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WSTĘP
Szanowni Państwo, oddajemy do Państwa rąk kolejny numer kwartalnika
Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla Bezpieczeństwa”.
Poszczególne prace o charakterze badawczym i teoretycznym ujęte zostały
w sześć działów: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne,
bezpieczeństwo
zdrowotne,
pedagogika,
psychologia,
oraz
recenzje
i sprawozdania.
W dziale bezpieczeństwo narodowe przedstawiamy sześć artykułów.
Pierwszy z nich, autorstwa Tomasza BĄKA, podejmuje problematykę użycia broni
masowego rażenia w zamachach terrorystycznych. Zwrócono uwagę na fakt
wzrastającego zainteresowania organizacji terrorystycznych użyciem tego typu
środków. Przedstawiono jednocześnie możliwe środki, jakie mogą być
zastosowane w zamachach.
Z kolei Józef BUCZYŃSKI charakteryzuje w pracy poglądowej proces rozwoju
i modernizacji technicznej wszystkich komponentów bojowych Chińskiej Armii
Ludowo-Wyzwoleńczej, wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej
i II Korpusu Artylerii. Na bazie doświadczeń i wniosków z analizy współczesnych
konfliktów zbrojnych sformułowano w artykule wyzwania i zagrożenia dla
bezpieczeństwa państwa, które stanowiły kanwę do opracowania strategii
bezpieczeństwa narodowego ChRL. Zaprezentowano najważniejsze elementy tej
strategii, w której wśród wielu priorytetów wskazano na konieczność uwzględnienia
w procesie unowocześniania ChAL-W digitalizację przyszłego pola walki oraz na
potrzebę wprowadzania na uzbrojenie wysoko zaawansowanego technicznie
i technologicznie uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
W następnej pracy, dotyczącej bezpieczeństwa Polski na przestrzeni dziejów,
Kazimierz DOPIERAŁA zwraca uwagę na niestabilną sytuację międzynarodową
w Europie, związaną z wydarzeniami na Ukrainie. Autor podkreśla, że pytanie, jak
wyglądało bezpieczeństwo Polski w przeszłości, jest także pytaniem o chwilę
obecną.
Piotr KWIATKIEWICZ podejmuje problematykę symboli czasów pierwszej
wojny światowej na Południowym Kaukazie i politycznego wymiaru ich
współczesnego znaczenia. Zwraca uwagę na fakt, że o ile upływ czasu zdołał
w przeważającej mierze zatrzeć społeczne i ekonomiczne skutki pierwszej wojny
światowej, o tyle następstwa polityczne konfliktu nadal czynnie kształtują sytuację
w poszczególnych częściach współczesnego świata.
W następnym opracowaniu, dotyczącym bezpieczeństwa Polski w latach
1991-2014 w kontekście sąsiedztwa z Białorusią, Stanisław MIKOŁAJCZAK
przedstawia kilka aspektów tych wzajemnych relacji. W centrum uwagi znajduje
się przede wszystkim bezpieczeństwo polityczne, militarne oraz ekonomiczne/
gospodarcze RP (w tym energetyczne/surowcowe) (m.in. w kontekście ewolucji
białoruskiego reżimu politycznego w kierunku autorytaryzmu oraz białoruskorosyjskiej integracji), ale także ekologiczne (np. w obliczu budowy białoruskiej
elektrowni jądrowej), demograficzne i kulturowe. Autor rozpoczyna analizę
zjawiska od roku 1991, w którym rozpadł się Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich, a na jego gruzach powstała niepodległa Białoruś, analizę kończy
zaś „kryzys ukraiński” w 2014 r., który z jednej strony spowodował dalszy wzrost
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zagrożenia bezpieczeństwa RP, z drugiej strony jednak doprowadził do „odwilży”
w stosunkach na linii Warszawa – Mińsk.
W następnej pracy Sabina SANETRA-PÓŁGRABI analizuje pojecie
bezpieczeństwa, jako płaszczyzny współpracy euroregionalnej. Analiza struktur
transgranicznych, w których zaobserwowano przedsięwzięcia z zakresu
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, ukazuje jak wiele inicjatyw podejmują
zainteresowane strony. Uwidacznia się zwłaszcza znaczenie euroregionów,
w których tego typu działania wpisują się w krąg uwarunkowań prawnych,
społecznych i geograficznych.
W kolejnym dziale składającym się z trzech prac, bezpieczeństwo
wewnętrzne, prezentujemy rozważania Izabeli BIELKI na temat partii społecznego
protestu w Niemczech: Niemieckiej Partii Piratów oraz Alternatywy dla Niemiec.
Artykuł stawia pytania o możliwość stałego funkcjonowania partii społecznego
protestu na niemieckiej scenie politycznej. Autorka wymienia czynniki, które
decydują o sukcesach partii społecznego protestu, m.in. określenia siebie jako
ruchu społecznego.
Wiesław OTWINOWSKI podejmuje problematykę obowiązków państwa
i obywatela w zakresie ochrony środowiska. Zwraca uwagę, że na organach
władzy rządowej i samorządowej oraz na obywatelach ciążą pewne obowiązki
z zakresu ochrony środowiska, które wynikają z aktów prawnych jak min.
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., Ustawa Prawo Ochrony Środowiska
z 27 kwietnia 2001 r., Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991
roku, Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. a także Ustawa
o międzynarodowym obrocie odpadami z dnia 30 lipca 2004 r. Autor podkreśla, że
państwo swoje obowiązki w tym zakresie wykonuje przy pomocy swoich organów
wyposażonych w kompetencje władcze.
Alina WRÓBLEWSKA oraz Waldemar ŁAGODOWSKI w pracy „Edukacja na
rzecz dziedzictwa kulturowego wyzwaniem współczesności w przeciwdziałaniu
zagrożeniu kulturowemu” przytaczają liczne walory dziedzictwa kulturowego,
wskazując na jego znaczenie edukacyjne. Tekst podkreśla też problem
odpowiedzialności współczesnych pokoleń za troskę i wzbogacanie dziedzictwa
kulturowego w aspekcie bezpieczeństwa kulturowego naszej Ojczyzny.
W następnym dziale, bezpieczeństwo zdrowotne, liczącym trzy artykuły,
Aleksandra CZECHOWSKA i Hanna POBŁOCKA poruszają temat przewlekłego
stresu i jego konsekwencji dla funkcjonariuszy Policji. Autorki podkreślają, że
zawód policjanta należy do tej kategorii zawodów, w których obecne są ciągłe
i silne napięcia emocjonalne. Obcowanie ze światem przestępczym, bezpośrednie
zagrożenie fizyczne czy wręcz narażenie życia, a także poczucie niepewności
towarzyszące ciągłym zmianom organizacyjnym oraz prawno-karne i dyscyplinarne
konsekwencje błędu są obciążeniami przekładającymi się na życie zawodowe oraz
rodzinne. Drugim, istotnym i często wręcz wysuwanym na pierwsze miejsce są
stosunki wewnątrz Policji, związane z samym systemem zarządzania oraz
stosunkami interpersonalnymi.
Zenon SARBAK z kolei opisuje mechanizm rejestracji zapachu (odoru) oraz
progi węchowe odczuwalności odorów. W artykule wymieniono naturalne
i syntetyczne odory oraz zwrócono uwagę na odory wytwarzane w wyniku
działalności człowieka i metody powodujące zmniejszenie lub całkowitą ich
eliminację ze środowiska.
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Agnieszka WRÓBEL-BANIA, Ewa BARCZYKOWSKA, Aneta ZREDA-PIKIES
oraz Andrzej KURYLAK podejmują problematykę otyłości i nadwagi. Podkreslają,
że wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że w ciągu ostatnich trzech
dziesięcioleci obserwuje się postępujące obniżanie progu wiekowego osób
z nadmierną masą ciała. Szczególnie niepokojący jest fakt wzrostu częstości
występowania nadwagi i otyłości w populacji rozwojowej. Epidemia nadwagi
i otyłości stała się zatem wyzwaniem dla współczesnego społeczeństwa, stanowiąc
poważny problem zdrowia publicznego. Schorzenie to wiąże się z wieloma
poważnymi konsekwencjami, zarówno natury biologicznej jak i psychologicznej.
Z tej przyczyny prewencja i leczenie otyłości mają niezwykle duże znaczenie,
zarówno dla jednostki jak i całego społeczeństwa.
W następnej części tematycznej, pedagogika, liczącej pięć prac, Izabella
KUST analizuje proces edukacji w kontekście przemian i funkcjonowania dla rynku
pracy. Zaznacza, że zmiana jest jedną z nielicznych stałych cech współczesnego
świata. Dynamiczne zmiany na rynku pracy powodują problem z prognozowaniem
jego oczekiwań w dalszej perspektywie.
Joanna MICHALAK-DAWIDZIUK w pracy dotyczącej współczesnej kobiety
w kontekście edukacji i rynku pracy podkreśla, że w Unii Europejskiej w 2009 r. na
100 studiujących mężczyzn przypadały średnio 124 kobiety. W Polsce, w roku
2011, wśród osób w przedziale wiekowym od 25 do 64 lat, 27,6% stanowiły kobiety
z wykształceniem wyższym, a 19,8% mężczyźni. Także na poziomie studiów
podyplomowych i doktoranckich odnotowuje się przewagę studiujących kobiet.
Autorka podkreśla, że wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia, rosną także
aspiracje zawodowe kobiet.
Dorota MOROŃ z kolei w pracy na temat edukacji osób niepełnosprawnych,
zaznacza, że szczególnie na poziomie wyższym, jest ona elementem inkluzji
społecznej, zapewnia lepszą jakość życia i zwiększa szanse na rynku pracy.
Celem artykułu jest analiza edukacji na poziomie wyższym, w kontekście
kreowania
przez
władze
publiczne
prawnych
ram
zapewniających
niepełnosprawnym równy dostęp do edukacji wyższej oraz wskazanie na
możliwości zwiększania dostępu niepełnosprawnych do edukacji wyższej. Artykuł
analizuje sytuację w Polsce po roku 1989, przedstawia zmiany w udziale osób
niepełnosprawnych w edukacji wyższej oraz przemiany systemu prawnego
w kierunku zagwarantowania osobom niepełnosprawnym wsparcia w procesie
kształcenia na studiach wyższych.
Pojęcie bezpieczeństwa narodowego rozważane jest z kolei przez Tomasza
STANISZEWSKIEGO w kontekście kryzysu ojcostwa i autorytetu mężczyzny.
W artykule wskazano niepokojące tendencje, zmierzające do upadku rodziny
i rozbicia instytucji małżeństwa oraz główne wyznaczniki kryzysu ojcostwa, jak
również wybrane konsekwencje społeczne.
Wioletta SZUMILAS-PRASZEK analizuje pojęcie „singiel”, jako przykład
zaburzenia międzypokoleniowego przekazu kultury w rodzinie do pełnienia ról
rodzicielskich. Zdaniem autorki, rodzina ma za zadanie przygotować młodego
człowieka do odnalezienia się w późnonowoczesnym świecie, jednak nie zawsze
jest to możliwe ze względu na upośledzenie i dysfunkcje w wypełnianiu wszystkich
jej obowiązków. Jednym z priorytetowych zadań rodziny jest przygotowanie
następnego pokolenia do pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich.
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W kolejnym dziale liczącym trzy prace, psychologia, Andrzej PIOTROWSKI
charakteryzuje formacje, jakimi są Grupy Interwencyjne Służby Więziennej.
Przedstawia także wpływ satysfakcji z pracy, zaangażowania w pracę, identyfikacji
z zespołem, wartości związane z pracą oraz sumienność pracowników na
funkcjonowanie w organizacji. Empiryczna część artykułu prezentuje wyniki badań
nad satysfakcją z pracy, zaangażowaniem w pracę, identyfikacją z zespołem,
wartościami związanymi z pracą oraz sumiennością u funkcjonariuszy GISW
w porównaniu z funkcjonariuszami działu ochrony.
Leszek ŚWIECA podjął próbę przedstawienia teoretycznej koncepcji
wykorzystania pojęcia relacji do kształtowania wysokiego poziomu kompetencji
personalnych i społecznych, zgodnie z KRK i Systemami Zapewniania Jakości
Kształcenia. Wysoka jakość komunikacji interpersonalnej to konieczność – poza
wiedzą i umiejętnościami, komunikacja pozostaje kluczową do efektywnego
nauczania. W artykule zarysowano standard wysokiej jakości komunikacji
z uwzględnieniem technik negocjacyjnych przy jednoczesnym poszanowaniu
najwyższych standardów etycznych.
Przedmiotem artykułu Kai WOJCIECHOWSKIEJ jest przedstawienie mapy
biograficznej osób w okresie późnej dorosłości w zależności od poziomu mądrości
życiowej. Badaniami autorka objęła 73 osoby w wieku od 60 do 86 lat.
Wykorzystano skalę do badania mądrości życiowej „Three Dimensional Wisdom
Scale” autorstwa M. Ardelt oraz Mapę Biograficzną, która jest formą autonarracji
i obejmuje następujące okresy życia: dzieciństwo, młodość, dorosłość oraz obecny
okres życia.
W podsumowującym dziale recenzje i sprawozdania, liczącym dwa artykuły,
Edyta BOCHNIA przedstawia sprawozdanie z IV konferencji międzynarodowej
w ramach EUROPEJSKIEGO DNIA JĘZYKÓW OBCYCH odbywającej się
pod hasłem „Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej”, a Piotr
KWIATKIEWICZ recenzuje pozycję wydaną nakładem Wydawnictwa Akademii
Obrony Narodowej w 2014 roku pióra Dariusza Stokwiszewskiego pt. Ewolucja
polityki zagranicznej i obronnej Rzeczypospolitej Polskiej w ramach
euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa w latach 1999-2013.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem
Przeglądu. Liczymy, ze różnorodne treści będące przedmiotem niniejszego
wydania spotkają się z Państwa szerokim zainteresowaniem.
Ewa MISTERSKA
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BEZPIECZEŃSTWO
NARODOWE
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Tomasz BĄK
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
UŻYCIE BRONI MASOWEGO RAŻENIA W ZAMACHACH
TERRORYSTYCZNYCH
Początki XXI wieku obfitowały w potężną ilość zamachów terrorystycznych,
począwszy od tego najstraszniejszego w dziejach ludzkości, dokonanego
11 września 2001 roku w USA. Obecnie rocznie liczba zamachów sięga blisko
15 tys., pociągając za sobą ponad 11 tys. ofiar. Coraz częściej terroryści sięgają
po nowe metody i środki dokonywania zamachów.
Nie ulega wątpliwości, że grupy terrorystyczne wykazują obecnie ogromne
zainteresowanie w pozyskaniu broni masowego rażenia, a dokonanie zamachu
z jej użyciem jest już tylko kwestią czasu
Główną przyczyną dążenia do zastosowania tego typu broni przez terrorystów
jest:
chęć zabicia jak największej liczby ludzi. Stosowanie broni masowego
rażenia może doprowadzić do zabicia tysięcy, a nawet setek tysięcy ludzi
w czasie jednego zamachu terrorystycznego,
dążenie do eskalacji przemocy przy użyciu broni masowego rażenia,
w celu wykorzystania klasycznej broni terrorystów, jaką jest strach, dla
wywołania paniki i wzmocnienia efektu psychologicznego oddziaływania,
pragnienie uzyskania znacznej przewagi do prowadzenia negocjacji
z rządami państw. Wiarygodna groźba zastosowania broni masowego
rażenia z pewnością nie pozostałaby bez odpowiedzi ze strony rządu
i przez to dostarczyłaby organizacji narzędzi politycznego szantażu
najwyższej klasy,
zapewnienie terrorystom anonimowości, gdyż atak taki, w przeciwieństwie
do konwencjonalnych bomb, pozostałby przez długi czas w ukryciu, a tym
samym umożliwiłby zarówno oddalenie się terrorysty z miejsca jej użycia,
jak i jej rozprzestrzenienie się na dość dużym obszarze,
dążenie grupy terrorystycznej do wyrządzenia szkód gospodarczych
i społecznych, poprzez atak z zastosowaniem broni biologicznej,
wymierzony w rolnictwo jakiegoś państwa lub regionu, a tym samym
1
wywołanie głodu na tym obszarze.
Terroryzm z użyciem BMR dzielimy na biologiczny, chemiczny i jądrowy.
Rysunek nr 1: Podział terroryzmu z użyciem broni masowego rażenia.
Terroryzm z użyciem BMR
Atak Biologiczny

Atak Chemiczny

Atak Jądrowy

Źródło: Opracowanie własne

1

Y. Alexander, M. Hoenig, Superterroryzm biologiczny, chemiczny i nuklearny. Dom Wydawniczy
Bellona. Warszawa 2001, s. 24
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Jednym z najgroźniejszych ataków jest biologiczny atak terrorystyczny.
Cechami charakterystycznymi związanymi z tego typu działaniami są:
szybkie rozprzestrzenianie się drobnoustrojów (bakterii, wirusów),
brak skutecznych lekarstw,
trudność związana z natychmiastowym zdiagnozowaniem przyczyny
zachorowań i zgonów,
mylące objawy w okresie rozwijania się choroby,
fakt, że jest to broń bardzo ekonomiczna, gdyż niewielka ilość substancji,
namnaża się i przemieszcza wraz z nosicielami (ludzie, zwierzęta, itp.),
skutek użycia nie jest natychmiast zauważalny,
może wystąpić drugorzędny skutek w postaci przenoszenia choroby na
inne osobniki i możliwość pojawienia się epidemii,
elementem skażenia może być dowolny element ekosystemu (woda,
powietrze, gleba, itp.),
brak możliwości ochrony w wypadku masowego użycia.
Biorąc pod uwagę zagrożenie wykorzystania broni biologicznej do zamachu
należy wspomnieć o czynnikach, które decydują o tym fakcie. Z pewnością należą
do nich:
łatwość pozyskania (na bazie wykorzystania przemysłu farmaceutycznego,
drobnych laboratoriów),
niskie koszty użycia (koszty wywołania porównywalnych strat wśród
2
ludności na 1 km przez: broń konwencjonalną – 2000 USD, broń jądrową
– 800 USD, broń biologiczną – 1 USD),
niezwykle skuteczna skala użycia ze względu na skutki śmiertelne
i wywoływanie chorób zakaźnych,
niewidzialność w czasie ataku,
łatwość ukrycia i przenoszenia,
niezwykle trudne jest szybkie rozpoznanie przyczyny zachorowań
i zgonów, w okresie wylęgania się choroby objawy są często nietypowe
i mylące.
Składowe broni biologicznej przedstawia poniższy wykres:

2

SKŁADOWE BRONI BIOLOGICZNEJ
Czynnik aktywny

Bakterie

Pojemnik

Wirusy

Środek przenoszenia i dyspersji

Riketsje
Grzyby
Toksyny
pochodzenia bakteryjnego
pochodzenia roślinnego
pochodzenia zwierzęcego

2

Terroryzm biologiczny „Bioterroryzm”, opracowanie AON. Warszawa 2008
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Zdefiniujmy poszczególne czynniki aktywne.
3
Bakterie to mikroskopijne organizmy jednokomórkowe lub tworzące zespoły
niezróżnicowanych komórek. Bakterie zamieszkują wszelkie środowiska i mogą
bytować tam, gdzie nie istnieją jakiekolwiek inne formy życia. Wśród nich
są takie, które są chorobotwórcze dla człowieka, zwierząt i roślin, produkujące
szkodliwe toksyny bakteryjne. Obecnie wyróżniamy bakterie Gram-dodatnie
i Gram-ujemne. Wbudowana w ścianę komórkową niektórych bakterii Gramujemnych endotoksyna LPS jest jedną z najbardziej śmiercionośnych substancji.
Wywołuje wstrząs objawiający się gwałtownym spadkiem ciśnienia, co często
prowadzi do śmierci. Wprawdzie niektóre bakterie Gram-dodatnie też zawierają
endotoksyny, które mają szczególne właściwości wywoływania gorączki i mogą
doprowadzić do śmierci, jednak powszechnie uważane są za mniej niebezpieczne.
Choroby wywoływane przez bakterie to: wąglik, dżuma, tularemia, nosacizna,
cholera.
4
Wirusy pasożytują w komórkach bakteryjnych roślinnych, zwierzęcych oraz
ludzkich. Do chorób wywoływanych przez wirusy należy ospa, wirusowe gorączki
krwotoczne, wenezuelskie końskie zapalenie mózgu, wścieklizna, pryszczyca
(choroba świń i bydła) i wiele innych.
5
Riketsje to specyficzne odmiany bakterii – drobnoustroje Gram-ujemne,
będące pasożytami na pewnym etapie cyklu rozwojowego. Powodują Gorączkę
Plamistą Gór Skalistych przenoszoną przez stawonogi (insekty, pająki, kleszcze
itp.). Najlepiej poznaną chorobą powodowaną przez riketsje, przenoszoną
najczęściej przez wesz, jest tyfus (dur plamisty), która jest odpowiedzialna
za śmierć o wiele częściej niż iż inne choroby bakteryjne. Riketsje wywołują
również gorączkę Q, grypę bałkańską, gorączkę okopową i inne choroby
zazwyczaj przenoszone przez stawonogi.
6
Toksyny – a wśród nich toksyny biologiczne, toksyna botulinowa,
mikotoksyny, toksyna SEB, rycyna, saksitoksyna.
Istnieją również różne formy i sposoby użycia broni biologicznej. Przedstawia
7
to poniższy schemat.
Prawdopodobieństwo użycia środków biologicznych w zamachach
terrorystycznych stale rośnie i staje się coraz bardziej znaczące. Wiele raportów
wskazuje na zainteresowanie nimi grup i organizacji terrorystycznych. Nawet
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega o możliwości ataków
terrorystycznych z użyciem broni biologicznej, takiej jak wirusy gorączki
krwotocznej Ebola, ospy prawdziwej oraz pałeczki dżumy, jadu kiełbasianego
i laseczki wąglika.

3

J. Pięta, Broń masowego rażenia. Warszawa 2007
Ibidem
5
Ibidem
6
Ibidem
7
Terroryzm biologiczny „Bioterroryzm”, opracowanie AON. Warszawa 2008
4
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FORMY (SPOSÓB) UŻYCIA BRONI BIOLOGICZNEJ
ROZPYLENIE AEROZOLU
ŚRODKA BIOLOGICZNEGO
SKAŻENIE ŻYWNOŚCI

OBIEKTY ATAKU

SKAŻENIE WODY
SKAŻENIE GLEBY

Dworce kolejowe

Stacje metra

Centra handlowe

Porty lotnicze

Ośrodki zbiorowego żywienia

Obiekty sportu i kultury

Budynki rządowe i publiczne

Miejsca koncentracji wojsk

Poniżej przytoczono kilka przykładów tragedii, do której doprowadziło użycie
8
środków biologicznych.
1. Świerdłowsk (obecnie Jekatierinburg) były ZSRR. W 1979 roku,
w Wojskowym Instytucie Mikrobiologicznym powstała awaria związana
z wydostaniem się do atmosfery zarazków wąglika. Wybuchła epidemia
i w rezultacie 68 osób zmarło. Strona radziecka przekonywała, że źródłem
choroby było mięso pochodzące od chorych na wąglik zwierząt.
2. Wrzesień 1984 roku, sekta terrorystyczna Rajneeshee dokonała w mieście
The Dalles w stanie Oregon skażenia bakteriami Salmonella typhimurium
pojemników z sałatkami w czterech restauracjach. 751 osób, z których 45
wymagało hospitalizacji, zachorowało po spożyciu posiłków.
3. 5 maja 1995 roku, technik laboratoryjny z Ohio, zamówił
w przedsiębiorstwie American Type Culture Collection z Rockville
(Maryland), szczep bakterii wywołującej dżumę dymieniczą. Harris
wzbudził podejrzenia po 4 dniach od zamówienia. Urzędników zdziwiła
niecierpliwość klienta, a także jego ewidentna nieznajomość technik
laboratoryjnych, wobec czego skontaktowali się z władzami federalnymi.
Okazało się, że Harris to członek organizacji głoszącej wyższość rasy
białej.
Pan Krzysztof Chomiczewski z Wojskowego Instytutu Higieny i epidemiologii
uważa, że aktualnie nie ma możliwości całkowicie skutecznej obrony większych
zbiorowisk ludzkich przed skutkami użycia broni biologicznej. Szczepionki mogą
zapobiegać niektórym chorobom, jednak ten sposób zabezpieczenia jest
bezwartościowy, gdy czynnik patogenny nie jest znany odpowiednio wcześniej.
Ponadto, dla większości potencjalnych patogenów, które mogą być czynnikami
rażenia broni biologicznej, szczepionek nie posiadamy. Również podawanie
antybiotyków może nie być skuteczne dopóki nie jest zidentyfikowany drobnoustrój
i nigdy nie będzie skuteczne, gdy mamy do czynienia ze szczepami naturalnie
9
antybiotykoopornymi lub otrzymanymi metodami inżynierii genetycznej.

8
9

Ibidem
K. Chomiczewski, Zabezpieczenie Polski
Epidemiologiczny” 2003, nr 57, s. 363-368
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Przedstawione fakty wskazują na konieczność szerokiego spojrzenia na
realne zagrożenie bronią biologiczną, opracowanie systemu zapobiegającego
użyciu takiej broni oraz procedur najbardziej efektywnego likwidowania skutków jej
użycia. Najskuteczniejszym środkiem obrony przed biologicznymi środkami
rażenia, zarówno podczas działań wojennych jak i zamachów terrorystycznych,
jest skuteczne przed tym zapobieganie. Na pierwszy plan wysuwa się tutaj
skuteczne rozpoznanie zamiaru użycia takiej broni, stąd wszyscy eksperci
podkreślają ogromną rolę służb specjalnych i policyjnych. Drugim niezwykle
ważnym elementem zapobiegania i skutecznego przeciwdziałania jest posiadanie
sprawnego, szybkiego i zintegrowanego systemu nadzoru epidemiologicznego
oraz sieci wyspecjalizowanych, akredytowanych laboratoriów mikrobiologicznych
odpowiednio wyposażonych, zdolnych do szybkiej i precyzyjnej diagnostyki.
W przypadku zaistnienia realnego zagrożenia niezbędne jest posiadanie
przeszkolonego i właściwie wyposażonego personelu służb ratowniczych i służby
zdrowia, zdolnego do sprawnego reagowania zgodnie z opracowanymi
procedurami. Niezbędne jest dysponowanie stosownym transportem sanitarnym,
właściwie przygotowaną bazą szpitalną, zapasami antybiotyków i szczepionek oraz
środków odkażających.
Przyjrzyjmy się chemicznemu atakowi terrorystycznemu, którego istota polega
na użyciu bojowych środków trujących oraz niebezpiecznych substancji
chemicznych (toksycznych środków przemysłowych). Głównym celem takiego
ataku będzie spowodowanie maksymalnych zniszczeń i ofiar wśród ludności
cywilnej (atak na „miękkie cele, obiekty infrastruktury krytycznej, etc). Środki
chemiczne używane do takiego ataku można podzielić na dwie zasadnicze grupy:
bojowe środki trujące, a wśród nich:
 środki duszące – zwykle oparte na cyjankach, które blokują transport
tlenu przez krew z płuc do tkanek, powodując tym szybkie obumieranie
mózgu i innych kluczowych narządów człowieka na skutek
niedotlenienia, co powoduje szybką śmierć; przykładem może być
Cyklon B, czyli cyjanowodór,
 środki parzące – takie jak np. gaz musztardowy (iperyt), które powodują
rozległe oparzenia skóry; środki te zwykle nie zabijają, powodują jednak
całkowitą niezdolność, masową panikę i konieczność udzielania
pomocy masom poparzonych,
 środki krztuszące – takie jak chlor czy fosgen, które silnie podrażniają
górne drogi oddechowe, powodując krztuszenie i wymioty; same
w sobie nie są one zbyt skuteczne,
 środki paralityczno-drgawkowe – takie jak np. tabun, sarin, cyklosarin ,
soman czy VX, które działają na układ nerwowy człowieka jako silne
neurotransmitery, lub odwrotnie, szybko blokujące działanie naturalnych
neurotransmiterów; środki paralityczno-drgawkowe są najgroźniejszym
i zarazem najskuteczniejszym bojowym środkiem trującym.
 środki halucynogenne i usypiające, zwane psychogazami – (takie jak
LSD czy BZ), które również działają bezpośrednio na układ nerwowy
człowieka, nie powodując jednak natychmiastowego zgonu lecz tylko
10
czasową niedyspozycję.
10

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bro%C5%84_chemiczna
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związki chemiczne tzw. podwójnego przeznaczenia – stosowane
powszechnie w przemyśle, ale mogące wystąpić w charakterze tzw.
prekursorów w różnych etapach produkcji BŚT.
Aktualnie w większości krajów świata i Europy zlokalizowana jest potężna
ilość zakładów użytkujących materiały niebezpieczne, które mogą powodować
poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska. Dlatego też są potencjalnymi obiektami
ataków terrorystycznych.
Jednym z największych zagrożeń w czasie pokoju, a także w okresie wojny,
jest skażenie toksycznymi środkami przemysłowymi. Oto niektóre toksyczne środki
11
przemysłowe:
Akrylonitryl – zatrucie następuje przez drogi oddechowe, przewód
pokarmowy i skórę. Ulega zakłóceniu funkcja centralnego układu nerwowego.
Podczas działania przez skórę wywołuje silne oparzenia.
Tlenki azotu – występują objawy zatrucia typu drażniącego lub nitrytowego.
Może wystąpić znaczny rozstrój przewodu pokarmowego, nudności, silne bóle
przepony, wymioty, biegunka, pragnienie.
Amoniak – po kilku minutach intensywnego działania następuje osłabienie
mięśni ze wzmożoną aktywnością odruchową, pojawiają się drgawki, ulega
gwałtownemu obniżeniu próg słuchu, możliwy jest obrzęk płuc. W wyniku zatrucia
amoniakiem możliwe jest pojawienie się zaburzeń psychicznych i neurologicznych,
mętnienie rogówki i soczewki, a czasem nawet utrata wzroku.
Kwas azotowy – podczas wdychania możliwe jest wystąpienie skurczu
i obrzęku krtani oraz płuc. Wywołuje silne oparzenia skóry. Po połknięciu kwasu
mogą wystąpić oparzenia warg, śluzówek, jamy ustnej, przełyku, żołądka.
Dwumetylohydrazyna – przy zatruciu wywołuje obrzęk płuc, na którego tle
powstają – w przypadku ostrego stanu – ciężkie porażenie ośrodkowego układu
nerwowego, kończące się niekiedy śmiercią. Ciekła dwumetylohydrazyna wywołuje
oparzenia skóry.
Hydrazyna – sposób działania jest analogiczny do dwumetylohydrazyny.
Dioksyna – wywołuje zatrucie w wyniku przenikania do organizmu przez drogi
oddechowe, skórę bądź przewód pokarmowy. Zatrucie powoduje zaburzenia
przemiany materii, czynności wątroby, układu nerwowego.
Dwuchloroetan – jest to narkotyk wywołujący zmiany dystroficzne głównie
w wątrobie i nerkach, a także w innych narządach. Powoduje zmętnienie rogówki
wskutek działania resorpcyjnego. Niebezpieczny podczas wdychania. Działa przez
nieuszkodzoną skórę. Szczególnie toksyczny po wypiciu.
Tlenek węgla (czad) – wypiera tlen z oksyhemoglobiny krwi, tworząc
karboksyhemoglobinę. Zawartość tlenu we krwi może obniżyć się z 18-20% do
8%(anoksemia). Tlenek węgla jest zdolny do bezpośredniego działania
toksycznego na komórki, utrudnia oddychanie tkankowe. Wpływa na przemianę
węglowodanową, zwiększając poziom cukru we krwi. Zakłóca przemianę fosforową
i azotową. Śmierć następuje wskutek zatrzymania oddechu.
Tlenek etylenu – narkotyk o silnych, specyficznych własnościach
toksycznych. Charakteryzuje się działaniem inhalacyjnym i drażniącym.
Gwałtownie podrażnia skórę. Porażenie skóry następuje przy działaniu tlenku
etylenu w stanie ciekłym, gazowym i w postaci roztworów.
11

Urząd Gminy Michałów, Obrona cywilna i sprawy obronne, http://www.michalow.pl/page.php?id=41
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Dwutlenek siarki – działa na błony śluzowe (wilgotne) wskutek tworzenia się
kwasów siarkawego lub siarkowego, wywołując silne miejscowe podrażnienie.
Rozwija się skurcz oskrzeli, pojawiają się trudności w oddychaniu, ulega
zachwianiu przemiana węglowodanowa i białkowa, a także procesy utleniania
w rdzeniu kręgowym, wątrobie, śledzionie i mięśniach.
Dwusiarczek węgla – posiada własność ogólnego zatruwania organizmu,
objawy miejscowe są niewyraźne. Zasadniczo do organizmu przenika drogą
inhalacyjną, możliwe także przenikanie przez nieuszkodzoną skórę. Duże stężenia
wykazują działanie narkotyczne. Chroniczne działanie małych stężeń wywołuje
choroby ośrodkowego wegetatywnego i peryferyjnego układu nerwowego,
organów endokrynologicznych i wewnętrznych, układu krwionośnego. Sprzyja
rozwojowi chorób układu sercowo-naczyniowego, choroby wrzodowej żołądka
i dwunastnicy, cukrzycy i innych.
Czteroetylek ołowiu – silna trucizna atakująca głównie układ nerwowy.
Posiada własności kumulacyjne. Zatrucie możliwe jest przez drogi oddechowe,
przewód pokarmowy oraz skórę.
Fosgen – działa rażąco na płuca. Zatrucie fosgenem powoduje ograniczenie
przenikalności ścianek pęcherzyków płucnych i naczyń krwionośnych, w wyniku
czego ciekły składnik krwi (plazma) wchodzi do przestrzeni pęcherzyków
i powoduje obrzęk płuc. Pojawia się głód tlenowy organizmu, który się zwiększa
wskutek zwolnienia krążenia krwi.
Fluorowodór – silnie drażni górne drogi oddechowe. Przy dużych stężeniach
podrażnieniu ulegają oczy oraz śluzówki nosa, występuje łzawienie i ślinotok.
Mogą powstawać trudno gojące się wrzody spojówek oczu, błon śluzowych, nosa,
jamy ustnej, krtani i oskrzeli, zapalenia ropne, krwawienia z nosa. Możliwe jest
toksyczne zapalenie wątroby.
Chlor – podrażnia drogi oddechowe, może wywołać obrzęk płuc.
Chloropikryna – posiada własności duszące i ogólnotrujące. Pary silnie
drażnią błony śluzowe oczu i płuc. Może powodować obrzęk płuc i zaburzenia
ośrodkowego układu nerwowego. Silnie drażni skórę.
Cyjanowodór (kwas pruski) – działa rażąco przez błyskawiczną blokadę
wewnątrzkomórkowych enzymów oddechowych zawierających żelazo, co utrudnia
tkankom przekazywanie tlenu dostarczonego przez krew i powoduje wewnętrznie
niedotlenienie organizmu. Ulega naruszeniu czynność ośrodkowego układu
nerwowego.
Na zapobieganie awariom, w wyniku których mogłoby nastąpić skażenie
toksycznymi środkami przemysłowymi, składają się:
prognozowanie skażeń TŚP,
przedsięwzięcia organizacyjno-zapobiegawcze,
właściwe rozmieszczanie TŚP,
zorganizowanie odpowiedniego systemu ostrzegania i alarmowania załogi
i ludności o grożącym niebezpieczeństwie skażeń TŚP,
przeszkolenie i utrzymywanie w stałej gotowości specjalistycznych grup
ratowniczych przeznaczonych do likwidacji skażeń TŚP,
wyposażenie grup specjalistycznych w odpowiednie środki i sprzęt do
likwidacji skażeń TŚP,
szkolenie załóg zakładów pracy i ludności o sposobach postępowania po
sygnałach uprzedzających o skażeniu TŚP oraz w terenie skażonym.
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Najbardziej
spektakularnym
przykładem
zastosowania
substancji
chemicznych przez terrorystów było użycie środka z grupy związków
fosforoorganicznych – sarinu, w tokijskim metrze 20 marca 1995 roku. W wyniku
ataku zostało porażonych ponad 1000 osób, z czego śmierć poniosło 12. Wiele
z nich do dziś cierpi z powodu wielu schorzeń będących następstwem ataku.
Środki chemiczne użyte były również w czasie I i II wojny światowej, wojny
w Jemenie Północnym, Wietnamie, podczas wojny iracko-irańskiej a ostatnio
w wojnie domowej w Syrii.
Ostatnim z wymienionych rodzajów ataków terrorystycznych z użyciem
BMR jest atak jądrowy. Może być oparty głównie na wykorzystaniu następujących
środków: broni jądrowej, improwizowanych urządzeń jądrowych, broni
radiologicznej
i
improwizowanych
urządzeń
radiologicznych.
Spośród
wymienionych rodzajów środków, największe prawdopodobieństwo wykorzystania
przez terrorystów dotyczy improwizowanych urządzeń jądrowych oraz
12
improwizowanych
urządzeń
radiologicznych.
Zagrożenie
terroryzmem
nuklearnym i radiologicznym obejmuje:
niebezpieczeństwo
konstruowania
zminiaturyzowanych
ładunków
jądrowych (bomby walizkowe),
niebezpieczeństwo budowy tzw. „brudnej bomby” z wykorzystaniem,
jako materiałów promieniotwórczych, wypalonego paliwa z elektrowni
jądrowych,
13
możliwość ataku na elektrownie jądrowe.
Potencjalni terroryści do przygotowania ładunku jądrowego lub tak zwanej
brudnej bomby – mogą wykorzystać materiały z następujących źródeł :
odpady promieniotwórcze z reaktorów atomowych w postaci np.
wypalonego paliwa, lub odpadów powstających po jego przetworzeniu
(możliwe do wykorzystania przy budowie tzw. „brudnej bomby”),
przemyt lub kradzież materiału rozszczepialnego o dużej czystości
(najprawdopodobniej z państw byłego ZSRR),
zakup materiałów rozszczepialnych od państwa wspierającego terroryzm
międzynarodowy, w tym również możliwość nabycia gotowego
14
zminiaturyzowanego ładunku nuklearnego.
Materiały nuklearne, które są wykorzystywane w celach przemysłowych,
są łatwym łupem dla terrorystów, a to głównie z uwagi na fakt ich częstego
transportowania. Również rozpad Związku Radzieckiego i osłabienie
bezpieczeństwa istniejących zasobów nuklearnych wpływają na zwiększenie
zagrożenia kradzieżą takich materiałów przez organizacje terrorystyczne.
Grupy terrorystyczne korzystałyby prawdopodobnie z gotowych ładunków,
głównie walizkowych, lub mogłyby dokonywać prób budowy prymitywnej broni
nuklearnej samodzielnie.
Zastosowanie tego rodzaju broni, ze względu na niewielką siłę wybuchu,
przyniosłoby niewielkie zniszczenia infrastruktury technicznej, jednak w ruchliwym
centrum miasta z wysokościową zabudową mogłoby zginąć kilka, kilkanaście
12

J. Adamski, Ewolucja form działalności terrorystycznej na tle postępu technologicznego, rozprawa
doktorska, Wyd. AON. Warszawa 2004, s.120-121
13
M. Żuber, Groźba użycia broni masowego rażenia w atakach terrorystycznych, (w:) Katastrofy
naturalne i cywilizacyjne. Zagrożenia i reagowanie kryzysowe. Wrocław 2006, s. 138
14
Ibidem, s. 139
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tysięcy osób. Dodatkowo powstałoby pasmo skażonego terenu, wystąpiłby
określony efekt psychologiczny ataku z użyciem broni jądrowej. Bierze się również
pod uwagę możliwość zniszczenia elektrowni jądrowej poprzez uderzenie w nią
porwanego samolotu. W wyniku takiego uderzenia, np. w zbiornik odpadów
radioaktywnych, doszłoby do skażenia ogromnych obszarów terenu. Mimo, że
elektrownie jądrowe, jako obiekty infrastruktury krytycznej, są silnie strzeżone, to
z pewnością nie byłyby w stanie ochronić się przed takim atakiem.
Wiemy od dawna, że broń masowego rażenia może być przyczyną zniszczeń
na wielką skalę. Oczywiście, najpoważniejsze skutki spowodowałoby użycie
broni jądrowej, ale wykorzystanie pozostałych rodzajów BMR (chemicznych
i biologicznych) przy odpowiednich warunkach zewnętrznych również oznaczałoby
tysiące ofiar. Równie poważne byłyby psychologiczne następstwa skutecznego
użycia BMR przez terrorystów. W społeczeństwie, które stałoby się obiektem ataku
nuklearnego, biologicznego, chemicznego czy nawet radiologicznego, radykalnie
obniżyłoby się poczucie bezpieczeństwa, i z pewnością wybuchłaby panika.
Udana akcja z użyciem tego typu broni świadczyłaby też o sile danej grupy
terrorystycznej. Dodatkowo, podjęcie przez terrorystów działań z użyciem BMR
mogłoby oznaczać poważne skutki dla gospodarki zaatakowanego kraju oraz
15
utratę przynajmniej części międzynarodowego prestiżu. Co gorsza, tak daleko
idące konsekwencje mogą wystąpić nie tylko w wyniku skutecznego aktu
superterroryzmu, ale również ataków nie prowadzących do dużej liczby ofiar czy
znacznych zniszczeń, a nawet akcji nieudanych.
Streszczenie
Artykuł przedstawia sytuację zagrożenia zamachami terrorystycznymi
w aspekcie użycia Broni Masowego Rażenia. Zwrócono uwagę na fakt
wzrastającego zainteresowania organizacji terrorystycznych użyciem tego typu
środków. Przedstawiono możliwe środki, jakie mogą być zastosowane
w zamachach.
Summary
The above article is showing threats of terrorist attacks in aspect of use
Weapon of Mass Destruction (WMD). Fact of increasing interest about using such
kinds of weapons by terroristic organizations were turned on. Possible kinds of
weapon wchich can be applied were presented.
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Józef BUCZYŃSKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA
OD WOJNY LUDOWO-WYZWOLEŃCZEJ DO CYBERPRZESTRZENI
„Chiny to śpiący olbrzym. Lepiej niech śpi, bo jak się obudzi
to potrząśnie światem”. Są to słowa wypowiedziane ponad 200 lat temu przez
Napoleona Bonaparte i dzisiaj brzmią one jak swoista przepowiednia, bowiem ten
olbrzym się obudził, a raczej został obudzony przez Deng Xiaopinga i od tej
pory ma wielkie ambicje i aspiracje, by odgrywać znaczącą rolę na arenie
międzynarodowej. Dla jednych jest partnerem, a przez innych jest odbierany
jako hegemon w stosunkach międzynarodowych w wymiarze politycznym,
gospodarczym i coraz częściej militarnym.
W grudniu 1979 r. na III Plenum Komitetu Centralnego KPCH koronowano
Deng Xiaopinga na nowego władcę Chin, któremu udało się przeforsować
koncepcję gruntownych reform gospodarczych, które są po dziś dzień uważane
za początek transformacji gloryfikowanej jako drugie narodziny Chińskiej Republiki
Ludowej (ChRL ).
Punktem wyjściowym tych reform było zastąpienie maoistowskiej doktryny
„walki klas” wizją budowy silnych gospodarczo, politycznie i militarnie Chin. Deng
Xiaoping sformułował tezę, że „walka klasowa nie nadaje się do jedzenia”,
a wkrótce obowiązujące w okresie wojny ludowo-wyzwoleńczej i funkcjonowania
młodego państwa hasło „wojna i rewolucja” zastąpiono hasłem „pokój i rozwój”.
Sama idea reformy została zawarta w tzw. „czterech modernizacjach”,
modernizacji rolnictwa, przemysłu, nauki i technologii oraz modernizacji armii.
Stanowiła ona głęboki przełom w dotychczasowym ortodoksyjnym myśleniu
o funkcjonowaniu państwa i gospodarki, którego fundamenty zostały zbudowane
na radzieckich podręcznikach ekonomii politycznej, które stawiały na pierwszym
miejscu
upolitycznienie
wszystkich
obszarów
działalności
państwa,
upaństwowienie wszystkich sektorów gospodarki, kolektywizację wsi i całkowite
zniesie własności prywatnej.
Zasady te, które z żelazną konsekwencją były egzekwowane w okresie
sprawowania władzy przez Mao, z wyjątkiem dominacji partii w życiu społecznopolitycznym, zostały zastąpione sprawdzonymi procedurami i doświadczeniem
w prowadzeniu gospodarki rynkowej różnych krajów, w tym zwłaszcza szeroko
rozumianego zachodu, zgodnie z wykreowanym przez Deng Xiaopinga hasłem
„nieważne czy kot jest biały czy czarny (czyli z jakiego kraju pochodzi dane
rozwiązanie) – ważne, żeby dobrze łowił myszy (czyli by było skuteczne
w reformowaniu państwa)”. Sformułowano też tezę, która szybko została
wprowadzona w życie i obowiązuje po dzień dzisiejszy „bogaćcie się, bogacić się
jest rzeczą chwalebną. Pozwólmy się jednym wzbogacić szybciej, by potem
pomogli innym”.
Wielce znaczącym aspektem rozpoczętych reform było drastyczne
ograniczenie wydatków na rozwój i modernizację techniczną chińskich sił
zbrojnych, które zajęły ostatnie miejsce na liście priorytetów budżetowych. Uznano,
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że armia musi poczekać na okrzepnięcie gospodarki i wprowadzenia jej na drogę
prosperity i rozwoju. Podstawą takiego założenia były nie tylko problemy
gospodarcze państwa, ale też zawarcie strategicznego partnerstwa ze Stanami
Zjednoczonymi przeciwko Związkowi Radzieckiemu oraz fakt zaangażowania się
Związku Radzieckiego w kontrowersyjną i wyniszczającą wojnę w Afganistanie
co uznano za brak bezpośredniego zagrożenia ze strony Moskwy dla
bezpieczeństwa ChRL.
Chińskie siły zbrojne, których oficjalna nazwa od 1946 r. brzmi Chińska Armia
Ludowo-Wyzwoleńcza (ChAL-W) są dziedziczką tradycji utworzonych 1 sierpnia
1927 roku chłopskich oddziałów Armii Czerwonej. Siły te, jako gwarant
bezpieczeństwa narodowego nowo utworzonego państwa, w całej swej
dotychczasowej 87 letniej historii pozostają pod całkowitym protektoratem
Komunistycznej Partii Chin (KPCh).
Patrząc retrospektywnie, przyjętą normą sprawnego funkcjonowania państwa
i zapewnienia narodowego bezpieczeństwa, jak formułował to Machiavelli, są siły
zbrojne, które nie tylko stoją na straży bezpieczeństwa, ale również przestrzegania
prawa „nie ma dobrych praw tam, gdzie nie ma dobrej armii, ale tam gdzie jest
dobra armia, muszą też być dobre prawa”. Tak więc to państwa tworzą armie,
by stały one na straży bezpieczeństwa, suwerenności i przestrzegania praw.
W Chinach Ludowych stało się całkowicie odwrotnie, gdyż to lider polityczny
i najwyższy dowódca ChAL-W, gdy stanął w dniu 01.10.1949 r. na Bramie
Niebiańskiego Spokoju, by ogłosić powstanie nowego chińskiego państwa
Chińskiej Republiki Ludowej, na Placu Tienanmen w Pekinie słuchały go
nieprzebrane rzesze chłopów i robotników w mundurach z czerwoną gwiazdą na
czapkach, czyli żołnierze ChAL-W, która w tym okresie liczyła ponad 4 mln
żołnierzy i oficerów. Tak więc przyjmuje się, że bezpośrednim zapleczem
politycznym i siłą państwa, a tym samym i kreatorem jego powstania była ChAL-W,
która przyjęła na siebie rolę:
Obrońcy ojczyzny z bronią w ręku;
Prowadzenia działalności produkcyjnej w zakładach wojskowych,
instytutach naukowo-badawczych i państwowych gospodarstwach rolnych;
Aktywnego uczestnika oraz lidera w życiu politycznym i społecznym;
Nauczyciela i wzoru dla narodu.
Tak więc można postawić tezę, że armia objęła zakresem swej
odpowiedzialności, a wręcz nawet dominacji, wszystkie sfery gospodarki i życia
społeczno-politycznego państwa, będąc do tego pod względem profesjonalnym
kompletnie nieprzygotowaną strukturą. Można to też uznać wręcz za swoisty
paradoks, gdyż tak wysoka pozycja armii i żołnierzy w chińskim społeczeństwie
była sprzeczna z tradycyjną, głoszoną przez Konfucjusza tezą, że „dobry człowiek
nie zostaje żołnierzem”.
ChAL-W swój kręgosłup polityczny i doświadczenie bojowe zdobywała w wielu
wojnach i kampaniach począwszy od wojny z Japonią, przez wojnę domową
często określaną też mianem wojny partyzancko-wyzwoleńczej, której
zwieńczeniem było powołanie do życia ChRL, wojnę na półwyspie koreańskim czy
z Wietnamem. Należy jednak stwierdzić, że w okres reform zapoczątkowanych
przez Deng Xiaopinga ChAL-W weszła jako armia silna jedynie swoją liczebnością,
zwartością, a wręcz determinacją polityczną i wyposażona w broń jądrową, lecz
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słaba pod względem profesjonalizmu zarówno dowództw, jak i wyszkolenia
żołnierzy, źle umundurowana i źle uzbrojona, gdyż na jej wyposażeniu był głównie
przestarzały technologicznie i bojowo sprzęt radziecki. Była to armia, którą często
określano mianem „papierowego tygrysa”, gdyż główna jej siła opierała się właśnie
na tych milionach żołnierzy dysponujących uzbrojeniem pamiętającym okres
II wojny światowej i w najlepszym przypadku lata 50. i 60. Armia ta wymagała
kompleksowych reform, w tym zwłaszcza strukturalnych, kadrowych i szeroko
rozumianej restrukturyzacji i modernizacji technicznej.
Zakończenie w 1984 r. pierwszego etapu reform, który ukierunkowany był
na odbudowę rolnictwa i przemysłu doprowadził do takiego poziomu PKB, który
pozwolił na zapalenie zielonego światła dla modernizacji technicznej chińskich
sił zbrojnych. Postawiono na przyspieszenie badań naukowych w dziedzinie
obronności, modernizację techniczną w oparciu o własne rozwiązania
technologiczne, intensyfikację szkolenia oraz na rozwój myśli i narodowej strategii
bezpieczeństwa. Po raz pierwszy zaczęto też sukcesywnie ograniczać wpływy
armii w życiu społeczno-politycznym. Na podkreślenie zasługuje np. to, że
w ramach tego procesu powołano do życia rządową Centralną Komisję Wojskową
– dotychczas funkcjonowała tylko taka komisja pod auspicjami KPCh – która
wzorem państw zachodnich stała się pewnym symbolem przemian zachodzących
w procedurach sprawowania nie tylko partyjnej, ale i cywilnej kontroli nad siłami
zbrojnymi. Rozpoczęto też stopniową redukcję stanów osobowych w pierwszej
kolejności eliminując ze służby żołnierzy ulokowanych w różnych strukturach
gospodarczych, a nawet politycznych.
Ta permanentna redukcja stanów osobowych trwa po dzień dzisiejszy, jednak
wciąż ChAL-W jest najliczniejszą armią świata, gdyż jej stan osobowy oscyluje
na poziomie ok. 2.250 mln żołnierzy i oficerów, to jednak diametralnie zmieniło się
jej profesjonalne oblicze, gdyż armia od wielu już lat postawiła na nowoczesność
w szkoleniu wojsk, na zaawansowany technologicznie sprzęt i uzbrojenie,
na mobilność oraz na nowoczesną myśl strategiczną i operacyjną, na digitalizację
pola walki, a w ostatniej dekadzie na aktywne wkroczenie w cyberprzestrzeń.
To wszystko oczywiście kosztuje, ale Chiny dzięki wysokiej dynamice rozwoju
gospodarczego kraju od wielu już lat mogą sobie na to pozwolić. Od kiedy Deng
Xiaoping rozpoczął urynkowienie chińskiej gospodarki, to powiększyła ona swój
potencjał ponad 70 krotnie. Już w 2005 r. Chiny wyprzedziły pod tym względem
Francję i Wielką Brytanię, a w ubiegłem roku nawet Japonię. Obecnie tylko Stany
Zjednoczone mogą poszczycić się większym PKB. Już obecnie Chiny aspirują
do największej potęgi Azji i są jednym z głównych mocarstw świata, wśród których
wymienia się Stany Zjednoczone, Rosję, Chiny, Japonię i Unię Europejską jako
całość. Eksperci Banku Światowego podkreślają, że jeśli Chiny będą się rozwijać
w takim jak od ponad ćwierć wieku tempie – a pomimo światowego kryzysu
wszystko wskazuje, że dynamika rozwoju chińskiej gospodarki utrzyma się
na poziomie co najmniej 7-8% – to za kolejne dwie dekady Państwo Środka może
się stać najważniejszą potęgą gospodarczą świata.
Priorytetową pozycję w budżecie państwa od wielu już lat zajmuje obronność.
Analitycy oceniają, że w latach 90. Chiny plasowały się na 8 pozycji
w rankingu państw najwięcej wydających na rozwój swoich sił zbrojnych. Obecnie
zdecydowanie zajmują pozycję wicelidera w tym rankingu. Wprawdzie Chinom
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wciąż jeszcze daleko do budżetu obronnego Stanów Zjednoczonych, które wydają
na utrzymanie i rozwój sił zbrojnych ponad 5 razy więcej, ale od kilku już lat budżet
obronny ChAL-W kształtuje się na poziomie ponad 2% PKB, co w przeliczeniu
wyrażało się np. w 2005 r. kwotą 44 mld USD, w 2008 r. już 62 mld USD, a w 2012
r. dzięki wzrostowi o 11.2% przekroczył poziom 100 mld USD. Widzimy więc, że
budżet ten systematycznie rośnie co pozwala na wprowadzanie na wyposażenie
wojska jakościowo nowych jednostek broni i uzbrojenia. Analitycy Pentagonu
uważają jednak, że prawdziwy budżet obronny Chin jest co najmniej dwukrotnie
wyższy, gdyż wiele środków jest lokowanych w innych sektorach gospodarki
i instytucjach naukowo-badawczych z przeznaczeniem na rozwój nowoczesnych,
coraz wyżej zaawansowanych technologii oraz ich aplikacji do zastosowań typowo
militarnych. Uspakajają jednocześnie, że jeśli nakłady Pekinu na armię faktycznie
przekraczają poziom 100 mld USD rocznie, to Chinom wciąż jest daleko do
dostępu do nowoczesnych technologii wojskowych, którymi dysponuje armia
Stanów Zjednoczonych. Tak mówią optymiści, a pesymiści oceniają, że dystans
ten się systematycznie zmniejsza i to w coraz większym tempie, co już wkrótce
może zmienić strukturę systemu międzynarodowego bezpieczeństwa, zwłaszcza,
że Chiny zmieniają swoją strategię rozwoju na bardziej innowacyjną. W budżecie
państwa chińskiego na badania i rozwój na najbliższe lata zapisanych jest co
najmniej 2,2-2,5% PKB na rozwój nowoczesnych technologii we wszystkich
sferach gospodarki. Pesymiści mówią również, że wszystko na to wskazuje, że
Chiny zamierzają się włączyć w procesy światowej globalizacji nie tylko przez
swoją aktywność na rynkach kapitałowych – aktualnie posiadają ponad 3,5 biliona
$ rezerw walutowych – ale również poprzez ekspansję technologiczną, w tym
również i w obszarze przemysłu zbrojeniowego (obronnego), a to może być
istotnym wyzwaniem i wręcz swoistą pułapką dla dotychczasowych partnerów
i kooperantów.
Analiza rozwoju gospodarczego, a tym samym i potencjału militarnego Chin
pozwala stwierdzić, że jednocześnie Pekin robi wszystko, by nie był postrzegany
jako kraj, który aktywnie się włączył w kosztowny wyścig zbrojeń. Modernizacja
techniczna ChAL-W nie odbywa się bowiem kosztem zaniedbywania innych
sektorów gospodarki, a pozornie powolny wzrost nakładów na obronność wydaje
się celowym zabiegiem chińskiego rządu, który twierdzi, że jego priorytetem
obecnie jest głównie harmonijny rozwój kraju, zwiększenie popytu wewnętrznego
i tym samym dobrobytu społeczeństwa, a nie budowa hegemonistycznej pozycji
w regionalnym czy nawet globalnym wymiarze.
Czynnikowi militarnemu w strategii bezpieczeństwa narodowego Chin
przypisuje się ważną, ale nie najważniejszą rolę, co wynika z zasad tkwiących
głęboko w chińskiej kulturze, filozofii i mentalności społeczeństwa oraz liderów
państwa. Jedna z najważniejszych zasad sztuki wojennej autorstwa Sun Tzu
(544-496 p.n.e.), uważanego po dzień dzisiejszy i to nie tylko przez chińczyków
za najważniejszego klasyka zarówno strategii prowadzenia działań wojennych,
lecz nawet stosunków międzynarodowych mówi, że „najważniejsze jest to, aby
podporządkować sobie dany kraj nietknięty, zamiast go zniszczyć. Umiejętność
zabijania nie zasługuje na najwyższą ocenę. Pokonanie przeciwnika bez wojny
wydaje się najbardziej pożądanym rozwiązaniem. Mistrzem walki są ci, którzy
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pokonują przeciwnika bez toczenia bitwy”. Pomimo, że od wygłoszenia tych tez
minęło już wiele wieków, to ich wymowa jest wciąż aktualna i po dzień dzisiejszy
są one swoistym drogowskazem, wręcz kanonem postępowania oraz aktywności
Chin na arenie międzynarodowej i to zarówno w wymiarze politycznym,
gospodarczym, jak i militarnym. Zostały one twórczo rozwinięte w testamencie
określanym mianem „strategii 28 hieroglifów”, który po sobie pozostawił Deng
Xiaoping. Testamencie, który po dzień dzisiejszy jest wciąż aktualnym zbiorem
reguł, kanonem zasad i procedur postępowania, które pozwoliły państwu środka
nie tylko odbić się od dna, lecz również wyruszyć na podbój świata,
a najważniejsze z tych zasad brzmią:
Obserwować spokojnie i na zimno analizować;
Umacniać (własne) pozycje;
Pewnie przeprowadzać zmiany;
Ukrywać nasze prawdziwe możliwości;
Wnieść swój wkład;
Nigdy nie stawać się liderem;
Zachowywać się powściągliwie, spokojnie – ostrożnie.
Utrzymujące się od wielu lat wysokie nakłady, jakie rząd w Pekinie
przeznacza na obronność, pozwoliły na systematyczne prowadzenie gruntownej
modernizacji technicznej chińskich sił lądowych, morskich, lotnictwa, rozwój sił
nuklearnych i pocisków balistycznych oraz na budowę mobilnych sił szybkiego
reagowania, wkroczenie w kosmos oraz na powołanie do życia (utworzenie)
jednostek wojskowych i centrów naukowo-badawczych, których domeną stała się
aktywność w cyberprzestrzeni.
Po wydarzeniach na placu Tienanmen w 1989 r., gdy Stany Zjednoczone
i państwa Unii Europejskiej nałożyły embargo na dostawę do Pekinu broni, sprzętu
wojskowego, uzbrojenia i zaawansowanych technologii do aplikacji militarnych,
głównym partnerem w modernizacji technicznej chińskiej armii stał się rosyjski
przemysł zbrojeniowy, w którym lokowano ponad 70% ogółu zamówień
z chińskiego ministerstwa obrony. Dziś ta struktura zakupów zaczyna się zmieniać
za sprawą aktywności politycznej i siły gospodarczej Chin na arenie
międzynarodowej. Pojawiają się coraz to nowi partnerzy do kooperacji i współpracy
w obszarze przemysłu obronnego. Silniejszy technologicznie jest także własny
przemysł zbrojeniowy, który umiejętnie pozyskuje i aplikuje nowoczesne
technologie, a ponadto wśród liderów panuje przekonanie, że dzięki ich aktywności
politycznej oraz rosnącej pozycji i wpływom państwa w strukturach
międzynarodowych już niedługo będzie można sięgnąć po amerykańskie czy
europejskiej technologie, uzbrojenie i sprzęt wojskowy.
Przykładem takiej ewolucji może być chiński program kosmiczny, który został
zapoczątkowany w 1956 r. przy ścisłej współpracy ekspertów radzieckich. Jego
efektem było umieszczenie w 1970 r., czyli 10 lat po zerwaniu współpracy
politycznej, gospodarczej i militarnej z ZSRR, pierwszego chińskiego satelity
w przestrzeni kosmicznej, w której obecnie jest ponad 30 różnego rodzaju
chińskich statków kosmicznych, w tym satelity komunikacyjne, nawigacyjne,
meteorologiczne, badawcze czy rozpoznawcze (szpiegowskie). Należy również
podkreślić, że w 2003 r. na pokładzie statku kosmicznego o nazwie „Wschód jest
czerwony” w przestrzeń kosmiczną został wysłany pierwszy chiński kosmonauta,
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a w czerwcu 2013 r. odbył się pierwszy załogowy lot kosmiczny, gdyż na pokładzie
rakiety SHENHOU-10 udało się w przestrzeń kosmiczną kolejnych 3 chińskich
oficerów lotnictwa. Obecnie na terytorium kraju są zlokalizowane 4 bazy
kosmiczne, co w pełni uzasadnia zaliczenie Chin do grupy potęg kosmicznych,
zwłaszcza, że możliwości operacyjne tych baz oraz ich infrastruktura techniczna
zostały oparte na najnowszych rozwiązaniach technologicznych, które powstały
w narodowym przemyśle obronnym przy aktywnej, ścisłej współpracy, zwłaszcza
w obszarze rakietowym, z wieloma, posiadającymi w tym obszarze bogate
doświadczenie, partnerami zagranicznymi, w tym m.in. z Ukrainą.
Konsekwentnie prowadzonej modernizacji technicznej chińskich sił zbrojnych
towarzyszą wzorowane na rozwiązaniach zachodnich i doświadczeniach płynących
ze współczesnych wojen i konfliktów zbrojnych (np. Irak czy Afganistan) zmiany
strukturalno-organizacyjne, wdrażanie nowoczesnych systemów szkolenia
i procedur dowodzenia, które mają być gwarantem realizacji postawionego przez
władze partyjne i wojskowe celu, który zakłada, że do połowy XXI wieku ChAL-W
będzie w stanie sprostać i wygrać każdy nowoczesny konflikt zbrojny.
Zdefiniowano też cały pakiet wyzwań i zagrożeń dla narodowego bezpieczeństwa,
wśród których uznano, że jednym z najważniejszych, zwłaszcza w dłuższej
perspektywie czasu, jest dążenie Stanów Zjednoczonych do utrzymania
dominującej pozycji geopolitycznej ze szczególnym uwzględnieniem Regionu
Pacyfiku, co w jednym z expose ogłosił Prezydent USA, Barack Obama. Jest
to zagrożenie perspektywiczne, a droga do sprostania tym wymaganiom ma
biec przez zapewnienie bezpieczeństwa i jedności terytorialnej kraju, stałą
modernizację techniczną sił zbrojnych, wdrażanie strategii aktywnej obrony
i defensywnej strategii nuklearnej, budowanie zdolności do wykonywania
różnorodnych zadań militarnych w odpowiedzi na pojawiające się w przestrzeni
międzynarodowej oraz wewnętrznej wzywania i zagrożenia, pokojowy dialog
oraz aktywność i współpracę gospodarczą polityczną i militarną na arenie
międzynarodowej. W tym spektrum aktualnych i perspektywicznych wyzwań
i determinant rozwojowych wciąż niezmienny pozostaje kanon chińskiego,
narodowego, bezpieczeństwa, któremu podporządkowane są wszystkie procesy
rozwojowe ChAL-W. Kanon ten zakłada, że „siły działające na rzecz niepodległości
Tajwanu, Wschodniego Turkiestanu oraz niepodległości Tybetu są zagrożeniem
dla bezpieczeństwa państwa i dotykają istotnych interesów narodu chińskiego.
W tej sprawie nie ma mowy o żadnych kompromisach czy ustępstwach. Gwarancji
tego wymiaru bezpieczeństwa w pierwszej kolejności musi sprostać ChAL-W”.
Niezależnie od rozwoju własnego potencjału militarnego, Chiny, zwłaszcza
w ostatniej dekadzie, zgodnie z jednym z zaleceń płynących z zapisów testamentu
Deng Xiaopinga, „wnoszą swój wkład” w kształtowanie międzynarodowego pokoju
i bezpieczeństwa. Należy podkreślić, że to strona chińska zaproponowała,
by wszystkie państwa posiadające broń jądrową zobowiązały się do jej zniszczenia
oraz by wstrzymano wszystkie prace naukowo-badawcze nad rozwojem tego
rodzaju broni. Uznano, że zainicjowany przez USA plan stworzenia globalnego
systemu antyrakietowego nie jest korzystny dla pokoju i bezpieczeństwa
międzynarodowego i że wywiera on nie tylko negatywny wpływ na rozpoczęty
proces redukcji zbrojeń, lecz wręcz może stanowić swoisty impuls do jego
intensyfikacji (Koreańska Republika Ludowo Demokratyczna, Japonia czy jeszcze
niedawno Iran).
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Kierując się tą zasadą, Pekin przystąpił także do wszystkich najważniejszych
konwencji kontroli zbrojeń i ratyfikował większość międzynarodowych umów
i porozumień w tym zakresie, a także w odpowiedzi na apel Prezydenta USA
G. W. Busha włączył się do światowej koalicji walki z terroryzmem. Na
podkreślenie zasługuje również zwiększona aktywność Chin do kierowania swoich
żołnierzy do służby w ramach misji pokojowych pod niebieską flagą ONZ.
Zmiany, które zachodzą w chińskich siłach zbrojnych nie dotyczą tylko spraw
doktrynalnych, operacyjno-strategicznych czy technicznych. Ostatnio można
zaobserwować też i takie, które nieprzekładającej się bezpośrednio na zwiększenie
ich potencjału bojowego, ale medialnie dostrzegalnej zwłaszcza przez
zagranicznych analityków i obserwatorów funkcjonowania armii w środowisku
społecznym. Otóż wskazują oni, że bez zmiany stosownych dokumentów i aktów
prawnych coraz częściej widać, że na żołnierskich mundurach, okrętach,
samolotach czy flagach zamiast dotychczasowych symboli Armii LudowoWyzwoleńczej pojawia się wyłącznie nazwa – ideogram – symbolizujący, że są to
tylko Armia (Siły Zbrojne) Chin. Mamy więc jakby pierwsze symptomy wycofywania
się z dotychczasowego nazewnictwa, chlubnego dziedzictwa i symboliki ChAL-W,
której źródło i rodowód historyczny tkwi w wojnie ludowo-wyzwoleńczej (domowej),
której swoistym zwieńczeniem było powołanie do życia ChRL. Czy jest to swoiste
badanie, sondaż, opinii publicznej, czy taka nazwa pozbawiona dotychczas
najważniejszego, ludowego pierwiastka, zyska aprobatę w jej oczach, zwłaszcza
wśród ortodoksyjnych politycznie i przywiązanych do tradycji weteranów, czy jest to
kierunek zmian wytyczony przez partię i rząd, bez zgody których to organów nic
takiego nie mogłoby się zdarzyć? Tak więc mamy pierwsze symptomy swoistych
przewartościowań w społecznym wizerunku chińskich sił zbrojnych, którym próbuje
przypisać się jakościowo nowy wymiar, lecz na ostateczne rozstrzygnięcia w tym
zakresie z pewnością należy jeszcze poczekać.
Prowadzony od wielu już lat proces rozwoju i modernizacji technicznej
chińskich sił zbrojnych dotyczy wszystkich komponentów bojowych ChAL-W, wśród
których do najważniejszych należy zaliczyć:
Siły lądowe;
Siły lotnicze;
Siły morskie;
II Korpus Artylerii.
Te komponenty typowo bojowe wspierają w realizacji zadań na rzecz
obronności i bezpieczeństwa państwa siły rezerwy liczące ok. 500-600 tys.
żołnierzy oraz jednostki tzw. milicji uzbrojonej podległe bezpośrednio Ministerstwu
Bezpieczeństwa Publicznego, czyli licząca ponad 1 mln rzesza profesjonalnie
wyszkolonych funkcjonariuszy zorganizowanych w dywizje i pułki, często z własną
artylerią i jednostkami pancernymi.
Zasadniczy trzon chińskich sił zbrojnych tworzą wojska lądowe, których skład
osobowy liczy ponad 1,4 mln żołnierzy i oficerów dyslokowanych w siedmiu
regionach militarnych (okręgach wojskowych) na terytorium całego kraju
ze szczególnym uwzględnieniem 3 regionów położonych w rejonie cieśniny
tajwańskiej, gdzie ogółem stacjonuje ok. 400 tys. żołnierzy, czyli ponad 1/3 całej
populacji tego rodzaju sił zbrojnych. Gdy patrzymy natomiast na strukturę
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organizacyjną chińskich wojsk lądowych, to tworzą ją grupy armii – korpusy –
(18), dywizje i brygady piechoty (odpowiednio 25 i 33), dywizje i brygady pancerne
(9, 11), dywizje i brygady artylerii (3,15) oraz 2 brygady piechoty morskiej
dyslokowane w rejonach granicznych z Tajwanem. Należy zwrócić uwagę
na to, iż od wielu już lat trwająca modernizacja techniczna ChAL-W dokonała
istotnych przewartościowań jakościowych w potencjale technicznym – broni
i uzbrojeniu – tego rodzaju sił zbrojnych. Obecnie na uzbrojeniu wojsk lądowych
jest ponad 7000 czołgów w tym wiele najnowszej – trzeciej i czwartej generacji –
czołgów ZTZ-99, których proces wprowadzenia na uzbrojenia rozpoczął się już
w 2006 r. Czołgi te są swoimi parametrami bojowymi i eksploatacyjnymi
porównywane do czołgów Leopard-2, a ich zasadniczymi atutami jest zarówno
reaktywny pancerz, 125 mm działo, pociski przeciwpancerne sterowane wiązką
laserową, zasięg od 100 m do 4 km, stabilizowana wieża wyposażona m.in.
w optoelektroniczny system kierowania ogniem, noktowizję i termowizję, oparty
na wykorzystaniu techniki laserowej system łączności i wiele innych rozwiązań
z najwyższej technologicznie półki. Ten istotny komponent pancerny wojsk
lądowych jest wspierany przez ponad 4000 różnych kategorii i o dobrych
parametrach bojowych wozów opancerzonych oraz pływających bojowych wozów
piechoty i prawie tyle samo jednostek artylerii, różnych kalibrów i o różnych
technologicznie parametrach i tym samym aplikacjach bojowych dostosowanych
do reagowania na zagrożenia, które mogą się pojawić na przyszłym, potencjalnym
polu walki. Wysoki priorytet nadano także zwiększeniu mobilności jednostek wojsk
lądowych, które obecnie mogę być szybko i sprawnie przerzucane zarówno drogą
powietrzną jak i morską na głębokość planowanych działań operacyjnych. W celu
zapewnienia wsparcia z powietrza na uzbrojenie wojsk lądowych wprowadzono
także całą gamę nowoczesnych śmigłowców bojowych zarówno własnej,
jak i rosyjskiej produkcji, a także zestawy pocisków rakietowych (manewrujących
i naprowadzanych wiązką laserową), które są wpisane w systematycznie
rozbudowywany w oparciu o nowoczesne technologie zintegrowany system obrony
powietrznej szczebla strategicznego.
Siły powietrzne ChAL-W to ponad 400 tys. personelu wojskowego wszystkich
korpusów kadry oraz ok. 2500 różnej kategorii statków powietrznych, które
organizacyjnie i funkcjonalnie są podporządkowane zarówno dowództwu sił
powietrznych, jak i wojsk lądowych chińskiej armii. W latach 90. rozpoczęto
wprowadzanie do uzbrojenia chińskiej armii rosyjskich samolotów Su-27
i Su-30MMK oraz zakupiono licencję na produkcję w Chinach samolotu Su-27.
Te od wielu lat podejmowane wysiłki, by oprzeć potencjał bojowy sił powietrznych
o konstrukcję własnych statków powietrznych, opartych głównie na rozwiązanych
technologicznych innych państw (początkowo radzieckich, a później rosyjskich)
przyniosły spodziewane rezultaty. Obecnie na uzbrojeniu i wyposażeniu wojsk
lotniczych wprawdzie wciąż występują samoloty radzieckie Su-30 i Su-27, ale obok
nich zasadniczy trzon tego rodzaju sił zbrojnych tworzą chińskie, bądź powstałe
w ramach kooperatywnej z rodzimą produkcją samoloty myśliwskie,
wielozadaniowe J-10, szturmowe, bombowce mogące przenosić broń nuklearną
i pociski manewrujące, w tym dalekiego – strategicznego – zasięgu, samoloty
rozpoznawcze w tym samoloty wczesnego ostrzegania Y-8, samoloty szkolnotreningowe oraz transportowe o różnych aplikacjach bojowych i logistycznych,
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a do tankowania powietrznego, przy pomocy brytyjskich firm przystosowano
samolot bombowy B-6 Badger. Tę gamę samolotów bojowych i transportowych
wzbogaca cała gama śmigłowców bojowych i transportowych (np. Z-10) i to nie
tylko rodzimej produkcji, gdyż dostrzegamy tam także śmigłowce francuskiego
Eurocoptera czy Sikorskiego Black Hawki.
Samoloty i śmigłowce będące na uzbrojeniu chińskiej armii cechują
zaawansowane rozwiązania technologiczne, nowoczesna awionika pozwalającą
na prowadzenie efektywnych działań bojowych w różnych warunkach pogodowych
zarówno w dzień, jak i w nocy, interoperacyjność i wielofunkcyjność pozwalająca
na realizację zadań zarówno w aplikacjach lądowych, jak i morskich oraz
nowoczesne uzbrojenie rakietowe. Wśród wielu walorów jakie posiada obecnie
lotnictwo ChAL-W analitycy podkreślają, że spośród bogatej floty statków
powietrznych ok. 700 jednostek może bezpośrednio prowadzić działania
powietrzne przeciwko Tajwanowi bez konieczności dodatkowego tankowania.
Krajowy przemysł lotniczy prowadzi intensywne prace badawczo-rozwojowe
ukierunkowane na wzmocnienie potencjału bojowego sił powietrznych. Efektem
tych prac są przyszłościowe rozwiązania sprzętowe, które będą wprowadzane
na uzbrojenie sił powietrznych. Należy je zaliczyć do V generacji statków
powietrznych budowanych w oparciu o technologię stealth. Już wkrótce, bo
w latach 2017-2019, do służby planuje się wprowadzić samoloty myśliwskie J-20.
Trwają intensywne prace nad kolejnymi samolotami myśliwskimi budowanymi
w tej technologii J-23 oraz J-25 (Ghost Bird), natomiast do floty samolotów
transportowych już wkrótce może dołączyć kolejne „dziecko” chińskiego przemysłu
lotniczego, samolot Y-20. Ocenia się, że parametry bojowe tak szerokiej gamy
nowych samolotów pozwolą siłom powietrznym Chin na uzyskanie przewagi nad
siłami powietrznymi USA operującymi w rejonie Pacyfiku.
Nowym etapem modernizacji technicznej chińskich sił powietrznych było
wprowadzenie na ich uzbrojenie szerokiej gamy tzw. dronów, czyli bezpilotowych
aparatów latających o szerokim spektrum możliwości operacyjnych (średniego
i dalekiego zasięgu, uzbrojone i nieuzbrojone, rozpoznawcze), w tym i o napędzie
odrzutowym. Statki powietrzne tego typu powstały głównie na bazie rodzimego
przemysłu obronnego w oparciu o własne rozwiązania konstrukcyjne i pozyskane
różną drogą (w tym i operacyjnie) wysoko zaawansowane technologie.
Siły powietrzne ChAL-W są skutecznie wspierane przez system obrony
przeciwlotniczej, którego zasadniczy trzon stanowią wciąż jeszcze rosyjskie rakiety
S-300PMU-2 oraz bogate i wielofunkcyjne zestawy radarów wielopasmowych
i pionowych. Dostrzegając potrzebę modernizacji technicznej tych rozwiązań
w kooperacji z rosyjskim zapleczem naukowo-badawczym rozpoczęto procedury
wprowadzenia na uzbrojenie systemu obrony przeciwlotniczej (antyrakietowej)
rakiety ziemia – powietrze z aktywnym radiolokacyjnym systemem naprowadzania
PL-12, który w powiązaniu z nowej generacji radarami, ma się docelowo stać
podstawowym komponentem bojowym strefy obrony powietrznej w rejonie Morza
Wschodniochińskiego – swoistej tarczy antyrakietowej dla tego rejonu – przed
potencjalnym zagrożeniem ze strony japońskich, tajwańskich czy amerykańskich
samolotów i okrętów operujących na tych akwenach. To rozwiązanie systemowe
określane akronimem ADIZ, z jednej strony jest istotnym krokiem w kierunku
zapewnienia możliwości monitorowania i kontrolowania operacji morskich

32

_______________________________________________________________________________

i powietrznych potencjalnych przeciwników i tym samym zwiększenia poczucia
narodowego bezpieczeństwa, a z drugiej już jest powodem do obaw i napięć,
zwłaszcza ze strony Japonii, która twierdzi, iż system ten jest budowany celem
zbudowania swoistego buforu bezpieczeństwa wobec spornych terytoriów, gdyż
może być wykorzystywany do aktów agresji przeciwko samolotom wojskowym
obcych państw, które operują w tym regionie pomimo, że nie naruszają chińskiej
przestrzeni powietrznej.
Marynarka wojenna ChAL-W dopiero w 1990 roku uzyskała status
samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, gdyż do tego okresu była
w podporządkowaniu wojsk lądowych. Wraz z podjęciem tej decyzji rozpoczęto
proces głębokiej modernizacji technicznej tego rodzaju sił zbrojnych, głównie
w oparciu o rosyjskie rozwiązania sprzętowe i technologiczne, a chińskie stocznie
na bazie tych rozwiązań zbudowały własne kompetencje produkcyjne i przystąpiły
wręcz do masowej budowy okrętów, które sukcesywnie były wprowadzane
do służby. Tak duża dynamika rozwoju chińskich sił morskich przyniosła wymierne
efekty. Obecnie jej stan osobowy to liczący ok. 400 tys. korpus marynarzy
w różnych stopniach wojskowych, a potencjał bojowy, na który składają się siły
nawodne, podwodne, lotnictwo, jednostki obrony wybrzeża oraz piechoty morskiej,
zadaniem wielu ekspertów, pozwala ją umieścić na drugiej pozycji w rankingu
potęg morskich świata. Na tak wysoką pozycję w tym rankingu złożył się nie tylko
profesjonalizm kadrowy, ale głównie to, że obecnie marynarka wojenna dysponuje
ponad 700 różnego typu jednostkami pływającymi w tym 63 okrętami podwodnymi
(w tym 5 o napędzie nuklearnym) uzbrojonymi zarówno w przeciwokrętowe pociski
manewrujące typu YJ-82, jak i rakietowe pociski balistyczne, 25 niszczycielami
o zdywersyfikowanym uzbrojeniu, przy których budowie wykorzystano technologię
stealth, 220 okrętami desantowymi (potencjalny problem inwazji na Tajwan),
230 amfibiami z tym samym przeznaczeniem, 47 fregatami, 8 fregatami
i ok. 120 kutrami rakietowymi. Na uzbrojenie tych okrętów wprowadzono
także najnowsze typy m.in morskich, torped, sonarów. Ten potencjał bojowym
chińskiej marynarki wojennej obecnie wzbogaca lotniskowiec, a kolejny i to
o napędzie nuklearnym, jak to ogłoszono z w ubiegłym roku z okazji 64 rocznicy
utworzenia marynarki wojennej, jest w planowany do wprowadzenie do służby
i to w najbliższych latach.
Jednostki II Korpusu Artylerii to kolejny, liczący ok. 90000 żołnierzy,
specyficzny dla ChAL-W rodzaj sił zbrojnych, który dysponując arsenałem
nuklearnym i środkami jego przenoszenia ma być z jednej strony swoistym
elementem odstraszania dla potencjalnych agresorów, a z drugiej gwarantem
bezpieczeństwa kraju i tym samym skutecznej odpowiedzi, uderzenia odwetowego
i to zarówno na poziomie taktyczno-operacyjnym, jak i strategicznym, w przypadku
ewentualnego konfliktu zbrojnego. Główny wysiłek rozwoju tego rodzaju sił
zbrojnych od wielu już lat jest ukierunkowany na rozwój technologiczny środków
przenoszenia zarówno ładunków nuklearnych, jak i konwencjonalnych oraz
na precyzję ich naprowadzania i tym samym na zwiększenie skuteczności rażenia.
W dyspozycji II Korpusu Artylerii jest obecnie cała gama pocisków klasy CSS
od zasięgu 300-600 km będących na uzbrojeniu jednostek dyslokowanych
w rejonach nadmorskich z Tajwanem po międzykontynentalne pociski balistyczne
DF-31. Szczególnym walorem arsenału rakietowego, który jest na uzbrojeniu tego
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rodzaju sił zbrojnych jest to, że pociski te mogą być wystrzelone z różnych platform
od stacjonarnych które są najsilniejszym komponentem aktualnego arsenału
nuklearnego Chin, po mobilne i od powietrznych po okręty marynarki wojennej.
Równolegle z modernizacją techniczną chińskich sił zbrojnych trwała
intensywna adaptacją doktryny obronnej oraz systemów i procedur dowodzenia.
Wynikiem analiz płynących z I Wojny w Zatoce Perskiej i Kossowie była
tzw. doktryna „trzy natarcia i trzy obrony”. Trzy natarcia to zapewnienie zdolności
do prowadzenia uderzeń przy użyciu samolotów produkowanych przy użyciu
technologii stealth, pocisków manewrujących i śmigłowców. Trzy obrony to obrona
przed precyzyjnymi uderzeniami, środkami walki radioelektronicznej i środkami
rozpoznania. Uznano również, że najważniejszym czynnikiem zapewniającym
powodzenie operacji jest zaskoczenie i uderzenie wyprzedzające, a nie tylko
przewaga operacyjna w posiadanym potencjale bojowym. Rozwinięciem tej
koncepcji jest doktryna „aktywnej obrony”, której generalnym założeniem jest
gotowość do obrony własnego terytorium i nie wszczynanie konfliktów zbrojnych.
Została ona zbudowana na paradygmacie budowy sił zbrojnych gotowych
do stawienia czoła dynamicznie zmieniającym się wyzwaniom i zagrożeniom
asymetrycznego współczesnego pola walki XXI wieku. Ten problem zagrożeń
i gotowości do działań w środowisku asymetrycznego pola walki został uznany
za fundamentalny kierunek rozwoju potencjału bojowego sił zbrojnych i tym samym
uznany za priorytetowy kanon myślenia i kluczowy aspekt chińskiej strategii
militarnej na bazie doświadczeń i wniosków wyciągniętych z analizy
współczesnych konfliktów zbrojnych, w tym zwłaszcza działań wojennych
prowadzonych przez wojska sojusznicze w Afganistanie i w Iraku.
Wnioski płynące z tych analiz przełożyły się na sformułowanie zasadniczych
kierunków rozwoju i modernizacji technicznej sił zbrojnych opartych na założeniu
digitalizacji przyszłego pola walki, na wysoko zaawansowanych rozwiązaniach
technicznych i technologicznych, które to rozwiązania mają być platformą
wyjściową do budowy armii silnej swoim potencjałem bojowym, gotowej
do prowadzenia działań w warunkach asymetryczności nie tylko na lądzie
w powietrzu i na morzu, ale również aktywnej w kosmosie oraz zdolnej
do prowadzenia wojny informatycznej – ofensywnych oraz defensywnych działań
w cyberprzestrzeni.
Wśród wielu priorytetów, do których można zaliczyć wprowadzenie
na uzbrojenie nowoczesnych czołgów i samolotów, inwestowanie w rozwój
technologicznie wysoko zaawansowanych pocisków balistycznych i rakietowych
o różnych aplikacjach, okrętów podwodnych, nawodnych oraz lotniskowców
kluczową rolę przypisano budowie zintegrowanego systemu dowodzenia C4ISR
(comprehensive command, control, comunication, computers, intelligence,
surveillance and reconnaissanece system) dostrzegając w nim najważniejszy
komponent skuteczności prowadzenia działań w warunkach asymetryczności
współczesnego pola walki. Zasadnicza idea budowy tego systemu biegła przez
pełną integrację informacyjną procesów dowodzenia i tym samym zapewnienie
interoperacyjności działań wszystkich rodzajów sił zbrojnych ukierunkowanych
na realizację wspólnego celu strategicznego.
By sprostać tak sformułowanym celom i wymaganiom, budowę tego systemu
oparto na całej gamie satelitów (rozpoznawczych, szpiegowskich, nawigacyjnych,
meteorologicznych, komunikacyjnych), które pojawiły się w przestrzeni kosmicznej
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i zintegrowanej z tą konstelacją statków kosmicznych, systemem łączności
cyfrowej. Właśnie ukończono Pierwszy etap realizacji tego systemu, który zakładał
zbudowanie do 2013 roku regionalnej sieci informacyjnej, a drugi, który
ma być zakończony do 2020 roku przewiduje zbudowanie takiej samej sieci,
ale już o zasięgu globalnym. Bazą tych systemów była umieszczona na orbicie
w 2011 r. stacja Tiangong, a następnie satelita komunikacyjny Tianlian 1B, którego
zadaniem było zapewnienie w czasie rzeczywistym wymiany danych i informacji
pomiędzy naziemnymi stanowiskami dowodzenia i wszystkimi satelitami
umieszczonymi w przestrzeni kosmicznej.
Kontynuując rozbudowę swojego potencjału kosmicznego zdynamizowano
program modernizacji rakiet klasy Long March ukierunkowując go na możliwość
wynoszenia w przestrzeń orbitalną dużych stacji kosmicznych oraz różnych klas
i rodzajów satelitów. Równolegle z budową zdolności ofensywnych programu
kosmicznego rozwijano jego możliwości defensywne w zakresie rozpoznawania
oraz monitorowania sytuacji kryzysowych pojawiających się na terytorium kraju,
tym samym przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
By tak zdefiniowany, wielopłaszczyznowy, system „zagospodarowania” przestrzeni
kosmicznej do celów zapewnienia bezpieczeństwa państwa mógł sprawnie
i skutecznie funkcjonować, niezbędnym było zapewnienie jego osłony przed
atakami potencjalnych przeciwników. Już na początku XXI wieku przystąpiono
więc do budowy arsenału pocisków (broni) anty-satelitarnej, a w 2007 r. ChAL-W
uzyskała zdolności do wprowadzania w przestrzeń kosmiczną przy użyciu rakiet
pionowego startu całej gamy pocisków anty-satelitarnych wykorzystujących
najnowsze rozwiązania technologiczne, w tym lasery, mikrofale czy cybermożliwości w zakresie przechwytywania, rozpoznawania i prowadzenia działań
ofensywnych. Jako podstawę tych działań przyjęto wypływający z obowiązującej
doktryny obronnej paradygmat, że skuteczność aktywnej obrony wymaga
prowadzenia działań wojennych w dowolnym czasie, w dzień i w nocy, w różnych
warunkach pogodowych i w różnych geograficznie regionach, a ich domeną
powinno być wykonywanie nagłych, skutecznych i trudnych do zidentyfikowania
ataków celem zaskoczenia przeciwnika. Gdy zestawimy tak zdefiniowane
paradygmaty skuteczności działań na współczesnym polu walki z możliwościami
jakie daje zbudowanie silnego ofensywnego i defensywnego potencjału
cybernetycznego to wyraźnie widać, że będzie on istotnym gwarantem uzyskania
przewagi operacyjnej w konfrontacji z potencjalnym przeciwnikiem.
To właśnie ta aktywność w obszarze cyberprzestrzeni i prowadzenia działań
ukierunkowanych na wykorzystanie komputerów, sieci komputerowych
i zarządzanie informacją stała się w ostatnich latach zasadniczą płaszczyzną
tworzenia jakościowo nowego oblicza chińskiej armii, która w ocenia chińskich
analityków wojskowych, strategów i decydentów właśnie tą drogą może uzyskać
istotną przewagę w działaniach asymetrycznych i wojnach (konfliktach)
informacyjnych jakie będą równolegle z zagrożeniami terrorystycznymi zasadniczą
domeną wyzwań i zagrożeń XXI wieku.
Tej idei i temu kierunkowi modernizacji chińskich sił zbrojnych nadano wysoki
priorytet, czego najlepszym wyrazem jest umieszczenie w narodowej doktrynie
obronnej zapisu o konieczności posiadania przez ChAL-W zdolności
do prowadzenia operacji informatycznych, budowie zintegrowanego systemu walki
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elektronicznej oraz rozpoznania satelitarnego, którego komponentami mają być
stacje (bazy) kosmiczne, komputery, zintegrowane sieci komputerowe (ofensywne,
defensywne, użytkowe), sieci informacyjnej, stacje wczesnego ostrzegania i całe
spektrum oprogramowania – softwaru – od chroniącego przed ingerencją wirusów
po wykonanie ofensywnego – hakerskiego – ataku bądź podejmowania działań
rozpoznawczych (inwigilacyjnych, szpiegowskich) w sieciach komputerowych
potencjalnych przeciwników, które zapewnia ochronę narodowych interesów
ekonomicznych, militarnych i geopolitycznych daleko od własnych granic.
Zgodnie z tą doktryną chińska ofensywa w cyberprzestrzeni objęła nie tylko
obszar militarny, ale także całe spektrum spraw gospodarczych, politycznych oraz
społecznych i to zarówno w regionalnym, jak i globalnym wymiarze. Analiza
aktywności chińskich informatyków, do której strona chińska oczywiście się nie
przyznaje. Wykazała, że od samego początku szczególnym obszarem jej
zainteresowań są systemy komputerowe i strony internetowe agend rządowych
w tym zwłaszcza Departament Obrony, Pentagon oraz instytucje z obszaru
infrastruktury krytycznej USA np. systemy bankowe, zapory wodne czy systemy
sterowanie sieciami energetycznymi. Dużą aktywność przejawiają oni również
w informacyjnej inwigilacji prywatnych firm i konsorcjów z obszaru handlu,
przemysłu (w tym zwłaszcza obronnego), centrów akademickich i instytutów
naukowo-badawczych koncentrując się na pozyskiwaniu informacji o najnowszych
rozwiązaniach i trendach technologicznych, czyli stanowiących unikalną własność
intelektualną tych instytucji, które dla strony chińskiej mają dużą wartość
o charakterze wręcz strategicznym.
Równolegle z tą ofensywą ChAL-W w cyberprzestrzeni dostrzega się także
zwiększenie aktywności chińskich dyplomatów i ekspertów (naukowców)
na różnego rodzaju forach i debatach międzynarodowych (sympozjach,
konferencjach itp.) poświęconych omawianiu aktualnych tendencji rozwojowych
w dziedzinie informatyki i techniki kosmicznej, a także norm prawnych i rozwiązań
dotyczących bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. W tym miejscu należy jednak
podkreślić, że pomimo tej międzynarodowej aktywności chińskich ekspertów, jak
na razie ChRL nie ratyfikowała obowiązujących w środowisku międzynarodowym
zasad, norm, mechanizmów i standardów dotyczących zapewnienia bezpiecznego
funkcjonowania w cyberprzestrzeni. Nie brakuje również opinii, że ta
dyplomatyczna i ekspercka aktywność jest swoistą zasłoną dymną, gdyż
najważniejszym dla Chin priorytetem jest zbudowanie przewagi w kosmosie i tym
samym wygranie wojny w cyberprzestrzeni, podczas gdy aktywność
dyplomatyczna ukierunkowana jest jedynie na poznanie najnowszych trendów,
rozwiązań i doświadczeń innych państw w tej dziedzinie oraz na stworzenie
pozorów włączenia się do tego grona międzynarodowej, cybernetycznej
społeczności. Taka strategia działania ma wpływać na poprawienie wizerunku i tym
samym przyczynić się do wyciszenia krytyki opinii publicznej, co może skutkować
uspokojeniem potencjalnych przeciwników przed cybernetycznym atakiem
ze strony Chin. Egoistyczne podejście do kreowania przez Pekin bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni w perspektywicznym wymiarze może okazać się jednak
zawodne, gdyż już niebawem Chiny mogą się przekonać, że bez aktywnej
międzynarodowej współpracy w tym obszarze cyberprzestrzeń może stać się nie
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tylko źródłem informacji o potencjalnych przeciwnikach, ale i generatorem
zagrożeń dla narodowego bezpieczeństwa, którym trudno będzie samodzielnie
sprostać.
Ta aktywność w pozyskiwaniu, gromadzeniu i przetwarzaniu informacji
ma na celu nie tylko budowanie własnych zdolności obronnych na wypadek
potencjalnego konfliktu czy innego rodzaju zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju,
ale ma być również swoistą platformą informacyjną do przygotowywania operacji
ofensywnych w cyberprzestrzeni, które pozwolą na uzyskanie przewagi
operacyjnej nad stronami konfliktu jeszcze przed jego rozpoczęciem. Mamy
tu zatem swoiste przeniesienie obowiązującej w Chinach przez wiele lat doktryny
aktywnej obrony w inny wymiar współczesnego pola walki, w wymiar
cyberprzestrzeni i tym samym nadanie jej jakościowo nowych możliwości zgodnych
z tendencjami współczesnego pola walki XXI wieku.
Jak ważne są to problemy w relacjach chińsko-amerykańskich najlepiej
świadczy to, że aktywność Chin w pozyskiwaniu na terenie USA informacji drogą
ataków cybernetycznych oraz problem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni były,
oprócz spraw dotyczących misji pokojowych, operacji humanitarnych, nieproliferacji
broni jądrowej, tarczy antyrakietowej czy szeroko rozumianego międzynarodowego
bezpieczeństwa tematem rozmów zarówno podczas oficjalnych spotkań
prezydentów, jak i ministrów obrony obu państw. Podczas tych spotkań zgodnie
przyznano, że bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, w dobie wysoko
zaawansowanych technologii i społeczeństwa informacyjnego, jest jednym
z najważniejszych czynników mających wpływ na wzajemne zaufanie,
transparentność współpracy międzynarodowej, a tym samym i na wymiar
międzynarodowego bezpieczeństwa. Zadeklarowano również, że ta swoista wojna
na słowa i wzajemne oskarżenia w sprawie aktywności i bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni nie tylko, że nie służą wzajemnym interesom, lecz wręcz mogą
stanowić bardzo ważny problem w stosunkach politycznych, gospodarczych
i militarnych między obu państwami. Padały zatem słowa o konieczności dialogu,
wymianie doświadczeń, rozwoju współpracy bilateralnej i międzynarodowej w tym
obszarze i zapewnienia, że to nie tylko Chiny są sprawcą ataków na amerykańskie
serwery.
Chiny, korzystając z dynamicznie rozwijającej się gospodarki i tym samym
systematycznie rosnącego budżetu obronnego równolegle z przyspieszeniem
modernizacji technicznej sił zbrojnych mocno osadzonej w nowoczesnych
technologiach implementowanych na grunt narodowego przemysłu obronnego,
zdecydowanie postawiły na racjonalizację struktur i procedur dowodzenia
oraz szerokim frontem wkroczyły w sferę swojej aktywności w cyberprzestrzeń,
traktując ten obszar zdolności do budowania przewagi operacyjnej ChAL-W jako
priorytetowy w przyjętej doktrynie i strategii obronnej.
Chińskie możliwości prowadzenia wojny elektronicznej są jedną z najściślej
strzeżonych tajemnic ChAL-W, ale o tym, jaką rangę nadaje się tym zagadnieniom
najlepiej świadczy fakt, że najważniejsza jednostka wojskowa, której aktywność
w cyberprzestrzeni jest najbardziej widoczna i to w wymiarze globalnym,
nosząca numer 61398 lub akronim APT1, podlega bezpośrednio pod Sztab
Generalny ChAL-W (Departament 3 – nasłuchu elektronicznego/rozpoznania
radioelektronicznego). Jednostka ta, której kadra składa się z wybitnych
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profesjonalistów, specjalistów informatyków, elektroników, matematyków,
lingwistów – głównie anglistów – swoją główną siedzibę ma w Szanghaju.
Jest ona nie tylko klasyczną jednostką wojskową, lecz swoistym centrum
operacyjnym realizującym podejmowane w Pekinie decyzje dotyczące aktywności
w cyberprzestrzeni, ale także i ośrodkiem naukowo-badawczym, zajmującym się
pozyskiwaniem i rozwojem nowoczesnych technologii informatycznych oraz ich
implementacji na grunt własnych rozwiązań użytkowych gwarantujących
bezpieczeństwo własnych sieci komputerowych oraz umożliwiających skuteczną
inwigilację sieci informatycznych potencjalnych przeciwników.
To z tego ośrodka, którego aktywność została zdynamizowana już po
2006 r., prowadzone są najważniejsze operacje często określane atakami
cybernetycznymi, operacjami szpiegowskimi, kradzieżą danych czy nawet
operacjami cyberterrorystycznymi (np. wirusy komputerowe). Ich celem jest
zdobywanie w infiltrowanych sieciach komputerowych danych dotyczących
trendów rozwojowych, gospodarki, rozwoju techniki i technologii, zwłaszcza
w obszarze przemysłu obronnego czy klasycznych danych dotyczących potencjału
obronnego, które przyczynią się do zapewnienia przewagi nad potencjalnymi
konkurentami na całym świecie czy budowania ofensywnej przewagi operacyjnej
w przypadku potencjalnego konfliktu zbrojnego.
Analitycy i eksperci Federalnego Biura Śledczego (FBI) USA oraz
amerykańskiej agencji zajmującej się śledzeniem aktywności oraz oceną zagrożeń
i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni MENDIANT raportują, że każdego roku
dochodzi od kilkuset do kilku tysięcy ataków cybernetycznych o zasięgu
globalnym, które swoje źródła mają na terytorium Chin i są skierowane do agend
(instytucji) rządowych i komercyjnych Stanów Zjednoczonych oraz państw
leżących na wszystkich kontynentach. Wskazują również, że to nie tylko jednostka
61398, ale również i inne jednostki, w tym np. 61539, czyli Pekińskie Centrum
Komputerowe oraz wiele innych dyslokowanych prawie na całym terytorium Chin
(m.in. prowincje Syczuan, Shandong, miasta Chengdu i Lingshui, wyspa Hainan)
są ośrodkami, które aktywnie uczestniczą w penetrowaniu baz danych oraz
kradzieży własności intelektualnej instytucji i dużych firm działających zarówno
w regionalnym, jak i globalnym wymiarze, kreując tym samym określone spektrum
zagrożeń w cyberprzestrzeni. Eksperci firm analizujących skalę zagrożeń i poziom
bezpieczeństwa w sieciach komputerowych, dokonując przeglądu ataków
cybernetycznych, za które pośrednio lub bezpośrednio może być odpowiedzialne
Państwo Środka, pozyskują określony potencjał wiedzy zarówno na temat technik
i metod działania stosowanych przez chińskich hakerów, jak i obieranych przez
nich celów, na których skoncentrowane jest największe zainteresowanie
decydentów z Pekinu.
Chiny nie tylko, że zaprzeczają formułowanym pod ich adresem zarzutom
dotyczącym szpiegostwa w cyberprzestrzeni i infiltracji zwłaszcza amerykańskich
sieci komputerowych, ale twierdzą, że wiele z przypisywanych im aktów nie
pochodzi ich terytorium. Twierdzą również, że mają dowody na to, iż wiele
serwerów, z których dokonywano tych ataków znajdowało się w terytorium Stanów
Zjednoczonych, co wyklucza przypisywanie im tych czynów. Utrzymują również,
powołując się m.in. na tajne dokumenty przekazane opinii publicznej przez byłego
pracownika Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) Edwarda Snowdena, że mają
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liczne dowody na to, iż same są ofiarami agresywnych operacji inwigilacji danych
gromadzonych w ich, rządowych, wojskowych i komercyjnych sieciach
komputerowych przez zagranicznych, zwłaszcza amerykańskich hakerów.
Patrząc na miejsce i znaczenie Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej
w krótkiej, bo zaledwie prawie 65-letniej historii funkcjonowania państwa na arenie
międzynarodowej, to należy przyznać, że odgrywała ona i wciąż odgrywa
szczególną rolę.
Swoje funkcjonowanie rozpoczęła jako bardzo źle uzbrojona i słabo
wyszkolona formacja ludowa, której jedyną siłą były zindoktrynowane
komunistyczną ideologią Mao Zedonga masy chłopskie i wizja powołania do życia
po wygraniu wojny domowej Chińskiej Republiki Ludowej. Jej potencjał oraz
zdolności operacyjne pozwalały jedynie na prowadzenie ludowo-wyzwoleńczej
wojny partyzanckiej i unikanie bezpośrednich konfrontacji z jednostkami sił
narodowych pod wodzą Chiang Kai-sheka. Gwarancją końcowego sukcesu tej wizji
prowadzenia działań wojennych była zastosowana przez Mao i jego dowódców
koncepcja tzw. długiego marszu, który zakończył się w Pekinie proklamacją w dniu
1.10.1949 r. przez Mao Zedonga powstania ChRL.
Dziś armia ta, dzięki dynamicznemu rozwojowi gospodarki oraz zmianom
zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej scenie politycznej z papierowego
tygrysa zmieniła się w siły zbrojne, które aspirują do odgrywania jednej
z czołowych ról w dziedzinie kształtowania międzynarodowego bezpieczeństwa.
Dzięki wielkim i systematycznie rosnącym nakładom finansowym na rozwój,
restrukturyzację i modernizację techniczną, chińskie siły zbrojne dysponują wysoko
technologicznie zaawansowanym uzbrojeniem we wszystkich rodzajach sił
zbrojnych. Modernizacja techniczna sił zbrojnych była głęboko osadzona
w kontekście dynamicznie zmieniających się wyzwań i zagrożeń współczesnych
konfliktów zbrojnych, które cechuje asymetryczność i digitalizacja pola walki oraz
potrzeba do zadawania precyzyjnych uderzeń dalekiego zasięgu celem ochrony
interesów ekonomicznych, militarnych i geopolitycznych państwa daleko od
własnych granic.
Te wyzwania i zagrożenia, a także rozwój nowoczesnych technologii były
swoistą inspiracją do wkroczenia ChAL-W w cyberprzestrzeń, w której dostrzegają
istotny atut w budowaniu swojej przewagi operacyjnej i strategicznej w wymiarze
globalnym. Jako najważniejszego rywala w tej aktywności postrzegane są Stany
Zjednoczone. Padają wzajemne oskarżenia o inwigilowanie najważniejszych sieci
komputerowych, a relacje między obu państwami w przestrzeni wirtualnej
są dalekie od satysfakcjonujących. Ameryka czuje zagrożenie ze strony rosnących
w siłę gospodarczą i militarną Chin dla swojej pozycji na Pacyfiku i w Azji
Wschodniej i rzeczywiście Chiny coraz wyraźniej żądają dla siebie wolnej ręki
w tym obszarze. Wszystko wskazuje, że jesteśmy świadkami ostrej rywalizacji
pomiędzy USA a Chinami o pozycję w systemie kształtowania międzynarodowego
bezpieczeństwa. Już obecnie oba mocarstwa rywalizują między sobą na wielu
płaszczyznach od politycznej po cyberprzestrzeń, lecz jednocześnie silne
powiązania ekonomiczne jakie łączą oba państwa wskazują, że są one wręcz
skazane na wzajemną współpracę. Gdy dzisiaj patrzymy na aktywność liderów obu
państw to widzimy, że wkroczyli oni na drogę dialogu, którego celem jest narodowe
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i międzynarodowe bezpieczeństwo we wszystkich jego obszarach oraz efektywna
współpraca gwarantująca pokojowy rozwój obu państw w dynamicznie
zmieniającym się środowisku międzynarodowego bezpieczeństwa.
Streszczenie
W artykule zaprezentowano długą drogę, jaką przeszły chińskie siły zbrojne
od armii ludowo-wyzwoleńczej do armii nowoczesnej aktywnej na lądzie, morzu,
w przestrzeni powietrznej oraz w kosmosie i w cyberprzestrzeni.
Scharakteryzowano proces rozwoju i modernizacji technicznej wszystkich
komponentów bojowych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, wojsk lądowych,
sił powietrznych, marynarki wojennej i II Korpusu Artylerii. Na bazie doświadczeń
i wniosków z analizy współczesnych konfliktów zbrojnych sformułowano wyzwania
i zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, które stanowiły kanwę do opracowania
strategii bezpieczeństwa narodowego ChRL. Zaprezentowano najważniejsze
elementy tej strategii, w której wśród wielu priorytetów wskazano, na konieczność
uwzględnienia w procesie unowocześniania ChAL-W digitalizację przyszłego pola
walki oraz na potrzebę wprowadzania na uzbrojenie wysoko zaawansowanego
technicznie i technologicznie uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Te wskazania stały
się platformą wyjściową do budowy armii silnej swoim potencjałem bojowym,
gotowej do prowadzenia działań w warunkach asymetryczności nie tylko na lądzie,
w powietrzu i na morzu, ale również aktywnej w kosmosie oraz zdolnej
do prowadzenia wojny informatycznej – ofensywnych oraz defensywnych działań
w cyberprzestrzeni.
Summary
This article presents a long way we passed the Chinese armed forces from
people’s army – liberation army to modern armed forces active on land, sea, air
space and in cyberspace. Characterized the process of development and technical
modernization of all combat components the China – People’s Liberation Army, Air
Force, Navy and II Corps Artillery. On the basis of lessons learned from
the analysis of contemporary armed conflicts formulated challenges and threats
to national security which accounted canvas to develop a national security strategy
PRC. Presented the key elements of this strategy in which among the many
priorities indicated the need to include in the process of upgrading PLA, digitization
of the future battlefield, and on the need to introduce highly technically and
technologically advanced weaponry and military equipment. These indications
have become the platform for output to build an army strong its potential battle,
ready to take action in terms of asymmetry battlefield not only in the air on land and
sea but also active in space and able to carry information war – offensive and
defensive operations in cyberspace.
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Kazimierz DOPIERAŁA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
MIĘDZY WOJNĄ A POKOJEM. BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W DZIEJACH.
Wykład inauguracyjny w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu
4 października i Bartoszycach 11 października 2014 r.
Tytuł mojego wykładu inauguracyjnego Między wojną a pokojem.
Bezpieczeństwo Polski w dziejach jest tylko pozornie tematem dotyczącym
przeszłości Polski, przeszłości każdego z nas tkwiących genetycznie i historycznokulturowo w naszych antenatach. Współczesność bowiem, szczególnie
w kontekście wydarzeń politycznych, powinna być rozważania z uwzględnieniem
epok minionych. Wydawało się, że po 1989 r., a szczególnie po włączeniu
(12 marca 1999 r.) w blok militarny NATO, gdzie główną rolę odgrywają Stany
Zjednoczone i wstąpieniu (1 maja 2004 r.) III Rzeczypospolitej Polskiej do Unii
Europejskiej, bezpieczeństwo Polski będzie zapewnione na długie lata. Rozpad
Związku Radzieckiego, jego początkowa słabość ekonomiczna i związane z tym
zmniejszenie możliwości militarnych, a także deklaracje współpracy spowodowały
w Europie jakby uspokojenie, złudne uśpienie. Europa zjednoczona w Unii
Europejskiej może żyć w dobrobycie, mimo chwilowych trudności, i pokoju,
współpracując ze spadkobiercą Związku Radzieckiego – Rosją – jak się wydawało
nowoczesną, demokratyczną i pragnącą porozumienia.
Wprawdzie symptomy różnych interesów w Europie pojawiły się w czasie
wojny na Bałkanach, potem na Kaukazie, ale działania wojenne były ograniczone
i odległe od państw będących członkami NATO i Unii Europejskiej. Niektórzy
z polskich przywódców, m.in. prezydent Lech Kaczyński, ostrzegali Europę, że
polityka Rosji, po chwilowym zastoju, jest taka sama jak Związku Radzieckiego –
nie pozwolić, by byłe radzieckie republiki mogły decydować o wyrwaniu się spod
jej kurateli. Nie dopuścić, by mogły decydować o swojej niepodległości
i niezależności. Stąd wynikło zaangażowanie Rosji w te konflikty, szczególnie
w Czeczeni, Górnym Karabachu i w Gruzji. Zatem nie słuchano i nie chciano
słuchać ostrzegawczych słów, nie widziano nowego zniewolenia narodów,
skupiając się na wymianie przyjaznych gestów z przywódcami Rosji i na intratnych
kontraktach ekonomicznych, w tym militarnych. Nie widziano zagrożenia dla Polski,
ponieważ wydawało się odległe od polskich granic, a pośrednio dla całej
demokratycznej Europy. Zatem nie wszyscy przywódcy europejscy i także polscy
zgadzali się z ostrzeżeniami. Wydawało się, że w Europie, w zachodniej
i wschodniej jej części, będzie bez zmian. I tu nagłe przebudzenie – konflikt
wewnętrzny na Ukrainie o stowarzyszenie z Unią Europejską, przerodził się
w konflikt międzynarodowy. Ułuda pokoju to miły sen, przerwany przez brutalną
rzeczywistość. Uśpiona Unia Europejska, w tym Polska, wraz z jej zbrojnym
ramieniem NATO nie była przygotowana na taki scenariusz. III Rzeczypospolita
posiada obecnie gwarancje międzynarodowe swego bezpieczeństwa, które mogą
okazać się, tak jak w okresie II wojny światowej, złudne lub spóźnione. Centralne
położenie Polski w Europie w czasie pokoju i stabilizacji międzynarodowej powinno
stymulować rozwój gospodarczy i militarny, wpływać na poczucie bezpieczeństwa
narodowego, jednakże w razie konfrontacji zbrojnej, uwzględniając obecne

42

_______________________________________________________________________________

technologiczne możliwości wojenne, polskie terytorium stanie się obiektem ataku
wszystkich skonfliktowanych stron. Ta świadomość powinna towarzyszyć
przywódcom polskiego państwa, ale także zagościć w świadomości polskiego
narodu. Uwzględniając obecną sytuację geopolityczną powinniśmy cofnąć się do
naszej rodzimej historii, by zrozumieć, że współcześnie odżywają zjawiska, które
miały miejsce w przeszłości dziejów państwa i narodu polskiego. Jesteśmy jakby
na nie skazani. Nie jestem pewien, czy jesteśmy świadomi tej sytuacji. Wykład
chociaż dotyczy przeszłości, w swojej warstwie głębszej ma elementy odniesienia
do czasów obecnych. Tak przeszłość łączy się z teraźniejszością.
Chciałbym skoncentrować się na elementach, które w dziejach stanowią jakby
constans, elementy trwałe bezpieczeństwa każdego państwa z uwzględnieniem
polskiej specyfiki. Kwestie bezpieczeństwa zawierają bowiem kluczowe elementy,
które występują zawsze w każdej epoce i w każdym czasie. Wraz z postępem
cywilizacyjnym rozszerza się lista podmiotów, które powinny być chronione, by
zapewnić m.in. bezpieczeństwo ekonomiczne, walutowe, energetyczne, kulturowe,
ekologiczne, cybernetyczne, eliminować zagrożenia terrorystyczne. Tytuł wykładu
zwraca uwagę na terytorialne położenie Polski, która od początków swojej
państwowości, bez względu na rozległość państwa i potęgę, było zawieszone
między dwoma odrębnymi częściami Europy. Był i jest to stan permanentnego
zagrożenia między wojną a pokojem. Położenie Polski od początku dziejów nosiło
znamiona konfliktu z Rusią Kijowską i jej spadkobierczynią Rosją oraz z Niemcami.
Najczęściej płonącą granicą nie była jej część zachodnia lecz wschodnia.
Położenie geograficzne Rzeczypospolitej oddaje rzeczywistość ustawicznych walk
prowadzonych od XVII stulecia w Europie między mocarstwami, których armie
zwycięskie lub pokonane wielokrotnie przechodziły przez terytorium Polski. Jedni
usiłowali podbić wschód Europy, a inni zmierzali w odwrotnym kierunku.
Warszawa, miasto rezydencjonalne Jego Królewskiej Mości od 1596 r., stanowiło
łakomy kąsek dla zdobywców. Stawało się, a wraz z nim ziemie polskie,
przyczółkiem wypadowym w różnych kierunkach. Warto było bić się o ten
przyczółek. Zatem Rzeczypospolita musiała zważać na ten aspekt swego
położenia, baczyć na zagrożenia pojawiające się ze Wschodu i Zachodu. Mniejsze
zagrożenie, choć w XVII stuleciu w skutkach tragiczniejsze, miało zawieszenie
Polski między Północą (Szwedzi) a Południem (Turcy).
Kwestia bezpieczeństwa w dziejach Rzeczypospolitej zależna była nie tylko
od polityki wewnętrznej państwa, niegdyś reprezentowanego przez władcę, potem
przez rząd, ale także od ukształtowania się stosunków z państwami ościennymi
i ich zamiarami wobec Rzeczypospolitej. Ten aspekt bardzo istotny, ale szeroki, nie
może być pominięty, lecz tylko w niewielkim stopniu znajdzie odzwierciedlenie
w tym wystąpieniu. Skoncentrujemy się przede wszystkim na działaniu
wewnętrznym Rzeczypospolitej, mającej uchronić ją przez zaborczymi działaniami
innych państw.
W początkach dziejów Polski działania dyplomatyczne, zależne od mądrości
władcy, wybijały się ponad działania militarne. Michał Bobrzyński, klasyk
historiografii dziejów Polski, opisując klęskę w 963 r. wojsk polskich z rąk margrafa
Gerona stwierdził, że książę Mieszko I „musiał się ukorzyć i z krainy po Wartę hołd
i daninę przyrzec. Była to dla Polski chwila rozstrzygająca. Gdyby na jej tronie
siedział książę wierzący tylko w szczęście swego oręża i folgujący uczuciu zemsty,
byłaby Polska w bezowocnych powstaniach i walkach stargała swoje siły, tak jak
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1

Słowianie połabscy, czyhającym na nią Niemcom padła łatwym łupem”. Zatem
jedynym ratunkiem była akcja dyplomatyczna, która wówczas dawała
szanse przetrwania i włączenia się w nurt rozwoju i cywilizacji łacińskiej. Było
to umiejętne wykorzystanie sytuacji geopolitycznej w jakiej znalazł się władca
Polski. „Przyjęcie chrześcijaństwa miało nieobliczalne dla młodej Polski
następstwa. Wytrącało Niemcom pozór apostolstwa, pod jakim prowadzili
z pogańskimi Słowianami morderczą walkę, stawiało Polskę pod opieką dwóch
wielkich potęg ówczesnego chrześcijańskiego świata: papieża i cesarza.
Przyjmując tę naukę, uznawał Mieszko podług ówczesnych pojęć cesarza za
głowę świecką całego chrześcijaństwa, ale państwa swego do Rzeszy niemieckiej
2
bynajmniej nie wcielał”. Działanie Mieszka I, miało kluczowe znaczenie
i zadecydowało o wielowiekowych losach narodu i państwa. Mądrość księcia
objawiła się w działaniu. Wytrącało ono argument prawny i etyczny z rąk
przeciwnika, a także pozwalało działać na jego terytorium, by przeciwstawiać się
lub popierać cesarskie plany militarne skoro one nie zmierzały w kierunku państwa
polskiego.
W zachowaniu się pierwszego władcy Polski widoczne są elementy, które
decydowały o istnieniu państwa polskiego. One są uniwersalne znane od zarania
dziejów ludzkości – działanie dyplomatyczne, przymierze z mocarstwem oraz
siła militarna. Działanie dyplomatyczne ma ułatwione zadanie jeśli jest poparte
możliwościami militarnymi państwa. Argument siły powoduje, że władza ma czym
działać i nie jest przedmiotem, a podmiotem, który rozstrzyga o istocie sporu.
Ten atut uzmysławia współczesne działanie mocarstw, których potęga decyduje
o skuteczności działania dyplomatycznego, ale zarazem waży o istnieniu lub
zagładzie państw.
Charakterystyczne dla całości działań zapewnienia bezpieczeństwa
w pierwszych latach istnienia państwa polskiego, obok militarnego, jest działanie
dyplomatyczne, dążące do zyskania potężnych sojuszników. Oczywiście musi być
przy tym pewność, że ci sojusznicy zechcą działać i mają czym działać, gdyby
doszło do konfrontacji zbrojnej. I jeszcze jedna, nie uświadomiona rzecz, która
pozwoliła z jednej strony podporządkować się z zachowaniem
niezależności i niepodległości, państwu silniejszemu i korzystać z jego
opieki – przeprowadzenie zmian w strukturze wewnętrznej państwa.
Mieszko I zapożyczył z dworu cesarskiego zwyczaje i prawa, urządził na jego
podobieństwo swój dwór, stworzył administrację książęcą, „organizował wojsko
i uzbrajał je na sposób niemiecki. Był to jedyny sposób ratunku i przygotowania
się do samodzielności, ale umysły płytko sądzące a krzykliwe, jakich nigdy nie
braknie, nie mogły czy nie chciały mądrego postępowania Mieczysława zrozumieć
i oburzały się nań jako na zdrajcę sprawy słowiańskiej i czynnie przeciw niemu
3
występowały” – napisał M. Bobrzyński.
Historia lubi się powtarzać. Odzyskanie niepodległości przez III
Rzeczypospolitą przyniosło zmiany zarówno w strukturze państwa, jak w kwestiach
militarnych. Polska odeszła od systemu totalitarnego i przejęła, może
niedoskonały, ale jedyny obecnie uznawany sposób rządzenia w cywilizowanym
1
2
3

M. Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie. Warszawa 1974, s. 105-106
Ibidem, s. 106
Ibidem, s. 107
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kraju – system demokratyczny. Zatem zmieniła się struktura wewnętrzna
zarządzania państwem. Także w dziedzinie militarnej III Rzeczypospolita musiała
dostosować się do struktur NATO i do wymogów uzbrojenia.
W okresie istnienia I Rzeczypospolitej bardzo ważnym aspektem
bezpieczeństwa państwa stawała się konsolidacja wewnętrzna, polegająca na
jednoczeniu narodu, niestety nie całego, tylko szlacheckiego wokół osób
sprawujących władzę: królów, książąt, a w II Rzeczypospolitej wokół urzędu
prezydenta, symbolizującego trwanie Rzeczypospolitej oraz wokół religii katolickiej,
reprezentowanej przez hierarchię Kościoła, podległego papieżowi.
Ta konsolidacja wewnętrzna w Rzeczypospolitej była widoczna w momentach
zagrożenia, jak mówiono, od schizmatyckiej – bo prawosławnej Rosji, a także od
islamu, który niosła ekspansja państwa osmańskiego. Jej wynikiem było
ukształtowanie się w Rzeczypospolitej świadomości przedmurza chrześcijaństwa.
Chronić ją miały przed inwazją cywilizacji islamu sojusze, zw. ligami antytureckimi.
Ta konsolidacja i jedność niekiedy była rozrywana, choćby przez testament
Bolesława Krzywoustego (1138 r.), bezmyślnie powielającego wzorce zachodniej
Europy. Naród polski przez trzy wieki trwonił swoje siły w bratobójczych bojach
i ulegał najeźdźcom, zanim udało się go zjednoczyć w niepełnych granicach w XIV
stuleciu wokół osoby Władysława Łokietka. Polskość podtrzymywał tylko Kościół
katolicki, ponad książęcymi podziałami. Jego działanie świadczyło o jedności ziem
polskich i jedności narodu. Ten Kościół i jego hierarchia przyczyniła się także
do konsolidacji władzy w Polsce i odzyskania jej spójności. Zmiana dynastii
z Piastów na Jagiellonów i koniec tej ostatniej wraz ze śmiercią Zygmunta Augusta
w 1572 r., to nowe komplikacje. Wydaje się, że w okresie wyboru pierwszych
trzech królów elekcyjnych (Henryk Walezy, Stefan Batory i Zygmunt III Waza) po
raz drugi decydowały się przyszłe losy I Rzeczypospolitej i zamieszkiwanych w niej
narodów. Odżegnywanie się od wyboru króla z rodu Habsburgów opóźniło rozwój
Polski i odseparowało ją od zachodu Europy. W historiografii polskiej podkreśla się
patriotyczne, tzn. antyhabsburskie wotowanie większości szlachty na polu
elekcyjnym, utożsamiając je z nastawieniem antyniemieckim. Zachowanie szlachty
było przesiąknięte partykularyzmem i obawą o utratę posiadanych przywilejów,
gdyby Polska dostała się pod panowanie Habsburgów. Pojęcie narodowości miało
wówczas inne znaczenie, a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej wcale dla szlachty
nie było priorytetem. Przejęcie w ostatnich latach XVII stulecia tronu
Rzeczypospolitej przez saską dynastię Wettynów, uzyskane przekupstwem i za
wstawiennictwem Rosji, Austrii i Brandenburgii wbrew większości wotującej
szlachty, opowiadającej się z księciem Franciszkiem Ludwikiem Burbon-Conti
(1664-1709), nie zmieniło już politycznego znaczenia państwa. Wręcz odwrotnie –
przyczyniło się do rozbicia narodu, spowodowało wojnę domową, a w jej
konsekwencji wzrosło niebezpieczeństwo utraty niezależności.
Istotnym elementem bezpieczeństwa państwa było i jest wojsko, które
początkowo rekrutowano, w razie zagrożenia, z całej ludności zobowiązanej do
pełnienia w różnych formacjach tej powinności. W okresie pokoju istniała drużyna
książęca, powiedzielibyśmy dzisiaj – wojsko zawodowe, doskonale uzbrojone
i wyszkolone, pozostające na utrzymaniu księcia. Żydowski kupiec Ibrahim ibn
Jakub (Ibrahim ibn Jakub, Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podróży do krajów
słowiańskich w przekazie Al-Bekriego, seria II, t. 1. Kraków 1946 s. 50) pisał:
„Pobierane przez niego podatki (stanowią) odważniki handlowe. Idą one (na) żołd
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jego mężów (piechurów). Co (miesiąc) przypada każdemu oznaczona ilość z nich.
Ma on trzy tysiące pancernych (podzielonych na) oddziały, a setka ich znaczy tyle,
co dziesięć secin (innych) wojowników. Daje on tym mężom odzież, konie, broń
4
5
i wszystko, czego tylko potrzebują”. Natomiast Gall Anonim zapisał, że „wojsko
będące w stałej dyspozycji księcia wynosiło 3900 wojowników pancernych (jazda)
i 13 000 tarczowników (piechota) rozmieszczonych w Poznaniu, Gnieźnie,
6
Włocławku i Gieczu”. Gall Anonim z pewnością uwzględnił nie tylko drużynę
książęcą, ale także pospolite ruszenie. Niektórzy autorzy dodają, że z pewnością
ta drużyna była jednostką wzorcową, zaprawioną w bojach, była pomocną
w szkoleniu rekrutów zobowiązanych do bronienia terytorium. Dzięki niej Polska
była bardzo silnym państwem militarnie, co pozwalało Bolesławowi Chrobremu na
obronę swego terytorium, ale także atakowanie i zdobywanie olbrzymich obszarów
we wszystkich kierunkach geograficznych od Polski. Pozwalała mu na skuteczne
przez szesnaście lat powstrzymywanie cesarza Henryka II w jego ekspansji na
wschód i zawierania korzystnych pokojów w Merserburgu (1013 r.) i Budziszynie
(1018 r.). Jej znaczenie skończyło się wraz z Kazimierzem Odnowicielem, który
przeprowadził reformy wojskowe. Istnienie tej siły zbrojnej, wojska zawodowego,
wymagało znacznych nakładów finansowych. Polskę nie było stać w sytuacji
trudnej ekonomicznie, na utrzymanie tak dużej i wymagającej nakładów drużyny
książęcej. Zatem zastąpiły ją oddziały powoływane doraźno z rycerzy
zamieszkałych na terenie kasztelanii. Nadania ziemi stanowiły zapłatę za posługi
wojskowe. Można byłoby powiedzieć, że czynnik ekonomiczny decyduje
o zdolnościach mobilizacyjnych państwa, o jego postrzeganiu przez własne
społeczeństwo jak i obcych, decyduje o bezpieczeństwie narodu. W opisie
Ibrahima ibn Jakuba jest jeszcze jeden element bardzo istotny – wojsko
pozbawione trosk materialnych skupia się na wypełnianiu żołnierskiego obowiązku.
Wprowadzenie na tron polski dynastii francusko-sycylijsko-węgierskich
Andegawenów i litewskich Jagiellonów, spowodowało rozrost terytorialny państwa,
ale także zwiększyło jego obowiązki dotyczące bezpieczeństwa. Wówczas polityka
króla Polski musiała uwzględniać także kierunki działań państwa dynastycznie
sprzymierzonego – Litwy. Oba państwa jednoczyły się, by pokonać wspólnych
wrogów – państwo Zakonu Rycerskiego Najświętszej Maryi Panny zw. Krzyżakami
oraz Tatarów, sprzymierzonych z Turcją osmańską. Pospolite ruszenie, które tak
znakomicie spisało się w bitwie pod Grunwaldem (1410 r.) i nad rzeką Świętą pod
Wiłkomierzem (1435 r.), za czasów króla Kazimierza Jagiellończyka uległo
rozkładowi politycznemu, czego przykładem była wojna trzynastoletnia (14531466). „Karność wojskowa, raz złamana, nie wróciła do szeregów polskich: przez
niesforność poniosło rycerstwo nasze haniebną klęskę pod Chojnicami. Świetne

4

Relacja Ibrahima ibn Jakuba o kraju Mieszka, Internet: naszahistoria.fm.interia pl/l…7..htm
Anonim Gall, Kronika Polska, w przekładzie Romana Grodzkiego, Ossolineum. Wrocław 1982, s. 24 –
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6
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7

czasy pospolitego ruszenia odtąd minęły” – napisał gen. Marian Kukiel. Karność
wojska jest uniwersalnym, obowiązującym we wszystkich armiach świata,
czynnikiem rozstrzygającym niekiedy o losie kampanii wojennych, ale także
o bezpieczeństwie państwa. Zdano sobie sprawę, że szlacheckie pospolite
ruszenie nie jest wstanie zapewnić bezpieczeństwa państwa, zatem zostawiając
je jako nadal obowiązujące, wprowadzano reformy, wiążąc je ze stanem
posiadania. Dostrzeżono także mieszczan i nakazano wystawianie regimentów
pieszych. Jan Ostroróg (1435-1501), pisarz polityczny i dyplomata, w memoriale
o poprawie Rzeczypospolitej – Monumentum pro Reipublicae ordinatione
congestum postulował powszechną powinność wojskową. „Dotychczasowe
pospolite ruszenie byłoby tylko pierwszym powołaniem, pierwszą wyprawą; drugą
stanowiłaby jedna trzecia mieszczan i włościan; na trzecią szłoby wszystko,
8
z pozostawieniem części na obronę miejscową”. Olbrzymie terytorium
I Rzeczypospolitej wymagało dużej sprawnej armii. Jej istnienie nie było zależne
od władcy, lecz od szlachty. Od niej zależał stan liczebny „obrony potocznej”,
z reguły niewielki będący na rubieżach wschodnich Rzeczypospolitej. W obliczu
wielkiego niebezpieczeństwa, gdy wrogie zagony były już w granicach
Rzeczypospolitej szlachta uchwalała dopiero podatki i po ich uzyskaniu kaptowano
roty zaciężne. Ich liczebność w Koronie wynosiła kilka, najwyżej kilkanaście tysięcy
żołnierzy, bardzo sprawnych, zaprawionych w bojach, ruchliwych i zdolnych do
długotrwałych działań. Musiał jednakże być spełniony jeden warunek – regularna
wypłata żołdu. W przeciwnym wypadku zaciężni zagrażali bezpieczeństwu
państwa ich najmującego. Roty prywatne, przede wszystkim utrzymywane przez
bogatą szlachtę (magnaterię), choć dobrze wyposażone i wyszkolone, będące od
razu gotowe do boju były stosunkowo niewielkie i nie mogły zastąpić regularnego
wojska w bojach. Ich przeznaczeniem była obrona własności prywatnej przed
pazernymi zapędami pobratymców i napadami band. Nie mogły obronić przed
atakującymi armiami państw obcych.
W połowie XVI stulecia w czasach pokoju nie chciano wydawać pieniędzy na
utrzymanie oddziałów wojskowych. Uważano je za niepotrzebne. Nie dopuszczano
myśli działań zaczepnych, mogących odsunąć niebezpieczeństwo zagrażające
Rzeczypospolitej. Hetman Wielki Koronny Jan Amor Tarnowski (1488-1561)
w dziele Rada sprawy wojennej (1558) nazwał je „sprzecznymi z rozumem
i przeciwnymi Bogu”. Sejm piotrkowski, zarządzający tzw. egzekucję dóbr (15621563) dostrzegł problem braku polskiego wojska zawodowego. Król Zygmunt
August zgodził się oddać czwartą część dochodów totius corporis Regnis
na obronę potoczną (wojsko kwarciane). W czasach Stefana Batorego, gdy
Rzeczypospolita prowadziła wojny z Gdańskiem i Rosją, powiększono je o tzw.
piechotę wybraniecką i oddziały Kozaków zaporoskich, nie odżegnując się od
zaciągania wojsk zaciężnych cudzoziemskich – niemieckich i węgierskich.
Wybór władcy Szwecji Zygmunta III Wazy, spokrewnionego z Jagiellonami, na
polskiego króla, spowodował komplikacje polityczne w Europie środkowowschodniej. W czasie jego panowania w 1609 r., w obliczu wojen z Rosją,
uchwalono ustawę sejmową „artykuły wojenne hetmańskie”, zawierające szereg
konstytucji sejmowych. Dotyczyły one zaopatrzenia wojska, porządku i karności.
7
8
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W 1613 r. sejm ustanowił duże podatki na wojsko, ale zastrzegł się przeciwko
„podnoszeniu wojen”. Były zwycięstwa i porażki militarne, zawiodła natomiast
królewska dyplomacja, zarówno w Szwecji jak i w Rosji. Mimo zwycięstwa wojsk
polskich nad moskiewskimi i szwedzkimi pod Kłuszynem (1610 r.) nie
wykorzystano szansy na obsadzenie tronu moskiewskiego przez królewicza
Władysława, syna Zygmunta III Wazy. Stwarzał taką okazję, celowo zapominany
w dziejach Polski, hołd cara Wasyla IV Szujskiego na Zamku Królewskim
w Warszawie zw. hołdem ruskim. Rzeczypospolita nie zdołała z tej walki wyjść
obronną ręką, mimo patriotyzmu i wielu sukcesów militarnych. Wplątała się
Rzeczpospolita w konflikt z Turcją osmańską, Rosją i Szwecją. Wojna ze Szwecją
zrujnowała zarówno Koronę jak i Litwę. Także bitwa o Wiedeń w 1683 r., która
zapobiegła usadowienia się Turków w Europie środkowej, przyniosła zyski
Cesarstwu Rzymskiemu Narodu Niemieckiego. W ramach sojuszy Rzeczypospolita
dopełniła zawartych zobowiązań, lecz zwycięstw dyplomatycznie ani terytorialnie
nie potrafiła ich wykorzystać. Rzeczypospolita nie zdołała utworzyć silnej armii
ani takiej struktury wojskowej, która by przygotowywała państwo, jeśli nie do
prowadzenia wojny zaczepnej, to do zapewnienia integralności terytorialnej
w wojnie obronnej.
Podejmowane próby wzmocnienia Rzeczypospolitej pod względem militarnym
pod koniec XVII i w XVIII stuleciu, w trudnej sytuacji geopolitycznej
Rzeczypospolitej, nie zyskały ostatecznie powodzenia. Wprawdzie Sejm zw.
niemym w 1717 r. „postanowił [utworzyć] wojsko regularne, co do liczby i jakości
wyszczególnione w skrypcie ad archivum, „na obronę dostojeństwa naszego
(królewskiego) i Rzeczypospolitej”, zapewniając mu „punktualną i rzetelną” płacę,
nie podlegającą przerwie. Doniosła ta ustawa oznaczała przejście od zmiennych
9
komputów do stałego etatu wojskowego”. Postanowiono o wystawieniu tylko 24
tys. koni (18 tys. w Koronie i 6 tys. na Litwie), co w praktyce oznaczało 2/3 tej sumy
żołnierzy gotowych do walki. Jednakże, źle obmyślony żołd, który nie miał być
płacony ze skarbu Rzeczypospolitej lecz z województw i majątków, a wojsko miało
go odbierać przez tzw. „deputatów od egzekucji” niweczyło nawet tak skromne
reformy wojskowe. Zmieniono to wprawdzie na sejmie delegacyjnym warszawskim
w latach 1773-1775, gdzie postanowiono podnieść komput do 30 tys. (22 tys. dla
Korony i 8 tys. na Litwie) i zaprzestano przez wojsko egzekucji pieniędzy. Miał je
wypłacać Departament Skarbu. Dostrzeżono także potrzebę wykształcenia kadr
dla wojska, tworząc w wyniku postanowień sejmu konwokacyjnego z 1764 r. rok
później Akademię Szlachecką Korpusu Kadetów J.K.M. i Rzeczypospolitej, zw.
Szkołą Rycerską czyli Korpusem Kadetów.
Sejm Nadzyczajny 20 października 1788 r. zw. Wielkim albo Czteroletnim
uchwalił powiększenie wojska do 100 tys. (66 tys. Korona, 33 tys. Litwa, stosunek
jazdy do piechoty 1:2). Kierownictwo miało przejść w ręce Komisji Wojskowej
Obojga Narodów. Dopiero w 1792 r. osiągnięto w Koronie 50 tys., a na Litwie 18,5
tys. żołnierzy. „Sejm Wielki nie wyszedł poza koncepcję stałego wojska
zawodowego; jednakże w Ustawie Majowej określił trafnie i głęboko miejsce tego
wojska wśród wolnego narodu. W artykule XI Ustawy Rządowej stwierdził przede
wszystkim, że „naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla
przestrzegania całości swojej” i że „wszyscy obywatele są obrońcami całości
9
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i swobód narodowych”, wojsko zaś „nic innego nie jest, tylko wyciągnięta siła
obronna i porządna z ogromnej siły narodu” (nie jest przeto narzędziem
despotyzmu, a służba wojskowa nie jest służbą królowi, tylko służbą narodową.
Mocno wyrażono zasadę, że wojsko poświęca się jedynie dla obrony narodu,
strzegąc granic i spokojności powszechnej; że „powinno pozostawać ciągle pod
posłuszeństwem władzy wykonawczej, stosownie do opisów prawa” i „wykonywać
10
przysięgę na wierność narodowi i królowi i na obronę konstytucji narodowej”. Te
reformy miały kilka wad. Powstały zbyt późno, zostały co do stanu liczebnego
połowicznie w jednej trzeciej zrealizowane i były przeprowadzone już w okrojonej
terytorialnie Rzeczypospolitej pod okiem ambasadora rosyjskiego, Niemca
inflandzkiego, Otto Magnusa Stackelberga (1736-1800), tego który przeprowadził
na polskim sejmie ratyfikację pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej.
Do końca XVI stulecia, z wiekowymi przerwami, Polska miała ograniczony
wpływ na sytuację polityczną w Europie i na wschodnich rubieżach swoich granic.
Od XVII w. bezpieczeństwo Polski zależało od relacji politycznych zachodniej
Europy z Rosją i Turcją. Nie uszło to uwadze państw ościennych, których wojska
w XVII i XVIII stuleciu przewalały się przez ziemie Rzeczypospolitej, siejąc śmierć
osób, niszcząc dorobek wielu pokoleń narodu polskiego. Od XVIII stulecia
pomijano Rzeczpospolitą w tworzeniu ładu europejskiego i coraz bardziej stawała
się wykonawcą woli państw trzecich. Była pod ich kuratelą. I gdy ci opiekunowie
Rosja, Prusy i Austria spostrzegli, że Rzeczypospolita może być zarzewiem
konfliktu między nimi, postanowili podzielić się jej terytorium. Nie sposób nie snuć
analogii do okresu istnienia II Rzeczypospolitej, jej początku i upadku. Zarówno
Rosja Sowiecka i Republika Weimarska, Związek Radziecki i III Rzesza, tak jak
za czasów Katarzyny II i Fryderyka Wilhelma II, porozumiewając się przeciwko
Rzeczypospolitej, podjęły próbę, początkowo nieudaną, ale ostatecznie
zrealizowaną jej zlikwidowania i dokonały podziału. Pamięć historyczna
przypomina o groźnej dla Polski przyjaźni Niemiec z Rosją, która wcale nie należy
do przeszłości.
W Rzeczypospolitej wiedziano, że stan pokoju jest stanem przejściowym. Na
ziemiach polskich I Rzeczypospolitej, szczególnie wschodnich rubieżach, zwykle
trwał krotko. Zdawano sobie jednakże sprawę, że akcje dyplomatyczne kończące
się traktatami pokojowymi nie przyniosą długotrwałego bezpieczeństwa.
Zapewniały one na pewien okres czasu pokój, który w razie słabości jednego
z umawiających się kontrahentów lub zmiany na tronie przemieniał się w działania
wojenne. Zawierane najkorzystniejsze traktaty pokojowe najbardziej były narażone
na próby ich zmian. Zdawano sobie sprawę, że nigdy pokój nie będzie trwałym,
choć zabiegano o jego utrzymanie. Wiązanie się sojuszami z niewłaściwymi
państwami oraz niefrasobliwość w akceptowaniu niekorzystnych postanowień
terytorialnych prowadziły do kryzysu państwa. Czkawką odbiły się układy
welawsko-bydgoskie (1657 r.), uznające władzą suwerenną Hohenzollernów
w Prusach Książęcych. Doprowadziły one do utworzenia Królestwa Prus
(1701 r), które współpracując z Rosją i Austrią spowodowały zniknięcie
I Rzeczypospolitej z mapy Europy.
Obowiązek służby w wojsku w I Rzeczypospolitej spoczywał na pospolitym
ruszeniu szlachty i jednostkach wojskowych zaciężnych, polskiej lub obcej
10
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narodowości, będących na żołdzie państwa lub osób prywatnych. Jednakże brak
jedności w działaniu, rozbicie narodu na posiadających prawa obywatelskie i ich
pozbawionych, nie sprzyjały zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. Propozycja
wspomnianego Jana Ostroroga, powszechnej służby wojskowej, realizowana
jeszcze przed 30 laty, nie zyskała uznania w oczach przywódców III
Rzeczypospolitej, co w mojej ocenie przyczyniło się do zmniejszenia
bezpieczeństwa Polski. Dla zapewnienia osobistego bezpieczeństwa narodu
służyły miejsca umocnione np. kościoły, miasta ogrodzone murami, zamki,
warownie, twierdze i miejsca umocnione. Do nich zmierzali w razie
niebezpieczeństwa okoliczni mieszkańcy, którzy znajdowali tam schronienie,
żywność i wspomagali w walce obronnej, znajdujące się wewnątrz oddziały
wojskowe, czekając na odsiecz. W XX wieku dla ochrony ludności cywilnej
budowano schrony, a obecnie w poczuciu złudnego bezpieczeństwa zaniechano
tego typu budowli.
W XIX stuleciu zarówno Księstwo Warszawskie oraz Królestwo Galicji
i Lodomerii, Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Poznańskie swoje istnienie
zawdzięczały możnym protektorom Francji, Austrii, Rosji i Prus. One zapewniały
bezpieczeństwo wewnętrzne jak i zewnętrzne tych tworów politycznych,
ograniczając coraz bardziej rolę polskiej administracji. Nieudane powstania
narodowe w XIX stuleciu – listopadowe, krakowskie, wielkopolskie, styczniowe –
zagroziły bezpieczeństwu istnienia narodu i miały zmienne skutki w sferze
świadomości narodowej. Zabrakło wówczas patriotyzmu we wszystkich
warstwach narodu. Dopiero rok 1918, a przede wszystkim 1920 – bitwa
o Warszawę i pokój wersalski zapewniły bezpieczeństwo państwa polskiego
i narodu na przeciąg dwudziestu lat. Objawiła się w tej wojennej rozgrywce –
w Powstaniu Wielkopolskim, w powstaniach śląskich i z Rosją Sowiecką jedność
narodu, mimo różnic politycznych. Olbrzymi patriotyzm, duma z odzyskanej
niepodległości, mimo niedostatków ekonomicznych, to dorobek okresu 20 lat
istnienia II Rzeczypospolitej, który zaowocował w czasach wojny. Wprawdzie te
elementy nie zadecydowały o bezpieczeństwie Polski, ale nie pozwalały
okupantom o Rzeczypospolitej i narodzie polskim zapomnieć w czasie II wojny
światowej. Istniały na terytoriach okupowanych dwa państwa – państwa okupantów
i państwo podziemne II Rzeczypospolitej.
Patriotyzm wzmacniał czynnik religijny i symboliczny, zlewający się w jednym
nurcie, poza materialny – niekiedy niesłusznie lekceważony. W dziejach
Rzeczypospolitej zdawano sobie sprawę, że istnieją pewne symbole wyrażające
dumę plemienną i narodową, wokół których konsolidował się naród. Pierwszymi
symbolami bardzo istotnymi dla jedności państwa były osoby chrześcijańskich
męczenników: św. Wojciecha, i św. Stanisława, biskupa, a także rycerskie
i religijne pieśni – Gaude Mater Polonia (napisana w 1253 lub 1254 r. przez
Wincentego z Kielc), spełniająca od czasów Władysława Łokietka funkcję
pierwszego polskiego hymnu królewskiego dynastii Piastów oraz Bogurodzica,
z przełomu XIII i XIV stulecia, pełniąca rolę hymnu państwowego
I Rzeczypospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. W XVI stuleciu była hymnem
dynastii Jagiellonów. Śpiewano ją, jak napisał Jan Długosz, przed zwycięską bitwą
pod Grunwaldem (1410 r.), jak przed klęską pod Warną (1444 r.). Pieśń zw.
Mazurkiem Dąbrowskiego, którą śpiewały idąc w bój legiony polskie, walczące od
1797 r. w Italii u boku rewolucyjnej Francji z niespełnioną nadzieją na odzyskanie
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niepodległości dla Rzeczypospolitej, jednoczyła Polaków i stała się w 1927 roku
hymnem Polski. A pieśń Boże coś Polskę, choć napisana ku czci cara-króla
Aleksandra I, po zmianie słów od 1819 r. stała się symbolem polskich uniesień
i patriotyzmu. Flaga biało-czerwona (karmazynowo-srebrna) i orzeł biały na
czerwonym tle od schyłku średniowiecza towarzyszyły polskim wzlotom i upadkom.
Budowanie świadomości patriotycznej w całym narodzie, jej podtrzymywanie
i stymulowanie, a nie zwalczanie, jest jednym z elementów trwania państwa
i narodu.
Obecne terytorium niepodległej III Rzeczypospolitej jest niekiedy traktowane
tak jak w XIX stuleciu – stanowi element osłonowy zarówno dla państw Zachodu
jak i Rosji. Odsuwa granice ich państw o kilkaset kilometrów, co daje cenny czas
na reakcję militarną w razie nagłej napaści. Podejrzewam, że to było powodem
zgody państw członkowskich NATO na przyśpieszone przyjęcie Polski do tej
organizacji. Odbyło się to, jak się obecnie okazało, wbrew gentelmeńskim
umowom o strefie buforowej uzgodnionej między Rosją a państwami zachodnimi
i USA. Także wstąpienie Polski do Unii Europejskiej miało podłoże ekonomiczne,
w której nasz kraj miał być li tylko rynkiem zbytu dla produktów zachodnich.
W XXI stulecie wkroczyliśmy bogatsi o doświadczenia historyczne, ale nie
bardzo III Rzeczypospolita skorzystała z doświadczeń pokoleń. Znów, jak niegdyś,
uniesieni ideami z okresów rozbiorów walczymy w sferze polityki zagranicznej
o „wolność naszą i waszą”, rzucając na szalę uzyskaną niepodległość. A o tą
niepodległość i niezawisłość walczyły pokolenia Polaków, płacąc olbrzymią daniną
krwi.
Streszczenie
W obecnej niestabilnej sytuacji międzynarodowej w Europie związanej
z wydarzeniami na Ukrainie, ingerencją Rosji godzącą w suwerenność i całość
terytorialną Ukrainy, należy stawiać pytanie o bezpieczeństwo Polski. Mimo,
że Polska jest członkiem NATO i posiada gwarancje bezpieczeństwa
to (reminiscencje) analogie historyczne wracają – czy te gwarancje, w razie
konfliktu zbrojnego, nie okażą się złudne lub spóźnione. Położenie geopolityczne
III Rzeczypospolitej pomiędzy Wschodem a Zachodem, w Europie Środkowej,
może być czynnikiem stymulującym rozwój gospodarczy. Jednakże w razie
konfliktu zbrojnego zimie polskie będą atakowane przez wszystkie skonfliktowane
strony. Taka świadomość powinna towarzyszyć przywódcom państwa polskiego
i być obecna w polskim narodzie. Zatem pytanie jak wyglądało bezpieczeństwo
Polski w przeszłości jest także pytaniem o chwilę obecną. Uwarunkowania
geopolityczne spowodowały, że przez wieki Polska była „przedmurzem i szańcem”
chrześcijaństwa, uwikłana na Wschodzie i Południu w walkę ze schizmatycką
Moskwą (Rosją) i z islamskimi Tatarami i Turkami. Na mocy tego tytułu zasługiwała
na wyjątkowe wyróżnienie. Druga połowa wieku XVII ukazała jeszcze innych
groźnych przeciwników – Szwedów i Kozaków. Całe terytorium całej
I Rzeczypospolitej stanęło w płomieniach, szarpane przez wszystkie państwa
ościenne. Z tej pożogi I Rzeczypospolita, mimo jeszcze świetnych zwycięstw
(Kłuszyn 1610 i hołd ruski; Wiedeń 1683 r.) i pozorów niekiedy wielkości,
nie zdołała się podnieść. Tym bardziej, że z niej zrodził się jeszcze jeden
agresywny przeciwnik – Prusy. Nie pomogły próby wzmocnienia militarnego Polski
podejmowane w czasie trwania Sejmu Wielkiego. I Rzeczpospolita przestała
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istnieć. W artykule Autor zwraca uwagę na elementy, które miały zapewnić
bezpieczeństwo Polski jako państwa, jak i ludzi w niej mieszkających. Trwałymi
elementami, w każdym czasie i w każdym państwie są działania dyplomatyczne,
zawierane sojusze (m.in. ligi antytureckie) i siła militarna, a z nimi powiązany –
może najważniejszy czynnik ekonomiczny. Jednakże nie można lekceważyć
innych zjawisk takich jak – regulacji prawnych dotyczących udziału obywateli
w strukturach bezpieczeństwa państwa, kwestii organizacji i wielkości i siły armii
(wojska zaciężne, narodowe zawodowe i obywatelskie), konsolidacji wewnętrznej,
wyrażającej się w świadomości narodowej, patriotyzmie. Wyrazem tej konsolidacji
wewnętrznej był i jest czynnik religijny (dawniej św. Wojciech i św. Stanisław
biskup) i uznawane pieśni (Gaude Mater Polonia, Bogurodzica, Boże coś Polskę,
hymn Mazurek Dąbrowskiego) oraz symbole narodowe (flaga Biało-Czerwona
i Biały Orzeł z koroną). One to pozwalały przetrwać narodowi polskiemu w czasach
ponad stuletniej niewoli, odzyskać niepodległość. Te wartości odegrały bardzo
istotną rolę w zachowaniu tożsamości narodowej w czasie i po II wojnie światowej.
Zatem one powinny być zachowywane, by zapewnić bezpieczeństwo Polski.
Summary
In the current unstable international situation in Europe due to events in the
Ukraine, with interference of Russia threatening the sovereignty and the territorial
integrity of Ukraine, one should ask questions about the safety of Poland. Even
though Poland is a member of NATO and has security guarantees historical
analogies are coming back making one question whether these guarantees in case
of the military conflict will not turn out to be deceptive or belated. Geopolitical
position of the Third Republic of Poland between the East and the West, in Central
Europe, can be a factor stimulating the economic development. However, in case
of an armed conflict the Polish territory will be attacked by all conflicting sides.
Such an awareness should accompany leaders of the Polish States and be present
in the Polish nation. And so, the question how the safety of Poland looked like in
the past is also a question about here and now. The geopolitical factors caused
that for centuries the First Republic of Poland had been “bulwark and rampart” of
Christianity, entangled in the East and South into the fight with schismatic
Moscovites (Russia) and with islamic Tartars and Turks. “In virtue of this title it was
th
worthy of exceptional advantages”. In the second part of the 17 century other
dangerous opponents appeared – the Swedes and the Cossacks. The whole
territory of The First Republic of Poland burst into flames, pilled by all neighbouring
states. From this conflagration Poland, in spite of excellent victories (Kłuszyn 1610
and Russian homage; Vienna 1683) and of appearances of significance, did not
manage to rise. All the more so because on the territories of Poland another
aggressive enemy emerged – Prussia. Any attempts made during the Four Years’
Parliament did not help in the military strengthening of Poland. Poland was
partitioned and disappeared from the map of Europe. In this article the Author pays
attention to elements which were supposed to ensure the safety of Polish State as
well as people inhabiting it. Among some long-lasting elements of security are:
diplomacy, contained action at all times and in every state, alliances (e.g. antiturkish leagues) and military power. They are connected with the most important
factor – economy. However, one should not disregard other phenomena such as: regulations concerning the participation of citizens in structures of the state
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security; – the matter of organization, the size and the equipment of the military
force (regular army, professional national army and civil defense); - the internal
unity, manifesting itself in the national awareness and patriotism. The internal unity
was and continues to be expressed by religious factors (in the past St Adalbert and
St Stanislaw, bishop), patriotic songs (Gaude Mater Polonia; Bogurodzica – The
Mather of God; Boże coś Polskę – God Forbid (God Thou Hast Poland), anthem of
Mazurians of Dąbrowski) and national symbols (Red-and-White flag and White
Eagle with the Crown). They enabled the Polish nation to survive throughout over
hundred years in captivity and to regain independence. These values played
a substantial role in retaining the national identity in the time and after the World
War II. Therefore, they should be maintained, in order to assure the security
of Poland.
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Piotr KWIATKIEWICZ
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
СИМВОЛЫ ВРЕМЁН ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ
И ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИХ СОВРЕМЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ
Кавказ
Территория Кавказских гор и их окрестности воспринимаются как
отдельный регион мира благодаря использованию географического критерия
в качестве линии раздела. Тем не менее, он нередко находится в оппозиции
по отношению к другим факторам, которые могут служить цензом. Это
касается в первую очередь критериев, суть которых является предметом
исследования гуманитарных, общественных, а зачастую и экономических
наук.
Разнородность может считаться здесь элементом, характеризующим
2
Кавказ. На площади примерно 360 000 км проживает 27 млн человек,
которые представляют из себя богатейшую этническую, культурную
1
и религиозную мозаику. Здесь насчитывается свыше ста национальностей,
2
почти каждая из которых пользуется своим собственным языком. Правда,
лишь десятка полтора из них считаются литературными, тем не менее
диверсификацию усиливают бесчисленные говоры, диалекты и наречия.
Похожим образом представляется ситуация с культурной и религиозной
3
разобщённостью.
Эта ситуация находит свое отражение от части и в политической
плоскости. Де-юре регион принадлежит четырем пользующимся признанием
мирового сообщества государствам: Республике Армения, Республике
Азербайджан, Республике Грузия и Российской Федерации. Де-факто в нем
функционируют еще три, не получившие признания в таком объеме:

1

2

3

Он расположен вокруг Кавказских гор, между Черным и Каспийским морями, его северная
граница проходит по Кумо-Манычской впадине, южному побережью Азовского моря
и Керченскому проливу, южная – по среднему и нижнему течению Аракса, западная –
по побережью Каспийского моря. Согласно административному делению 69 700 км²
принадлежит Республике Грузия, 29 743 км² – Республике Армения, 86 600 км² – Республике
Азербайджан и большая часть – 170 439 км² – Северо-Кавказскому федеральному округу
Российской Федерации.
A. Chodubski, Kaukaz: legenda a rzeczywistość społeczno-polityczna regionu. (w:) T. Bodio (red.),
Kaukaz: transformacja przywództwa i elit politycznych, t. 6. Warszawa 2012, s. 63; Вопрос
этногенеза жителей региона и, как следствие, языкового разнообразия совсем не нов.
О разнородности упоминал уже Страбон в I в.н.э. (Страбон, XI, 2, 14). Тем не менее, вопрос
до сих пор является открытым предметом исследований. J. Colarusso, More Pontic: Further
Etymologies between Indo – European and Northwest Caucasian. Полный текст статьи на портале
http://www.safarmer.com/ по адресу http://www.safarmer.com/Indo-Eurasian/Pontic-horse.pdf
(актуализация 3.02.2014 r.)
Значение и роль этих различий весьма сложны. Среди многочисленных исследований на эту
тему одной из самых интересных работ является статья А. Фурьера. A. Furier, Historyczne
aspekty kulturowego zróżnicowania Kaukazu. (w:) Sprawy narodowościowe, ‘Seria nowa’, 2000,
z. 16-17, s. 65-93
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Республика Абхазия, Республика Южная Осетия и Нагорно-Карабахская
4
Республика.
Эта проявляющаяся в каждом аспекте общественной жизни
разнородность,
своеобразный
феномен,
находится
в
оппозиции
к окружающему миру и объединяет в его восприятии этот регион в единое
целое. С большой долей вероятности именно способ восприятия его извне
как некий естественный этнично-лингвистический анклав разнородностей был
положен в основу придания ему статуса исторического региона. Кроме
периода российского, а затем советского правления, весьма проблематичным
окажется обнаружение каких-либо общих элементов в культурной
и политической истории данного региона, которые бы проявились во всех его
5
частях. Общей чертой, как уже говорилось, остаются различия.
Южный Кавказ и Ближний Восток
Выделенный географически горной цепью Большого Кавказа юг региона
– это территория, занимаемая в настоящее время Республикой Армения,
Республикой Азербайджан и Республикой Грузия, а также созданной
армянами, но непризнанной международным сообществом Нагорно6
Карабахской Республикой. Принимая во внимание этнический состав
4

Если Республика Абхазия и Республика Южная Осетия были признаны на международной
арене небольшой группой государств: Российская Федерация, Боливарианская Республика
Венесуэла, Республика Никарагуа и Науру (V. A. Chirikba. The international legal status
of the Republic of Abkhazia in the light of international law. (w:) Independence of Abkhazia and
Prospects for the Caucasus. Istanbul, Bilgi University, 30 May 2009. Полный текст статьи
на портале abkhazworld.com по адресу http://abkhazworld.com/aw/Pdf/VChirikba_Ist2009.pdf –
актуализация 1.02.2014 r.), то Нагорно-Карабахская Республика остается никем не признанной
в качестве самостоятельного и независимого субъекта. Ей далеко даже до статуса Турецкой
Республики Северного Кипра (P. Osiewicz, Konflikt cypryjski. Warszawa 2013, s. 336), которая
имеет формальную поддержку в качестве независимого государства со стороны Турецкой
Республики. Статус-кво НКР сохраняется уже более четверти века и ничто не указывает
на потенциальные перемены. Признание Республики Абхазия и Республики Южная Осетия
далекими и не заинтересованными экономически и политически в Кавказском регионе
государствами не можно счесть ничем иным, как дипломатическим жестом, совершенным под
влиянием Российской Федерации, которая продолжает оставаться гегемоном на локальной
международной арене. Потому в случае Нагорно-Карабахской Республики ключевое значение
для ее безопасности имеют отношения между Республикой Армения и Российской
Федерацией, в которых первая из упомянутых стран является гарантом для НКР, будучи сама
политически и экономически зависима от второй. Подробнее P. Adamczewski, Górski Karabach
w polityce niepodległego Azerbejdżanu. Warszawa 2012, s. 490
5
Кавказ лишь с началом российской экспансии на юго-запад, в направлении Персии и Османской
Турции, стал восприниматься как регион. Кажется весьма логичным принятие тезиса, согласно
которому данный термин в известном нам ныне геополитическом аспекте – это результат
стратегических расчетов российского командования. Уже столетие тому назад Джон Баддели,
американский путешественник, социолог и историк, обратил внимание на изменение
понятийного охвата топонима Кавказ. В древнем мире термин этот, по его мнению,
идентифицировался лишь с цепью высокогорных хребтов, а в начале XX века имел уже совсем
иное значение: Сегодня это слово (Кавказ – П.К.) используется в отношении всей
территории к югу от Астраханской области и Дона вплоть до границ с Персией и Турцией.
Д. Баддели, Завоевание Кавказа русскими (1720-1860). Москва 2011, s. 9
6
Нагорно-Карабахская Республика функционирует как политический субъект уже почти четверть
века. (О провозглашении Нагорно-Карабахской Республики и сопутствующих этому
политических обстоятельствах подробнее – P. Kwiatkiewicz, Przemiany polityczne
w Azerbejdżanie. Od republiki radzieckiej do współczesnego państwa. Toruń 2013, s. 672) Несмотря
на то, что ее зависимость от Республики Армения является полной и отражается на всех
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и упроченные исторической традицией судьбы проживающих здесь народов,
регион является интегральной частью широко понимаемого Ближнего
Востока. Номинально в состав Закавказья входит также Грузия, которая,
по крайне мере в аспекте упомянутых исторических обусловленностей, стала
в новое время цивилизационно ближе Северу, т.е. территории, находящейся
7
в границах Российской Федерации.
В контексте научных исследований, связанных с Первой мировой войной
и влиянием событий того периода на современную политическую жизнь стран
Южного Кавказа, сформировавшаяся веками культурная идентичность
местных сообществ является фактором, который не может не приниматься
в расчет в каком бы то ни было аспекте. Осознание родства или даже
единства с жителями некоторых частей Ближнего Востока имеет место как
в Республике Азербайджан, так и в Республике Армения, оно повсеместно
8
и является предметом национальной гордости. Одновременно с этим оно
продолжает оставаться неизменным элементом, определяющим восприятие
обществом происходящих событий и интерпретацию фактов, и, как
следствие, понимание окружающего мира и осуществляющихся в нем
преобразований.
Первая мировая война и так называемый Кавказский фронт
На территории, ассоциирующейся сейчас с Кавказским регионом,
фронтовые действия во время Первой мировой войны не велись. Так
называемый Кавказский фронт проходил западнее, по западной части

7

8

аспектах общественной жизни, это нисколько не меняет сути дела, которая сводится
к постоянству возникшего статус-кво.
К. С. Гаджиев, Кавказский узел в геополитических приоритетах России. Москва 2010,
s. 101-133
В современных научных трудах и учебниках есть немало упоминаний захвата этих земель
арабами. И это не просто фактографические заметки. Значение, которое приписывается этим
событиям, имеет специфический подтекст. Можно его расшифровать как предмет гордости
и славы, одновременно с этим подчеркивается влияние этого завоевания для дальнейшей
судьбы страны, напр. Э. Исмаилов, Очерки по истории Азербайджана. Москва 2010, s. 38-46;
Особо, с исключительным пиететом преподносится принадлежность азербайджанцев к семье
тюркских народов. По этому поводу огромное значение придается периоду, в котором границы
Сельджукской Империи доходили до побережья Каспийского моря. Наличие в границах этого
государства территорий современного Азербайджана используется в локальной исторической
политике. Этот период воспринимается в ней как время, ставшее детерминантом современной
идентичности азербайджанцев. Примером может служить разработанное МИД-ом Республики
Азербайджан издание, предназначенное для иностранцев: Azerbaijan: 100 Questions Answered.
Baku 2005, s. 21; Этот подход не мешает, чтобы также и государство Сефевидов считать
частью своей истории, см.: Н. Джафарли, Азербайджанское государство Сефевидов. СанктПетербург 2009; Таким образом Республика Азербайджан предстает в этом контексте как
государство, чье историческое наследие сочетает в себе арабские, турецкие и персидские
традиции, т.е. самых могущественных наций, которые записали большую часть страниц
средневековой и современной истории Ближнего Востока. Наличествуют в ее границах
и элементы, связанные с еврейской культурой, которые привнесли сюда хазары, а также
курдские и армянские. Приняв во внимание вышеупомянутые обстоятельства,
в исследованиях, посвященных Азербайджану и его обществу, верным и научно обоснованным
следует счесть подход, который связывает его с его ближневосточными корнями. Похожим
образом обстоит дело с армянами, которые с древнейшего времени и по нынешний день
являются частью этого региона. R.G. Hovannisian, The Armenian People From Ancient to Modern
Times, Volume I – The Dynastic Periods: From Antiquity to the Fourteenth Century. New York 1997,
s. 372

56

_______________________________________________________________________________

Армянского нагорья. Впрочем, и значение он имел второстепенное
9
по отношению к действиям, которые велись в Европе.
Бои на Армянском нагорье начались после перехода российской армией
границ Турции. Лишь в декабре 1914 г. контрнаступление турецких войск под
командованием Энвера-паши сумело отбросить россиян. Но это был только
10
временный успех. В 1915 г. интенсивность боевых действий снизилась.
Очередное российское наступление состоялось в первом квартале 1916 г.
Царские войска дошли до г. Трапезунд (Трабзон) и заняли его. Турецкая
11
армия уже была не в состоянии взять в свои руки военную инициативу.
Революция в России в 1917 г. изменила ситуацию. Турция постепенно
вывела свои войска из Восточной Анатолии, перебросив их туда, где
их присутствие было нужнее. Лидеры октябрьской революции заключили
с Турцией перемирие. Оно стало последним эпизодом войны, которая после
12
этого же соглашения формально в регионе завершилась.
Перемирие между державами, положившее конец их вооруженному
противостоянию, парадоксальным образом стало началом реальных боевых
действий в этой части мира. Оружие взяли в руки жители этих земель,
вставая друг против друга. Национальные междоусобицы и пробужденные
большой политикой и сильными мира сего стремления к независимости
13
способствовали эскалации насилия.
Память о жертвах погромов
и этнических чистках, которые случились в то время, в Республике Армения
и Республике Азербайджан хранится с особым трепетом. Мартирологические
элементы стали важным пропагандистским инструментом в исторической
14
политике, проводимой руководствами этих государств.
Символика геноцида
Говоря о символах Первой мировой войны на Кавказе, по упомянутым
выше причинам необходимо обратить внимание на Кавказский фронт
и места, где велись кровавые бои, которые тем не менее сложно отнести
9

J. Pajewski, Pierwsza wojna światowa. Warszawa 2004, s. 174-176
Е. Ф. Лудшувейт. Турция в годы первой мировой войны. Москва 1966, с. 78
11
E. J. Erickson, Gallipoli i Bliski Wschód. Poznań 2011, s. 153-157
12
J. Pajewski, op. cit., s. 540
13
T. Świętochowski, Azerbejdżan. Warszawa 2006, s. 68-81
14
Проблема так называемой исторической политики, т.е. манипуляции фактографией для
политических нужд, как кажется, продолжает оставаться характерной чертой для всего
постсоветского пространства, включая также независимые государства, входившие в то время
в Восточный блок. В случае государственных субъектов, не имевших собственных
исторических традиций, таких, как прибалтийские республики, Украина или Азербайджан, это
явление особенно сильно. В результате это приводит к мифологизации истории народа,
появляются, например, квази-научные теории о римских легионерах, которые заложили основы
литовского или украинского государства, или ставится под вопрос факт переселения народов
с целью подтверждения, что на этой земле уже тысячелетия проживают населяющие
ее народы. Мартирологическим элементом, связанным с событиями после Первой мировой
войны, являются в случае последнего из упомянутых государств так называемые Мартовские
события (R. G. Suny, The Baku Commune. Princeton 1972, s. 217-221), на которых власти
Азербайджана акцентируют особое внимание, см. Azerbaijan: 100 Questions Answered, op. cit.,
s. 21; Одновременно с этим ведется политика дискредитации жертв так называемого Геноцида
армян как исторической лжи. Ж. де Малевил. Армянская трагедия 1915 года. Баку 1990, s. 128;
В Армении, разумеется, символом мартирологии остается как раз Геноцид армян, чей ранг
и значение в этой роли доминирует в науке, культуре и искусстве.
10
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к какой-либо из кампаний данного конфликта. В историческом сознании
цивилизации Запада самым известным эпизодом среди событий, которые
произошли на этой территории в 1914-1918 гг., является резня армян
15
в Восточной Анатолии. В ее тени затерялись вести о понтийских греках
и ассирийцах, которые разделили судьбу первой из упомянутых
16
национальностей.
Мало того, зачастую в приводимых статистических
данных, касающихся совершенного тогда геноцида, количество жертв
суммируется, и это число уже не только в СМИ и популярной литературе
называют термином Геноцид армян. Подобная практика усиливает
мартирологический элемент, «приписанный» армянам в связи с событиями
1915-1917 гг., которых имели место на упомянутых землях, за счет как раз
17
греков и ассирийцев.
Даже если с помощью формулы римского права cui bono? начать искать
бенефициантов такого присвоения символики геноцида, то и так сложно
обвинять армян в том, что они в политической сфере используют
преступление, которое было совершено по отношению к их предкам. Также,
как и в акцентировании Израилем памяти о Холокосте, доминирующим
фактором тут остается национальный интерес, который по своей сути вовсе
не лишен цинизма, содержащегося в лозунге «о жертвах, чья смерть не была
18
напрасна».
Геноцид армян, а точнее память о нём, имеет современное
многоаспектное политическое значение. Его главные факторы отражаются
в
способе
формирования
национального
самосознания
армян,
с соответствующими следствиями во внешней и внутренней политике
республики Армения и функционировании диаспоры.
Прогрессивные и ретрогрессивные переносы символов
В затронутой темой проблематике кажется целесообразным и разумным
выявление изменений в восприятии символов, происходящих с течением
времени. В самом общем плане они сводятся к прогрессивным
и ретрогрессивным переносам приписываемого им значения. Первый случай
отражается в ситуации, в которой ассоциации с нынешней ситуацией
определяют восприятие прошлого, в свою очередь второй происходит, когда

15

V. Svazlyan, The Armenian Genocide and Historical Memory. Yerevan 2004, s. 160
S. de Courtois, The Forgotten Genocide: Eastern Christians, the Last Arameans. Gorgias Press LLC
2004, s. 141-216; Также H. Travis, Genocide in the Middle East: The Ottoman Empire, Iraq and
Sudan. Durham 2010, s. 237-77, 293-294; О резне понтийских греков – J. de Murat, The Great
Extirpation of Hellenism and Christianity in Asia Minor: the historic and systematic deception of world
opinion concerning the hideous Christianity’s uprooting of 1922. Miami 1999; Подавляющее
большинство монографий, посвященных данной проблеме, было издано в первой половине
XX века. В настоящее время монографии по данной тематике на конференционных языках
появляются нерегулярно и реже, чем этого можно было бы ожидать.
17
Это положение дел особенно сильно проявляется в трудах, представленных армянской
стороной.
Например,
http://www.armenian-genocide.org/genocidefaq.html#How_many
(актуализация 10.05.2014 r.)
18
Хотя присутствует и поиск некоторых общих элементов, например, Y. Auron, The banality of
indifference: Zionism & the Armenian genocide. New Brunswick 2000. s. 44. Тем не менее
к современной ситуации отсылок нет.
16
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в объяснении событий настоящего используется упроченный знанием
19
из прошлого взгляд на предмет исследования.
Почти век, что прошел со времен событий Первой мировой войны, – это
период, за который упомянутые процессы стали более выраженными. Также,
как армяне стали символами жертв, турки стали в этом сопоставлении
символизировать мучителей. Сила этого схематического сообщения – это
результат влияния, которое оказывает современная политика на восприятие
событий прошлого. Лишённые собственного государства и, как следствие,
политического представительства на международной арене ассирийцы,
которых погибло тогда по оценкам даже до 700 тысяч, в этом первом случае
обойдены полностью. Исполнителями преступления как по отношению к ним,
так и к армянам, в Восточной Анатолии были проживавшие здесь курды, чью
ответственность за эти действия заслонил образ их последующих отношений
20
с властями Турции.
Имеют место также и ретрогрессивные переносы символов. Стигматы
жертв, которые после событий 1915-1917 гг. были приписаны армянам,
остаются с ними уже сто лет, несмотря на позицию, которую они за это время
занимали. В результате ASALA (Armenian Secret Army for the Liberation
of Armenia – Армянская секретная армия освобождения Армении),
убивающая дипломатов по всему миру, весьма редко ассоциируется
21
с терактами, хотя они составляют суть её деятельности.
Республика
Азербайджан в период войны за Нагорный Карабах была подвержена
санкциям как агрессор, хотя как раз земли этого государства оказались
оккупированы армянами, а его армия ни на одном участке фронта ни разу
22
не вошла на территорию Армении.
Символы и патриотические модели
Символика времен Первой мировой войны продолжает явно
присутствовать в жизни современных государств Южного Кавказа. Она играет
весьма существенную роль как в Республике Армения, Нагорно-Карабахской
Республике, так и в Республике Азербайджан. Может считаться практически
одним из столпов, на котором основывают свою идентичность блоки
и организации, составляющие локальную политическую систему. На эти
символы охотно ссылаются как представители режима, так и партии,
находящиеся в оппозиции. И те, и другие проявляют склонность
к использованию в собственных пропагандистских целях старательно
отобранные исторические эпизоды того периода или идеализированные
биографии известных в то время людей.
Также в ранг символа устремлений народов Закавказья к независимости
и самостоятельности были возведены и эфемерные государства, которые

19

B. Miskiewicz, Wstęp do badań historycznych. Warszawa 1985, s. 236
Ответственность курдов не подлежит сомнению. T. Akçam, A Shameful Act: The Armenian
Genocide and the Question of Turkish Responsibility. New York 2006, s. 24; G. Makhmourian (red.)
Она находит свое подтверждение в публикуемых источниках: Armenia in documents
of the U.S. Department of State 1917-1920. Yerevan 2011, s. 559
21
B. Hoffman. Inside terrorism, Columbia University Press 2006, s. 21
22
Принятая 24 октября 1992 года поправка к Freedom Support Act, P. Kwiatkiewicz, op. cit., s. 356
20
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23

образовались
там
после
завершения
боевых
действий.
Они
просуществовали всего лишь несколько недель, и то скорее формально, чем
в действительности. Тем не менее, этот факт не уменьшает значения,
которое им придают в Армении или Азербайджане. Память о них выполняет
важную политическую функцию. Она превращает их в образ, который должен
подтвердить, что современные политические субъекты суть продолжение
24
политических традиций времен до СССР. Легитимизует акт возрождения
упомянутых
государств.
Это
контраргумент
для
формулировок,
утверждающих, что они возникли только в 1991 году, что имеет особое
значение в случае Азербайджана, который, в отличие от Армении, никогда
ранее не был самостоятельным и независимым.
По многих параметрам сходное значение припывается политикам
и командующим времен Первой мировой войны, которые благодаря своей
деятельности
стали
в
наши
дни
символами
патриотизма
и самоотверженности ради родины и народа. В случае Армении примерами
исторических личностей, нареченных героями и окруженных почетом
со стороны официальных властей, являются, к примеру, Гарегин Нжде или
25
Андраник Озанян. В Азербайджане в свою очередь особым уважением
26
пользуется Самедбек Садыхбек Мехмандаров.
Выводы
Символика времен Первой мировой войны повсеместно присутствует
на всем Южном Кавказе. Она стала одним из элементов национальной
идентичности жителей этого региона и – одновременно – фактором,
определяющим их мировоззрение. Тем не менее, лишь в незначительной
степени это результат культивирования местным населением патриотических
традиций. Ключевое значение тут следует придать, прежде всего,
исторической политике, которая после 1991 года стала важной составляющей
процесса
управления
государством.
Роль
символов,
записанных
на страницах истории «великой войны», сводится таким образом к функции
инструмента социотехнической манипуляции. Их суть, а вместе с ней
и заключенное в них послание, искажаются. Повсеместность использования
подобной практики может стать показателем значения и влияния, которые
оказывает на политическую действительность на этой территории память
о событиях 1914-1918 гг.
Streszczenie
Od czasów wybuchu „Wielkiej Wojny” minął już wiek. O ile upływ czasu
zdołał w przeważającej mierze zatrzeć społeczne i ekonomiczne jej skutki,
o tyle następstwa polityczne konfliktu nadal czynnie kształtują sytuację
w poszczególnych częściach współczesnego świata. Epizodyczny wymiar walk,
jakie toczyły się na Kaukazie, nie osłabia bynajmniej siły, z jaką oddziałuje pamięć
23

Например, Азербайджанская Демократическая Республика.
См. http://www.azerbaijan.az/_History/_Middle/middle_03_r.html (актуализация 10.05.2014 r.)
Что имеет место также в популярной культуре. Примером такого положения дел является,
например, художественный фильм «Гарегин Нжде», реж. Грач Кешишаян.
26
Он стал героем трёх фильмов, снятых в Республике Азербайджан, например, «Его считали
богом артиллерии» (1996) реж. Зия Шихлинский.
24
25
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o wydarzeniach tego okresu na toczące się tam życie polityczne. Szczególnie
wyraźne jest ono w południowej części regionu. Znajduje swoje wyjaśnienie
w ukształtowanej tradycją historyczną przynależności zamieszkujących
go narodów do szeroko pojętego Bliskiego Wschodu – obszaru, na którym
w wyniku klęski, jaką poniosło podczas I wojny światowej Imperium Osmańskie,
doszło do rozkładu istniejącego dotąd ładu politycznego. Jego kres poprzedziły
akty ludobójstwa i zbrodnie, które podobnie, jak i popełniane zbrodnie urosły
do rangi symbolu. Stały się częścią polityki historycznej, która niezmiennie od lat
pozostaje tu czynnikiem determinującym stosunki wewnętrzne oraz relacje
międzynarodowe.
Summary
It is already a century ago when the I WW outbroke. As with the time the most
of social and economical results vanished, the political outcomes are still shaping
the situation in the particular regions. The epsodical character of fights that
occured in the Caucasus region does not affect the strength of the memories
of the period, the memories which still affect the local politics. It is particulary
important in the southern part of the region, which might be explained with
the historic tradition of the inhabiting the land nations, the tradition connecting them
to widely defined Near East – the region which saw political decay due
to the defeat of the Ottoman Empire. This period was also foreran by the acts
of genocide, and crimes that rose to the symbols. These became part
of the historical policy which is still a determining factor.
Тезисы
С момента начала «Великой войны» прошел уже век. И если с течением
времени бóльшая часть ее социальных и экономических последствий стала
практически незаметна, то политические продолжают оказывать влияние
на ситуацию в отдельно взятых регионах современного мира. Эпизодический
характер боев, которые имели место на Кавказе, ничуть не ослабляет силы,
с которой память о событиях того периода влияет на происходящую там
политическую жизнь. Особенно это чувствуется в южной части региона. Найти
объяснение этому можно в сформированной исторической традицией
принадлежности живущих там народов к широко понимаемому Ближнему
Востоку – территории, на которой в результате поражения, которое
потерпела во время Первой мировой войны Османская Империя, произошел
распад существующего политического порядка. Его концу предшествовали
акты геноцида и преступления, которые стали символами, частью
исторической политики, что уже многие годы неизменно остается фактором,
определяющим внутренние и международные отношения.
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Stanisław MIKOŁAJCZAK
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
BIAŁORUŚ A BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W LATACH 1991-2014
Białoruś jest państwem średniej wielkości. Powierzchnia tego kraju obejmuje
1
207 600 kilometrów kwadratowych, a zamieszkująca go ludność liczy 9 503 807
2
mieszkańców. Jest ona jednym z siedmiu najbliższych sąsiadów Polski, z którą
łączą ją wielowiekowe tradycje wspólnej państwowości. Oba kraje graniczą ze
3
sobą na długości 418 kilometrów. Bliskie sąsiedztwo sprawia, iż bezpieczeństwo
4
każdego z nich, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, jest uzależnione od
5
działań podejmowanych przez drugą stronę. Artykuł przedstawia kilka aspektów
tych wzajemnych relacji. W centrum uwagi znajduje się przede wszystkim
bezpieczeństwo polityczne, militarne oraz ekonomiczne/gospodarcze RP (w tym
energetyczne/surowcowe) (m.in. w kontekście ewolucji białoruskiego reżimu
politycznego w kierunku autorytaryzmu oraz białorusko-rosyjskiej integracji),
ale także ekologiczne (np. w obliczu budowy białoruskiej elektrowni jądrowej),
demograficzne i kulturowe. Analizę zjawiska rozpoczyna rok 1991, w którym to
rozpadł się Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, a na jego gruzach
powstała niepodległa Białoruś. Rok 2014 jest datą o charakterze umownym.
Omawiany problem dotyczy procesu, który ciągle trwa. Autor więc uznał za
właściwe przyjęcie zasady aktualizacji wyników prowadzonych badań o najnowsze
wydarzenia.
Białoruś swoją niepodległość zawdzięcza nadzwyczaj sprzyjającym
6
okolicznościom. Wysoki współczynnik wynarodowienia ludności republiki wpływał
1

E. Mironowicz, Białoruś (w:) „Europa Środkowo-Wschodnia”. 2000, s. 15
Национальный состав населения Республики Беларусь. Перепись населения 2009, t. III. Mińsk
2011, s. 7
3
Mały rocznik statystyczny Polski 2012, H. Dmochowska (red.) Warszawa 2012, s. 26, jest on dostępny
na stronie internetowej: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_maly_rocznik_statystyczny_
2012.pdf (pobrano 29.07.2012 r.)
4
Termin bezpieczeństwo oznacza stan „bez pieczy”, czyli stan pewności, spokoju, zabezpieczenia oraz
jego poczucia, braku zagrożenia oraz ochronę przed niebezpieczeństwem (określenie leksykalne).
Obejmuje zaspokojenie takich potrzeb, jak istnienie, przetrwanie, całość, tożsamość (identyczność),
niezależność, spokój, posiadanie i pewność rozwoju (nauki społeczne). Ma charakter podmiotowy
i jest naczelną potrzebą człowieka oraz grup społecznych, a zarazem podstawową potrzebą państw
i systemów międzynarodowych. Jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Działania
podmiotu zabezpieczające przed zagrożeniami mogą być skierowane do wewnątrz (bezpieczeństwo
wewnętrzne – oznaczające stabilność i harmonijność danego podmiotu zbiorowego) albo na zewnątrz
(bezpieczeństwo zewnętrzne – oznaczające brak zagrożenia ze strony innych podmiotów)
(M. Cieślarczyk, Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa
i obronności państwa. Siedlce 2011, s. 29)
5
W aspekcie zewnętrznym (międzynarodowym), jak i wewnętrznym.
6
Dwieście lat rosyjskiego panowania odcisnęło na tym kraju swoje piętno. Spośród wszystkich państw
postradzieckich, nie licząc Rosji, Białoruś pozostaje najbardziej zrusyfikowaną republiką. W trakcie
spisu powszechnego w 2009 roku 785 084 mieszkańców kraju stanowiących 8,3% ogółu ludności
zadeklarowało narodowość rosyjską. Dla 3 948 074 obywateli Białorusi (41,5% ogółu ludności) język
rosyjski był językiem ojczystym, ale tak naprawdę w domu posługiwało się nim aż 6 700 517
mieszkańców RB (70,5% ogółu ludności) (Национальный..., op. cit., s. 7, 333 i 355). Białoruskie
szkolnictwo dogorywa w wiejskich enklawach. W roku szkolnym 2004/05 w republice funkcjonowało
niespełna 24% szkół z białoruskim językiem nauczania (T. Białek, Międzynarodowe standardy
2
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niekorzystnie na jej stosunek do własnej państwowości. W marcu 1991 roku 83%
mieszkańców BSRR opowiedziało się w ogólnozwiązkowym referendum za
7
pozostaniem w składzie Związku Radzieckiego. Latem białoruska nomenklatura
poparła pucz Janajewa, dążącego do restytucji starych porządków. Jego porażka
wywołała panikę w Mińsku, który w obawie przed zemstą Jelcyna i pod naciskiem
Białoruskiego Frontu Narodowego ogłosił niepodległość. Sokrat Janowicz,
białoruski pisarz mieszkający w Polsce, komentując okoliczności tego wydarzenia,
powiedział: „Zdarzył się cud. Może nawet nie cud, ja to nazywam ironią historii,
albo komizmem politycznym. Białoruś nagle, z nocy na dzień, stała się formalnie
niepodległa, a tymczasem tej niepodległości właściwie nikt nie oczekiwał. Za tę
dzisiejszą niepodległość nie tylko nikt nie zginął, ale nawet nie dostał porządnie po
grzbiecie. Ta niepodległość zwaliła się na głowy nomenklatury tak niespodziewanie
jak śnieg w lecie i na dobrą sprawę rządzący po dziś dzień nie wiedzą, co z tym
fantem począć. Są w dużej mierze bezradni. Ci ludzie nigdy nie działali
samodzielnie, zawsze byli wykonawcami rozkazów, telefonów, telefaksów
płynących z Moskwy i nagle Moskwa mówi: działajcie sobie teraz samodzielnie,
8
żadnych rozkazów już nie będzie”.
9
Kryzys gospodarczy, który dotknął Białoruś po rozpadzie ZSRR, znacznie
pogłębił rozczarowanie społeczeństwa niepodległością. Na fali tych nastrojów
10
wybory prezydenckie w 1994 roku wygrał Aleksander Łukaszenka – zwolennik
ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy,
Warszawa 2008, s. 169). W pozostałych placówkach proces dydaktyczny przebiegał w języku
rosyjskim. Najgorsza sytuacja pod tym względem jest w stołecznym Mińsku, gdzie w 2003 roku na
242 szkoły średnie zaledwie 11 nauczało po białorusku. Narodowe Liceum Humanistyczne im.
Jakuba Kołasa w stolicy RB, jedyna w kraju placówka oferująca w języku białoruskim przygotowanie
do studiów wyższych, zostało decyzją Ministerstwa Edukacji zamknięte (Ibidem; C. Goliński, Mniej
Białorusi. Kto obroni liceum humanistyczne w Mińsku, „Gazeta Wyborcza”. 2003, nr 151(4362),
s. 9). Wciąż nie tracą na aktualności słowa wypowiedziane przed ćwierćwieczem przez Sokrata
Janowicza, cytowanego wyżej białoruskiego publicystę, który o wszechobecnej na Białorusi rusyfikacji
napisał: „książka białoruska leży na ladzie księgarskiej niczym obcojęzyczna, zaś po rosyjsku jest
rozchwytywana [...] Osoba wysławiająca się w białoruszczyźnie na ulicy jako – tako miejskiej... jeśli
dobrze ubrana, to będzie nią literat jakowyś, a jeśli biednie odziana, to pewnie idiota albo psychicznie
chory” (S. Janowicz, Białoruś i Polska – małżeństwo z rozsądku (w:) Colloquium narodów, materiały
z Sympozjum „Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Polacy – przesłanki pojednania”, Łódź, październik 1987.
Łódź 1991, s. 23)
7
E. Mironowicz, Białoruś. Warszawa 1999, s. 228 i 274
8
Za tę niepodległość nikt nie zginął, rozmowa z S. Janowiczem, „Nowe Kontrasty”. 1995, nr 1(13),
s. 8-9
9
Kryzys rozpoczął się jesienią 1993 roku. Rubel białoruski zaczął tracić na wartości z godziny na
godzinę. Inflacja przekroczyła 400% rocznie. Płace realne spadły do poziomu 52% w 1993 roku oraz
32% w 1994 roku (w porównaniu do 1990 roku). W styczniu 1993 roku wprowadzono sprzedaż
reglamentowaną podstawowych produktów żywnościowych. W latach 1992-1994 ceny wzrosły
trzydziestodwukrotnie. Produkt narodowy brutto zmniejszył się w 1993 roku o 31%. W 1994 roku
Białoruś, jako kraj rozwijający się, otrzymała prawo do bezcłowego importowania niektórych towarów
z USA (Z. Szybieka, Historia Białorusi 1795-2000. Lublin 2002, s. 447-449)
10
Zagłosowało nań w pierwszej turze 44,8% wyborców, a w drugiej turze 80,1%. Kandydaci o orientacji
niepodległościowej ponieśli porażkę. Żaden z nich nie przeszedł do drugiej tury. Zenon Paźniak
otrzymał 13,8% głosów, a Stanisław Szuszkiewicz 9,9% (M. Czerwiński, Białoruś (w:) Systemy
polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Ustrój, organy władzy, partie polityczne,
M. Barański (red.) Katowice 2005, s. 23; P. Foligowski, Białoruś. Trudna niepodległość. Wrocław
1999, s. 155 i 157; B. Grylak, M. Michalczuk, System polityczny Białorusi (w:) Systemy polityczne
państw Europy Środkowej i Wschodniej, W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.) Lublin 2005, s. 112;
J. Sobczak, Wybory prezydenckie na Białorusi (23 VI i 10 VII 1994 r.) (w:) Polska i państwa
sąsiedzkie. Wybory parlamentarne i prezydenckie 1993-1995, S. Zyborowicz (red.), Poznań 1997,
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11

intensyfikacji procesu reintegracji Białorusi z Rosją, na który Polska spogląda
z obawą, słusznie upatrując w nim potencjalne zagrożenie swojego
bezpieczeństwa. Wymowny charakter miała pierwsza podróż zagraniczna
białoruskiego prezydenta, w którą wybrał się on w sierpniu 1994 roku właśnie do
Moskwy. Tam jeszcze raz powtórzył to, co mówił podczas kampanii wyborczej, że
12
jego celem jest polityczna, militarna i gospodarcza integracja z Rosją. Kilka
miesięcy później Białoruś odwiedził wicepremier Federacji Rosyjskiej Aleksiej
Bolszakow, który podpisał z miejscowymi władzami pakiet ośmiu umów
gospodarczych (m.in. o unii celnej) oraz wojskowych (dotyczących
wydzierżawienia Rosji na dalsze 25 lat dwóch obiektów militarnych:
w Hancewiczach nieopodal Baranowicz pod system wczesnego ostrzegania
13
o ataku rakietowym i w Wilejce pod bazę łączności rosyjskiej Floty Bałtyckiej).
W lutym 1995 roku, w czasie wizyty w Mińsku prezydenta Borysa Jelcyna, oba
kraje podpisały umowę o przyjaźni, dobrym sąsiedztwie i współpracy,
porozumienie o wspólnym zarządzaniu służbami celnymi, porozumienie
14
o wspólnych wysiłkach na rzecz obrony granic Białorusi oraz kilka innych umów.
Nazajutrz po wyjeździe rosyjskiego przywódcy prezydent Łukaszenka ogłosił, że
wstrzymuje redukcję uzbrojenia oraz liczebności armii w ramach zobowiązań
rozbrojeniowych przewidzianych układem CFE–I z listopada 1990 roku
dotyczącym ograniczenia sił zbrojnych i uzbrojenia konwencjonalnego w Europie.
Oficjalnym powodem miał być brak środków finansowych, rzeczywistym –
s. 130 i 132). Całkowitą klęską ugrupowań narodowych zakończyły się wybory parlamentarne w 1995
roku. W Radzie Najwyższej XIII kadencji nie znalazł się ani jeden przedstawiciel Partii BFN, a dwie
frakcje demokratyczne, które w jej ramach funkcjonowały: „Akcja Obywatelska” i „Związek Pracy”
zrzeszały zaledwie 35 deputowanych (M. Czerwiński, op. cit., s. 36; J. Sobczak, Wybory
prezydenckie..., op. cit., s. 193). W przeprowadzonym równolegle referendum 83,3% mieszkańców
republiki opowiedziało się za zrównaniem statusu języka rosyjskiego z białoruskim i poparło działania
kierownictwa państwowego zmierzające do integracji z Rosją. 75,1% zaaprobowało nową flagę
i godło wzorowane na tych obowiązujących w czasach radzieckich (M. Czerwiński, op. cit., s. 24;
P. Foligowski, op. cit., s. 178-179; B. Grylak, M. Michalczuk, op. cit., s. 110; J. Sobczak, Wybory
parlamentarne na Białorusi (14 V 1995 r.) (w:) Polska i państwa..., op. cit., s. 185 i 188). W listopadzie
1996 roku prezydent Łukaszenka po raz drugi odwołał się do opinii narodu. Jedno z pytań referendum
dotyczyło przeniesienia Święta Niepodległości z 27 lipca (dzień uchwalenia w 1990 roku Deklaracji
o suwerenności państwowej BSRR) na 3 lipca (dzień wyzwolenia w 1944 roku Białorusi, a właściwie
Mińska, spod hitlerowskiej okupacji). 88,2% głosujących było „za”, natomiast 10,5% „przeciw”
(P. Foligowski, op. cit., s. 227-228; O. Łatyszonek, E. Mironowicz, Historia Białorusi. Białystok brw,
s. 304; E. Mironowicz, Białoruś. Warszawa..., op. cit., s. 257-258; Z. Szybieka, op. cit., s. 462-463)
11
Pierwsze działania na rzecz reintegracji Białorusi z Rosją zostały podjęte przez Mińsk niejako
nazajutrz po ogłoszeniu przezeń niepodległości. Premier Wiaczesław Kiebicz w odbudowie
pozrywanych więzi z Moskwą widział szansę na wyjście republiki z wszechogarniającego ją kryzysu
gospodarczego (P. Foligowski, op. cit., s. 108-109, 111-112, 116-124, 138-141 i 144; O. Łatyszonek,
E. Mironowicz, op. cit., s. 289 i 291-292; E. Mironowicz, Białoruś (w:) „Europa Środkowo-Wschodnia”.
1994-1995, s. 38-39 i 295-297; tegoż, Białoruś. Warszawa..., op. cit., s. 234-235 i 237-242;
Z. Szybieka, op. cit., s. 440-441, 444-445 i 448)
12
P. Foligowski, op. cit., s. 189; E. Mironowicz, Białoruś (w:) „Europa Środkowo-Wschodnia”. 1994...,
op. cit., s. 40; R. Radzik, Kim są Białorusini?. Toruń 2002, s. 99
13
P. Foligowski, op. cit., s. 191-192; K. Iwańczuk, Pozycja geopolityczna Białorusi (w:) Białoruś
w stosunkach międzynarodowych, I. Topolski (red.) Lublin 2009, s. 134; Z. Szybieka, op. cit.,
s. 455-456; A. Wierzbowska-Miazga, Koncepcje polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Białorusi
(w:) Białoruś w..., op. cit., s. 125
14
P. Foligowski, op. cit., s. 193-194; K. Iwańczuk, op .cit., s. 131; K. Marzęda, Pozycja ekonomiczna
Białorusi (w:) Białoruś w..., op. cit., s. 148; E. Mironowicz, Białoruś (w:) „Europa ŚrodkowoWschodnia”. 1994..., op. cit., s. 299; Z. Szybieka, op. cit., s. 455-456 i 487
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przyłączenie się do rosyjskiej kontrakcji mającej na celu przeciwdziałanie
15
poszerzeniu NATO o kraje Europy Środkowo-Wschodniej.
W 1996 roku proces białorusko-rosyjskiej integracji wyraźnie przyspieszył.
W lutym podczas wizyty na Kremlu prezydenta Łukaszenki przywódcy obu państw
ustalili wspólną strategię wykorzystania białoruskiej infrastruktury wojskowej
w zakresie przekazania białoruskich lotnisk wojskowych do dyspozycji rosyjskiej
armii oraz wspólny projekt budowy tzw. „korytarza tranzytowego” przez terytorium
16
Polski mającego połączyć Białoruś z obwodem kaliningradzkim. W kwietniu
został podpisany „Układ o utworzeniu Stowarzyszenia Rosji i Białorusi”
przewidujący w artykule 3 współdziałanie w zapewnieniu bezpieczeństwa, ochrony
granic i walki z przestępczością oraz wypracowywanie wspólnych zasad
prowadzenia inwestycji wojskowych i wykorzystania infrastruktury wojskowej.
Nie wszyscy Białorusini akceptowali dążenia integracyjne swojego przywódcy.
W przeddzień podpisania dokumentów moskiewskich 40 tys. mieszkańców Mińska
protestowało przed pałacem prezydenckim pod hasłami obrony niepodległości
17
i demokracji, żądając ustąpienia Łukaszenki. W trakcie przeprowadzonych badań
w maju – czerwcu 1996 roku 64,6% respondentów odpowiedziało twierdząco na
pytanie „Czy chce Pan(i), by Białoruś była niezależnym państwem?” (negatywnie
34,4%). Jednocześnie 62,5% ankietowanych osób odpowiedziało „tak” na pytanie
„Czy chce Pan(i), by Białoruś i Rosja zjednoczyły się w jedno państwo?”
18
(negatywnie 32%).
Łukaszenka parł do integracji z Rosją, bo marzyła mu się „scheda” po
19
schorowanym Jelcynie. Ta myśl determinowała kolejne jego posunięcia.
W kwietniu 1997 roku na Kremlu zostało podpisane porozumienie o utworzeniu
Związku Białorusi i Rosji. Wkrótce Duma Państwowa zaproponowała Mińskowi
przyłączenie się do federacji na prawach sześciu kolejnych guberni, ale
Łukaszenka odmówił. W grudniu 1999 roku oba kraje zawarły Traktat o utworzeniu
Państwa Związkowego przewidujący m.in. prowadzenie uzgodnionej polityki
zagranicznej i obronnej w celu zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa. Bardzo
często w komentarzach podkreślano kontekst militarno-strategiczny ewentualnego
zjednoczenia w związku z rozszerzeniem NATO na wschód. Traktat wszedł
20
w życie w styczniu 2000 roku po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych. Kilka
15

P. Foligowski, op. cit., s. 194-195
Ibidem, s. 207-208. Projekt budowy „korytarza kaliningradzkiego” zwanego też „korytarzem
suwalskim” wywołał w Polsce olbrzymie zaniepokojenie (K. Fedorowicz, Polska w polityce
zagranicznej Białorusi w latach 1990-1996 (w:) Konflikty na obszarze byłego ZSRR, P. Adamczewski
(red.) Poznań 2009, s. 67)
17
P. Foligowski, op. cit., s. 210-211 i 240; K. Iwańczuk, op. cit., s. 132; K. Marzęda, op. cit., s. 148;
E. Mironowicz, Białoruś. Warszawa...., op. cit., s. 254 i 277; T. Olejarz, Kwestie praw człowieka
na Białorusi (w) Białoruś w..., op. cit., s. 100; I. Topolski, Stosunki białorusko-rosyjskie (w:) Białoruś
w..., op. cit., s. 179
18
R. Radzik wyjaśniając paradoks jednoczesnej akceptacji wykluczających się możliwości zauważył, że
Białorusini „nie są za pełnym połączeniem się z Rosją, ani za całkowitym oddzieleniem się od niej,
lecz za silnie zaznaczoną autonomią w ramach wspólnego państwa” (Kim..., op. cit., s. 98). Zob.
także tegoż, Kulturowo-cywilizacyjna tożsamość społeczeństwa Białorusi (w:) Białoruś w..., op. cit.,
s. 59-61
19
P. Foligowski, op. cit., s. 241, 254-255 i 258; O. Łatyszonek, E. Mironowicz, op. cit., s. 305; R. Radzik,
Kim..., op. cit., s. 100
20
Statut Państwa Związkowego przewiduje wszechstronną współpracę wojskową ukierunkowaną
na zapewnienie bezpieczeństwa, zarówno związkowego, jak i ogólnoeuropejskiego (artykuł 6),
podejmowanie wspólnych działań dla zapewnienia pokoju na całym świecie (w tym m.in. zawieranie
16
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miesięcy później podczas wizyty Putina osiągnięto porozumienie co do utworzenia
trzystutysięcznego rosyjsko-białoruskiego Regionalnego Zgrupowania Wojsk,
21
w którym część białoruska miała liczyć tylko osiemdziesiąt tysięcy.
Liczne umowy białorusko-rosyjskie nie pociągnęły jednak za sobą
rzeczywistych zmian. Idea jedności z Rosją nigdy nie została wcielona w życie,
a szeroko rozpropagowana integracja ciągle jest odkładana na przyszłość. Rosja
boi się chaosu i problemów Białorusi. Jest zbyt słaba gospodarczo i politycznie, by
móc ją wchłonąć. Elity w Moskwie obawiają się, że mogłoby to doprowadzić do
22
przyspieszonego rozpadu federacji. Również prezydent Łukaszenka stracił zapał
do dalszego jednoczenia się z Rosją, bo wtedy utraciłby część swojej władzy.
23
Wielokrotnie podkreślał, że Białoruś nie stanie się kolejną rosyjską gubernią.
Mieszkańcy republiki powoli przyzwyczajają się do własnej niepodległości.
W badaniach socjologicznych przeprowadzonych w styczniu 2007 roku po raz
pierwszy opowiedzieli się oni w większości przeciwko zjednoczeniu się ze swoim
24
wschodnim sąsiadem. Zresztą stosunki z nim znacznie się pogorszyły po objęciu
prezydentury w 2000 roku przez Władimira Putina. Proces integracji został
wtedy zahamowany. Doszło nawet do trzech białorusko-rosyjskich „wojen
25
energetycznych.” Pierwsza z nich wybuchła jesienią 2002 roku. Wówczas to
umów o likwidacji broni jądrowej) (artykuł 8), podejmowanie w przypadku konieczności wspólnych
działań w celu zapobieżenia zagrożeniu suwerenności i niezależności każdego z państw –
uczestników Związku, koordynowanie działań w dziedzinie budownictwa wojskowego i rozwoju sił
zbrojnych, wspólne wykorzystywanie infrastruktury wojskowej, podtrzymywanie obronności państw –
uczestników Związku jak i obronności Związku jako całości, opracowywanie i rozlokowywanie
wspólnych zamówień wojskowych, realizowanie na ich podstawie dostaw uzbrojenia i techniki
wojennej, utworzenie połączonego systemu technicznego zabezpieczenia sił zbrojnych,
współdziałanie organów zarządzania wojskami ochrony pogranicza w zakresie ochrony granic
Związku (artykuł 11), podejmowanie uzgodnionych decyzji w zakresie zapewnienia kolektywnego
bezpieczeństwa państw – uczestników Związku, współdziałanie w zabezpieczeniu terytorialnej
nienaruszalności państw – uczestników Związku oraz ochrony jego granic (artykuł 16) (P. Foligowski,
op. cit., s. 247 i 249-274; K. Iwańczuk, op .cit., s. 132; K. Marzęda, op. cit., s. 148; E. Mironowicz,
Białoruś. Warszawa..., op. cit., s. 278; T. Olejarz, op. cit., s. 100; Z. Szybieka, op. cit., s. 487-488;
I. Topolski, Stosunki..., op. cit., s. 179-180)
21
Z. Szybieka, op. cit., s. 489
22
Ibidem
23
I. Topolski, Stosunki..., op. cit., s. 181
24
R. Radzik, Kulturowo..., op. cit., s. 68-69. W zależności od okresu badań, od 24,8% (w grudniu 2005
roku) do 37,6% (w czerwcu 2004 roku) respondentów zamiast zjednoczenia z Rosją wybrałoby
wariant przystąpienia Białorusi do Unii Europejskiej (Ibidem, s. 67). We wrześniu 2007 roku
Białorusinom zadano pytanie o możliwość połączenia się ich państwa z Polską, na które pozytywnie
odpowiedziało 12,5% ankietowanych (Ibidem, s. 68-69). W podobnym sondażu przeprowadzonym
w 2000 roku przez pracowników i naukowców z Państwowego Uniwersytetu w Brześciu za związkiem
państwowym z Polską opowiedziała się 1/3 respondentów z obwodu brzeskiego (Alternatywa dla
ZBiR-u. Białoruś. 1/3 mieszkańców obwodu brzeskiego chciałaby związku z Polską, „Nasz Dziennik”.
2000, nr 234(820), s. 6)
25
A. Eberhardt, Integracja białorusko-rosyjska a stosunki Białorusi z Unią Europejską (w:) Polska
i Białoruś, A. Eberhardt, U. Ułachowicz (red.) Warszawa 2003, s. 43; tegoż, Republika Białoruś
a współpraca i integracja w Europie – przyczyny i konsekwencje izolacji międzynarodowej (w:) Polska
i Białoruś po rozszerzeniu Unii Europejskiej, M. Krzysztofowicz (red.) Warszawa 2005, s. 21-23;
K. Iwańczuk, op. cit., s. 130, 132 i 134-135; K. Marzęda, op. cit., s. 145-147; M. Sienkiewicz,
Niepodległe państwo białoruskie a bezpieczeństwo i pozycja międzynarodowa Polski (w:)
Bezpieczeństwo. Świat – Europa – Polska. Od przeszłości ku przyszłości, K. Dopierała,
Z. Dziemianko (red.) Poznań 2009, s. 109-110; U. Snapkouski, Białoruś wobec rozwoju relacji
pomiędzy Rosją i Unią Europejską (w:) Polska i Białoruś po..., op. cit., s. 40-42; G. Tokarz,
Uwarunkowania geopolityczne polityki państwa białoruskiego po upadku ZSRR (w:) Polska –
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Moskwa, w ramach wywierania presji na Białoruś, po raz pierwszy wykorzystała jej
zależność od dostaw rosyjskiego gazu ziemnego, grożąc podniesieniem cen na
26
ten surowiec. Drugi kryzys rozpoczął się w lutym 2004 roku. Brak decyzji
o sprzedaży w rosyjskie ręce białoruskiego operatora gazu przedsiębiorstwa
27
„Biełtransgaz” pociągnął za sobą przerwy w dostawie tego surowca. Białoruś
28
w ramach „odwetu” zaczęła pobierać gaz przesyłany dla odbiorców z Zachodu.
„Zakręcenie kurka” przez „Gazprom” wywołało w Polsce reperkusje polityczne.
Warszawa ostro zareagowała. Impas w białorusko-rosyjskich rozmowach
29
przezwyciężony został dopiero w czerwcu. Po raz kolejny Rosjanie posłużyli się
„szantażem energetycznym” pod koniec 2006 roku, grożąc Białorusinom podwyżką
3
cen gazu do poziomu 140-220 USD za 1 000 m , gdyby ci nie zgodzili się na
przekazanie Moskwie kontroli nad „Biełtransgazem” oraz innymi strategicznymi
przedsiębiorstwami białoruskimi (rafineriami w Mozyrzu i Nowopołocku, zakładami
30
chemicznymi Polimir, Biełszyna, Grodno Azot). Ponadto 1 stycznia 2007 roku
31
Rosja wprowadziła cła na eksport ropy. Mińsk w drodze retorsji ustanowił
32
podatek tranzytowy i zaczął pobierać ropę z rurociągu „Przyjaźń”. „Wojny
energetyczne” ostatecznie „pogrzebały” projekt białorusko-rosyjskiego państwa
33
związkowego.
Władze w Mińsku, dostrzegając problem uzależnienia energetycznego
Białorusi od zakupu surowców naturalnych z Rosji i chcąc go zmniejszyć, zaczęły
Białoruś. Wybrane aspekty polityczne i gospodarcze, G. Tokarz, S. Wolański (red.) Toruń 2007,
s. 194-195
26
Ł. Adamski, Rosja i Białoruś. Razem czy osobno? „Puls świata”. 2004, nr 8, s. 48; M. Habowski,
Stosunki Białorusi z Polską (w:) Białoruś w..., op. cit., s. 247; M. Maszkiewicz, Zapomniana Białoruś.
Białoruska gospodarka, „Puls Świata”. 2004, nr 8, s. 40; A. Tichamirau, Integracja białorusko-rosyjska
i jej wpływ na rozwój stosunków Białorusi i Unii Europejskiej (w:) Polska i Białoruś, A. Eberhardt,
U. Ułachowicz (red.) op. cit., s. 55; tegoż, Perspektywy Związku Białorusi i Rosji w kontekście
integracji europejskiej (w:) Polska i Białoruś po..., op. cit., s. 27
27
Nieustępliwość białoruskiego prezydenta w kwestii prywatyzacji „Biełtransgazu” spowodowała
zaprzestanie dostarczania przez „Gazprom” gazu po cenach wewnątrzrosyjskich (24-30 USD za
1 000 m3) i wysunięcie przez Rosjan żądania przejścia na ceny międzynarodowe (53 USD za 1 000
m3). Białorusini z kolei zażądali wyższych stawek za tranzyt surowca przez ich terytorium (0,75 USD
za 1 000 m3) (Ł. Adamski, op. cit., s. 48; A. Eberhardt, Republika..., op. cit., s. 21-22; M. Maszkiewicz,
op. cit., s. 38)
28
Przez Białoruś wiedzie najkrótsza i najtańsza droga dla surowców i produktów rosyjskich na Litwę, do
Niemiec, obwodu kaliningradzkiego oraz Polski. Terytorium republiki przecinają trzy gazociągi
tranzytowe oraz system rurociągów „Przyjaźń”. W roku 2005 tranzyt gazu przez Białoruś wyniósł
40 mld m3, a tranzyt ropy naftowej w 2006 roku wynosił 78,8 mln ton (K. Iwańczuk, op. cit., s. 134;
U. Snapkouski, op. cit., s. 40)
29
Osiągnięte w czerwcu 2004 roku w Soczi porozumienie przewidywało sprzedaż przez Rosjan gazu po
cenach „rynkowych” (46,68 USD za 1 000 m3) przy stawce tranzytowej w wysokości 0,68 USD za
1 000 m3. Ceny te utrzymały się do końca 2006 roku (Ł. Adamski, op. cit., s. 48; I. Topolski,
Stosunki..., op. cit., s. 193)
30
K. Marzęda, op. cit., s. 147. W podpisanym 31 grudnia 2006 roku porozumieniu „Gazprom”
zobowiązał się do dostarczania Białorusi w 2007 roku gazu po cenie 100 USD za 1 000 m3.
Białorusini w zamian za możliwość zakupu surowca po cenach preferencyjnych zgodzili się na
odsprzedanie „Gazpromowi” w latach 2007-2010 akcji „Biełtransgazu” (I. Topolski, Stosunki..., op. cit.,
s. 193-194)
31
Do końca 2006 roku eksport ropy z Rosji na Białoruś nie był objęty cłami, a wpływy z tytułu ceł
eksportowych zasilały wyłącznie budżet RB (Ibidem, s. 195).
32
Kryzys zakończyło podpisane 12 stycznia 2007 roku porozumienie o nowych warunkach obrotu ropą
naftową (Ibidem)
33
M. Orzechowski, Stosunki Białorusi ze Wspólnotą Niepodległych Państw (w:) Białoruś w..., op. cit.,
s. 270; U. Snapkouski, op. cit., s. 41

69

_______________________________________________________________________________

34

konstruować plany dywersyfikacji źródeł dostaw. Zatwierdzona w 2005 roku
„Koncepcja bezpieczeństwa energetycznego i zwiększenia niezależności
energetycznej Republiki Białoruś na lata 2006-2010”, a także uchwalona w 2010
roku „Strategia rozwoju potencjału energetycznego Republiki Białoruś” za jeden
z celów strategicznych uznały zmniejszenie udziału gazu w produkcji energii
35
elektrycznej i cieplnej z obecnych ok. 95% do 55-60% w 2020 roku. Kluczową
rolę w tych projektach odgrywa uruchomienie na Białorusi pierwszej elektrowni
jądrowej. Na miejsce inwestycji wybrano okolice miasta Ostrowiec w obwodzie
grodzieńskim (23 km od granicy z Litwą, 55 km od Wilna i ponad 200 km od
36
granicy z Polską). Prace przygotowawcze na miejscu budowy ruszyły w czerwcu
2012 roku. Ma ona kosztować 10 mld USD i w dużej mierze sfinansują ją Rosjanie.
Pierwszy blok o mocy 1 200 MW zostanie oddany do eksploatacji w 2018 roku,
a drugi, analogiczny, dwa lata później. Uruchomienie elektrowni jądrowej pozwoli
3
3
na redukcję importu rosyjskiego gazu z 22 mld m do 5 mld m . Często się jednak
podkreśla, że ukończenie inwestycji nie tylko nie zmniejszy stopnia uzależnienia
energetycznego Białorusi od Rosji, ale nawet je pogłębi, gdyż na mocy zawartych
porozumień Rosjanie uzyskają bezpośrednią kontrolę nad eksportem energii
elektrycznej z Białorusi oraz pośrednią nad funkcjonowaniem całego białoruskiego
systemu elektroenergetycznego. Ponadto sfinansowanie projektu wyłącznie
37
z pożyczek rosyjskich zwiększy zadłużenie Białorusi wobec Rosji. Kwestią
dyskusyjną pozostaje również wpływ elektrowni jądrowej na bezpieczeństwo
ekologiczne państw regionu, w tym Polski. Zwolennicy inwestycji w Ostrowcu
podkreślają, że jej ukończenie pozwoli na ograniczenie emisji gazów
38
cieplarnianych do atmosfery o 7-10 mln ton rocznie. Przeciwnicy przypominają,
że Białoruś do dnia dzisiejszego boryka się z problemami usuwania skutków
katastrofy w Czarnobylu sprzed 28 laty, w wyniku której najbardziej ucierpiała
BSRR. Spadło na nią wtedy 70% pyłów radioaktywnych, a jej czwarta część
39
terytorium uległa skażeniu. Do energetyki jądrowej nie nastawiają pozytywnie
wciąż żywe wydarzenia z 2011 roku, kiedy to po trzęsieniu ziemi w Japonii doszło
do katastrofy elektrowni jądrowej Fukushima I. Społeczeństwo białoruskie ma
niewielkie szanse na rzetelną debatę społeczną w tej kwestii. W latach 2007-2009
w rejonie ostrowieckim i okolicach powstało szereg lokalnych inicjatyw
opowiadających się przeciwko planowanej inwestycji. Próby nawiązania otwartej
40
dyskusji z władzami jednak nie powiodły się.
34

I. Topolski, Stosunki..., op. cit., s. 195
K. Kłysiński, M. Menkiszak, Budowa elektrowni atomowej na Białorusi – wzrost zależności
energetycznej od Rosji, „Komentarze OSW”. 2012, nr 87, s. 3; T. Novikava, Atom dla Białorusi.
Bezpieczeństwo energetyczne Białorusi a elektrownia jądrowa, http://www.pl.boell.org/downloads/
Atom_dla_Bialorusi_pl.pdf, (pobrano 23.02.2013 r.); Strategia energetyczna Białorusi, „Tydzień na
Wschodzie”. 2010, nr 28(146), s. 10
36
Białoruś: rozpoczęto finansowanie budowy elektrowni atomowej, http://www.polskieradio.pl/
5/3/Artykul/667290,Bialorus-rozpoczeto-finansowanie-budowy-elektrowni-atomowej,
(pobrano
23.02.2013 r.); K. Kłysiński, M. Menkiszak, op. cit., s. 1
37
Ibidem, s. 4
38
Ibidem, s. 3
39
O. Łatyszonek, E. Mironowicz, op. cit., s. 258
40
T. Novikava, op. cit. Zaniepokojenie budową elektrowni jądrowej w pobliżu swoich granic wyraziła
Litwa, która sama planuje podobną inwestycję w Wisagini, mieście oddalonym o zaledwie 1 km
od granicy z Białorusią (Białoruś: rozpoczęto..., op. cit.; K. Kłysiński, M. Menkiszak, op. cit., s. 1;
Posłanie dla potomnych na placu budowy elektrowni atomowej na Białorusi, http://wiadom
35
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Współpraca z Rosją umożliwia Białorusi utrzymywanie na stosunkowo
wysokim poziomie potencjału militarnego. To państwo, które jest czterokrotnie
mniejsze od Polski pod względem ludnościowym, dysponuje siłami zbrojnymi
41
porównywalnymi z RP. Armia Białorusi licząca w 2012 roku 62 tys. żołnierzy jest
tylko dwukrotnie mniej liczna od Wojska Polskiego (127,3 tys. żołnierzy).
42
W niektórych kategoriach uzbrojenia ilościowo nawet je znacznie przewyższa.
Białorusini posiadają 1 586 czołgów, 1 499 systemów artyleryjskich, 234
śmigłowce i 175 samolotów bojowych, podczas gdy Polacy dysponują tylko 946
czołgami, 956 systemami artyleryjskimi, 151 śmigłowcem i 103 samolotami
bojowymi. Wojsko Polskie nieznacznie przewyższa armię Białorusi pod względem
wyposażenia w bojowe wozy opancerzone, mając ich na stanie 2 585 sztuk przy
2 504 pojazdach białoruskich. Dominacja Polski jest wyraźna w przypadku
systemów obrony przeciwlotniczej. Wojsko Polskie jest wyposażone w 894 takie
systemy, podczas gdy armia Białorusi posiada ich tylko 350. Na uwagę zasługują
43
mocno rozbudowane siły paramilitarne RB liczące 110 tys. żołnierzy
(pięciokrotnie więcej niż ich polski odpowiednik – 21,4 tys. żołnierzy). Na
niekorzyść Białorusinów przemawia jednak stan techniczny posiadanego przez
nich sprzętu. Szacuje się, że liczba sprawnych czołgów nie przekracza 300-500
sztuk, z czego tylko 92 sztuki to dosyć nowoczesne T-80. Podobnej ilości (300-500
sztuk) nie przekracza liczba sprawnych bojowych wozów opancerzonych. Nie
więcej niż połowa samolotów i śmigłowców szturmowych jest w stanie latać
i wykonywać podstawowe zadania. Dramatycznie niski pozostaje średni roczny
nalot pilotów i wynosi on 15-40 godzin. Wśród systemów obrony przeciwlotniczej
tylko nieliczne wyrzutnie S-300 (SA-12) są naprawdę nowoczesnym uzbrojeniem.
Pozytywnie wyróżniają się też stacje radarowe rozlokowane w pobliżu Baranowicz.
Wiele do życzenia natomiast pozostawia stopień wyszkolenia żołnierzy
44
pochodzących z poboru. W 2005 roku 79% personelu białoruskich sił zbrojnych
45
stanowili żołnierze służby zasadniczej. Przeszkodą w planach modernizacji armii
46
RB są niskie nakłady finansowe. To dlatego projekt „uzawodowienia” białoruskich
47
sił zbrojnych dotychczas nie powiódł się. Na wydatki militarne Mińsk przeznaczał

osci.wp.pl/kat,1356,title,Poslanie-dla-potomnych-na-placu-budowy-elektrowni-atomowej-naBialorusi,wid,14835078,wiadomosc. html?ticaid=1101fd [data dostępu: 24.02.2013])
41
W opublikowanym w grudniu 2012 roku raporcie, przygotowanym przez Międzynarodowe Centrum
Problemów Konwersji w Bonn, Białoruś znalazła się w pierwszej dwudziestce najbardziej
zmilitaryzowanych państw świata (K. Smogorzewski, Siły Zbrojne Republiki Białorusi pod znakiem
modernizacji, http://www.psz.pl/tekst-43240/Sily-Zbrojne-Republiki-Bialorusi-pod-znakiem-moderniz
acji (pobrano 13.03.2013 r.)
42
Dane za 2008 rok (I. Topolski, Pozycja militarna Białorusi (w:) Białoruś w..., op. cit., s. 165-167)
43
W skład sił paramilitarnych Białorusi wchodzą wojska wewnętrzne MSW (11 tys. żołnierzy), Służba
Ochrony Pogranicza podległa MSW (12 tys. personelu) oraz Milicja w strukturach MSW (87 tys. ludzi)
(Ibidem, s. 170)
44
G. Pazura, Siły zbrojne Republiki Białoruś. Lublin 2010, s. 2-3, 15-16 i 20, pozycja jest dostępna na
stronie internetowej: http://pl.scribd.com/doc/77045310/Grzegorz-Pazura-SI%C5%81Y-ZBROJNEREPUBLIKI-BIA%C5%81ORU%C5%9A (pobrano 13.03.2013 r.)
45
I. Topolski, Pozycja..., op. cit., s. 163
46
W 2009 roku do armii białoruskiej trafiło tylko 8 sztuk broni (Armia zza wschodniej granicy,
http://www.kresy.pl/publicystyka?z obacz/armia-zza-wschodniej-granicy [data dostępu: 13.03.2013]
47
Dowództwo białoruskie zakładało, że w 2010 roku 52% żołnierzy armii RB będzie pełniło służbę
kontraktową (I. Topolski, Pozycja..., op. cit., s. 163)
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bowiem w ostatnich latach zaledwie 200-700 mln USD, podczas gdy Polacy
48
asygnowali w tym czasie 5-7 mld USD.
Armia Białorusi jest wykorzystywana przez reżim Aleksandra Łukaszenki jako
jedno z ważnych narzędzi prowadzenia polityki wewnętrznej. Uczestniczy
w zwalczaniu opozycji, a kontrwywiad wojskowy po wyborach prezydenckich
49
w 2010 roku prowadził przesłuchania demonstrantów. Stosunkowo duża liczba
wojsk (25,17 tys. żołnierzy) podlega bezpośrednio organom centralnym w Mińsku.
Ponadto siły zbrojne RB są mocno zrusyfikowane. W przyjętej symbolice odwołują
50
się one do tradycji radzieckich. Na wysokich stanowiskach dowódczych wciąż
51
znajduje się wielu Rosjan. Żołnierze rosyjscy stacjonują w dwóch bazach
52
zlokalizowanych na terytorium Białorusi: w Hancewiczach (2 tys.) i Wilejce (350).
W praktyce armia RB jest podporządkowana siłom zbrojnym Federacji Rosyjskiej.
53
Służby specjalne FR w pełni kontrolują białoruskie struktury siłowe. Te ostatnie
stanowią integralną część rosyjsko-białoruskiego Regionalnego Zgrupowania
Wojsk. Sprawdzianem współpracy militarnej obu państw w obszarze działań
zbrojnych i kwestiach obronności były manewry wojskowe „Zachód 2009” –
największe ćwiczenia z udziałem żołnierzy rosyjskich i białoruskich od czasu
54
rozpadu ZSRR. Wśród rozgrywanych wariantów gier wojennych znalazła się
symulacja ataku nuklearnego na Polskę, tłumienie powstania mniejszości polskiej
na Białorusi, odparcie uderzenia Wojska Polskiego na Gazociąg Północny oraz
desant na plażę imitującą polskie wybrzeże. Manewry zostały sklasyfikowane jako
ćwiczenia działań obronnych, chociaż większość z nich miała charakter
55
zdecydowanie ofensywny.
Na bezpieczeństwo Polski negatywnie oddziałuje stan stosunków polskobiałoruskich, które od wielu lat dalekie są od poprawnych. Nie zawsze tak było.
W pierwszych latach istnienia niepodległej republiki relacje na linii Warszawa –
56
Mińsk pomimo drobnych „zgrzytów” układały się bardzo dobrze. Sejm RP jako
pierwszy uznał niepodległość Białorusi: de facto uczynił to 31 VIII 1991 r., de iure
57
27 XII 1991 r. W czerwcu 1992 r. oba kraje zawarły „Traktat o dobrym
58
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”. Polsko-białoruskie stosunki zaczęły się
ochładzać po zwycięstwie Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich
w 1994 r. Warszawa z zaniepokojeniem przyglądała się reorientacji polityki
48

G. Pazura, op. cit., s. 7-8; I. Topolski, Pozycja..., op. cit., s. 171
G. Pazura, op. cit., s. 18 i 20
50
Widoczne jest to na poszczególnych elementach umundurowania. Na klamrach pasów wojskowych
znajdują się „sierpy i młoty”, a na guzikach i czapkach „radzieckie gwiazdy” (Ibidem, s. 2)
51
I. Topolski, Pozycja..., op. cit., s. 174. W latach 1991-1992 Rosjanie stanowili ok. 60-80% kadry
oficerskiej w Białoruskim Okręgu Wojskowym. Znaczna ich część jednak wyjechała do Rosji
w pierwszej połowie lat 90-tych (Ibidem, s. 160)
52
I. Topolski, Stosunki..., op. cit., s. 188-189
53
I. Topolski, Pozycja.., op. cit., s. 174
54
Wzięło w nich udział 13 tys. żołnierzy (Rosyjska symulacja ataku nuklearnego na Polskę,
http://www.wprost.pl/ar/176888/Ros
yjska-symulacja-ataku-nuklearnego-na-Polske/,
(pobrano
14.03.2013 r.)
55
K. Smogorzewski, op. cit.; Rosyjska..., op. cit.
56
Do nieporozumień dochodziło na tle mniejszości polskiej na Białorusi oraz działalności misyjnej
polskich księży w tym kraju (S. Mikołajczak, Polacy na Białorusi w latach 1987-2008. Funkcjonowanie
organizacji mniejszości polskiej w systemie politycznym. Poznań 2013, passim)
57
Ibidem, s. 69
58
Ibidem, s. 70-71
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zagranicznej wschodniego sąsiada na Moskwę. Partner białoruski z kolei swoje
zagrożenie upatrywał w integracyjnych planach Polaków z Sojuszem
59
Północnoatlantyckim.
Po sfałszowaniu przez Łukaszenkę referendum
konstytucyjnego w 1996 r. Polska zaczęła prowadzić wobec Mińska politykę tzw.
„krytycznego dialogu”, polegającą na piętnowaniu tych działań władz białoruskich,
które pozostawały w sprzeczności z prawami człowieka, wartościami
demokratycznymi i praworządnością, przy jednoczesnym podtrzymywaniu
kontaktów roboczych, choć obniżono ich rangę do szczebla ministerialnego.
W dalszym ciągu jednak Warszawa nie była zainteresowana izolacją Białorusi. Ta,
bowiem tylko popchnęłaby Mińsk ku dalszej integracji z Rosją, szkodząc w ten
sposób interesom Polski jako sąsiadowi i 400-tysięcznej mniejszości polskiej
60
zamieszkującej RB. Nawet na skandal dyplomatyczny z czerwca 1998 r. wokół
rezydencji ambasadorów na osiedlu Drozdy w Mińsku Polska zareagowała
stosunkowo łagodnie, wprawdzie odwołując swojego ambasadora na ponad
półroczne konsultacje, ale nie wprowadzając zakazu wjazdu na swoje terytorium
dla czołowych funkcjonariuszy państwowych RB włącznie z prezydentem
Łukaszenką, tak jak to uczyniły Stany Zjednoczone, Unia Europejska i większość
61
krajów kandydujących do UE. W 2005 r. doszło do największego konfliktu
politycznego w najnowszej historii stosunków polsko-białoruskich. Jego zarzewiem
stała się ingerencja Ministerstwa Sprawiedliwości RB w wybór kierownictwa
Związku Polaków na Białorusi, najliczniejszej organizacji reprezentującej
62
mniejszość polską w tym kraju. Eskalacja wojny dyplomatycznej doprowadziła do

59

Ibidem, s. 72
Ibidem, s. 74
61
Od ambasadorów zażądano pod pretekstem „remontu” opuszczenia Drozdów, gdzie mieściła się
rezydencja prezydenta Łukaszenki i przeniesienia się do nowych siedzib. Kiedy ci odmówili,
odłączono im prąd i wodę, a na drogach dojazdowych ustanowiono kontrolę milicyjną. Na znak
protestu z Białorusi wyjechali dyplomaci Bułgarii, Francji, Grecji, Niemiec, Polski, Stanów
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Zostali przedstawiciele Chin, Indii oraz krajów WNP.
W drodze retorsji Unia Europejska wprowadziła zakaz wjazdu na swoje terytorium dla 130
funkcjonariuszy państwowych RB (uchylony w lutym 1999 r.). Podobne decyzje podjęły również inne
kraje: Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Islandia, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Do
restrykcji wizowych nie przyłączył się Liechtenstein, Litwa, Łotwa oraz Polska, choć państwa te także
poparły stanowisko UE. W grudniu 1998 r. w sprawie konfliktu dyplomatycznego podpisano
memorandum, zgodnie z którym ambasadorowie powrócili na Białoruś, ale już do nowych rezydencji.
Ambasador RP Mariusz Maszkiewicz uczynił to w styczniu następnego roku. Po raz drugi 14 krajów
UE (oprócz Portugalii) zakazało wjazdu na swoje terytorium prezydentowi Łukaszence i siedmiu
najwyższym urzędnikom RB (szefowi kancelarii prezydenta, premierowi, ministrom spraw
zagranicznych, wewnętrznych, obrony i sprawiedliwości, szefowi KGB) w listopadzie 2002 r. Decyzję
Unii poparły także Stany Zjednoczone. Również i wtedy Polska nie przyłączyła się do zastosowanych
restrykcji, które zniesiono w kwietniu 2003 r. (Ibidem, s. 74-75)
62
Ministerstwo Sprawiedliwości RB unieważniło VI Zjazd ZPB, który wyłonił nowe kierownictwo
organizacji z Anżeliką Borys na czele, cieszącą się poparciem Warszawy. Na stanowisko prezesa
został przywrócony Tadeusz Kruczkowski, uchodzący za „człowieka reżimu” w Mińsku. Przeciwko tej
decyzji Polska stanowczo zaprotestowała, a o jej determinacji świadczył fakt, że tylko w okresie od
28 lipca do początków września 2005 r. MSZ RP opublikowało w tej sprawie dwa oficjalne
oświadczenia, w Sejmie i Senacie odbyły się debaty poświęcone stosunkom polsko-białoruskim
i sytuacji Polaków w RB zakończone podjęciem uchwał, miały miejsce liczne wypowiedzi najwyższych
urzędników państwowych. Grodno odwiedzili znani polscy politycy: m.in. szef Sejmowej Komisji
Łączności z Polakami za Granicą Roman Giertych, europosłowie Jacek Protasiewicz i Jacek SaryuszWolski oraz wicemarszałek Sejmu Donald Tusk (Ibidem, s. 76)
60
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63

znacznej redukcji pracowników ambasad obu państw. Sukcesem Warszawy było
umiędzynarodowienie sporu – z poparciem dla Polaków pospieszyły instytucje Unii
Europejskiej, Stany Zjednoczone, a także kraje sąsiadujące z Białorusią: Litwa,
Łotwa i Ukraina. Za porażkę należy uznać zamrożenie na prawie trzy lata
wszelkich kontaktów, poza samorządowymi, ale i te ostatnie w atmosferze konfliktu
64
znacznie ograniczono. Dopiero pod koniec 2007 r. Polska wysłała do Mińska
swojego ambasadora, a okazję do wznowienia rozmów dało wejście w życie
w marcu 2008 r. Karty Polaka, na którą początkowo reżim Łukaszenki zareagował
65
histerycznie.
Kryzys ukraiński z 2014 r. spowodował dalszy wzrost zagrożenia
bezpieczeństwa RP. Białoruś poparła aneksję Krymu przez Rosję i jako jedno
z 11 państw zagłosowała w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ przeciwko uchwaleniu
rezolucji potępiającej Kreml. Łukaszenka zgodził się, aby na terytorium
republiki zostały rozmieszczone dodatkowe rosyjskie kontyngenty wojskowe. Do
Baranowicz Rosjanie przebazowali samolot wczesnego ostrzegania A-50,
natomiast piętnaście samolotów (myśliwców przechwytujących SU-27 i samolotów
66
transportowych) przerzucili wraz z personelem technicznym do Bobrujska.
W czerwcu wszedł w życie dekret prezydenta RB otwierający przed Rosjanami
możliwość dzierżawienia na terytorium republiki obiektów o strategicznym
znaczeniu dla państwa. Białoruś skrytykowała nałożenie przez Zachód sankcji na
67
Rosję, a po wprowadzeniu przez Moskwę zakazu importu niektórych produktów
z Unii Europejskiej, USA, Australii, Kanady i Norwegii wiceminister rolnictwa
RB Leanid Marynicz zapowiedział, że Białoruś zastąpi je na rynku rosyjskim
68
własnymi. Z drugiej strony jednak „ostatni dyktator w Europie” pozycjonując się
na neutralnym stanowisku w sporze Kijowa z Kremlem w sferze retoryki bardziej
sprzyja temu pierwszemu niż drugiemu. Bardzo szybko po obaleniu Wiktora
Janukowycza uznał nowe władze Ukrainy. Pod koniec marca spotkał się w Mińsku
z pełniącym obowiązki prezydenta Ukrainy Ołeksandrem Turczynowem i zapewnił
go, że z terytorium Białorusi nie grozi Ukrainie żaden atak. Był obecny na
uroczystości zaprzysiężenia nowego prezydenta Ukrainy Petro Poroszenki, gdzie
63

Władze białoruskie wydaliły trzech polskich dyplomatów: radcę Marka Bućkę, konsula Andrzeja
Buczaka i radcę Andrzeja Olborskiego. W drodze retorsji Polska uznała za „persona non grata”
radców: Maksima Ryżenkowa i Nikołaja Pietrowicza, a pod koniec lipca 2005 r. odwołała swojego
ambasadora na konsultacje (Ibidem, s. 77)
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Np. Lublin i Wrocław zerwały współpracę z miastami partnerskimi w RB (Ibidem)
65
Konsultacje przeprowadzone w pierwszej połowie 2008 r. pozwoliły przynajmniej częściowo rozwiać
obawy strony białoruskiej i przygotowały dobry grunt pod rozpoczęcie szerszego dialogu. Na jego
rezultaty nie trzeba było długo czekać. We wrześniu 2008 r. po raz pierwszy od czterech lat doszło do
spotkania szefów dyplomacji obu państw (Ibidem)
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Białoruska opozycja: Mińsk może zostać wciągnięty w konflikt o Krym, http://www.polskie
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białoruski analityk, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Bialorus-zachowuje-znaczna-neutraln oscws-Ukrainy-ocenia-bialoruski-analityk,wid,16835168,wiadomosc.html?ticaid=11355f
(pobrano
26.08.2014 r.)
67
Łukaszenka: Białoruś nie zrobi ani kroku bez uzgodnień z Rosją, http://www.polskie
radio.pl/75/921/Artykul/1092044,Lukaszenka-Bialorus-nie-zrobi-ani-kroku-bez-uzgodnien-z-Rosja
(pobrano 27.08.2014 r.)
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K. Gapiński, Czy konflikt rosyjsko-ukraiński zbliży Łukaszenkę do Zachodu?, http://wiadomosci.wp.pl/
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.html (pobrano 26.08.2014 r.)

74

_______________________________________________________________________________

69

powiedział, że terrorystów należy niszczyć.
Wielokrotnie wypowiadał się
70
przeciwko planom federalizacji południowego sąsiada. Osobiście zaangażował
się w zażegnanie konfliktu w Donbasie, tworząc w stolicy RB „neutralną przestrzeń
71
dla rozmów między stronami sporu”. Brak jednoznacznego stanowiska Mińska
wobec kryzysu ukraińskiego podyktowany jest w dużej mierze względami
72
ekonomiczno-politycznymi. Borykająca się z kryzysem Białoruś jest w pełni
zależna od Rosji. Od wielu lat izolowana przez Zachód tylko z Moskwy może
73
oczekiwać realnej pomocy gospodarczej. Niemniej, agresywna polityka Putina
wobec Ukrainy przeraziła Łukaszenkę. W kwietniu podczas corocznego
wystąpienia przed deputowanymi parlamentu za kwestie fundamentalne uznał on
zachowanie „wszelkimi środkami” niepodległości kraju i gotowość w razie potrzeby
do jego obrony. Białoruski prezydent silnie zaakcentował odrębność swojego kraju
i Białorusinów od Rosji, a także wyraźnie podkreślił wagę języka białoruskiego dla
białoruskiej tożsamości narodowej. Wydarzenia na Ukrainie, które przestraszyły
społeczeństwo białoruskie, spowodowały wzrost popularności Łukaszenki, a także
74
paradoksalnie, przyrost liczby zwolenników integracji oraz zjednoczenia z Rosją.
Ten ostatni rezultat, który wynika ze znacznego wpływu rosyjskich mass mediów
na kształtowanie opinii społeczeństwa RB (telewizja rosyjska pozostaje w republice
najpopularniejszym źródłem informacji), nie jest jednak zbieżny ze stanowiskiem
władz w Mińsku, które są bardziej proukraińskie. Łukaszence zależy na Ukrainie,
bo jest ona drugim po Rosji partnerem handlowym Białorusi, a dobre stosunki
z Kijowem umożliwiają mu przynajmniej częściowe osłabienie zależności
75
gospodarczej od Moskwy. Wreszcie, są to działania, które poprawiają jego
wizerunek w oczach przywódców państw Unii Europejskiej, w których od wielu lat
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traktowany jest jako persona non grata. To właśnie kryzys ukraiński spowodował
odwilż w stosunkach polsko-białoruskich. W czerwcu 2014 r. w Warszawie doszło
do pierwszego od sześciu lat spotkania na szczeblu wiceministrów spraw
zagranicznych obu krajów.
***
Sojusz białorusko-rosyjski i stacjonowanie na Białorusi wojsk rosyjskich
stanowi niewątpliwie duże zagrożenie dla Polski. Zwierzchnictwo nieobliczalnego
przywódcy nad armią białoruską negatywnie wpływa na bezpieczeństwo militarne
RP. Niepokojący charakter ma społeczne przyzwolenie na autorytarny styl
sprawowania rządów przez prezydenta Łukaszenkę oraz proces integracji Białorusi
z Rosją i niewykluczone wchłonięcie tego kraju w trudnej do określenia
perspektywie czasowej przez Federację Rosyjską. Wpływ działań politycznych
podejmowanych przez władze w Mińsku, zarówno w płaszczyźnie wewnętrznej, jak
i zewnętrznej, dotyczy również tożsamości kulturowej Rzeczpospolitej, będącej
przecież krajem „frontowym”, leżącym na styku dwóch cywilizacji: zachodniej
i prawosławnej. Katalog zagrożeń, jakie niesie ze sobą sąsiedztwo obu państw, na
tym się jednak nie wyczerpuje. W obliczu nieśmiało rzucanych postulatów
repatriacji wszystkich Polaków ze Wschodu, nie tylko tych z Kazachstanu, ale
również z Białorusi, mogącej stanowić antidotum na procesy emigracji i starzenia
76
się polskiego społeczeństwa oraz związane z tym problemy ekonomiczne,
wszelkie działania mające na celu przymusową asymilację kilkusettysięcznej
społeczności polskiej zamieszkującej kraj między Bugiem a Sożą, nie pozostają
zupełnie bez wpływu na bezpieczeństwo demograficzne RP.
Streszczenie
Bliskie sąsiedztwo Polski i Białorusi sprawia, że bezpieczeństwo każdego
z tych państw, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, jest uzależnione od działań
podejmowanych przez drugą stronę. Artykuł przedstawia kilka aspektów tych
wzajemnych relacji. W centrum uwagi znajduje się przede wszystkim
bezpieczeństwo polityczne, militarne oraz ekonomiczne/gospodarcze RP (w tym
energetyczne/surowcowe) (m.in. w kontekście ewolucji białoruskiego reżimu
politycznego w kierunku autorytaryzmu oraz białorusko-rosyjskiej integracji), ale
także ekologiczne (np. w obliczu budowy białoruskiej elektrowni jądrowej),
demograficzne i kulturowe. Analizę zjawiska rozpoczyna rok 1991, w którym to
rozpadł się Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, a na jego gruzach
powstała niepodległa Białoruś, kończy zaś „kryzys ukraiński” w 2014 r., który
z jednej strony spowodował dalszy wzrost zagrożenia bezpieczeństwa RP,
z drugiej strony jednak doprowadził do „odwilży” w stosunkach na linii Warszawa –
Mińsk.
Summary
The close neighborhood of Poland and Belarus means that the security of
each state, both external and internal, depends on the activities of the other side.
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The article portrays several aspects of these mutual relations. In focus is, first of all,
political, military and economic security of the Republic of Poland (including energy
and resources security) (among others, in the context of the evolution of the
Belarus political regime towards authoritarianism and the integration of Belarus and
Russia), but also ecological (e.g. in the face of building of the Belarussian nuclear
power plant), demographic and cultural. The analysis begins with the year 1991 in
which the Soviet Union fell apart, giving birth to independent Belarus, ending with
2014 and the ‘Ukrainian crisis’ which on the one hand caused a further grow
of security threat to the Republic of Poland, but on the other hand led to a ‘thawing’
in the relations between Warsaw and Minsk.
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Sabina SANETRA-PÓŁGRABI
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
BEZPIECZEŃSTWO JAKO PŁASZCZYZNA WSPÓŁPRACY
EUROREGIONALNEJ

Wprowadzenie
Pionierska struktura współpracy ponadgranicznej powołana została do życia
w 1991 roku i stanowił ją Euroregion „Nysa”. Jako polsko-niemieckoczechosłowacka platforma współdziałania był swego rodzaju „laboratorium”, służył
wypracowaniu doświadczeń przed szerszą integracją w ramach struktur
europejskich. Poza tym był pierwowzorem dla innych euroregionów, które zaczęły
sukcesywnie powstawać na innych polskich pograniczach.
Z czasem prawie wszystkie granice Polski stały się obszarem współdziałania
władz lokalnych i regionalnych w ramach euroregionów. Ich funkcjonowanie
ujawniło wiele problemów: finansowych, oraz organizacyjnych. Poza tym można
dostrzec również pierwsze efekty zinstytucjonalizowanej działalności w postaci
płaszczyzn współdziałania, czyli określonych, najczęściej w strategiach
euroregionalnych i innych dokumentach programowych, segmentów, kluczowych
dziedzin współpracy.
Przedmiotem współpracy euroregionalnej są różne przedsięwzięcia,
stanowiące kluczową oś, dziedzinę zainteresowania władz lokalnych. Wynikają
one poniekąd ze wspólnych problemów, stojących przed obszarami
przygranicznymi oraz szans, które mogą być identyczne dla terenów po obu
stronach granicy. Dotychczasowa analiza wykazała, że najlepiej rozwija się
współpraca euroregionalna w ramach turystyki, sportu, edukacji i kultury,
stosunkowo gorzej przedstawia się współdziałanie na rzecz infrastruktury
i gospodarki czy kreowania nowych miejsc pracy. Płaszczyzna określana mianem
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego pojawia się w niektórych strukturach
transgranicznych, jako z jednej strony cel współpracy, a z drugiej jako ogół
podejmowanych przedsięwzięć.
Niniejszy artykuł prezentuje elementy składające się na płaszczyznę
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Na wstępie zaprezentowano rozwój
współpracy euroregionalnej, a następnie prześledzono rozwój analizowanej
płaszczyzny współdziałania. W sposób szczególny scharakteryzowano dwie
wybrane struktury, w których można zauważyć działania na rzecz bezpieczeństwa
i zarządzania kryzysowego. Zasadniczym celem artykułu jest wykazanie znaczenia
bezpieczeństwa jak ważnego i pożądanego kierunku ponadgranicznej współpracy.
Współpraca euroregionalna – uwagi wstępne
Najogólniej, przez euroregion rozumie się typ obszaru, terenu o w miarę
jednorodnych cechach, wynikających z cech środowiska naturalnego, klimatu,
ukształtowania terenu itd. Bywają również inne ujęcia, wskazujące, że przez
euroregion możemy rozumieć specyficzną, zinstytucjonalizowaną formę
współpracy zewnętrznej, prowadzonej przez władze lokalne i regionalne oraz
czasem przedstawicieli administracji rządowej. W strukturze mogą brać udział
również stowarzyszenia, fundacje czy podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, jako

82

_______________________________________________________________________________

członkowie honorowi. Warto podkreślić, że sam euroregion osobowości prawnej
nie posiada, a jedynie stowarzyszenia narodowe, zrzeszenia tworzące euroregion.
Członkostwo w takim związku jest tożsame z członkostwem w samej strukturze
1
transgranicznej . Wyróżnić można jeszcze inne koncepcje definiowania
euroregionu, to oczywiście skutkuje trudnościami w podaniu jednej, w miarę
rzetelnej wersji pojmowania omawianego zagadnienia. Warto podkreślić, że
najważniejszą przesłanką przy wyborze definicji jest zespół potrzeb
i przyświecających nam celów badawczych. W niniejszym artykule owym
uwarunkowaniem są dziedzina współpracy, czyli bezpieczeństwo i zarządzanie
kryzysowe. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że euroregiony są formą,
wielostronną platformą współpracy służb oraz innych podmiotów na rzecz wzrostu
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców pograniczy, podejmowania działalności
prewencyjnej, ochrony infrastruktury krytycznej w strefie przygranicznej, wreszcie
realizowanie przedsięwzięć wpisujących się w rozwój niemilitarnych komponentów
bezpieczeństwa.
Przy omawianiu współpracy euroregionalnej warto poruszyć kwestię podstaw
prawnych ich funkcjonowania. Z uwagi na fakt, że euroregiony stanowią
szczególną formę zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych oraz współpracy
podmiotów samorządu terytorialnego ze społecznościami innych państw są
2
stowarzyszeniami i dlatego funkcjonują w oparciu o art. 172 Konstytucji RP, oraz
3
ustawy samorządowe i ustawę z dnia 15 września 2000 roku o zasadach
przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych
4
zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych. Podstawą powoływania tych
specyficznych struktur transgranicznych jest umowa, porozumienie o współpracy
5
pomiędzy organizacjami państwowymi lub samorządowymi. Dokumenty te nie
mogą jednak stać w sprzeczności z wewnętrzną legislacją państw czy też
systemem umów międzypaństwowych. Poza tym, ważną rolę pełnią strategie
euroregionalne, stanowiące w miarę jednolite opracowania, dokumenty
programowe, stanowiące o najważniejszych celach współpracy. Warto podkreślić,
że z uwagi na dobrowolność euroregiony nie mają osobowości prawnej, nie są
6
organizacjami wydzielonymi spod narodowych jurysdykcji czy kontroli. Nowym
rozwiązaniem jest instytucja Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
1

O. Tiszczenko, S. Trojan, Wpływ procesów demokratyzacji w państwach Europy ŚrodkowoWschodniej na współpracę transgraniczną. (w:) M. Malikowski, D. Wojakowski (red.), Granice
i pogranicza nowej Unii Europejskiej. Z badań regionalnych, etnicznych i lokalnych. Kraków 2005,
s. 99-101
2
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz.483 z późn. zm.).
3
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2001 Nr 142,
poz.1953 z późn. zm.), Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. 2001 Nr 142, poz.1950 z późn. zm.).
4
Ustawa z dnia 15 września 2000 roku o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego
do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz. U. Nr 91, poz.1009
z późn. zm.); M. Orłowska-Bednarz, Formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego.
(w:) M. Gołoś, A. Kasińska-Metryka (red.), Europa regionów. Toruń 2011, s. 330
5
Z. Przybyła, Problemy współpracy ekonomicznej regionów przygranicznych (na przykładzie
Euroregionu „Nysa”). Wrocław 1995, s. 35; Zob. W. Kosiedowski, B. Słowińska, Wstępna ocena
warunków i możliwości współpracy trasngranicznej we wschodniej Polsce. (w:) C. Brzeziński (red.),
Problemy rozwoju europejskich regionów w warunkach integracji europejskiej. Łódź 2007, s. 77-78
6
Z. Przybyła, Euroregiony w Polsce. (w:) T. Borys, Z. Panasiewicz (red.), Metodyczne i praktyczne
problemy statystyki euroregionów. Warszawa-Jelenia Góra 1994, s. 10
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którego głównym zadaniem ma być upowszechnienie współpracy i uelastycznienie
procedur zwłaszcza w zakresie stosowania i interpretacji prawa właściwego dla
państwa członkowskiego, z którego wywodzą się władze regionalne i lokalne,
prowadzące współpracę transgraniczną.
Dotychczas na wszystkich polskich pograniczach powstało siedemnaście
euroregionów, z tego trzy mamy na granicy zachodniej: „Pro Europa Viadrina”,
„Sprewa-Nysa-Bóbr”, „Nysa”, siedem na granicy południowej: „Glacensis”,
„Pradziad”, „Silesia”, „Śląsk Cieszyński”, „Beskidy”, „Tatry” i „Karpaty”, pięć na
granicy wschodniej: „Bug”, „Niemen”, „Puszcza Białowieska”, „Łyna-Ława”
7
i „Szeszupa” oraz dwa na północnej: „Pomerania” i „Bałtyk”. Ich rozwój stanowił
swego rodzaju odpowiedź na politykę regionalną Unii Europejskiej, która
podejmowała rozliczne przedsięwzięcia służące ich wspieraniu, jak na przykład
Inicjatywy Wspólnotowa INTERREG czy programy w ramach Europejskiej
8
Współpracy Terytorialnej na lata 2007-13.
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe jako płaszczyzna współpracy
euroregionalnej
Dotychczasowa analiza funkcjonujących euroregionów pokazuje, że
zazwyczaj przedmiotem działalności są sprawy związane z zamieszkiwaniem na
terytorium pograniczy, a te kształtuje ich kondycja społeczna i gospodarcza.
Dziedziny w sposób ścisły są skorelowane z celami zawartymi w dokumentach,
stanowiących podstawę działalności euroregionalnej. Najczęściej składają się na
nie: dbałość o wzrost gospodarczy, rozwój komunikacji i budowa ponadgranicznej
infrastruktury, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, kultura, sport
i edukacja, ochrona zdrowia, zarządzanie zrównoważonym rozwojem, działalność
proinnowacyjna, współpraca w sferze socjalnej, bezpieczeństwo i zarządzanie
9
kryzysowe.
Wprowadzenie płaszczyzny bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
w euroregionach nie byłoby możliwe gdyby nie odpowiednie umowy o współpracy
w zakresie zwalczania przestępczości i współdziałania na terenach
przygranicznych, a zwłaszcza: polsko-niemiecka umowa o współpracy w zakresie
zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz szczególnie niebezpiecznych
przestępstw, podpisanej dnia 18 czerwca 2002 roku, polsko-słowacka umowa
o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach
przygranicznych, zawartej dnia 23 marca 2004 roku, polsko-czeska umowa
o współpracy w zwalczaniu przestępczości, o ochronie porządku publicznego oraz
o współpracy na terenach przygranicznych z dnia 21 czerwca 2006 roku, polskolitewska umowa o współpracy w zwalczaniu przestępczości, o ochronie porządku
publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych z dnia 14 marca 2006
10
roku.

7

S. Banaszak, D. Wilczyńska (red.), Euroregiony na granicach Polski 2007. Wrocław 2007, s. 20
B. Ekstowicz, Aspekty polityczne, społeczne i ekonomiczne procesu wdrażania europejskich funduszy
strukturalnych w Polsce na tle casusu Irlandii, Grecji, Hiszpanii i Portugalii. Toruń 2010, s. 110-122
9
J. Ładysz, I. Ładysz, Zarządzanie kryzysowe jako dziedzina współpracy transgranicznej, „Zeszyty
Naukowe WSOWL”, 2010, nr 3, s. 128
10
A. Gruszczak, Współpraca transgraniczna organów ścigania w Unii Europejskiej. (w:) M. Zdanowicz
(red.), Bezpieczni w Europie. Białystok 2007, s. 37
8
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Dziedzina „bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe”, wspólnie bądź jako
dwie odrębne płaszczyzny wymieniane są jako cele w statutach czy innych
dokumentach programowych poszczególnych struktur transgranicznych. Jak
można w nich przeczytać, chodzi tu o ogół działań i przedsięwzięć podejmowanych
w ramach współpracy różnych podmiotów na obszarze euroregionów, a mających
na celu zapewnienie podstawowej potrzeby, jaką jest bezpieczeństwo. To zarazem
istotna wartość każdego społeczeństwa i państwa, którego jednostki terytorialne
prowadzą taką współpracę. Najczęściej przez bezpieczeństwo publiczne rozumie
się „stan, w którym ogół społeczeństwa i jego interesy, jak też państwo
wraz ze swymi celami, mają zapewnioną ochronę od szkód zagrażających im
z jakiegokolwiek źródła. To system urządzeń i stosunków społecznych
uregulowanych przez prawo oraz normy moralne i reguły współżycia społecznego.
To stan braku zagrożenia dla funkcjonowania organizacji państwowej i realizacji jej
11
interesów, umożliwiający swobodny jej rozwój”. Z kolei zarządzanie kryzysowe,
może stać się w przyszłości jedną z najważniejszych płaszczyzn współpracy
euroregionalnej, a polega na „działalności organów administracji publicznej,
będącej elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na
zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi
kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia
sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków, oraz odtwarzaniu zasobów
12
i infrastruktury krytycznej”. Podjęcie działań w zakresie zarządzania kryzysowego
jest obowiązkiem tego organu właściwego w sprawach zarządzania, który pierwszy
otrzymał informację o jego wystąpieniu. Zarządzanie kryzysowe obejmuje ochronę
infrastruktury technicznej, którą stanowią systemy oraz obiekty budowlane,
urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego
obywateli. W jej skład wchodzą między innymi systemy zaopatrzenia
w energię, żywność i wodę, łączność, ochrona zdrowia, ratownictwo, transport
13
i komunikacja.
Zadania z zakresu infrastruktury krytycznej obejmują:
„gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących zagrożeń infrastruktury
krytycznej, przygotowywanie i aktualizacją planów ochrony infrastruktury
krytycznej, opracowywanie i wdrażanie procedur na wypadek wystąpienia
zagrożeń infrastruktury krytycznej, odtwarzanie infrastruktury krytycznej,
współpracę między administracją publiczną a właścicielami oraz posiadaczami
samoistnymi i zależnymi obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej
14
w zakresie jej ochrony”.
11

B. Czarnecki, W. Siemiński, Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej. Warszawa 2004, s. 11;
W. Kaczmarek, Prolegomena do bezpieczeństwa publicznego. (w:) I. Dziubek (red.), Bezpieczeństwo
publiczne w rejonie zurbanizowanym. Kalisz 2010, s. 33-37; M. Cieślarczyk, Teoretyczne
i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa. Siedlce 2011,
s. 29-32; J. Kunikowski, Słownik terminów z zakresu wiedzy i edukacji dla bezpieczeństwa.
(w:) W. J. Maliszewski (red.), Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych. Bydgoszcz 2005,
s. 169-170; K. Sienkiewicz-Małyjurek, Z. T. Niczyporuk, Bezpieczeństwo publiczne. Zarys
problematyki. Gliwice 2011, s. 15-21; M. Cieślarczyk, Współczesne rozumienie bezpieczeństwa.
(w:) B. Wiśniewski (red.), Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych. Szczytno 2011, s. 12-18
12
Art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 89,
poz. 590).
13
K. Sienkiewicz-Małyjurek, Z. T. Niczyporuk, Bezpieczeństwo publiczne. Zarys problematyki…, op. cit.,
s. 15-21
14
Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 roku,
Nr 89, poz. 590).
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Zasadniczo celem współpracy euroregionalnej jest podejmowanie wspólnych
działań dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżenia jego
mieszkańców i instytucji po obu stronach granicy. Składają się na nie ogólne
wartości dodane współpracy euroregionalnej, które możemy rozpatrywać przez
pryzmat wzrostu społeczno-gospodarczego obszarów zlokalizowanych wzdłuż
granic, czyli poprawa jakości życia. Przykładowo, nawiązanie transgranicznej
współpracy lokalnych urzędów pracy może posłużyć likwidacji bezrobocia,
współdziałanie w dziedzinie kultury wzmocni przełamywanie stereotypów i pomoże
lepiej poznać sąsiada. Realizowane projekty mające na celu ochronę środowiska
pomogą lepiej zadbać o środowisko mieszkańców pograniczy. Zatem w ujęciu
szerszym, bardzo ogólnym, współpraca euroregionalna prowadzi co walki
z całokształtem zagrożeń stanowiących trzon bezpieczeństwa społecznego,
kulturowego i ekologicznego. W węższym ujęciu bezpieczeństwo i zarządzanie
kryzysowe są dziedzinami wprost wymienianymi jako kluczowe dla współpracy,
wiodące. Świadczyć o tym mogą cząstkowe cele współpracy, pośród których
pojawia się skoordynowana współpraca w zakresie likwidacji pożarów i klęsk
15
żywiołowych oraz w sytuacjach awaryjnych. Podejmuje się także działania
związane z walką z różnymi patologiami i przestępczością na obszarach
przygranicznych.
Wymienione działania zauważalne są zwłaszcza w Euroregionach na
pograniczu zachodnim: „Pomerania”, „Sprewa-Nysa-Bóbr”, „Nysa” oraz
południowym: „Glacensis”, „Pradziad”, „Silesia”, „Śląsk Cieszyński”, „Beskidy”
i wschodnim: „Bug”, „Puszcza Białowieska”, „Niemen” i „Bałtyk”. Specyficznym
celem jest transgraniczne współdziałanie służb ratowniczych i górskich
w Euroregionach na pograniczu południowym: „Glacensis”, „Śląsk Cieszyński”
i „Beskidy”. Wspólne zwalczanie przestępczości, a zwłaszcza wypracowanie
wspólnych programów w tym zakresie to cel współpracy w Euroregionie „Bałtyk”,
16
zlokalizowanym na pograniczu północnym. Niezależnie jednak od tego, należy
wyraźnie stwierdzić, że współpraca euroregionalna, praktycznie we wszystkich
przypadkach, przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w odniesieniu do
środowiska ponadgranicznego.
W niektórych strukturach transgranicznych tworzone są komisje bądź grupy
17
robocze zajmujące się analizowanymi dziedzinami współpracy. W Euroregionie
15
16
17

T. Persz (red.), Euroregion „Pomerania”. Szczecin 1996, s. 33
E. Małecka (red.), Euroregiony na granicach Polski 2003. Wrocław 2004, s. 70-71
Te tendencje widoczne były także w pierwszych, pionierskich euroregionach, powstałych w Europie
Zachodniej: „Alpe-Adria”, „Arge-Alp”, „Contrao” oraz w późniejszych strukturach zlokalizowanych
na granicach państw Grupy Wyszehradzkiej, Elbe Labe, Krušnohoří, Silva Nortica. Bezpieczeństwo
i zarządzanie kryzysowe to także deklarowana oś współpracy miast przygranicznych: SłubiceFrankfurt. Por. F. König. ARGE-ALP – Wspólnota Robocza ds. Alp. (w:) M. Zalewska-Zemła (red.),
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1992, z. 1, t. 54, s. 44-51; M. Musiał-Karg, Współpraca transgraniczna w Europie na przykładzie
doświadczeń regionów i miast przygranicznych. (w:) J. Jańczak, M. Musiał-Karg, L. Wojnicz (red.),
Pogranicze polsko-niemieckie na tle granic i pograniczy europejskich. Poznań 2010, s. 169;
M. F. Price, Cooperation in the European mountains 1: The Alps. Cambridge 1999, s. 37-40;
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Environment”, 1999, vol. 9, nr 3, s. 83-89; Euroregiony v České republice. Liberec 2007, s. 54;
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„Nysa” funkcjonuje Forum Bezpieczeństwa FORBES. W tej pierwszej strukturze
transgranicznej w fazie początkowej było siedem grup roboczych, później
piętnaście, tj.:
1) komunikacji drogowej;
2) komunikacji kolejowej;
3) gospodarki;
4) turystyki;
5) turystyki rowerowej;
6) Programu „Czysta Nysa”;
7) lasów;
8) Straży Pożarnej;
9) ochrony sanitarnej;
10) ochrony zabytków;
11) kultury;
12) bibliotek;
13) statystyki;
14) historii;
18
15) szkolnictwa.
Obecnie mamy siedemnaście grup roboczych, najważniejszą zmianą okazało
się wprowadzenie grupy zajmującej się zarządzaniem kryzysowym, ratownictwem
medycznym, równością szans oraz statystyką. W Euroregionie „Pradziad”
funkcjonuje sześć grup roboczych:
1) komunikacji, turystyki, rekreacji, informacji turystycznej i gospodarczej;
2) współpracy gospodarczej;
3) rozwoju wsi;
4) współpracy społecznej, kulturalnej i sportowej;
5) ochrony środowiska i przeciwdziałania klęskom żywiołowym;
6) Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG.
Z kolei, w Euroregionie „Bug” działa siedem grup roboczych do spraw:
1) zagospodarowania przestrzennego, komunikacji, transportu i łączności;
2) ochrony i monitoringu środowiska naturalnego;
3) promocji, informacji i baz danych;
4) współpracy gospodarczej i instytucjonalnej;
5) kontaktów między samorządami i mieszkańcami;
6) oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sportu i młodzieży;
7) bezpieczeństwa, współpracy organów bezpieczeństwa i likwidacji stanu
zagrożenia.
W Euroregionie „Pomerania” powołano pięć grup roboczych, funkcjonujących
w następujących obszarach tematycznych:
1) współpracy gospodarczej, transportu i infrastruktury;
2) turystyki, obszarów wiejskich i środowiska naturalnego;
3) kształcenia, spraw socjalnych, młodzieży, kultury i sportu;
4) współpracy administracji i instytucji komunalnych;
Consequences of a Co-operation Project in the German-Polish-Czech Border Triangle, „Space and
Polity”, 2007, vol. 11, nr 2, s. 151-167
18
Por. A. Rapacz, Cele, organizacja i zasady funkcjonowania Euroregionu „Nysa”. (w:) A. Rapacz
(red.), Współpraca i integracja w turystyce w Euroregionie „Nysa” w perspektywie członkostwa w Unii
Europejskiej. Wrocław 2004, s. 49-50
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5) porządku publicznego.
Z zaprezentowanych wyżej przykładów uwidacznia się zróżnicowany zakres
kompetencji komisji roboczych, czasem zwanych grupami roboczymi. W nich
realizowana jest merytoryczna praca, tworzone są przez przedstawicieli
poszczególnych części narodowych – stowarzyszeń samorządowych. Stanowią
personalną
reprezentację
podmiotów
komunalnych,
uczestniczących
we współpracy ponadgranicznej. Do gremiów tych zapraszani są także
przedstawiciele środowisk społeczno-zawodowych, a zwłaszcza organizacji
fachowych. Grupy w ustalonym składzie personalnym powstają lub
są rozwiązywane na podstawie uchwał najczęściej Rady danego euroregionu
i działają na zasadach społecznych lub w ramach służbowych obowiązków swoich
członków. Liczba członków, struktura fachowa oraz skład osobowy narodowych
grup roboczych jest wewnętrzną sprawą każdej ze stron uczestniczących
w euroregionie. Celem grup roboczych jest aktywne, merytoryczne
rozpracowywanie i pilotowanie problemów. Uprawnione są także do przedkładania
19
własnych propozycji i inicjatyw.
Analiza wybranych przypadków
W niektórych euroregionach kwestia bezpieczeństwa i zarządzania
kryzysowego nabrała szczególnego znaczenia i rozwoju. Egzemplifikacją może
służyć Euroregion „Nysa”, gdzie już w dniu 21 grudnia 1991 roku powołano do
życia
euroregionalną
grupę
roboczą
„Ochrona
przed
katastrofami.
Bezpieczeństwo”, której zasadniczym zadaniem było transgraniczne zarządzanie
kryzysowe. Powołanie tej grupy w sposób bezpośredni związane było
z charakterem zagrożeń wynikających z rzeki granicznej – Nysa Łużycka. Na
początku realizowano zadania związane z zagrożeniami społecznymi, zwłaszcza
wzrostem różnego rodzaju patologii, z czasem jednak kwestia zarządzania
kryzysowego zaczęła odgrywać pierwszorzędne znaczenie, o czym świadczy
rozdzielenie grupy na dwie w dniu 28 lutego 1998 roku, tj. „Ochrona przed
katastrofami” i „Bezpieczeństwo”. W pierwszym przypadku zainicjowano
działalność straży pożarnych, później zaś policji. Zmiany administracyjne po
polskiej i czeskiej stronie spowodowały, że współpraca zaczęła być koordynowana
bezpośrednio na poziomie struktur policyjnych, co wynikało także z realizacji
bardzo specjalistycznych inicjatyw. Z kolei zarządzanie kryzysowe znalazło się
w obszarze odrębnej grupy roboczej „Transgraniczne Zarządzanie Kryzysowe”
i stanowiło nadal priorytet współpracy euroregionalnej, z tym zastrzeżeniem, że
główny ciężar spoczywał na ogóle podmiotów, zajmujących się zintegrowanym
zarządzaniem ochroną przeciwpowodziową i walce z innymi naturalnymi
zagrożeniami. Kolejnym etapem modyfikacji stało się wyłączenie w 2007 roku
ratownictwa medycznego jako samodzielnej grupy roboczej. Pomimo rozdzielenia
dziedzin celem zespolenia ogólnego poglądu na bezpieczeństwo w 2003 roku
powołano do życia Forum Bezpieczeństwa (FORBES), które integruje wszystkie
wymiary bezpieczeństwa. Od 2003 roku zainicjowano również współpracę
administracji rządowej i podmiotów, zajmujących się tematyką bezpieczeństwa.
19

E. Małecka (red.), Euroregiony na granicach Polski 2003…,op. cit., s. 153-154, 198, 306; T. Borys,
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Przykładem może być specjalne uzgodnienie z Komendą Główną Państwowej
Straży Pożarnej, gdzie głównym podmiotem uczestniczącym w pracach grupy ze
strony polskiej jest Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej we Wrocławiu wraz z Komendą Wojewódzką. W jej ramach na poziomie
wojewódzkim do współpracy włączono przedstawicieli Wojewody Dolnośląskiego,
ale również Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze
i przedstawicieli Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Od roku 2007
w pracach grupy uczestniczą także przedstawiciele Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży
20
Pożarnej.
W ramach analizowanego Euroregionu „Nysa”, obok zainicjowania
wielopodmiotowej współpracy, podjęto i inne inicjatywy. Przede wszystkim
opracowano „Plan wspomagania działań ratowniczych” – tzw. Dokument Akcji,
w 2007 roku. Najogólniej było to przedsięwzięcie mające na celu poprawę
warunków i jakości współpracy podmiotów kompetentnych w zakresie
bezpieczeństwa. Plan w swoim transgranicznym wymiarze należy do nowatorskich
inicjatyw w skali europejskiej, co m.in. potwierdziła wizyta delegacji parlamentu
austriackiego. Przede wszystkim, poprzez analizę zagrożeń wraz z analizą sił
i środków, ma pomóc w budowaniu transgranicznego systemu bezpieczeństwa.
Jest to kompendium podstawowych informacji dla służb ratowniczych,
podejmujących działania w sąsiednim kraju. Temu tematowi poświęcone były także
obrady Forum Bezpieczeństwa w Bautzen z udziałem przedstawicieli rządów
21
trzech krajów w osobach wiceministrów spraw wewnętrznych.
Ważne znaczenie miał również „Program poprawy stanu bezpieczeństwa
na Dolnym Śląsku”, który zdaniem przedstawicieli władz Euroregionu „Nysa”
stanowił „wyjątkową inicjatywę zbudowania wspólnej płaszczyzny dla wszystkich
działań związanych bezpośrednio lub pośrednio z bezpieczeństwem”. Program
powstał w wyniku analizy wszystkich dotychczasowych doświadczeń w dziedzinie
bezpieczeństwa na obszarze regionu i określił rolę samorządu wojewódzkiego
w systemie bezpieczeństwa wraz z zestawem konkretnych działań zmierzających
do realizacji jego zapisów. Treść Programu odwołuje się do zapisów „Strategii
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020”. W roku 2004 Komisja Obrony
Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego Senatu RP poświęciła temu Programowi
specjalne posiedzenie, a w swoim stanowisku z dnia 21 grudnia 2004 roku
podkreśliła wagę tej inicjatywy. Dzięki Programowi w międzyczasie zrealizowano
projekty UE, których suma przekroczyła 8 mln euro. W ramach transferu
doświadczeń Program stał się podstawą dla projektów unijnych w innych częściach
Polski. W układzie trójstronnym Dokument stał się przedmiotem prac
po zakończeniu Planu wspomagania działań ratowniczych. Program prezentowany
był m.in. na Konwencie Starostów, Wójtów i Burmistrzów byłego Województwa
Jeleniogórskiego w Bogatyni. Od początku funkcjonowania jego akcenty
ukierunkowane były jednak na Województwo Dolnośląskie. Program w swym
założeniu był podstawą dla wsparcia projektów w ramach bloków tematycznych
dotyczących edukacji dla bezpieczeństwa, infrastruktury wpływającej na stan
20

21
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bezpieczeństwa, poprawy stanu przygotowania technicznego podmiotów
bezpieczeństwa oraz powstania centrów baz ratownictwa. Jeśli chodzi o pierwszy
z wymienionych segmentów wsparcia to Program postrzega ów obszar jako
kształtowanie obywatela świadomego swoich praw i obowiązków. Działania
w ramach programu ukierunkowane są na dzieci, młodzież i dorosłych. Program
zakłada powstanie uniwersalnej płaszczyzny dla wykorzystania potencjału
dolnośląskiego „Świata Nauki”. W ramach edukacji szkoleniowej podmiotów
ratowniczych lokuje bezpośrednie działanie na rzecz wspierania systemu
bezpieczeństwa. Do działań, zasługujących na wsparcie w tym obszarze należą:
konkurs bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży, szkolenia radnych, forum
polityczne i gospodarcze, analiza regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa,
wspieranie szkoleń służb i innych podmiotów ze względu na specyfikę gminy,
wdrażanie elastycznych metod szkolenia służb i innych podmiotów ratowniczych
22
oraz utworzenie bazy danych w postaci listy ekspertów. Drugi z obszarów
wsparcia, dotyczy infrastruktury, a zwłaszcza takich działań o charakterze
infrastrukturalnym, które oddziaływają bezpośrednio i pośrednio na poprawę
bezpieczeństwa, czyli infrastrukturę krytyczną, drogi, koleje, lotniska. Głównym
celem jest stworzenie platformy wspólnych działań w zakresie infrastruktury
przeciwpowodziowej i drogowej. Trzeci z obszarów wsparcia przewiduje działania
podejmowane na rzecz wyposażenia technicznego służb i straży oraz innych
podmiotów bezpieczeństwa. Poza tym definiuje się filary bezpieczeństwa:
rządowy, samorządowy i pozarządowy, głównym założeniem jest sumowanie
wszystkich potencjałów. Warto podkreślić, że w okresie 2003-2009 zrealizowano
wiele inicjatyw wynikających z Programu w oparciu o aktualne możliwości,
tzn. w dużej mierze angażowano środki krajowe, zrealizowano szereg projektów
w ramach programów unijnych. Region dolnośląski transponował swoje
doświadczenia w tym zakresie do innych regionów. Jednym z takich projektów był
zakup samochodów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w województwie lubuskim
zrealizowany w roku 2006 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA.
Powstanie centrów baz ratownictwa to czwarty obszar wsparcia. Program zakładał
nadanie siedzibom podmiotów bezpieczeństwa funkcji swoistego inkubatora
aktywności obywatelskiej oraz budowania filozofii bazy wsparcia i ratownictwa,
jako ośrodka funkcjonującego w społeczności i dla społeczności. Program
generował system baz wsparcia poprzez wspomaganie baz wsparcia
i ratownictwa, baz koordynacji działań i zarządzania informacją. Generalnie
„Program poprawy stanu bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku” stwierdzał,
że samorząd województwa jest odpowiedzialny za wiele aspektów wsparcia
systemu bezpieczeństwa, zaś jego podmiotem jest obywatel. Najważniejszym
postulatem, a zarazem efektem Programu było wspomaganie gmin i powiatów
23
w zakresie bezpieczeństwa.

22

W ramach obszaru „Edukacja dla bezpieczeństwa” zorganizowano Dolnośląski Konkurs
Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”, który w roku 2007 miał swoją
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Wewnętrznych i Administracji.
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W dwóch strukturach transgranicznych, w jednej na pograniczu zachodnim –
Euroregionie „Pomerania”, zaś w drugiej zlokalizowanej na północy – Euroregionie
„Bałtyk”, stanowiących przykład modelu samorządowo-administracyjnego
współpracy euroregionalnej, na plan pierwszy wysunęły się działania w ramach
ułatwień przy przekraczaniu granicy oraz współpraca w ramach zwalczania
przestępczości. Ten ostatni cel w Euroregionie „Bałtyk”, powstałym w 1998 roku
i zrzeszającym jednostki terytorialne aż sześciu państw: Polski, Danii, Litwy, Łotwy,
Rosji i Szwecji, sprowadzał się do organizacji cyklicznych spotkań, konferencji
i szkoleń dla zainteresowanych grup zawodowych i społecznych z zakresu
zwalczania klęsk żywiołowych i ekologicznych, pożarów i innych sytuacji
awaryjnych oraz wzajemne informowanie o występowaniu takich zagrożeń. W tego
typu inicjatywach udział brali głównie przedstawiciele Straży Granicznej, Głównego
Urzędu Ceł, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego po stronie polskiej.
W Euroregionie „Pomerania”, powstałym w 1995 roku, współpraca
transgraniczna istniała już wcześniej. Jednak dopiero wraz z jej
zinstytucjonalizowaniem, służącej skoordynowaniu działań na pograniczu ujawniły
24
się nowe możliwości w zakresie podejmowania odważniejszych działań.
Przykładem może być współpraca polskich i niemieckich przedstawicieli służb
mundurowych – policji, celników, straży granicznych, straży pożarnych oraz
prokuratorów, sędziów, przedstawicieli administracji rządowej, urzędów pracy,
25
związków zawodowych, szkół czy organizacji młodzieżowych.
Od 1 października 1999 roku organizowano wspólne polsko-niemieckie
patrole straży granicznych. Celem współpracy była wymiana informacji
o tendencjach w ruchach migracyjnych uzyskanych z prowadzonych analiz,
o transportach towarów znacznej wartości oraz broni, amunicji i materiałów
wybuchowych przekraczających granicę państwową. Poza tym omawiano kwestię
organizowania wspólnych szkoleń oraz możliwości sprawdzania na terenie
drugiego państwa danych o osobach i środkach transportu. Zapowiedziano
również nawiązanie stałej łączności między polskimi i niemieckimi służbami na
26
najniższym szczeblu strażnic i granicznych posterunków kontrolnych.
Ważnym osiągnięciem Euroregionu w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania
kryzysowego jest również organizacja cyklicznych już ponadgranicznych festynów
pod hasłem „Wspólnie pracujemy, wspólnie świętujemy” z udziałem niemieckich
i polskich pograniczników z przejścia granicznego w Pomellen-Kołbaskowie. Takie
sportowo-towarzyskie spotkania polskich i niemieckich celników, policjantów
i strażników granicznych odbywały się regularnie po obu stronach granicy.
Znaczącym osiągnięciem Euroregionu „Pomerania”, a w szczególności wspólnej
grupy ekspertów ds. przejść granicznych było poszerzenie przygranicznego pasa
gmin, objętego przywilejami małego ruchu granicznego. Priorytetowa dla władz
Euroregionu była współpraca komend wojewódzkich policji polskiej z policją
niemiecką, odbywająca się na podstawie umowy między rządami Polski i Niemiec.
W ramach tej współpracy prowadzono m.in. kursy językowe w celu usprawnienia
komunikacji między partnerami. Pogłębienie współpracy wymagało jednak
24
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„Pomerania”. Szczecin 2003, s. 5
25
http://archiwum.pomerania.org.pl/stowarzyszenieb4.php (pobrano 2.06.2014 r.)
26
J. Grzela, Teoria i praktyka współpracy regionalnej na przykładzie Regionu Morza Bałtyckiego. Kielce
2010, s. 440
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rozwiązania wielu kwestii związanych np. z brakiem łączności radiowej między
przygranicznymi jednostkami obu państw. Dużo miejsca poświęcono także
koncepcji tworzenia wspólnych jednostek, w których będą pracowali polscy
i niemieccy policjanci czy planami wzajemnego korzystania z regionalnych baz
danych (kartoteki daktyloskopijne, bazy kodów DNA). Od 1993 roku prowadzona
była także współpraca straży pożarnej z partnerami niemieckimi. Ostatnie
dziesięciolecie to głównie działania koordynujące funkcjonowanie służb oraz
nowe projekty dofinansowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG
IV A „Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia – Pomorze
Przednie/Brandenburgia i Województwa Zachodniopomorskiego”, jako przykład
można wskazać projekt dotyczący transgranicznej walki z uzależnieniem wśród
młodzieży z miast Greifswald i Kołobrzegu. Celem projektu, realizowanego
27
w latach 2000-2012 jest praca na rzecz dysfunkcyjnych rodzin w obu miastach.
Na pograniczu wschodnim działaniami w zakresie bezpieczeństwa
i zarządzania kryzysowego może poszczycić się Euroregion „Bug”. Jest to polsko28
białorusko-ukraińska struktura transgraniczna, utworzona w 1995 roku.
Szczególne znaczenie miały zwłaszcza przedsięwzięcia podejmowane w ramach
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA „Program Sąsiedztwa Polska-BiałoruśUkraina”, a do których należy zaliczyć: „Bezpieczeństwo ruchu drogowego
celem współpracy transgranicznej”, „Bezpieczna szkoła – platformą budowy
bezpieczeństwa Euroregionu „Bug”, „Edukacja i współdziałanie – bezpieczeństwo
komunikacji Euroregionu”. Ważne znaczenie miał także własny projekt
Euroregionu „Bug” – konferencja „Wspólne bezpieczeństwo jako cel współpracy
29
transgranicznej”.
Pierwszy z wymienionych projektów związany był z usytuowaniem
Euroregionu „Bug”. Beneficjentem był Automobilklub Chełmski, zaś partnerem
Lwowski Kobiecy Klub Samochodowy. Według wnioskodawców Euroregion „Bug”
zamieszkuje prawie pięć milionów osób z czego zdecydowana większość jest
uczestnikami ruchu drogowego. Przez ten obszar przebiega też wielki ruch
tranzytowy. Problemami tego obszaru są zatem: duży wskaźnik wypadkowości
i ciężkości ofiar wypadków, niska kultura motoryzacyjna, brak znajomości
przepisów, duży odsetek uczestników ruchu będących pod wpływem alkoholu
i wypadki powodowane przez kierowców zagranicznych. Bezpośrednim celem
projektu było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz integracja mieszkańców
obszarów przygranicznych Polski i Ukrainy. Pogłębili oni wiedzę o przepisach
ruchu drogowego sąsiadów, zasadach pierwszej pomocy, zasadach kulturalnego
i bezpiecznego korzystania z dróg. Partnerzy projektu zdobyli nowe
doświadczenia, które w przyszłości mogą zaowocować podobnymi działaniami.
Realizacja projektu pozytywnie wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa ruchu
drogowego i zwiększenie świadomości zagrożeń czyhających na drogach.
W ramach projektu zrealizowany został bogaty cykl działań interdyscyplinarnych,
30
szkoleń, działań medialnych i promocyjnych.
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Kolejny projekt, realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie
we współpracy z: Komendą Miejską Policji w Białej Podlaskiej, Urzędem Miasta
w Białej Podlaskiej, Zarządem Spraw Wewnętrznych Brzeskiego Obwodowego
Komitetu Wykonawczego oraz władzami miasta Brześć, zakładał nawiązanie
kontaktów i wymianę doświadczeń pomiędzy instytucjami oraz organizacjami
pozarządowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne oraz prewencję
kryminalną w powiecie bialskim i rejonie brzeskim. Realizację projektu oparto
o wieloaspektowe podejście do problemu zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego celem zbudowania kultury społeczeństwa przestrzegającego prawa.
Realizacja działań objęła nawiązanie bezpośrednich kontaktów kierownictwa
jednostek przygranicznych, wymianę informacji w ramach spotkań roboczych,
opracowanie i wdrożenie wspólnych programów przeciwdziałania i wykrywania
przestępczości. Postulowano zaangażowanie w budowanie bezpieczeństwa
Euroregionu „Bug” nowych podmiotów na płaszczyźnie:
1) edukacja dzieci i młodzieży w placówkach szkolnych – opracowano
wspólny program służący budowaniu struktur bezpieczeństwa osób
i mienia na terenie szkół;
2) zapobieganie i zwalczanie przestępczości narkotykowej w tym przemytu
i handlu narkotykami – zorganizowano spartakiadę młodzieży szkół
gimnazjalnych z Polski i Białorusi pod hasłem „Miej oczy szeroko otwarte”
oraz seminarium poświęcone zagrożeniom związanym z dostępem
młodzieży do narkotyków;
3) przemoc czterech ścian – nastąpiła wymiana doświadczeń przedstawicieli
instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy
fizycznej i psychicznej wobec dzieci i kobiet, zaprezentowano problem
na przykładzie skali zjawiska przemocy rodzinnej w Polsce i na Białorusi,
wdrożono program prewencyjny „Bezpieczna kobieta”;
4) kryminogenność zjawiska przemytu towarów i ludzi – wpływ przestępczości
transgranicznej na rozwój gospodarczy regionu – sposoby ograniczenia
nielegalnej migracji i przepływu towarów;
5) sposoby budowania świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym – wymieniono informację na temat skali problemu
zdarzeń drogowych po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej,
wypracowano
wspólne
programy
zapobiegania
przestępstwom
i wykroczeniom w ruchu drogowym.
Warto podkreślić, że po nawiązaniu bezpośredniej współpracy, uczestnicy
projektu podjęli się realizacji powyższych zadań w ramach konferencji, seminariów,
warsztatów, prelekcji i spotkań roboczych. Ponadto, w ramach projektu
„Bezpieczna szkoła – platformą budowy bezpieczeństwa Euroregionu „Bug”
31
powstała także strona internetowa www.bezpiecznaszkola.bialapodlaska.pl.
„Edukacja i współdziałanie – bezpieczeństwo komunikacji Euroregionu”
to kolejny ważny program realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji
w Lublinie we współpracy z Urzędem Miasta w Białej Podlaskiej i Zarządem Spraw
Wewnętrznych Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego. Projekt miał
na celu nawiązanie bezpośredniej współpracy policji powiatu bialskiego i rejonu
brzeskiego oraz władz samorządowych i instytucji pracujących na rzecz
31
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bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym bezpieczeństwa w ruchu lądowym
w rejonie Granicy Unii Europejskiej, która posłużyła do wspólnych działań
z zakresu edukacji chronionych i niechronionych użytkowników dróg, a tym samym
ograniczenie zdarzeń drogowych (kolizji i wypadków), zmniejszenie liczby zdarzeń,
w których ofiarami są ludzie. W ramach projektu wypracowano bezpośrednie
kanały wymiany informacji między służbami Polski i Białorusi, na temat zaistniałych
zdarzeń w ruchu drogowym, współpracy służb ratownictwa i zarządzania
kryzysowego w zakresie likwidacji ich skutków. Przeprowadzono także praktyczne
ćwiczenia z zakresu współdziałania służb ratownictwa po obu stronach wschodniej
granicy Unii Europejskiej w przypadku zaistnienia katastrofy lądowej w rejonie
przejścia granicznego w Terespolu. Dokonano jednocześnie sprawdzenia poziomu
przygotowania służb regionu do zabezpieczenia tego typu zdarzeń. W ramach
projektu zorganizowano w dniu 1 czerwca 2007 roku w Białej Podlaskiej konkurs
wiedzy prewencyjnej „Jestem bezpieczny”, w którym udział wzięło ponad 500
dzieci z 22 szkół powiatu bialskiego oraz miasta Brześć z Białorusi. Poza tym,
w dniu 5 czerwca 2007 roku odbyła się Spartakiada młodzieży szkół gimnazjalnych
„Miej oczy szeroko otwarte”, zaś dnia 20 czerwca 2007 roku w Urzędzie Miasta
Biała Podlaska odbyło się uroczyste wręczenie honorowych certyfikatów
32
bezpieczeństwa szkołom uczestniczącym w programie „Bezpieczna szkoła”.
Bezpieczeństwo jako płaszczyzna współdziałania euroregionalnego obejmuje
także konferencje. Jedna z nich odbyła się dnia 24 stycznia 2008 roku w Janowie,
a zorganizowana została w ramach projektu „Promocja współpracy transgranicznej
w Euroregionie Bug” współfinansowanego z Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG
IIIA/Tacis CBC „Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006”.
W konferencji zatytułowanej „Wspólne bezpieczeństwo jako cel współpracy
transgranicznej” udział wzięli m.in. Konsul Generalny RP w Brześciu, Konsul
Honorowy Ukrainy w Chełmie oraz delegacja gości z Białorusi, Komendant Miejski
Policji w Chełmie, przedstawiciel Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
w Chełmie. Obecni byli także samorządowcy z powiatu chełmskiego.
Zaprezentowane
przez
uczestników
efekty
zrealizowanych
projektów
finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków budżetu państwa,
poparte danymi statystycznymi oraz inne referaty pokazały, że pozyskiwanie
środków na projekty o tematyce poprawy bezpieczeństwa osiągają zamierzone
cele. Warto dodać, że na obszarach objętych działaniami realizowanych projektów
zauważalny był spadek zdarzeń z udziałem nieletnich w szkołach oraz w innych
placówkach oświatowych, a także poprawa współpracy administracji publicznej
z jednostkami bezpieczeństwa, co powinno stanowić czynnik zachęcający
do realizowania tego typu przedsięwzięć na terenie całego obszaru Euroregionu
33
„Bug”.
Na pograniczu południowym współpraca euroregionalna w dziedzinach
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego najlepiej rozwija się w Euroregionach:
„Pradziad” i „Tatry”. W tym ostatnim na uwagę zasługuje współpraca polskich
i słowackich ochotniczych straży pożarnych. Z kolei w Euroregionie „Pradziad”,
utworzonym w 1997 roku istotne znaczenie miał projekt „Wspólnie dla
bezpieczeństwa – współpraca polskiej i czeskiej Policji w Euroregionie „Pradziad”,
32
33
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w którym uczestnicy podjęli się udziału w pościgu transgranicznym
i poszukiwaniu niebezpiecznego przestępcy. Głównym celem inicjatywy była
poprawa bezpieczeństwa na terenie Euroregionu „Pradziad” poprzez
wzmocnienie sprawności współdziałania polskiej i czeskiej Policji. Polskoczeski projekt, którego beneficjantami były Komendy z Ołomuńca i Opola pozwolił
na sprawdzenie procedur i ewentualne wprowadzenie zmian w celu zapewnienia
większej efektywności. W ramach projektu odbył się cykl spotkań, seminariów
i ćwiczeń, podczas których zaprezentowano metody i formy organizowania oraz
prowadzenia pościgów i innych działań. Poza tym omówiono kwestię kierunków
współpracy transgranicznej po wejściu do strefy Schengen oraz zadania punktu
kontaktowego w zakresie wymiany informacji kryminalnych. Funkcjonariusze
wspólnie ćwiczyli poszukiwania za niebezpiecznym i uzbrojonym przestępcą
oraz brali udział w pościgu transgranicznym za przestępcami, którzy wzięli
34
zakładników.
Podsumowanie
Celem niniejszego artykułu była próba ukazania znaczenia bezpieczeństwa
i zarządzania kryzysowego jako dwóch ważnych dziedzin ponadgranicznego
współdziałania. Dotychczasowa analiza ukazuje, że praktycznie wszystkie
euroregiony na polskich pograniczach realizują działania mieszczące się
w szeroko pojętej ochronie ludności, rozwoju dobrosąsiedzkich kontaktów czy
budowie kapitału relacyjnego istotnego dla ułatwiania współpracy. Statuty
niektórych euroregionów wprowadziły wprost obie dziedziny jako wiodące.
Zauważono kilka tendencji w zakresie współpracy euroregionalnej na rzecz
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Przede wszystkim, aktywność w tych
obszarach związana jest z charakterem naturalnym pogranicza, tj. występowaniem
gór, jezior, rzek. To uwarunkowanie determinuje potrzebę współdziałania służb
ratowniczych. Najczęściej współpracę w tych dziedzinach prowadzą euroregiony

34

Przełomem w zakresie współpracy transgranicznej stały się postanowienia zawarte w konwencji
wykonawczej do układu z Schengen, podpisanej 19 czerwca 1990 roku. W rozdziale 1 tytułu
III konwencji wykonawczej określono zasady prowadzenia obserwacji transgranicznej i pościgu
transgranicznego. Zasady pościgu transgranicznego, określone w art. 41 konwencji wykonawczej,
są zbliżone do tych, które dotyczą obserwacji transgranicznej. Zasadnicze różnice polegają na tym,
że funkcjonariusze prowadzący pościg są upoważnieni do jego kontynuowania na terytorium innego
państwa bez uprzedniego zezwolenia, jeśli ze względu na szczególną pilność sytuacji nie było
możliwości powiadomienia odpowiednich władz drugiego państwa o takim zamiarze przed
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przekroczenia granicy (ograniczenia ustalone w deklaracji każdego państwa) albo bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych. Na wniosek funkcjonariuszy prowadzących pościg odpowiednie władze
państwa przyjmującego winny zatrzymać ściganą osobę w celu ustalenia jej tożsamości lub
aresztowania. Jeżeli nie złożono wniosku o przerwanie pościgu i jeśli odpowiednie władze lokalne nie
mogą interweniować wystarczająco szybko, funkcjonariusze prowadzący pościg mogą zatrzymać
ściganą osobę do momentu, w którym funkcjonariusze państwa przyjmującego będą mogli ustalić
tożsamość tej osoby lub ją aresztować. Funkcjonariusze prowadzący pościg nie są upoważnieni
do przesłuchiwania ściganej osoby. A. Gruszczak, Współpraca transgraniczna organów ścigania
w Unii Europejskiej. (w:) M. Zdanowicz (red.), Bezpieczni w Europie…, op. cit., s. 29-30,
http://www.policja.pl/portal/pol/1/71059/ (pobrano 7.06.2014 r.)
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reprezentujące model administracyjno-samorządowy, w których czynnik odgórny
przy zakładaniu struktury miał zdecydowanie największe znaczenie. Pośród
realizowanych inicjatyw dominują ponadgraniczne projekty, przede wszystkim
seminaria, konferencje, organizowane są liczne szkolenia, zauważalna jest
aktywność grup bądź komisji roboczych zajmujących się dziedzinami
bezpieczeństwa bądź transgranicznym zarządzaniem kryzysowym. W wielu
podejmowanych programach włączane są stowarzyszenia bądź organizacje
pozarządowe, uczelnie wyższe czy szkoły zlokalizowane na terenie pograniczy.
Rola władz lokalnych w poszczególnych euroregionach, w których
zauważalne są omawiane dziedziny sprowadza się do: inicjowania
i koordynowania wspólnych ponadgranicznych działań, pozyskiwania funduszy na
projekty z zakresu bezpieczeństwa, udziału przedstawicieli w różnych projektach
oraz nadawanie kierunków współdziałania.
Streszczenie
W warunkach pogłębiającej się integracji europejskiej współpraca zagraniczna
samorządów, w tym współpraca transgraniczna, ulega intensyfikacji i obejmuje
coraz więcej dziedzin. Współpraca euroregionalna jako szczególna forma
współpracy transgranicznej w dziedzinie bezpieczeństwa ma swoją długą historię
na wielu granicach Unii Europejskiej. Pojawia się coraz więcej inicjatyw
transgranicznych z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego – przede
wszystkim w ramach przedsięwzięć organizacyjnych, w mniejszym stopniu
logistycznych i finansowych. Celem artykułu jest ukazanie bezpieczeństwa jako
dziedziny współpracy euroregionalnej. Punktem wyjścia jest ukazanie pojęć
i dziedzin współpracy euroregionalnej ze szczególnym uwzględnieniem
bezpieczeństwa. Celowe wydawało się wzbogacenie przedmiotu badań o przegląd
aktualnych uwarunkowań i efektów współpracy w zakresie bezpieczeństwa.
Przeprowadzona analiza wykazała, że dotychczasowe efekty świadczą
o intensyfikacji tej płaszczyzny transgranicznego współdziałania.
Summary
With greater and greater European integration, foreign and cross-border
co-operation between local governments has been intensified and has embraced
more and more areas of cooperation. Euroregional co-operation as a specific form
of cross-border co-operation and in the area of security on many European Union
borders has its own long history. More and more cross-border initiatives appear
with respect to safety and crisis management: more organizational ones than
logistic or financial ones. The aim of the research was to show safety
as an important area of cross-border co-operation. The point of beginning
is the concept and fields of cross-border co-operation in the case of the safety.
It seemed to be reasonable to enrich the subject of the research with a review
of current co-operation in safety legal and financial conditions and the results
of workings of the euroregions. The analysis conducted allows one, among other
things, to come to the conclusion that the effects of the euroregional co-operation
in the direction that has been observed should lead to intensified in the future.
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Izabela BIELKA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
PARTIE SPOŁECZNEGO PROTESTU W NIEMCZECH:
PARTIA PIRATÓW I ALTERNATYWA DLA NIEMIEC

Wprowadzenie
Partie społecznego protestu odzwierciedlają niezadowolenie społeczne
i wzrastają na fali społecznego protestu. Początkowe sukcesy wyborcze
niemieckiej Partii Piratów (Piratenpartei Deutschland) wywołały liczne polemiki
i dyskusje wśród tradycyjnych niemieckich partii politycznych i mediów. 6 lutego
2013 roku powstała w Niemczech kolejna partia społecznego protestu jaką jest
Alternatywa dla Niemiec (Alternative für Deutschland – AfD) wzywająca
do rozwiązania strefy euro. Przed wyborami do Bundestagu, które odbyły się
22 września 2013 stawiane były pytania o możliwość stałego zakotwiczenia partii
społecznego protestu na niemieckiej scenie politycznej i ich sukcesu wyborczego.
Obserwatorzy sceny politycznej zastanawiali się na ile te dwie partie społecznego
protestu będą miały wpływ na kształt procesów zachodzących Niemczech
i na niemiecki system partyjny. Analiza fenomenu partii protestu polega na tym,
że partie te nie są partiami ani prawicowymi ani lewicowymi, ale określają siebie
jako socjalno-liberalne partie praw obywatelskich. Powodem niezadowolenia,
do których odniosła się Niemiecka Partia Piratów jest brak zgody na proces
kontrolowania przez państwo zasobów internetowych. Natomiast w przypadku
Alternatywy dla Niemiec protest przeciwko funkcjonowaniu Niemiec w strefie euro.
Wyborcy partii protestu nie głosują za określonym programem, ale przeciwko
konkretnym decyzjom politycznym. Sukces partii protestu wynika między innymi
z określenia siebie jako ruchu społecznego, a nie partii politycznej, co ma odróżnić
je od tradycyjnych partii politycznych.
Wybory do Bundestagu pokazały, jaki jest wskaźnik relewancji niemieckich
partii społecznej protestu i ich ugruntowania na niemieckiej scenie politycznej oraz
umiejętności stałego wpisania się w mechanizmy i reguły rywalizacji politycznych.
Partie
społecznego
protestu
w
Niemczech
mają
silny
wpływ
na zachowanie polityczne i strategie poszczególnych uczestników interakcji
partyjnych. Rola partii protestu w niemieckim systemie partyjnym i politycznym
nabiera znaczenia na forum rywalizacji wyborczej. Wskaźnik poparcia dla partii
protestu zwiększył się w momencie pojawienia się kryzysu w strefie euro
i niewydolności funkcjonowania mechanizmów finansowych strefy euro. Tradycyjne
niemieckie partie polityczne przed wyborami liczyły się z utratą części głosów
swojego elektoratu lub niemożliwością przejęcia głosów niezdecydowanych
wyborów, którzy często zmieniają sympatie polityczne. Preferencje wyborcze
niemieckiego elektoratu były coraz bardziej płynne i mniej przewidywalne.
Partie społecznego protestu skupiają wyborców dobrze wykształconych
i niezadowolonych z dotychczasowej polityki RFN. Przed wyborami zauważalny był
jest spadek poparcia dla rządu kanclerz Angeli Merkel spowodowany reformami
zdrowotnymi, budżetowymi, zmianami w polityce energetycznej.
Pierwszy Ruch Piratów powstał w Szwecji na początku 2006 roku pod
przewodnictwem Rickarda Falkvinge. Impulsem do powstania ruchu było
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uderzenie szwedzkiej policji w The Pirate Bay, jednej z największych na świecie
wyszukiwarek torrentów, umożliwiającą wymianę nagrań muzycznych, filmów,
1
oprogramowania. Na tej bazie powstał ruch polityczny Piratpartiet, który
zorganizował protesty przeciwko działaniom Policji. W 2009 roku Partia Piratów
osiągnęła pierwszy duży sukces wyborczy zdobywając 7,13% głosów w wyborach
do Parlamentu Europejskiego. Eurodeputowanymi zostało wtedy dwóch
2
przedstawicieli Partii Piratów: Christian Engström i Amelia Andersdotter.
Poprzez innowacyjne rozwiązania m.in. w wewnętrznej strukturze partii,
formach komunikacji i wprowadzania większej przejrzystości funkcjonowania,
Partie Piratów dążą do odejścia od formalnych i nieformalnych reguł
funkcjonowania systemu partyjnego w swoich państwach. Za sprawą rozwoju
technologii informatycznej i dzięki swojej działalności w świecie wirtualnym Piraci
przyciągają ogromną rzeszę użytkowników portali internetowych. Partie Piratów jak
każde partie społecznego protestu podejmują problemy pomijane przez większe
partie polityczne. Niewątpliwie zauważalny w ostatnich latach jest wzrost
potencjału protestu obywateli wobec zamierzeń rządu czego przykładem był
m.in. protest przeciwko wprowadzeniu cenzury do sieci internetowej. Partie Piratów
zyskują głosy części społeczeństwa, która jest podatna na radykalizm polityczny
ze szczególnym uwzględnieniem głosów młodego elektoratu.
Partie Piratów istnieją już w takich państwach jak m.in. Niemcy, Austria,
Wielka Brytania, Finlandia czy Polska. Piraci domagają się: poszerzenia
i wzmocnienia praw obywatelskich, wprowadzenia szerszej demokracji
bezpośredniej, większej partycypacji w życiu politycznym, zreformowania prawa
ochrony własności intelektualnej w tym prawa patentów. W ich programach
znajdują się postulaty dotyczące swobodnego dostępu do informacji dostępnych
w Internecie, większej przejrzystości i wolności informacji. W centrum uwagi
Piratów znajdują się kwestie związane z edukacją, ochroną środowiska i ochroną
konsumentów. W październiku 2006 roku utworzona została piracka
„międzynarodówka”: Pirate Parties International (PPI) skupiająca i koordynująca
działania ponad 20 Partii Pirackich z całego świata. Od października 2009 roku PPI
3
jest oficjalną organizacją pozarządową z siedzibą w Brukseli. Polska Partia
Piratów została zarejestrowana 29 listopada 2007 roku, a w 2009 roku została
wykreślona z ewidencji partii politycznych. Ponownie została zarejestrowana
21 stycznia 2013 roku. Obecnie trwa proces jej reaktywacji, a jej liderzy chcą
4
odgrywać ważną rolę w polskiej przestrzeni politycznej. Można poddać
w wątpliwość czy polskim piratom uda się uzyskać podobny sukces,
jak w Niemczech. Poprzednio Polska Partia Piratów działała bez większego
poparcia społecznego.
Niemiecka Partia Piratów została założona w Berlinie 10 wrześniu 2006 roku.
5
Stanowi część międzynarodowego ruchu piratów. Kolejno przywódcami partii byli:
Sebastian Nerz, Dirk Hillbrecht, Christof Leng, Jens Seipenbusch, Bernd
1

M. Ingram, Slyck Interviews The Pirate Bay, http://www.slyck.com/story1638_The_Pirate_Bay_Interv
iew (pobrano 20.05.2013 r.)
Zob. Piratpartiet, www.piratpartiet.se (pobrano 20.05.2013 r.)
3
Zob. Pirate Parties International, www.pp-international.net (pobrano 20.05.2013 r.)
4
Zob. Polska Partia Piratów, polskapartiapiratow.pl (pobrano 20.05.2013 r.)
5
Zob. O. Niedermayer (red.), Die Piratenpartei. Wiesbaden 2013; P. Steinke, Freie Fahrt für die Piraten,
„Frankfurter Rundschau“ z 19.12.2008 r.
2
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6

Schlömer, a od 30 listopada 2013 roku Thorsten Wirth. Partia Piratów powstała
na fali sprzeciwu wobec pomysłu rządu na stworzenie rejestru blokowanych stron
7
internetowych w celu walki z pornografią dziecięcą. Rejestr ten został uznany
za próbę wprowadzenia cenzury w sieci, a Partia Piratów wykorzystała swój
moment, zyskując tysiące nowych członków i zainteresowanie mediów.
Programowo Partia nie określa się ani jako prawicowa, ani jako lewicowa, ale jako
„partia obywatelska”. Klientela Partii Piratów to przedstawiciele społeczności
internetowej, a kluczem popularności było otwarcie się i tzw. młodość partii. Ich
program skupia się na problemach związanych z ograniczeniem dostępu
do Internetu, ochronie własności intelektualnej w Internecie: filmu, muzyki, tekstu
i innych cudzych dzieł dostępnych w Internecie. Ugrupowanie domaga się:
legalizacji wolnej wymiany plików; wolnego dostępu do wszelkiej własności
intelektualnej powstałej na zlecenie państwa i za pieniądze publiczne; ograniczenia
możliwości patentowania, w szczególności: oprogramowania oraz wyników badań
genetycznych. Jak również ograniczenia stosowania urządzeń technicznych
8
do obserwacji obywateli takich jak m.in. kamery w miejscach publicznych. Według
Partii prawo autorskie ogranicza rozwój społeczeństwa informatycznego i opartego
na wiedzy, a sami Piraci skupiają się głównie na problemach społeczeństwa
informacyjnego korzystającego z zasobów sieci internetowych: gromadzenia,
przetwarzania, przekazywania i użytkowania olbrzymiej masy informacji
9
generowanej przez Internet. Partia Piratów reprezentuje interesy i obawy tak
10
11
zwanego „pokolenia C64” i epoki cyfrowej.
Pierwszy polityczny sukces Partia Piratów odniosła 27 września 2009 roku
12
w wyborach parlamentarnych zdobywając 2,0% głosów (845 904). I choć nie
przekroczyła 5% progu wyborczego to uzyskała najlepszy wynik pośród
niemieckich partii pozaparlamentarnych. Wśród elektoratu, który pierwszy raz
13
przystępował do wyborów Partia uzyskała 13%. W wyborach do Parlamentu
Europejskiego w 2009 roku Partia Piratów otrzymała 229 117, które stanowiło
14
0,9% głosów. W dniu 30 sierpnia 2009 roku Piraci otrzymali 1,9% głosów
w wyborach Saksonii. W tym samym dniu, zdobyli również po jednym miejscu
w Landtagu Münster i Aachen. W kolejnych landach Partia Piratów uzyskała 1,8%
głosów w Schleswigu-Holstein, a w roku 2010 1,5% głosów w Nadrenii-Północnej

6

Zob. Bundesvorstand, http://wiki.piratenpartei.de/Bundesvorstand (pobrano 20.05.2013 r.)
Zob. Piratenpartei Deutschland, www.piratenpartei.de (pobrano 20.05.2013 r.)
Zob. H. Bartels, Die Piratenpartei: Entstehung, Forderungen und Perspektiven der Bewegung. Berlin
2009; Ch. Bieber, C. Leggewie, Unter Piraten. Erkundungen in einer neuen politischen Arena.
Bielefeld 2012
9
O. Niedermayer, Partei-Profil: Piratenpartei Deutschland, Bundeszentrale für politische Bildung
z 26.08.2011 r.
10
Generacja C64 i C64 – odnosi się do osób urodzonych w pierwszej generacji komputerów domowych
i wzrosła w latach 1980 na skutek wzrostu technologicznego, upowszechnienia komputera
osobistego, rozwoju grafiki, spopularyzowania gier komputerowych.
11
A. Pickshaus, Auf der Piratenwelle, “Zeit Online“ z 11.06.2009 r.; F. Blumberg, Partei der „digital
natives“?. Berlin 2010
12
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009, Der Bundeswahlleiter. Wiesbaden
2009
13
Die Chancen der Piraten, http://www.ifd-allensbach.de/uploads/tx_reportsndocs/Dezember11_Pira
ten.pdf (pobrano 20.05.2013 r.)
14
M. Toprak, Acht Gründe für die Piratenpartei, „Wirtschaftswoche“ z 13.06.2009 r.
7
8
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15

Westfalii i 0,5% w 2009 roku w wyborach Hesji. Partia otrzymała 2,1% głosów
w 2011 roku w wyborach w Hamburgu, choć nie było to jeszcze wystarczająco
dużo, aby zdobyć mandaty w parlamencie. W 2011 roku w wyborach w SaksoniiAnhalt Partia Piratów uzyskała 1,4%, a w tym samym roku w Nadrenii-Palatynat
16
1,6% głosów.
18 września 2011 roku w wyborach do Landtagu Berlina
ugrupowanie Piratów otrzymało niemal 9% poparcia. W berlińskiej Izbie
17
Deputowanych, która liczy 149 członków, Partia Piratów otrzymała 15 mandatów.
Na nowe ugrupowanie glosowało powyżej 5% elektoratu Berlina, co pozwoliło
Piratom uzyskać miejsce w lokalnym Parlamencie. Wynik wyborów do berlińskiego
Landtagu był pierwszym sukcesem wyborczym Piratów w Niemczech. Sukces
18
Partii Piratów był zaskoczeniem dla tradycyjnych partii niemieckich i mediów.
Wynik i działalność Partii Piratów uznano jako chwilowy fenomen bez wpływu
na niemiecką scenę polityczną. W marcu 2012 Piraci uzyskali 7,4% głosów
(35.656 głosów) zdobywając 4 mandaty wliczącym 51 mandatów Landtagu Kraju
19
Saary. To więcej niż popularni w landach zachodnich Zieloni (5%). Największą
20
klęskę poniosła FDP, zdobywając zaledwie 1,2% poparcia. Kolejne sondaże
21
z roku 2012 wykazały wzrost popularności Partii Piratów. W maju 2012 roku
zdobyli oni 8,2% (108.740 głosów) w Schleswig-Holstein zdobywając 6 mandatów,
a następnie w tym samym miesiącu 7,8% (617.732 głosów) w Nadrenii Północnej22
Westfalii zdobywając 20 mandatów.
„Pirackie” organizacje partyjne istnieją już we wszystkich 16 landach
23
i większych miastach (liczą one już w sumie ok. 21 tys. członków). Partia Piratów
24
25
26
publikuje kilka gazet: Der Kaperbrief, Die Flaschenpost, Der Kompass. Ich
propozycja zakłada dyskusję na szeroką skale w sieci, a w procesach decyzyjnych
ma brać udział, jak największa liczba ludzi. Partia Piratów zrzesza głównie
27
użytkowników internetowych portali społecznościowych. Pokolenie facebooka
ma być znaczącą siłą polityczną zdolną do tworzenia czegoś nowego i wyrażania
opinii. Siła oddziaływania portalu jest znacząca o czym przekonują się
15

Zob. Statistikamt Nord, www.statistik-sh.de (pobrano 20.05.2013 r.)
Wahlen, http://www.piratenpartei.de/wahlen/ (pobrano 20.05.2013 r.)
17
Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin und zu den Bezirksverordnetenversammlungen
am 18. September 2011, Die Landeswahlleiterin für Berlin z 18.09.2011 r.
18
Zob. J. Seibert, Die Piratenpartei – Der Beginn einer neuen politischen Ära. Berlin 2012; N. Goebel,
Social Democrats win Berlin elections, Pirate Party enters legislation, „Deutsche Welle“
z 19.09.2011 r.; F. Blumberg, Eine Analyse der Genese und Etablierungschancen der Piratenpartei.
Berlin 2010
19
Endgültiges amtliches Endergebnis der Landtagswahl 2012, Statistisches Amt Saarland z 2012 r.;
Endgültiges amtliches Endergebnis der Landtagswahl 2012, http://www.statistikextern.saarland.de/wa
hlen/wahlen/2012/internet_saar/LT_SL_12/landesergebnisse/grafik_stimmenanteile_10.html (pobrano
20.05.2013 r.)
20
Wahlen, http://www.piratenpartei.de/wahlen/ (pobrano 20.05.2013 r.)
21
Zob. U. Zolleis, S. Prokopf, F. Strauch, Die Piratenpartei. Hype oder Herausforderung für die
deutsche Parteienlandschaft. Monachium 2010
22
Ibidem
23
M. Eddy, Upstarts Continue to Hijack Votes in Germany, „New York Times“ z 8.05.2012 r.
24
Zob. Der Kaperbrief, wiki.piratenpartei.de/BE:Kaperbrief (pobrano 20.05.2013 r.)
25
Zob. Die Flaschenpost, flaschenpost.piratenpartei.de (pobrano 20.05.2013 r.)
26
Zob. Der Kompass, kompass.im (pobrano 20.05.2013 r.)
27
Pokolenie Facebooka to termin używany do identyfikacji osób w przedziale wiekowym od 16-24 lat,
które dorastają w świecie, w którym korzystanie z internetowych sieci społecznych jest powszechne.
Wykorzystanie portali internetowych takich jak Facebook stało się siłą, która powoduje zmianę
w rozwoju osobistym, sposobach komunikacji i postrzeganiu świata.
16

105

_______________________________________________________________________________

niejednokrotnie politycy. Fenomen Partii Piratów polega na tym, że są częścią
fundamentalnej debaty publicznej XXI wieku: dyskusji o Internecie. Sieć stała się
ważną przestrzenią społeczną, a problem praw autorskich i prywatności
w Internecie stał się przepustką do polityki. Partia Piratów wprowadziła nowe
standardy i zmieniła sposób, w jaki sprawowana jest władza polityczna
28
w niemieckiej demokracji. Ugrupowaniu zależy na maksymalnej przejrzystości
swoich działań. Każda partia, która chce wejść z nimi w koalicje musi zgodzić się,
by transmitować negocjacje on-line. Partia nie wyklucza członkowstwa w innych
partiach pod warunkiem, że program nie jest sprzeczny z celami Piratów.
Występuje komunikacja wewnętrzna, nie ma blokady informacji, a wszyscy Piraci
29
30
mają takie same prawo głosu.
Piraci odrzucają pojęcie różnicy płci.
Ugrupowanie charakteryzuję się nie shierarchizowaną strukturą, a zarząd pełni rolę
administracyjną. Partia Piratów przedstawia innowacyjny sposób funkcjonowania
procesu politycznego przez „upłynnienie” procesu podejmowania decyzji
politycznych. Rozwiązania komunikacyjne praktykowane przez Partie Piratów
są przykładem płynnej demokracji, większej transparentności i partycypacji
obywatelskiej. Piraci korzystają z PiratePad, który pozwala na tworzenie w sieci
dokumentów tekstowych, zdalny dostęp do nich oraz modyfikacje przez
zaproszonych użytkowników. „Liquid Feedback” służy do budowania jednolitego
stanowiska w konkretnych sprawach. Cechą Liquid jest możliwość przedstawienia
propozycji tekstu („inicjatywy”), który następnie może być przegłosowany przez
innych. Użytkownik wybiera odpowiedni obszar wniosku lub tworzy nowy
przedmiot. Jeśli w ciągu określonego czasu zdobędzie 10% poparcia, propozycja
zostaje zakwalifikowana jako programowa, do której zgłaszane są kontrpropozycje.
Ostatecznie wygrywa jedna z nich. Każdy może przekazać swój głos innej osobie
we wszystkich sprawach, albo tylko w ograniczonych kwestiach. Każdy głos może
zostać cofnięty w dowolnej chwili, a głosy mogą być zbierane i przekazywane
31
dalej.
System ten zdaniem Partii Piratów ułatwia komunikację pomiędzy
ekspertami w danej dziedzinie, a jednostkami zaangażowanymi w daną sprawę,
niwelując przejęcie władzy przez wąską grupę osób. „Płynna demokracja” ma być
punktem przejściowym między demokracją bezpośrednią i reprezentatywną, gdzie
32
każdy decyduje o swoim miejscu w systemie w zależności od bieżącej sytuacji.
Po serii tych sukcesów Partię Piratów zaczęto porównywać z Partią Zielonych.
Partia Zielonych powstała z inicjatywy obywatelskiej na rzecz ochrony środowiska
naturalnego, a Partia Piratów na rzecz przeciwdziałania wprowadzeniu
ograniczenia do sieci internetowej. Ekologom początkowo również zarzucano,
że są partią jednego tematu i nie mają przygotowania politycznego. Piraci
są niedoświadczeni w polityce, tak samo jak ekolodzy 30 lat temu. Protesty
Zielonych dotyczyły budowy elektrowni atomowych i składowania odpadów
radioaktywnych. Natomiast piraci protestowali przeciwko wprowadzaniu cenzury
28
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do sieci internetowych. Zarówno Partia Zielonych, jak i Partia Piratów zgromadziła
rzesze protestujących wokół swoich postulatów. Oba ugrupowania zbudowane
są wokół gorącego tematu. Tematem Zielonych były protesty dotyczące ochrony
środowiska, a Partii Piratów spór o prawa autorskie i wolność w sieci. Partia
Zielonych w 1980 roku osiągnęła swój cel i weszła w skład Bundestagu, zmieniając
na stałe niemiecki krajobraz polityczny. Niewątpliwie celem ugrupowania Piratów
było powtórzenie sukcesu wyborczego Partii Zielonych i wejście do Bundestagu.
„Nowymi zielonymi” są dziś pomarańczowi (od jednego z kolorów partyjnego logo).
Partia Piratów jest atrakcyjna podobnie, jak kiedyś Zieloni, ponieważ stanowi
novum, budzi optymizm i posiada szerokie perspektywy.
Sukces Piratów był efektem zmęczenia i znudzenia istniejącym systemem
politycznym, zwłaszcza wśród młodego elektoratu, korzystającego z portali
społecznościowych. Piraci okazali się alternatywą dla tradycyjnych niemieckich
partii politycznych. Wiele pomysłów zaprezentowanych przez ugrupowanie
stanowiło innowację jak np. „płynna demokracja” łącząca dwie formy demokracji:
bezpośrednią i pośrednią. Tradycyjne partie i media zaczęły zastanawiać się nad
przyczyną sukcesu Partii, która wyrosła ze sporu o prawa autorskie w Internecie.
Sukcesy „Piratów”, fanów Internetu i e-komunikacji zaniepokoiły m.in. FDP
i Zielonych, którym „Piraci” odbierają najwięcej głosów. Tradycyjne partie
polityczne zarzucają Partii, że są partią jednego tematu i skupiają się na kwestiach
niemożliwych do osiągnięcia.
Po początkowym sukcesie Partii Piratów okazało się, że partia ma problem
z trwałym wpisaniem się w niemiecką scenę polityczną za sprawą: nieumiejętności
skonfrontowania haseł z rzeczywistością, problemów w strukturach partyjnych,
wewnętrznych utarczek i nieumiejętności odniesienia się do bieżącej polityki.
W kierownictwie Piratów doszło do podziałów i konfliktów wewnętrznych, które
33
odbiły się na spadku poparcia i doprowadziły do dymisji dwojga jego członków.
Kłótnie w szeregach partii pokazały wyborcom brak profesjonalizmu. Okazało się,
że Piraci nie różnią się od innych partii i mają takie same problemy. Spory
wewnętrzne, nadużycia członków, problem w funkcjonowaniu oddolnej demokracji,
luki w programie, brak pieniędzy wynikający z nie płacenia składek to były główne
34
problemy Partii Piratów na kilka miesięcy przed wyborami.
Alternatywa dla Niemiec została utworzona 6 lutego 2013 roku.
35
W kierownictwie partii zasiedli: Bernd Lucke, Frauke Petry i Konrad Adam. Partia
nawołuje do wyjścia Niemiec ze strefy euro i powrotu do pierwotnej niemieckiej
marki, rozwiązania unii walutowej, zwiększenia partycypacji instytucji finansowych
w kosztach kryzysu oraz wprowadzenia szwajcarskiego stylu referendum
36
na szczeblu federalnym. Nowe ugrupowanie w zaplanowanych na wrzesień
wyborach do Bundestagu startowało pod hasłem „Nie potrzebujemy euro”. Nazwa
nowej partii nawiązuje do wygłaszanej przez kanclerz Angelę Merkel opinii, że „nie
ma alternatywy” dla strefy euro. Według Alternatywy dla Niemiec taka możliwość
33
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istnieje i jest nią rozwiązanie strefy euro. Hasło nowej partii brzmi „Jesteśmy
37
alternatywą dla polityki euro Pani Merkel”.
Zwolennicy Alternatywy dla Niemiec chcą wstrzymania środków
przeznaczonych na ratowanie krajów dotkniętych kryzysem i pakietów ratowania
strefy euro. Metodą wydostania się z kryzysu jest likwidacja strefy euro. Przyczyną
obecnego kryzysu i podziału Eurolandu na biedne południe i bogatą północ jest
funkcjonowanie wspólnej waluty euro. Zdaniem liderów Alternatywy dla Niemiec
38
likwidacja strefy euro nie oznacza likwidacji UE. Liczba członków i sympatyków
nowej partii rośnie, a obecnie wynosi 7,5 tys. Przed wyborami według badań
instytutu Forsa, aż 26% pytanych o zdanie obywateli RFN wyobrażało sobie,
że mogłoby zagłosować na tego rodzaju ugrupowanie, a ok. 6% chciało
w wyborach zagłosować na AfD. Członkami nowego ugrupowania jest wielu
ekonomistów, dziennikarzy, publicystów, przedsiębiorców i znanych postaci życia
gospodarczego: Hans Olaf Henkel, były szef Związku Niemieckiego Przemysłu,
39
a jednym z Liderów były publicysta „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Wielu
sympatyków Alternatywy dla Niemiec rekrutuje się z szeregów CDU oraz liberalnej
FDP. Nowa Partia jest wyrazem instytucjonalizacji lęku przed sfinansowaniem
bankructwa kolejnych państw strefy euro. Spotkania organizowane przez
ugrupowanie (m.in. w Oberursel koło Frankfurtu nad Menem) cieszą się dużym
zainteresowaniem społecznym i medialnym. Partia buduje też stopniowo
40
regionalne struktury w poszczególnych landach.
Alternatywa dla Niemiec jest pierwszym ugrupowaniem będącym przeciwko
strefie euro. Wszystkie reprezentowane w Bundestagu partie popierały politykę
europejską kanclerz Angeli Merkel i zgadzały się w kwestii konieczności
utrzymania wspólnej waluty euro. Obawiano się, że Alternatywa dla Niemiec
będzie stanowiła konkurencję w wyborach do Bundestagu dla tradycyjnych
niemieckich partii politycznych. W przypadku sukcesu wyborczego nowej partii
istniało zagrożenie w nawiązaniu koalicji: FDP, jak i SPD i Bündnis 90/Die Grünen.
Jeżeli Alternatywa powtórzyłaby w wyborach parlamentarnych sukces Partii
Piratów mogłaby stanowić konkurencję dla rządu Angeli Merkel, odbierając głosy
wyborców konserwatywnej CDU i jej sojusznika FDP, jak również CDU. Każdy
głos, który nie zostałby oddany na chadeków, mógł kosztować CDU, CSU lub FDP
potencjalną większość koalicyjną w wyborach do Bundestagu.
Trudno było ocenić wynik, jaki wynik osiągnie Alternatywa dla Niemiec
we wrześniowych wyborach do Bundestagu. Według przedwyborczych sondaży
41
około 6% wyborców oddałoby swoje głosy na AfD, jednocześnie około 65%
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badanych popierało Europejską politykę rządu Angeli Merkel,
43
się za zachowaniem waluty euro.

42

a 69% opowiadało

Zakończenie
Jak wynikało z przedwyborczych sondaży Partia Piratów nie miała szans
44
na przekroczenie 5% progu wyborczego w wyborach do Bundestagu.
Ugrupowanie Piratów skupiało około 35.000 członków, podczas gdy tradycyjne
45
partie, takie jak socjaldemokraci i CDU posiadały dziesięć razy więcej członków.
Konkurencją dla Partii Piratów była również nowa partia jaką jest Alternatywa dla
46
Niemiec. Pozostałe partie krytykowały nowe ugrupowanie m.in. za populizm, brak
spójnego programu, nieprzygotowanie do rządzenia, nieumiejętność odpowiedzi
na istotne problemy i pytania społeczeństwa. Popularność Partii Piratów ich
zdaniem wynika z tego, że nie muszą podejmować niepopularnych decyzji.
Przed wyborami Niemiecka Partia Piratów rozszerzyła swój program
o postulaty odnoszące się do gospodarki, polityki zagranicznej, emerytur i ochrony
47
środowiska. Liczący 160 stron program polityczny zawierał propozycje dotyczące
m.in. dochodu podstawowego dla wszystkich obywateli, płacy minimalnej,
przyszłości strefy euro, zasad wyborczych jak rozwieź polityki rodzinnej, azylowej
48
i energetycznej.
Według przewodniczącego Bernda Schloemera, Piraci chcieli być „socjalnoliberalną” siłą społeczeństwa informacyjnego. Nie było gwarancji sukcesu Piratów
w wyborach do Bundestagu, ale ugrupowanie liczyło, że może osiągnąć minimalne
wymagania dla średniookresowej stabilizacji w niemieckiej przestrzeni
49
politycznej. Na kilka tygodni przed wyborami sondaże wskazywały, że Piraci
otrzymają poparcie znacznie poniżej pięciu procent. W wyborach do Bundestagu,
które odbyły się 22 września 2013 roku Partia Piratów otrzymała poparcie tylko
50
2,2% elektoratu. To skromny wynik, który był tylko o 0,1 punktu procentowego
wyższy niż w wyborach w 2009 roku, kiedy Partia Piratów była praktycznie
nieznana.
Przewodniczący Partii Piratów Bernd Schloemer był rozczarowany i zwrócił
uwagę na konieczność stworzenia prostych, zrozumiałych i jasnych dla wyborców
postulatów. Podkreślił również, że Partia Piratów będzie nadal aktywnie

42
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uczestniczyła w życiu politycznym RFN podejmując kontrowersyjne tematy jak
51
to miało miejsce przez ostatnie cztery lata funkcjonowania.
Partia Piratów w ostatnim czasie zamiast debat politycznych i merytorycznych
była skupiona na antagonizmach wewnętrznych i problemach kadrowych
co przełożyło się na utracie zaufania wyborców, spadku poparcia w sondażach,
a w konsekwencji doprowadziło do porażki w wyborach do Bundestagu
z 22 września 2013 roku. Ugrupowanie w najbliższym okresie czekają poważne
zmiany czego początkiem jest rezygnacja ze stanowiska jej szefa Bernda
52
Schlömera. Nowym przewodniczącym Partii Piratów został Thorsten Wirth, który
zapowiada, że Piraci mają przed sobą trudny rok, ponieważ wielu członków partii
jest rozczarowanych i zawiedzionych wynikiem Partii w wyborach do Bundestagu.
Nowy szef podkreśla, że Partia Piratów ma wciąż „wiele do zaoferowania”
53
wyborcą. Piraci mają nadzieje na zwycięstwo w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, gdzie obowiązywać będzie próg wyborczy o wysokości 3%.
Przed wyborami do Bundestagu przekroczenie 5% progu wyborczego przez
AfD było zadaniem skomplikowanym i uzależnionym od: posiadania w swoich
szeregach doświadczonych polityków, utrwalenia regionalnych struktur partii,
sprecyzowania i poszerzenia oferty programowej, uzyskania finansowania partii
z innych źródeł niż dotację państwa. Ugrupowania jednego tematu, skupiające się
tylko na wybranej kwestii nie zdobyły do tej pory szerszego poparcia w RFN, czego
przykładem był spadek notowań Partii Piratów i osiągnięcie przez nich 2,2%
poparcia w wyborach do Bundestagu z 22 września 2013 roku. Liderzy Alternatywy
wpisywali się medialny i społeczny klimat zmęczenia przedłużającym się kryzysem
i kolejnymi pomysłami ratowania strefy euro. Rozwój nowej partii jest
54
nierozerwalnie związany z dalszym przebiegiem kryzysu w strefie euro.
Alternatywa dla Niemiec przyciągnęła konserwatywnych i niezależnych wyborców,
sfrustrowanych wsparciem Berlina dla ratowania zadłużonych krajów strefy euro.
Nowa partia społecznego sprzeciwu jaką jest Alternatywa dla Niemiec podobnie
jak Partia Piratów bazuje na efekcie nowości i zainteresowaniu społeczeństwa.
W ugruntowaniu pozycji partii społecznego protestu niesprzyjającym elementem
jest niski stopień instytucjonalizacji partii oraz zagrożenie w postaci możliwości
wyczerpania się przewodniego hasła wyborczego.
Wybory do Bundestagu miały pokazać czy szum medialny wokół nowego
ugrupowanie przełoży się na wynik wyborczy i czy partia zmieni krajobraz
polityczny RFN. Historia Piratów pokazała, że partie jednego tematu nie
sprawdzają się w politycznej rzeczywistości. Tradycyjne partie polityczne
w Niemczech krytykowały Alternatywę dla Niemiec jako partię populistyczną
i nacjonalistyczną. Występowały wątpliwości, że czy wyborach parlamentarnych
nowe ugrupowanie wejdzie w skład Bundestagu i obawy, że będzie budować
poparcie wśród wyborców rozczarowanych centroprawicową koalicją rządzącą.
Eurosceptyczna inicjatywa miała niewiele czasu na stworzenie dobrego projektu
51
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i programu politycznego, który miałby odzwierciedlenie w realiach. Ważne dla
prawidłowego funkcjonowania Alternatywy dla Niemiec było stworzenie stabilnych
i mocnych struktur organizacyjnych. Nowa partia podczas kampanii wyborczej
chciała zbudować jednolity program nie tylko w kwestii euro, ale również
55
przekonać do siebie wyborców.
W wyborach do Bundestagu nowa partia eurosceptyków jaką jest Alternatywa
dla Niemiec otrzymała 4,7% głosów wyborców, a wiec była blisko od pokonania
5% progu wyborczego. Wynik wyborczy był ogromnych sukcesem Partii i wywołał
sensację. Istniejąca od lutego 2013 roku Partia zabrała około 22% głosów
56
elektoratu FDP, 16% CDU, 6% SPD i po 3% od Die Linke i Zielonych. Zwolennicy
Alternatywy dla Niemiec rekrutowali się w 28% z grona nie-wyborców oraz w 13%
57
z elektoratu pozostałych partii.
Alternatywa dla Niemiec nie zdoła wejść
do Parlamentu niemniej jednak jest wielkim zwycięzcą wrześniowych wyborów
do Bundestagu. Spektakularny sukces Alternatywy dla Niemiec zwiększa presję
podejmowania debaty politycznej w kwestii euro-kryzysu i przyszłości Unii
Europejskiej. Po sukcesie wyborczym Alternatywy dla Niemiec wzrosła
konieczność konfrontacji z hasłami wyborczymi eurosceptyków i podjęcia dyskursu
ze społeczeństwem na temat polityki europejskiej, a zwłaszcza kryzysu euro.
Według przewodniczącego Alternatywy dla Niemiec Bernda Lucke obecność
nowego ugrupowania na niemieckiej scenie politycznej „oznacza wzbogacenie
58
demokracji”.
Nową Partię czekają poważne zmiany, jeżeli chce zaistnieć na niemieckiej
scenie politycznej. Słaby wynik Partii Piratów w wyborach do Bundestagu pokazał,
że program wyborczy oparty wyłącznie na jednym haśle nie sprawdza się
w dłuższej perspektywie. Obecne działania kierownictwa Alternatywy dla Niemiec
mają na celu przygotowanie partii do zaplanowanych na 2014 rok wyborów
do Parlamentu Europejskiego. Według nowej ordynacji wyborczej z czerwca
2013 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie obowiązywał 3% próg
wyborczy, co daje szanse na zdobycie przez eurosceptyków mandatów poselskich
w Parlamencie Europejskim. Aktualne sondaże Instytutu badań rynku i opinii
59
publicznej INSA z siedzibą w Erfurcie dają Alternatywie dla Niemiec 4% poparcia.
W wyborach do Bundestagu wzięły udział 34 partie polityczne i 4451
kandydatów w 299 okręgach wyborczych. Do najważniejszych partii biorących
udział w wyborach należały: CDU, SPD, FDP, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen,
60
CSU, Partia Piratów i Alternatywa dla Niemiec. Wybory do Bundestagu, które
odbyły się 22 września 2013 roku wygrały partie chrześcijańskiej demokracji –
55

Zob. Wahlprogramm Parteitagsbeschluss vom 14.04.2013, https://www.alternativefuer.de/pdf/Wahlpr
ogramm-AFD.pdf (pobrano 20.12.2013 r.); Das Wahlprogramm der Alternative für Deutschlan,
http://www.focus.de/politik/deutschland/bundestagswahl-2013/bundestagswahl-2013-das-wahlprogra
mm-der-alternative-fuer-deutschland_aid_1039346.html (pobrano 20.12.2013 r.)
56
Nowa partia w Bundestagu? Alternatywa dla Niemiec bliska progu wyborczego,
http://www.dw.de/nowa-partia-w-bundestagu-alternatywa-dla-niemiec-bliska-progu-wyborczego/a-171
01015 (pobrano 20.12.2013 r.)
57
Ibidem
58
Merkel pozostanie kanclerzem Niemiec po wygraniu wyborów do Bundestagu, http://www.pap.pl/palio
/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infopakiet&dz=swiat&idNewsComp=122907&fil
ename=&idnews=126218&data=&status=biezace&_CheckSum=417418081 (pobrano 20.12.2013 r.)
59
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre…, http://www.wahlrecht.de/umfragen/insa.htm
(pobrano 17.12.2013 r.)
60
34 Parteien nehmen an der Bundestagswahl 2013 teil, Der Bundeswahlleiter z 6.08.2013 r.
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CDU i CSU zdobywając 41,5% głosów, na drugim miejscu znalazło się SPD
otrzymując poparcie 25,7% głosów i kolejno Die Linke 8,6% i Bündnis 90/Die
61
Grünen z wynikiem 8,4%. FDP zdobyło 4,8% i po raz pierwszy od 1949 roku
62
znalazła się poza parlamentem. Angela Merkel po raz trzeci została kanclerzem
63
Niemiec, a CDU i CSU uzyskały najlepszy wynik od zjednoczenia Niemiec
64
w 1990 roku otrzymując tym samym 296 mandatów w Bundestagu. Chadecji
zabrakło 5 mandatów do uzyskania absolutnej większości w Bundestagu, a jej
poprzedni koalicjant, liberalna FDP, nie przekroczyła progu wyborczego.
By utworzyć nowy rząd Angela Merkel zawiązała tak zwaną wielką koalicję
65
z socjaldemokratyczną SPD.
Streszczenie
W tym artykule autorka analizuje dwie niemieckie partie społecznego protestu:
Niemiecką Partię Piratów, powstałą na skutek protestu o prawa autorskie
w Internecie, i utworzoną 6 lutego 2013 Alternatywę dla Niemiec, wzywającą
do rozwiązania strefy euro. Artykuł ten stawia pytania o możliwość stałego
funkcjonowania partii społecznego protestu na niemieckiej scenie politycznej.
Autorka wymienia czynniki, które decydują o sukcesach partii społecznego
protestu, m.in. określenia siebie jako ruchu społecznego, a nie partii politycznej,
co ma odróżnić je od tradycyjnych partii politycznych, partie te nie są partiami ani
prawicowymi ani lewicowymi. ale socjalno-liberalnymi partiami praw obywatelskich.
Nastąpił wzrost poparcia dla partii w momencie pojawienia się kryzysu w strefie
euro. Ten artykuł prezentuję główne problemy w ugruntowaniu pozycji partii
społecznego protestu, jak m.in. mały stopień instytucjonalizacji partii i wyczerpanie
się przewodniego hasła wyborczego.
Summary
In this article the author analyses two protest parties – The Pirate Party
of Germany opposing the European copyright politsy and the Alternative for
Germany, the anti-euro movement founded 6th February 2013. The article
illustrates the capabilities of permanent participation of the protest parties
in german’s politics. The Author mentions factors promoting the protest parties
i.a. considering itselfs as a social movement not a traditional politilal partie.
The protest parties don’t characterises themselfs as left – or right-wing parties but
pretend to be considered as an social-liberal parties. They catch the attention
esspecially during the crisis in the Eurozone The article presents the main
61

Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2013, http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahl
en/BTW_BUND_13/ergebnisse/bundesergebnisse/ (pobrano 17.12.2013 r.); A. L. Roth, Wer kommt,
wer bleibt, wer geht, „Der Spiegel“ z 23.09.2013 r.; Was sind Parteien?, http://www.bundestagswahlbw.de/parteien.html (pobrano 17.12.2013 r.)
62
O. Georgi, Wir sind die Erben der FDP, „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ z 22.09.2013 r.
63
Merkel erneut zur Kanzlerin gewählt, http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Artikel/2013/
12/2013-12-17-bundeskanzlerin-wiedergewaehlt.html;jsessionid=7D3568CFC8734D1C4CCBE0FE
AD768612.s4t2 (pobrano 20.12.2013 r.)
64
Abgeordnete A bis Z, http://www.cducsu.de/Titel__a_bis_z/TabID__23/SubTabID__24/Abgeordne
te.aspx (pobrano 20.12.2013 r.)
65
Große Koalition besiegelt, http://www.tagesschau.de/inland/koalitionsvertrag164.html (pobrano
20.12.2013 r.); K. Schwenn, Große Koalition Regieren im Eiltempo, „Frankfurter Allgemeine Zeitung“
z 16.12.2013 r.
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problems of exstence of the protest parties e.g. low degree of institutionalization
and the exhausationf of their political slogans.
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Wiesław OTWINOWSKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
OBOWIĄZKI PAŃSTWA I OBYWATELA W ZAKRESIE
OCHRONY ŚRODOWISKA
Ochrona środowiska
Państwo jako najwyższa forma organizacji społeczeństwa przyjęło na siebie
wiele obowiązków dotyczących między innymi zagwarantowania ładu,
1
bezpieczeństwa, przestrzegania prawa, a także ochrony środowiska. Uogólniając,
wszystko co robi państwo, czyni dla dobra obywateli zapewniając im korzystne
warunki do przetrwania i rozwoju. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
obowiązek ochrony środowiska oprócz państwa, nakłada również na wszystkich
2
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo, jak i każdy obywatel, ponoszą
pełną odpowiedzialność za skutki korzystania z zasobów środowiska i wszelkie
zniszczenia powodowane w wyniku działalności gospodarczej i aktywności
społecznej. Do państwa jak i każdego obywatela należy podejmowanie działań
mających na celu przywrócenie jakości uszkodzonego środowiska.
Ochrona środowiska to konstytucyjny obowiązek nas wszystkich. Wszyscy
mamy prawo korzystania z tego dobrodziejstwa jakim jest przyroda, jej dobra,
czyste środowisko, ale również wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę
środowiska.
Państwo wykonuje swoje obowiązki w zakresie ochrony środowiska przy
3
pomocy swoich organów wyposażonych w kompetencje władcze oraz akty
prawne: Konstytucję RP z 2 kwietnia 1997 r., Ustawę Prawo Ochrony Środowiska
z 27 kwietnia 2001 r., Ustawę o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991
roku, Ustawę o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz Ustawę o zmianie ustawy
o odpadach z 20 kwietnia 2004 r., a także Ustawę o międzynarodowym obrocie
odpadami z dnia 30 lipca 2004 r.
Z godnie z art. 376 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony
Środowiska, organami ochrony środowiska w Polsce są: wójt, burmistrz, prezydent
miasta, starosta, sejmik województwa, marszałek województwa, wojewoda,
Minister Środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska, organy Inspekcji Ochrony Środowiska.
Na poziomie gminy (władzy lokalnej) organem ochrony środowiska jest wójt,
burmistrz, prezydent miasta, który posiada najwięcej problemów związanych
z ochroną środowiska, z którymi spotyka się na co dzień i ma do rozwiązania.
Do niego należy przede wszystkim koordynacja zadań wynikających z planowania
przestrzennego oraz wydawanie decyzji związanych z korzystaniem ze środowiska
między innymi:

1

S. Filipowicz, O władzy grzechu i grzechach władzy. Warszawa 1992, s. 246
Konstytucja RP z 6.kwietrnia 1997 r., art. 86, (Dz. U. z 2009r., Nr 114, poz. 946)
3
B. Rakoczy, Ograniczanie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska. Toruń 2005,
s. 17-18
2
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decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która stanowi
ważny dla gminy instrument, dający gminie możliwość regulowania wiele
spraw w tym i ochrony środowiska;
- zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości;
- decyzja w sprawie nałożenia obowiązku prowadzenia pomiarów emisji;
- zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli posesji;
- przyjmowanie określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska wyników
pomiarów wykonanych przez prowadzącego instalacje;
- przyjmowanie informacji o posiadanych substancjach stwarzających
szczególne zagrożenie dla środowiska;
- wydawanie postanowień w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego
znacząco oddziaływać na środowisko;
- wydawanie postanowień w sprawie dodatkowych obowiązków związanych
z ochroną obszarów NATURA 2000 dla przedsięwzięć innych niż
przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie
jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru NATURA 2000.
Zgodnie z art. 363 Prawo Ochrony Środowiska wójt, burmistrz, prezydent
miasta może, wydając decyzję, nakazać osobie fizycznej, której działalność
negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonania w określonym czasie czynności,
które spowodują ograniczenie negatywnego oddziaływania. Jeżeli osoba fizyczna
nie dostosowała się do w/w decyzji wówczas wójt, burmistrz, prezydent miasta
może w drodze decyzji wstrzymać użytkowania instalacji lub urządzeń (art. 368
4
Prawo Ochrony Środowiska). Gmina w myśl ustawy o samorządzie terytorialnym
posiada własne zadania, którymi są miedzy innymi sprawy związane z ochroną
środowiska, a w tym ład przestrzenny, gospodarka terenami i ochrona środowiska,
wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków
komunalnych (…) wysypiska i utylizacja odpadów komunalnych, zaopatrzenie
w energię elektryczną i cieplną”. Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku
5
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na gminie
ciąży obowiązek za poprawną politykę związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem
w wodę pitną i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy
6
o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku na gminę nakłada się obowiązek
opracowania planu gospodarki odpadami, który jest częścią programu ochrony
środowiska. Takie same plany opracowuje się na szczeblu powiatu i województwa,
a władze wykonawcze gminy mają zadanie opiniować powyższe plany.
Następnym organem ochrony środowiska jest starosta, którego kompetencje
dotyczą znacznie szerszego zakresu spraw środowiskowych. Starosta między
innymi ma prawo wydawania pozwolenia na wprowadzenie substancji do
środowiska. Staroście podlegają również wszystkie przedsięwzięcia, które na mocy
przepisów nie podlegają innym organom. W sytuacji gdy podmiot, który korzysta
ze środowiska i negatywnie oddziałuje na środowisko, starosta wówczas jest
tym właściwym organem ochrony środowiska do wydania decyzji odnośnie
-

4
5
6

Dz. U. Nr 13, poz. 74
Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późń. zm.
Ibidem
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ograniczenia oddziaływania negatywnego na środowisko i przywrócenia
środowiska do właściwego stanu. W zakresie odpadów starosta po zasięgnięciu
opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta wydaje zezwolenia na prowadzenie
7
działalności zbierania i transportu odpadów.
Na szczeblu administracji rządowej szczebla wojewódzkiego organem
ochrony środowiska jest wojewoda, który uprawniony jest do stosowania narzędzi,
które mają zapewnić mu sprawne wykonywanie zadań z zakresu kształtowania
ochrony środowiska na terenie województwa. Wojewoda odpowiada za wykonanie
polityki rządu na obszarze województwa oraz zapewnia współdziałanie wszystkich
organów administracji zarówno rządowej jak i samorządowej w województwie
i kieruje ich działalnością między innymi w zakresie zapobiegania zagrożeniom
środowiska, klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom. Do
podstawowych zadań wojewody w zakresie ochrony środowiska należy kontrola
przestrzegania przepisów prawa dotyczące ochrony środowiska, monitoring
środowiska oraz przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.
Powyższe zadania wykonuje przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska, a rola wojewody sprowadza się doprze ważnie do roli koordynacyjnej,
określania zadań i ich kontroli.
8
Dbałość o zdrowe środowisko należy do nas wszystkich, mieszkańców tej
matki Ziemi. Zdrowe środowisko to zdrowy człowiek, zdrowe otoczenie, które jest
wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody oraz
wszelkiego rodzaju chorób, które są efektem cywilizacji. Ten obowiązek spoczywa
na obecnym pokoleniu, aby zapewnić właściwe i godne człowieka warunki
9
egzystencji dla przyszłych pokoleń. To samo chcielibyśmy aby przyszłe pokolenia
podtrzymały tą pałeczkę, a następnie przekazały ją jeszcze następnym
pokoleniom, które nastaną po nich. Wówczas możemy być spokojni o naszą
planetę Ziemię.
W myśl art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ten obowiązek ciąży na
Rzeczypospolitej Polskiej, która zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju.
10
Zrównoważony rozwój zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska jest to
taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania
działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. Celem
zrównoważonego rozwoju jest zagwarantowanie możliwości zaspokojenia
podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Obowiązkiem państwa jest
wspieranie działalności obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska
i stworzenie właściwych warunków dla tych działań.
Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy
11
stanu środowiska.

7

Ibidem, art. 28
Ibidem, art. 86
Ibidem, art. 74 ust. 1
10
Art. 3 ust. 50, Ustawa Prawo ochrony środowiska z 27.04. 2001 r. (Dz. U. 2001, Nr 62,poz. 627
z późn. zm.)
11
Art. 74 ust. 4
8
9
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Już pierwsza zasada zrównoważonego rozwoju, zawarta w Deklaracji z Rio
określa prawo człowieka do zdrowego i produktywnego życia w harmonii z naturą.
Prawo człowieka do zdrowego i produktywnego życia stanowi przedmiot
w Konstytucji RP, a także w Karcie Praw Człowieka ONZ.
Organami ochrony środowiska są organy administracji publicznej powołane do
wykonywania zadań z zakresu ochrony środowiska. Należą do nich wójt, burmistrz,
12
prezydent miasta, starosta, wojewoda, minister ochrony środowiska. Najwięcej
kompetencji w sprawach dotyczących ochrony środowiska posiada wójt, burmistrz,
prezydent miasta. Organy te mają obowiązek działania zgodnie z Ustawą
Prawo Ochrony Środowiska i zapobiegać szkodliwym działaniom na niekorzyść
środowiska.
Prawo ochrony środowiska na organy samorządu terytorialnego narzuca
obowiązek informowania społeczność lokalną o wszystkich podjętych decyzjach
z zakresu ochrony środowiska. Nie może być tak, że samorząd podejmuje decyzje
z zakresu ochrony środowiska, nawet najgorsze dla społeczności lokalnej, bez
poinformowania tej społeczności. Temu właśnie służą dzienniki urzędowe
województwa, w których wszystkie uchwały danej rady gminy są opublikowane.
Działalność człowieka wpływa w większym lub mniejszym stopniu na
środowisko, niestety z reguły w negatywny sposób, zanieczyszczając środowisko
i powodując w następstwie tej działalności poważne zagrożenia dla życia, zdrowia
i środowiska.
Państwo zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska ma obowiązek stworzenia
13
warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska między innymi ma
obowiązek opracowywania polityki ekologicznej państwa, którą przyjmuje co 4 lata
na 4 lata. Powyższą politykę uchwala Sejm RP na wniosek Rady Ministrów. Projekt
polityki ekologicznej państwa opracowuje minister środowiska po zasięgnięciu
opinii marszałków województw. Polityka ekologiczna określa między innymi cele
i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz
mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. W celu realizacji polityki
ekologicznej państwa zarząd wojewódzki, powiatowy i gminny sporządza
wojewódzki, powiatowy i gminny program ochrony środowiska. Program
wojewódzki jest uchwalany przez sejmik województwa, natomiast powiatowy
i gminny odpowiednio przez radę powiatu i radę gminy. Wcześniej powyższe
projekty programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu. Wojewódzki
program ochrony środowiska przez Ministra środowiska, powiatowy program przez
organ wykonawczy województwa, natomiast gminny program ochrony środowiska
przez organ wykonawczy powiatu.
Ochrona środowiska to obecnie jeden z głównych problemów nie tylko
naszego kraju ale również świata. W ustawie o ochronie środowiska czytamy
ochrona środowiska to podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające
zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. Ochrona ta polega
w szczególności na racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu
zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

12
13

Ibidem, art. 376
Ibidem, art. 13
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przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, przywracaniu elementów przyrodniczych do
14
stanu właściwego.
Ochrona środowiska w myśl art. 74 ust. 2 Konstytucji RP jak już wcześniej
wspomniałem jest obowiązkiem państwa. To państwo jest zobowiązane do
zapewnienia swoim obywatelom godnych warunków do ich egzystencji w zdrowym
środowisku. Dzisiaj wszyscy ludzie chcą żyć w zdrowym i czystym środowisku
o czystym powietrzu, korzystać z przyrody, pięknego krajobrazu, czystych gór,
jezior, rzek, potoków, zdrowych lasów, flory i fauny.
Polska w wyniku zanieczyszczania powietrza przez okres 45 lat nie
kontrolowanego skażenia środowiska doprowadziła do jego dewastacji.
Zanieczyszczeniu oprócz powietrza uległy gleby, zamarły jeziora, rzeki, umierają
lasy, wyjałowieniu ulega gleba. Do tego stanu przyczyniła się przede wszystkim
uciążliwa i szkodliwa dla środowiska krajowa energetyka, która oparta jest na
dostępnym w Polsce paliwie, jakim są węgiel kamienny i brunatny. Poprzedni
ustrój (PRL) nie szanował praw przyrody i nie dbał o człowieka, kładł nacisk na
rozwój przemysłu wydobywczego i ciężkiego. Owoce tamtych czasów zbieramy
do dzisiaj. Minusem są też wadliwe technologie spalania i brak skutecznych
instalacji oczyszczających. Najwięcej zanieczyszczeń emitują elektrownie,
elektrociepłownie, spalanie węgla w gospodarstwach domowych, transport
samochodowy, przemysł hutniczy, chemiczny i budowlany. Nad niektórymi
miastami unosi się smog, który ze względu na dużą kumulację niebezpiecznych
składników chemicznych stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi,
środowiska, a także i zwierząt. Najbardziej zagrożone powstaniem smogu są
miasta położone w dolinach i kotlinach. Nadmierne zanieczyszczenie powietrza
występuje na ponad 20% powierzchni kraju. Najbardziej zanieczyszczone jest
województwo śląskie, z uwagi na duże zagęszczenie przemysłu. Rejon ten to
zaledwie nieco ponad 2% powierzchni kraju, a koncentruje się tam do 25% emisji
dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów. Przykładowo, w Górnośląskim Okręgu
2
Przemysłowym na 1 km przypada ok. 1000 ton pyłów w skali roku, co oznacza
pięciokrotne przekroczenie określonej normy.
Rozwój przemysłu znacznie przyczynia się do skażenia środowiska
i zanieczyszczenia powietrza, a to z kolei ma istotny wpływ na zdrowie ludzi
i prowadzi do rozwoju wielu schorzeń z zakresu psychologii i psychosomatyki.
W sytuacji permanentnego zanieczyszczenia wzrasta liczba chorób
15
nowotworowych i układu oddechowego. Wśród kobiet w 1980 roku surowy
5
współczynnik zachorowalności na raka wynosił 182/10 , a w 2010 roku jego
5
wartość wzrosła do 355/10 (tab.1). Natomiast liczba zgonów na raka złośliwego
w 2010 roku według W. Wojciechowskiej, J. Didkowskiej, W. Zatońskiego
z Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w śród mężczyzn i kobiet
przedstawiała się następująco – patrz (tab. 2). Chorzy na alergię i astmę mają
kłopoty z oddychaniem, a osoby zdrowe trudności z koncentracją.

14
15

Ibidem, art. 3 ust. 13
Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich trzech dekad wzrosła ponad
dwukrotnie, osiągając w 2010 roku ponad 140,5 tys. zachorowań, z czego około 70 tys. u mężczyzn
i 70,5 tys. u kobiet. surowe współczynniki zachorowalności wzrosły u mężczyzn z 197/10 5 w 1980
roku do 376/105 w 2010 roku.
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Przemieszczanie się zanieczyszczonego powietrza wraz z wiatrem na duże
odległości może skażać duże obszary środowiska. Skażone powietrze działa
szkodliwie również na szatę roślinną, zaburza procesy fotosyntezy, oddychania
i transpiracji. Wtórnie dochodzi do skażenia gleby i wody poprzez przejście do nich
zanieczyszczeń z powietrza. W ciągu 100 lat, a zwłaszcza w ostatnim
trzydziestoleciu, doprowadziliśmy Ziemię na krawędź katastrofy.
Według badań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Polska znalazła się
na 20 miejscu listy najbardziej skażonych państw. Roczne stężenie PM10 osiąga
33 μg/m3. Dla porównania, w Rosji wynosi 32,5 μg/m3, w Czechach 29 μg/m3,
16
a w Niemczech 25 μg/m3.
Tabela nr 1: Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Polsce w latach 1980-2010
Mężczyźni

Rok
Liczba

Rok

Kobiety

Współczynnik Współczynnik
surowy
standardowy

1980 34074
196,6
1985 40882
225,3
1990 44903
241,7
1995 54613
290,8
2000 58985
314,1
2005 63984
346,6
2010 70024
375,5
Żródło: W. Wojciechowski,
im. M. Skłodowskiej-Curie, s.14

Liczba

185,5
1980
211,1
1985
219,7
1990
252,4
1995
252,1
2000
253,6
2005
251,0
2010
J. Didkowski, W.

Współczynnik
surowy

Współczynnik
standardowy

30746
168,5
128,7
35879
188,3
141,4
38474
196,9
143,9
48730
246,0
171,8
55885
281,3
184,2
61688
313,1
191,8
70540
355,0
205,0
Zatoński, Centrum Onkologii Instytutu

Tabela nr 2: Zgony na nowotwory złośliwe w Polsce w 2010
Mężczyźni

Rok

Rok

Liczba

Współczynnik
surowy

Współczynnik
standardowy

2010

51817

277,9

178,3

2010

Kobiety
Liczba

Współczynnik
surowy

Współczynnik
standardowy

40794

205,3

99,4

Żródło: W. Wojciechowski, J. Didkowski, W. Zatoński, Centrum Onkologii Instytutu
im. M. Skłodowskiej-Curie, s.14

W ramach ochrony powietrza Minister Ochrony Środowiska w porozumieniu
z Ministrem Zdrowia określają w drodze rozporządzenia dopuszczalne i alarmowe
poziomy niektórych substancji w powietrzu, których nawet krótkotrwałe
przekroczenie może spowodować zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz określają
warunki w jakich ustala się poziom substancji, takie jak temperatura i ciśnienie,
a także oznaczanie numeryczne substancji, pozwalające na jednoznaczną jej
identyfikację, okresy dla których uśrednia się wyniki pomiarów, zróżnicowane
dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla danego terenu kraju, obszarów
17
parków narodowych i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Ci sami ministrowie
ustalają marginesy tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji
16

17

W. Otwinowski, Wybrane zagrożenia bezpieczeństwa państwa i człowieka, Wydawnictwo WSB.
Poznań 2014, s. 184
Ibidem, art. 86
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w powietrzu, metody i zakres dokonywania oceny poziomów tych substancji (górne
i dolne progi) oraz metodyki referencyjne modelowania jakości powietrza, a także
określają szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać programy ochrony
18
powietrza.
Kolejnym obowiązkiem państwa w kwestii ochrony środowiska jest
wykonywanie przez organy administracji badań monitoringowych, które mają
19
służyć jako źródło informacji o środowisku.
W sytuacjach gdy zachodzi konieczność wdrożenia specjalnych
mechanizmów mających zapewnić skuteczny monitoring zagrożeń dotyczcych
środowiska i podejmowania działań w celu ich wyeliminowania lub ograniczenia
uruchamia się Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego jako organ
pomocniczy wojewody w zapewnieniu zadań zarządzania kryzysowego.
Obowiązkiem wojewody jako zwierzchnika rządowej administracji terenowej
jest ocena poziomu substancji w powietrzu na podstawie pomiarów i dokonanie
20
klasyfikacji stref powietrza.
Wojewoda również ma obowiązek określenia
programu ochrony powietrza, mający na celu osiągnięcie dopuszczalnych
21
poziomów substancji w powietrzu.
W przypadku ryzyka występowania
przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu
w danej strefie, wojewoda po zasięgnięciu opinii właściwego starosty,
przygotowuje plan działań krótkoterminowych. W planie tym ustala się działania,
które mają na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych
poziomów substancji w powietrzu, ograniczenie skutków i czas trwania
22
przekroczeń i powiadamia o tym fakcie społeczeństwo. Wojewoda wykonuje
swoje zadania jak już wcześniej wspomniano przy pomocy Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska.
Bardzo ważne zadanie w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska
mają do spełnienia również środki masowego przekazu, których zadaniem jest
propagowanie i kształtowanie pozytywnego stosunku obywateli do ochrony
23
środowiska.
Każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany do przestrzegania
prawa obowiązującego w państwie, a tym prawem jest między innymi Prawo
ochrony środowiska, które jasno i jednoznacznie określa, że każdy obywatel
Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany dbać o stan środowiska i zapobiegać
negatywnemu oddziaływaniu na środowisko, a także ponosić wszelkie
24
konsekwencje i koszty z tytułu spowodowanych przez siebie szkód.
Organy administracji są odpowiedzialne za działania w zakresie ochrony
25
poziomu jakości wód. Zanieczyszczenia wód w zależności od pochodzenia
można umownie podzielić na komunalne, przemysłowe i rolnicze.
Woda jest źródłem życia, bez niej nie mogłoby istnieć życie na Ziemi. Wodę
potrzebuje do życia człowiek, zwierzęta, rośliny oraz ryby.
18

Ibidem, art.89 ust.4, 90 ust.3, 91 ust. 4
Ibidem, art. 29
20
Ibidem, art. 89 i 90
21
Ibidem, art. 91 ust.1
22
Ibidem, art. 92 i 93
23
Ibidem, art. 78
24
Konstytucja RP, art. 83 i 86
25
Ibidem, art. 99
19
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„Woda jest środowiskiem życia, jest sprawcą życia i nośnikiem życia. Nie ma
życia bez wody” – są to słowa Alberta Szenta-Gyorgyi węgierskiego biochemika,
laureata Nagrody Nobla.
Niestety niska jakość wód w naszych rzekach jednak ogranicza jej
wykorzystanie do bezpośredniej konsumpcji, a ryby nie są w stanie przeżyć.
Obecnie czystość wód nie jest problemem tylko w skali lokalnej, lecz jest to
problem globalny. W krajach wysoko rozwiniętych nie tylko woda z rzek nie nadaje
się do bezpośredniego spożycia, ale też jakość wód z sieci wodociągowej
pozostawia wiele do życzenia. Stale rośnie zanieczyszczenie rzek i wód
gruntowych, które są dla człowieka głównym źródłem wody pitnej. W dużej mierze
działalność człowieka przyczynia się do zanieczyszczenia wód. Głównymi źródłami
tych zanieczyszczeń są ścieki komunalne i przemysłowe, stosowanie nawozów
sztucznych w rolnictwie, środki piorące, a także kwaśne deszcze w wyniku
zanieczyszczenia powietrza.
Różnego rodzaju nieczystości wpływające do rzek zawierają dużo związków
rozpuszczonych, koloidów i zawiesin, a także wirusów, bakterii i grzybów.
Zła jakość wód w naszych rzekach związana jest nie tylko
z zanieczyszczeniami przemysłowymi, ale także i komunalnymi (miejskimi). Przed
1989 rokiem tylko nieliczne polskie miasta posiadały oczyszczalnie
ścieków. Nieczystości komunalne odprowadzane były bezpośrednio do rzek, co
w przypadku dużych aglomeracji miejskich (jak np. Warszawa, Kraków, Wrocław,
Poznań) miało niemały wpływ na katastrofalne zanieczyszczenie Wisły, Odry,
Warty i innych rzek. Połowa polskich miast leżących nad Wisłą, łącznie
z Warszawą, zrzuca do rzeki nie oczyszczone ścieki. Obecnie naturalnie
występujące czyste wody powierzchniowe można w Polsce spotkać praktycznie
tylko w górskich strumieniach oraz w niektórych jeziorach, położonych z dala od
ludzkich osiedli i zakładów przemysłowych.
Ta degradacja środowiska nie ogranicza się tylko do Polski, z zagranicy
dopływa do nas 16% wód, które również niosą ze swoim nurtem wszelkiego
rodzaju nieczystości.
W Polsce zaledwie 10% długości rzek ma pierwszą klasę czystości wód,
w drugiej klasie jest 2,4% długości badanych rzek, a w klasie trzeciej
zarejestrowano 26,6% (wody nadające się tylko do nawodnień i celów
chłodniczych). Wody pozaklasowe nagminnie wykorzystywane są do poboru dla
celów pitnych. Uzdatnianie ich sprawia, że jakość wód w wodociągach spełnia
polskie normy (ale normy określają też, że do poboru dla celów pitnych nie
powinno używać się wód klasy gorszej niż II). Gdyby tego się trzymać, większość
polskich miast pozbawiona byłaby wody pitnej.
Zanieczyszczenie wody jest dużym zagrożeniem dla cywilizacji. Jak podają
statystyki, co roku na świecie z powodu chorób wywołanych konsumpcją
zanieczyszczonej wody umiera 2,2 mln ludzi.
Ogólny stan wód i grożący nam deficyt wody jest alarmujący. Najwięcej wody
konsumuje przemysł, bo aż 74% i gospodarka komunalna 22,5%. Zużywamy
prawie dwukrotnie więcej wody na jednego mieszkańca na dobę niż np. Niemcy.
Na świecie poczynione zostały już kroki, aby chronić zasoby wodne, państwa
zaczynają rozmawiać o tym problemie. Międzynarodowe instytucje uchwaliły
szereg istotnych konwencji mających przeciwdziałać zanieczyszczeniom wód.
Polska, jako państwo będące członkiem Unii Europejskiej, zobligowana została do
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wdrożenia postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej w obszarze prawa
krajowego.
W Polsce, w celu uzyskania informacji o stanie wód, realizuje się monitoring,
zgodnie z art. 155 a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.
U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm. ) wraz z odpowiednimi
rozporządzeniami, nakłada się obowiązek badania i oceny jakości wód
powierzchniowych w ramach POŚ. Zgodnie z ust. 3 ustawy, badania jakości
wód powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych
i biologicznych należą do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska.
Ustawa ta wprowadziła między innymi podział państwa na obszary dorzeczy
oraz regiony wodne. Początkowo ustawa wprowadziła dwa obszary dorzeczy Wisły
i Odry. Nowelizacja ustawy – Prawo Wodne w roku 2005, w miejsce dwóch
dotychczasowych obszarów dorzeczy Wisły i Odry, wprowadziła dodatkowo osiem
nowych. Szczegółowy podział obszarów dorzeczy i regionów wodnych
przedstawiony jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca
2006 roku w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych.
W grudniu 2004 roku rząd Polski przyjął Krajowy Program Oczyszczania
Ścieków Komunalnych. Program ten ma doprowadzić do poprawy wód w naszych
rzekach poprzez budowę, rozbudowę i modernizację zbiorowych sieci
kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych.
Najskuteczniejszym sposobem ochrony czystości wód jest niedopuszczenie
do ich zanieczyszczenia, a najlepszym sposobem zachowania równowagi wodnej
jest oszczędne gospodarowanie zasobami wodnymi. Prawie każde wykorzystanie
wody powoduje jej zanieczyszczenie, co w konsekwencji prowadzi do powstania
problemu z odprowadzaniem ścieków.
Obowiązkiem inwestora realizującego przedsięwzięcie budowlane jest już
w fazie projektowej oraz w trakcie prac budowlanych uwzględnić ochronę
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby,
zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Przy
prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie
elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie w jakim jest to konieczne
w związku z realizacją konkretnej inwestycji. Jeżeli ochrona elementów
przyrodniczych nie jest możliwa to należy podejmować działania które mają na
celu naprawę wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację
26
przyrodniczą.
Każdy, kto podejmuje działalność, która może w negatywny sposób
oddziaływać na środowisko, jest zobowiązany do zapobiegania temu
oddziaływaniu. Podobnie jest w przypadku działalności, której negatywne
oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, na osobie
podejmującej taką działalność ciąży obowiązek, kierując się przezornością,
podjęcia wszelkich możliwych środków zapobiegawczych.
Osoba powodująca zanieczyszczenie środowiska ponosi koszty usunięcia
27
skutków tego zanieczyszczenia. Ten zapis ustawowy jak śledzimy życie dnia
codziennego jest różnie przestrzegany przez obywateli naszego kraju. Często ze
26
27

Ibidem, art. 75
Ibidem, art. 7
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środków masowego przekazu dowiadujemy się, że w danej miejscowości powstało
nielegalne składowisko odpadów poprodukcyjnych, które zatruwa środowisko,
a władze lokalne są bezsilne i bezwładne aby to składowisko odpadów
zlikwidować.
Każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność, w wyniku której
powstają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg w skali roku lub innych niż
niebezpieczne w ilościach powyżej 5 ton w roku zobowiązany jest do składania
informacji o rodzajach wytworzonych odpadów, ilości i sposobie ich
zagospodarowywania. Jeśli wytwarza odpady w większych ilościach zobowiązany
jest uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami (Ustawa
o odpadach z 2001 r., Dz. U. Nr 62, poz. 627).
Jeżeli zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie
terenu odbyło się za zgodą lub wiedzą władającego powierzchnią ziemi jest on
28
obowiązany do ich rekultywacji solidarnie ze sprawcą.
Prowadzący zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej,
dokonujący przewozu substancji niebezpiecznych są zobowiązani do ochrony
środowiska przed awariami i powinny opracować program zapobiegania
29
awariom.
Każdy kto zamierza prowadzić lub prowadzi zakład o zwiększonym ryzyku lub
o dużym ryzyku, jest zobowiązany do zapewnienia, aby zakład ten był
zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób zapobiegający
awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi oraz środowiska (art.
249, Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 r.).
Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku jest
zobowiązany do zgłoszenia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży
Pożarnej. Ponadto jest zobowiązany do opracowania i wdrożenia systemu
bezpieczeństwa. Prowadzący zakład o dużym ryzyku powinien przed
uruchomieniem zakładu przedłożyć raport o bezpieczeństwie komendantowi
wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiemu Inspektorowi
Ochrony Środowiska. Prowadzący zakład o dużym ryzyku obowiązany jest również
do opracowania wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, a w razie
zagrożenia awarią przemysłową lub jej wystąpienia zobowiązani są do
niezwłocznego przystąpienia do jego realizacji. Prowadzący taki zakład ma
obowiązek dostarczenia komendantowi wojewódzkiemu PSP informacji
niezbędnych do opracowania zewnętrznego planu operacyjnego-ratowniczego,
z uwzględnieniem transgranicznych skutków awarii przemysłowych (art. 254 Prawo
Ochrony Środowiska, Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628).
Podsumowanie
Na państwie i obywatelach ciąży szereg obowiązków w zakresie ochrony
środowiska, które wynikają z Konstytucji RP oraz innych ustaw i rozporządzeń.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu obywatelowi
jednakowy dostęp do środowiska, nakładając jednocześnie na państwo i na
każdego obywatela obowiązek troski o jego stan oraz odpowiedzialność za
wprowadzane w środowisku zmian. Wynika stąd, że państwo, jak i każdy obywatel
28
29

Ibidem, art. 102
Ibidem, art. 244 i 251
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ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki korzystania z jego zasobów
i zniszczenia powodowane w wyniku działalności gospodarczej i aktywności
społecznej.
Jednym z najważniejszych zadań państwa jest stworzenie swoim obywatelom
bezpiecznych warunków do życia w społeczeństwie wolnym od wszelakich
zagrożeń pozamilitarnych.
Współczesny świat jest bardzo skomercjalizowany, wszyscy gonią za
pieniądzem nie zważają na otoczenie, środowisko, w którym żyją ludzie. Ten co
dzienny galop zaciemnia im rzeczywisty świat i sprawia, że nie zastanawiają się
nad swoją przyszłością. Na co dzień nie dbamy o czyste powietrze, zaśmiecamy
lasy, zatruwamy glebę, wodę, a to wpływa znacznie na nasze zdrowie. Takim
zachowaniem sami przyczyniamy się do rozwoju wielu chorób, które niszczą nasz
organizm. Duże pole do popisu ma tutaj władza publiczna, która winna prowadzić
szeroko zakrojoną akcję edukacyjną, wpływając na świadomość społeczeństwa.
Tylko świadome społeczeństwo może w znacznym stopniu ochronić środowisko
i zaprzestać jego dalszej degradacji i zachować go dla przyszłych pokoleń.
Wyzwaniem dla współczesnych pokoleń jest przewidywanie, unikanie
i minimalizowanie wszelkich zagrożeń mających wpływ na zdrowe środowisko
(powietrze, wodę i glebę). Permanentna degradacja środowiska może w niedługiej
przyszłości mieć dramatyczne w skutkach konsekwencje dla człowieka i całego
środowiska, w którym egzystuje człowiek.
Streszczenie
Na organach władzy rządowej i samorządowej oraz na obywatelach ciążą
pewne obowiązki z zakresu ochrony środowiska, które wynikają z aktów prawnych
jak Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., Ustawa Prawo Ochrony Środowiska
z 27 kwietnia 2001 r., Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991
roku, Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz Ustawa o zmianie ustawy
o odpadach z 20 kwietnia 2004 r., a także Ustawa o międzynarodowym obrocie
odpadami z dnia 30 lipca 2004 r. Państwo swoje obowiązki w tym zakresie
wykonuje przy pomocy swoich organów wyposażonych w kompetencje władcze.
Dbałość o zdrowe środowisko należy do nas wszystkich, mieszkańców tej
matki Ziemi. Ten obowiązek spoczywa na obecnym pokoleniu, aby zapewnić
właściwe i godne człowieka warunki egzystencji dla przyszłych pokoleń.
Summary
Governmental and local authorities are obliged to fulfill certain duties in the
field of environmental protection, resulting from legal acts such as the Constitution
of the Republic of Poland of 2. 04. 1997, the Environental Protection Bill of 27. 04.
2001, the Nature Protection Bill of 16. 10. 1991, the Waste Bill of 27. 04. 2001, the
Bill amending the Waste Bill of 20. 04. 2004 and the International Waste Transfer
Bill of 30. 07. 2004.
The state fulfills its duties in this field with the help of its institutions equipped
with executive competences.
The care about the environement is a duty of all of us, the inhabitants of
planet Earth. This duty rests on the contemporary generation, to secure
appropriate, dignified existential conditions for future generations.
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Alina WRÓBLEWSKA, Waldemar ŁAGODOWSKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
EDUKACJA NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WYZWANIEM
WSPÓŁCZESNOŚCI W PRZECIWDZIAŁANIU ZAGROŻENIU KULTUROWEMU
Rzeczpospolita Polska […] strzeże
dziedzictwa narodowego […].
Konstytucja RP, Art. 5.

Dziedzictwo kulturowe w dyrektywach UNESCO i w literaturze
Tym co sprawia, że czujemy się członkami narodu, jest wspólne dziedzictwo
kulturowe, które przekazywane z pokolenia na pokolenie jest pierwszym
i podstawowym warunkiem trwania danej kultury. I, odwrotnie, brak troski
o zachowanie i wzbogacanie dziedzictwa kulturowego czyni nas mniej odpornymi
na oddziaływania kosmopolityczne, wynaradawiające, zwane zagrożeniem
kulturowym.
W szerokim znaczeniu dziedzictwo kulturowe obejmuje to wszystko,
„co związane jest z dobrami kultury, zachowaniami ludzkimi oraz przedmiotami
1
stanowiącymi rezultaty tych zachowań”.
Ochrona dziedzictwa kulturowego jest jednym z generalnych celów UNESCO.
Zgodnie z dyrektywami tej organizacji dziedzictwo kulturowe normatywnie dzieli się
na dziedzictwo materialne (nieruchome i ruchome zabytki, zabytkowe zespoły
budowli, stanowiska, czyli specjalnego znaczenia obszary będące wspólnym
dziełem człowieka i natury) oraz dziedzictwo niematerialne (tradycja, przekaz
ustny, tzw. przestrzeń kulturowa). Aktami prawnymi regulującymi problematykę
ochrony dziedzictwa kulturowego są liczne konwencje i rekomendacje, z których
najważniejszymi są: Konwencja Haska z 1954 o ochronie dóbr kultury w czasie
konfliktu zbrojnego oraz Konwencja o Ochronie Światowego Dziedzictwa
kulturowego i naturalnego przyjęta na 17 sesji Konferencji Generalnej UNESCO
w Paryżu w 1972 roku (weszła w życie w 1975 roku). W 1976 roku powstało
Centrum Światowego Dziedzictwa i wówczas to zainicjowany został program
Światowego Dziedzictwa UNESCO, w wyniku którego utworzona została
prestiżowa Lista Światowego Dziedzictwa.
Ten znaczący rejestr zawiera spis takich miejsc, które zostały uznane
za wspólne dobro ludzkości i wyróżnia je „najwyższa powszechna wartość”,
a objęcie ich „szczególną opieką ma uchronić je przed zniszczeniem i pozwolić
2
na zachowanie w możliwie niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń”.
Na Liście Światowego Dziedzictwa znajduje się obecnie 812 obiektów, w tym
(od 1978 roku systematycznie wpisywanych) 18 z Polski, a więc takich, które
spełniły co najmniej jedno z kryteriów stanowiących o jego wyjątkowej wartości
uniwersalnej. Obiekty takie powinny:
I. stanowić wybitne osiągnięcie twórczego geniuszu człowieka;

1

2

J. Nikitorowicz (red.), Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Globalizm versus
regionalizm, Trans Humana. Białystok 2003, s.18
http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/dziedzictwo-niematerialne/ (pobrano 14.11.2011 r.)
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ilustrować znaczące oddziaływanie wartości w danej epoce lub w ramach
danego kręgu kulturowego, w zakresie rozwoju architektury lub techniki,
zabytkowej sztuki, planowania przestrzennego miast lub kształtowania
krajobrazu;
III. wnosić unikalne lub co najmniej wyjątkowe świadectwo tradycji kulturowej
bądź cywilizacji, żywej lub umarłej;
IV. stanowić
wybitny
przykład
rodzaju
budowli
bądź
zespołu
architektonicznego lub technicznego, który ilustruje znaczący etap
w historii ludzkości;
IV. stanowić wybitny przykład tradycyjnego sposobu osiedlania się lub
zagospodarowania terenu, reprezentatywny dla danej kultury (lub kultur),
zwłaszcza w przypadku, kiedy miejsce narażone jest na wpływ
nieodwracalnych zmian;
V. łączyć się w sposób bezpośredni lub namacalny z wydarzeniami lub
tradycjami żywymi, z ideami, wierzeniami, z dziełami artystycznymi lub
literackimi mającymi szczególne powszechne znaczenie. Komitet uważa,
że to kryterium może uzasadniać wpisanie obiektu na Listę tylko
w wyjątkowych okolicznościach i w połączeniu z innymi kryteriami
kulturalnymi lub naturalnymi.
Traktowanie dziedzictwa kulturowego w kategoriach tylko materialnych
i postrzeganych przez pryzmat zabytków bardzo zawęziłoby to pojęcie, gdyż
kluczowe znaczenie tej idei odwołuje się do emocjonalnych i umysłowych wartości.
Zrodziła się więc konieczność poszerzenia go o zakres spuścizny niematerialnej.
Na 32 sesji Konferencji Generalnej UNESCO, w październiku 2003 roku, została
przyjęta Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Niematerialnego (przed tym rokiem
zalecenia UNESCO w tej dziedzinie normowały jedynie „Zalecenia dotyczące
ochrony kultury tradycyjnej i ludowej” z 1989 roku), zgodnie z którą do takiegoż
zalicza się:
tradycje i przekazy ustne, w tym język jako narzędzie przekazu
(m.in. Przestrzeń Kulturowa i Kulturowy Przekaz Ustny Semejskie –
Federacja Rosyjska; Dziedzictwo Przekazu Ustnego Gelade – Benin,
Nigeria, Togo);
spektakle i widowiska (m.in. Pochód Olbrzymów i Smoków w Belgii
i Francji; Misterium w Elche – Hiszpania; Opera dei Pupi, Sycylijski Teatr
Lalek – Włochy);
zwyczaje, obyczaje i obchody świąteczne (m.in. Karnawał w Binche –
Belgia; Przestrzeń Kulturowa Kihnu – Estonia; Obchody Dnia Zmarłych –
Meksyk);
wiedzę o wszechświecie i przyrodzie oraz związane z nią praktyki
(m.in. System przepowiadania przyszłości Ifa – Nigeria; Andyjska
kosmowizja grupy etnicznej Kallawaja – Boliwia);
umiejętności związane z tradycyjnym rzemiosłem (m.in. Sztuka rzeźbienia
3
krzyży i ich symbolika – Łotwa, Litwa).
Nie trudno zauważyć, że immanentną cechą niematerialnego dziedzictwa
kulturowego jest jego międzygeneracyjny przekaz „(…) ustawicznie odtwarzany
przez wspólnoty i grupy w relacji z ich środowiskiem, historią, stosunkiem
II.

3

http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/dziedzictwo-niematerialne/ (pobrano 14.11.2011 r.)
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do przyrody. Dla danej społeczności dziedzictwo niematerialne jest źródłem
4
poczucia tożsamości i ciągłości.”
Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego
odnosi się do współcześnie praktykowanych zjawisk kulturowych przekazywanych
z pokolenia na pokolenie. Zaliczają się do nich:
tradycje i przekazy ustne, w tym język jako nośnik niematerialnego
dziedzictwa kulturowego;
sztuki widowiskowe i tradycje muzyczne;
zwyczaje, obyczaje i obchody świąteczne;
wiedza o przyrodzie i wszechświecie oraz związane z nią praktyki;
5
umiejętności związane z tradycyjnym rzemiosłem.
Zatem pojęcie „dziedzictwo kulturowe” jest szerokie, oznacza bowiem
to wszystko, co nas otacza i jest świadectwem naszej kultury oraz cywilizacji
i właśnie w takiej obszernej perspektywie trzeba je postrzegać. Nie bez znaczenia
jest to, co dana wspólnota, grupa czy jednostka uznaje za komponent własnego
dziedzictwa, jednak zawsze towarzyszyć temu będą takie kategorie pojęciowe jak:
ojczyzna, patriotyzm, tradycja, dorobek kulturowy, kompetencje kulturowe,
tożsamość kulturowa. Jak pisze J. Nikitorowicz, dziedzictwo kulturowe „jest
to ta część kultury, która jest przekazywana następnym pokoleniom i zdała
6
egzamin trwałości w czasie.”
Ten sam autor zauważa, że ów przekaz obejmuje nierzadko także treści
wcześniej odsunięte i niechciane, zwracając uwagę na pojawiające się coraz
częściej zjawisko „powrotu do treści wypartych”, jak choćby rekonstrukcja
lokalnych tradycji. Także współcześnie obserwuje się skłonność do uznania
i kultywowania także tych treści w dziedzictwie kulturowym, które jeszcze
do niedawna uchodziły za oznakę wstecznictwa, ciemnogrodu, prowincjonalności
7
i archaiczności, pejoratywnie rozumianej ludowości.
Jak słusznie zauważa A. Giddens: „(…) im bardziej otwiera się i rozszerza
odzierany z elementów tradycji refleksyjny projekt tożsamości, tym bardziej
prawdopodobny staje się powrót wypieranych treści, i to w samym centrum
8
nowoczesnych instytucji.”
W myśl tej tezy może to być także powrót do tańczenia narodowych tańców
polskich, jednak w formie przystosowanej do współczesnych realiów społecznokulturowych.
Wynika stąd, że optyka widzenia dziedzictwa kulturowego, stosunku do jego
różnych składników i ich interpretacji jest historycznie zmienna. Pewne jego
aspekty w określonych warunkach społeczno-politycznych są przyjmowane
i kultywowane, co przejawia się w istnieniu tzw. „żywej tradycji”, inne natomiast
przemijają, „starzeją się” i są odrzucane stanowiąc tzw. „tradycję martwą”. A zatem

4

Ibidem
Narodowy Instytut Dziedzictwa: Czym jest niematerialne dziedzictwo kulturowe?
Nikitorowicz J., Międzygeneracyjny…, op. cit., s. 17
7
Ibidem, s. 17-18
8
A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności,
Warszawa 2001, s. 201. (w:) Nikitorowicz J., Międzygeneracyjny…, ibidem, s. 188
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za J. Gajdą należy stwierdzić, że „tradycja nie jest identyczna z całokształtem
9
dziedzictwa kulturowego.”
Różne są podejścia młodego pokolenia, kształtowanego w procesie
socjalizacji i wychowania, do narodowej spuścizny. Jedni, dbając o tradycję,
reprezentują postawę uznania i szacunku wobec dorobku przodków, próbując
nawet odbudowywać naderwany międzypokoleniowy pas transmisyjny, inni
natomiast przejawiają do niego stosunek obojętny, ukształtowany przez kulturę
globalną, wybierając konsumpcyjny model życia symbolizowany przez triadę
(za Z. Melosikiem) „fast food, fast sex, fast car”.
Tym bardziej uzasadnioną potrzebą współczesności staje się edukacja
na rzecz dziedzictwa kulturowego. Składniki owego dziedzictwa muszą zaistnieć
w świadomości społecznej (przede wszystkim wśród młodego pokolenia) jako
wartość autoteliczna, muszą zostać poznane i zrozumiane funkcje jakie miały one
w przeszłości i jakie mają do spełnienia teraz, musi zostać poznany kontekst
historyczno-kulturowy, w którym powstawały. Tak rozumiana edukacja na rzecz
dziedzictwa kulturowego, z szerokim spektrum problematyki i wielością zadań jakie
przed nią stoją, może stanowić potężny nośnik wiedzy o odległej przeszłości,
na co zwraca uwagę M. Łojewska-Krawczyk: „Produkt kultury odniesiony
do procesu dziejowego uzyskuje więc nowe, dodatkowe znaczenie ze względu
na związaną z nim wiedzę historyczną. Wiedza ta pozwala zrozumieć nie tylko
historię kultury, ale i narodu ją tworzącego. A ta wiedza o przeszłości stanowi dla
10
człowieka istotny element samopoznania.”
Dziedzictwo kulturowe w pedagogice kultury
Powyższe zadanie akcentują pedagodzy polscy okresu dwudziestolecia
międzywojennego, a zwłaszcza pedagogika kultury, gdyż edukacja na rzecz
dziedzictwa kulturowego wspaniale wpisuje się w jej kredo. I nie może być inaczej,
skoro zgodnie z jej założeniami, proces kształcenia opiera się spotkaniu jednostki
ludzkiej z wartościami (dobrami, wytworami) kultury, przyswojenia ich, rozumienia
i ich interioryzacji, co rozwija człowieka i tworzy nowe wartości.
Jak przypomina Irena Wojnar: „Dla tradycyjnej pedagogiki kultury centralnym
pojęciem jest Bildung – kształcenie możliwe dzięki:
1) istnieniu obiektywnego uniwersum ludzkich wytworów (tzw. dziedzictwo);
2) szczególnej roli wartości;
11
3) osobistym procesom rozumienia”.
Chodziło wówczas o proces kształcenia opierający się na dziedzictwie kultury
i kultywowanych w niej wartościach, na fundamencie kultury narodowej. Wtedy też
pojawiło się pojęcie „dziedzictwa kulturowego” (co miało związek z odzyskaniem
niepodległości i problematyką wychowania narodowego) oraz „(…) akcentowano
zależność rozwoju duchowego jednostki od dziedzictwa kulturowego narodu
12
(…)”.
9

J. Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Część I., Wyd. Adam
Marszałek. Toruń 2003, s. 77
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Tradycyjne podejście do dziedzictwa w pedagogice kultury dwudziestolecia
międzywojennego reprezentują m.in. L. Zarzecki, K. Sośnicki i B. Nawroczyński.
Lucjan Zarzecki (1873-1925) uważał, że wychowanie powinno opierać się
na tradycjach narodowych, wzbudzać miłość do ojczyzny i przygotowywać
obywateli do roli twórców kultury narodowej.
Kazimierz Sośnicki (1883-1976) w swych poglądach na temat wychowania
państwowego zwraca m.in. uwagę na konieczność przekazywania w procesie
wychowania dziedzictwa kultury narodowej (materialnej, społecznej i duchowej),
które jako „skarbnica wartości, tradycji, obyczajów, sposobów życia kształtuje
tożsamość narodową”. Celem i powinnością wychowawczą powinno być
przyswajanie i zgłębianie wartości tkwiących w kulturze narodowej i wytworzenie
silnych z nią związków, co kształtuje narodowy charakter i doskonali narodową
13
świadomość.
Dla Bogdana Nawroczyńskiego (1882-1974) – czołowego przedstawiciela
polskiej pedagogiki kultury – edukacja narodowa, państwowa i obywatelska
powinna prowadzić do ukształtowania osobowości otwartej na inne narody. Jest
to możliwe dzięki poznawaniu, przyswajaniu i interioryzacji wartości tkwiących
w dobrach kultury regionalnej, narodowo-państwowej i międzynarodowej. Równie
ważne jest kształtowanie właściwego stosunku do tych dóbr, który przygotowywać
14
ma „do twórczego życia we własnym narodzie” i ogólnej wspólnoty ludzkiej.
Po II wojnie światowej pedagogika kultury przechodziła różne zawirowania –
gubiła i odzyskiwała swoją tożsamość. Swoje „nowoczesne” powinności,
wychodzące naprzeciw wymogom współczesnego świata, zaczęła budować
w oparciu o zaktualizowaną wykładnię pojęcia „kultura” i działania UNESCO –
agendy kultury, powołanej w 1945 roku przez ONZ. Orędownikiem i propagatorem
idei współczesnej pedagogiki kultury, z jednoczesnym nawiązaniem do jej tradycji,
był pedagog – filozof, profesor Bogdan Suchodolski. Przewodniczył on pracom
Narodowej Rady Kultury (powołanej do życia ustawą z 1982 roku), której jednym
z wielu celów była ochrona tradycji i pomnażanie dziedzictwa kulturowego.
Inspiracje do swojej działalności Narodowa Rada Kultury czerpała m.in. z tzw.
Deklaracji Meksykańskiej podpisanej w 1982 roku (z priorytetową sprawą
tożsamości kulturalnej) oraz z programu UNESCO, znanego jako Dekada Rozwoju
Kultury, proklamowanego w roku 1988. Wyrosła pod jego wpływem koncepcja
nowocześnie pojmowanej edukacji kulturalnej, wyznaczyła współczesny kierunek
rozwoju tej gałęzi pedagogiki kultury. Pojmowana jako wszechstronne kształcenie
osobowości nie ogranicza się bynajmniej do działalności artystycznej i jej odbioru,
lecz kieruje się w stronę koncepcji greckiej paidei. W obszarze swych oddziaływań
ma także wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, a nawet jak dobitnie
podkreśla B. Suchodolski – „(…) bronić lokalnych tradycji rozwoju narodowego
poszczególnych państw, ich języka, sztuki, obyczaju. (…) Treścią edukacji byłaby
więc obiektywna kultura światowa i narodowa, w jej najcenniejszych przejawach,
15
jej trwałe wartości przezwyciężające przemijanie czasu”.
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Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego wyzwaniem współczesności
Założenie, iż szczególne miejsce w edukacji kulturalnej powinno przypadać
treściom dziedzictwa kulturowego (w tym także kulturze ludowej), wyznacza jej
ważkie, a zarazem nie łatwe zadanie łączenia dziedzictwa ze współczesnością.
Jednocześnie ma ochronić i ożywić dziedzictwo kulturowe, wprowadzać do wiedzy,
rozumienia i jego oceny oraz do uczestnictwa we współczesnym życiu
16
kulturalnym.
Wobec głębokich przemian kulturowych i egzemplifikujących te przemiany
zjawisk (juwenalizacja, globalizacja kultury, liberalizacja, indywidualizacja,
17
mediatyzacja, wirtualizacja),
wdrażanie młodego pokolenia w świat kultury
narodowej (w odróżnieniu od kultury regionalnej – Małej Ojczyzny), służące
wytwarzaniu emocjonalnych więzi z ojczyzną i kształtowaniu świadomości
narodowej – nie jest zadaniem łatwym dla pedagogiki, acz koniecznym.
Enkulturacja młodego pokolenia w kulturę narodową rzadko obecnie następuje
automatycznie, wymaga zorganizowanej działalności edukacyjnej z pełną
intencjonalnością celów i metod. Edukacja oparta na dobrach kultury narodowej
powoduje istotne dla wychowania „(…) osadzenie treści edukacyjnych
w kontekście konkretnego systemu kultury.(…) ważne jest, aby edukacja młodego
pokolenia była oparta na określonym rdzeniu mającym w sobie wartości ważne
18
i społecznie pożądane.”
Dziedzictwo kulturowe Polski jest przebogate, a troska o jego zachowanie
i ochronę musi znaleźć należne mu miejsce w całym systemie edukacji
(od edukacji przedszkolnej począwszy aż do kształcenia uniwersyteckiego),
w środkach masowego przekazu, w działalności organizacji pozarządowych
i innych. Potrzebne są nowe, aktualizowane i wzbogacane o badania empiryczne,
opracowania dotyczące edukacji na rzecz dziedzictwa narodowego łączące teorię
z działaniami praktycznymi oraz specjalistyczne publikacje oświatowe (teoretyczne
i metodyczne) adresowane przede wszystkim do pedagogów, aby mogli stać się
wszechstronnie kompetentnymi nauczycielami i wychowawcami XXI wieku.
„Kultura jest nie tylko bezcennym dziedzictwem narodowym, ale także stale
wytwarzanym i przekształcanym dobrem, wartością, która ciągle, z pomocą
wszystkich, może rozwijać się, zmieniać, wzbogacać. W tym też aspekcie warto
dziś postrzegać współczesne szanse rozwoju pedagogiki kultury, a w jej obrębie
19
edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego”.
Kto jest odpowiedzialny za ochronę niematerialnego dziedzictwa
kulturalnego?
Powołana w 2003 roku do życia Konwencja w sprawie ochrony
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w naszym kraju została przyjęta dopiero
16 sierpnia 2011 roku. Ratyfikując ją, przyjęliśmy dobrowolne zobowiązanie
do podjęcia działań w zakresie ochrony elementów wymienionych i zdefiniowanych
w konwencji.
Przewodniczący Polskiego Komitetu UNESCO, prof. dr hab. Sławomir
Ratajski, nadzoruje prowadzenie obserwacji budowanego systemu, wyrażanie
16
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opinii oraz konsultowanie. Opracowaniem systemu oraz organizacją i koordynacją
prac zajmuje się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z kolei Narodowy
Instytut Dziedzictwa przygotowuje konkretne propozycje systemu ochrony
i systemu jej wdrożenia oraz przeprowadzania konsultacji społecznych.
Jednocześnie przy MKiDN powołano zespół ds. niematerialnego dziedzictwa
kulturowego, którego zadaniem jest pełnić rolę doradczą i opiniodawczą,
a głównym zadaniem – czuwanie nad efektywnym dostosowaniem konwencji
do polskich realiów – nie tylko prawnych, ale również społeczno-kulturowych.
Odpowiedzialność za ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego
spoczywa przede wszystkim na przedstawicielach poszczególnych społeczności,
kultywujących niematerialne przejawy kultury. Na szczeblu lokalnym i regionalnym
– instytucjach kultury oraz organizacjach pozarządowym.
Zinstytucjonalizowane formy ochrony miały miejsce w roku 2012;
zorganizowane wówczas dwa spotkania miały charakter informacyjno-warsztatowy
(pierwsze w czerwcu 2012 w Warszawie, drugie w październiku 2012 w Lublinie).
Ich organizatorzy, z Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego z siedzibą
we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych z siedzibą w Lublinie,
dołożyli starań, by wspomóc integrację środowisk działających na rzecz ochrony
niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz nawiązanie współpracy, a także
wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Honorowy patronat nad
spotkaniami objął Polski Komitet ds. UNESCO, a wsparcia organizacyjnego udzielił
Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Na początku roku 2013 Narodowy Instytut Dziedzictwa uruchomił stronę
internetową (www.niematerialne.nid.pl), na której można dokonywać wpisów
na regionalną i krajową listę. Po przesłaniu wypełniony formularz zostaje
sprawdzony, weryfikacji podlegają zawarte w nim informacje, ocenia – realność
zaproponowanych działań. Po tej procedurze dane zjawisko może być
zarejestrowane na liście krajowej, która stanowi podstawę składania propozycji
rekomendowanych do listy światowej. Oczywiście, żadnej społeczności nie można
zmusić do ochrony; wpis taki jest dobrowolny.
Namiastką ochrony niematerialnego dziedzictwa i edukacji kulturalnej był
zamiar Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wprowadzenia do szkół
20
edukacji kulturalnej, o czym donosiła poważna gazeta. Według gazety, nowa
edukacja kulturalna miałaby wejść do szkół od 2009 r.
Niestety, do realizacji tego niewątpliwie wielce pożytecznego zamiaru, jak
dotąd, nie doszło. Stracono kolejną szansę na ratowanie i edukację na rzecz
dziedzictwa kulturowego.
Streszczenie
Bogate dziedzictwo kulturowe Polski, stanowiące swoiste spoiwo narodu, nie
jest traktowane z należytą troską. Autorzy, przytaczając liczne walory dziedzictwa
kulturowego, wskazują na jego znaczenie edukacyjne, poprzez oddziaływanie
na – zwłaszcza – młode pokolenie Polaków. Tekst podkreśla też problem
odpowiedzialności współczesnych pokoleń za troskę i wzbogacanie dziedzictwa
kulturowego w aspekcie bezpieczeństwa kulturowego naszej Ojczyzny.
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Summary
Rich cultural heritage of Poland, being a specific binder of the nation, is not
treated with deserved care. The authors, citing numerous cultural heritage values,
present its educational importance, through its influence on – especially –
the young generation of Poles. In addition, the article underlines the challenge
associated with the responsibility, that the contemporary generations have for
taking care and enriching the cultural heritage to provide cultural security of our
homeland.
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Aleksandra CZECHOWSKA, Hanna POBŁOCKA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
PRZEWLEKŁY STRES I JEGO KONSEKWENCJE
DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI
Stres jest częścią życia każdego człowieka. Bez względu na wykonywany
zawód, stres jako czynnik „sam w sobie” nie jest szkodliwy. Będąc naturalnym
elementem życia może pełnić zarówno funkcję mobilizującą, jak i demobilizującą.
Przejście od stresu do relaksacji, dobrego samopoczucia to równoważniki
wzajemnie się dopełniające. W związku z powyższym za istotną należy uznać
odpowiedź na pytanie jak ułożyć współpracę między tymi dwoma elementami, aby
1
móc żyć w harmonii z samym sobą i otoczeniem. Stres jest definiowany w różny
sposób. Słownik psychologiczny ujmuje to pojęcie jako „stan, w którym znajduje się
organizm zagrożony utratą równowagi pod wpływem czynników lub warunków
2
narażających na niebezpieczeństwo jego mechanizmy homeostatyczne”, bądź też
3
– jako odpowiedź organizmu na szkodliwe bodźce. W. Szewczuk definiuje stres
jako stan organizmu wywołany przez silny stresor (bodziec) o charakterze
zewnętrznym lub wewnętrznym, co prowadzi do wzrostu napięcia emocjonalnego,
4
5
ogólnej mobilizacji sił organizmu. Wyróżniamy trzy fazy wzrostu pobudzenia:
mobilizacji, czyli wzmożenia efektywności działania kosztem zwiększonego
wysiłku ze strony jednostki;
stopniowego rozstrojenia rozumianego jako pogorszenie funkcjonowania
powodującego
zmniejszenie adekwatności, plastyczności reakcji
i uruchomienie mechanizmów obronnych;
destrukcji, czyli zaburzenia czynności działania.
Hans Selye, twórca pojęcia stresu, nazwał ten trójetapowy proces stresowy
(etap alarmu, etap obronny, etap rezygnacji) zespołem ogólnej adaptacji –
tj. takiego stanu kiedy to organizm próbuje utrzymać równowagę tak długo jak jest
to możliwe. Bodziec wywołujący stres może mieć zarówno charakter psychiczny,
jak i fizjologiczny. Stres można określać jako mechanizm obronny, mobilizujący
do walki lub ucieczki. W sytuacjach, gdy stres jest długotrwały z mechanizmu
pierwotnie obronnego przechodzi w mechanizm samounicestwienia. Wyzwalane
6
są wówczas procesy nerwicowe, agresja i inne zachowania negatywne. Jeżeli
opisując sytuację stresową weźmiemy pod uwagę czas jej trwania możemy
7
wyróżnić trzy formy stresu:
stres doraźny – występuje w sposób krótkotrwały, jednorazowy; stanowi
próbę umiejętności organizmu do szybkiej adaptacji;
1
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stres przewlekły (stały) – występuje w stanie niezmiennym przez dłuższy
czas; sprzyja takim zjawiskom jak przyzwyczajenie się, kumulowanie
i wyczerpanie;
stres periodyczny – to taki, który powtarza się w niezmiennej lub podobnej
formie, ze stałą lub zmienną częstotliwością, powoduje uczenie się
i wytwarzanie sytuacji antycypacyjnych (przewidujących).
8
Według Reykowskiego, stres może wywoływać dwa rodzaje reakcji:
obciążenie – występuje wtedy, gdy stopień nasilenia stresu jest tolerowany
przez jednostkę i nie wywołuje widocznych zaburzeń;
przeciążenie – występuje, gdy natężenie stresu przekracza odporność
jednostki i jest przyczyną widocznych zaburzeń.
Źródła stresu możemy podzielić – za Leławem Kulmatyckim – na cztery
9
grupy:
grupa zewnętrzna – do której należą m.in. klimat, zanieczyszczenie
środowiska, przeludnienie, pośpiech, natłok informacyjny;
grupa międzyludzka – aspiracje zawodowe, hierarchia społeczna, konflikty
międzyludzkie, finansowa stabilność;
grupa rodzinna – potrzeby emocjonalne, wartości kulturowe, tradycje,
wychowanie;
grupa osobista – samopoznanie, samorealizacja, wiara, sumienie.
Jeżeli źródłem stresu są różne sytuacje związane z wykonywaniem pracy
10
zawodowej mamy do czynienia z pojęciem „stresu zawodowego”. W niektórych
zawodach stres jest związany z naturalną koniecznością ponoszenia ryzyka, która
jest wpisana w specyfikę zawodu (sytuacje konfliktowe w pracy, zawyżone
wymagania, brak możliwości samorealizacji). W tym kontekście za szczególnie
niekorzystny należy uznać stres przewlekły. Jego konsekwencją może być
obniżenie odporności organizmu zarówno fizjologicznej, jak i psychicznej.
Schorzenia typowe dla długotrwałego stresu to: choroby układu naczyniowego,
11
choroby metabolizmu, choroby układu nerwowego. Silny stres wywołuje sztywne
12
nieadaptacyjne formy reagowania w miejsce dążenia do rozwiązania problemu.
Najbardziej skrajną formą przeżywania sytuacji stresowej są skłonności i próby
13
samobójcze oraz łagodniejsze – lekomania, alkoholizm, narkomania.
Przewlekły stres może powodować również spadek motywacji do pracy,
co według A. Bieli często prowadzi do posiadającego kilka stadiów „wypalenia
14
psychicznego”. Wypaleniem zawodowym nie jest: lenistwo, brak satysfakcji
z pracy (bo nudna, mało płatna, szef idiota), szukanie swojego miejsca
na zawodowej ziemi (częsta zmiana pracy lub fachu). O wypaleniu zawodowym
możemy mówić wtedy, gdy mocno zaangażowany do tej pory pracownik staje pod
8

J. Reykowski, Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego. Warszawa 1966,
s. 219
Stres – materiały dla uczestników zajęć warsztatowych, op. cit., s. 2
10
J. Barczyk, Stres..., op. cit., s. 5
11
A. Biela, Stres życia i pracy. (w:) A. Biela (red.), Stres w pracy zawodowej. Wybrane zagadnienia.
Lublin 1990, s 27-28
12
J. Reykowski, Funkcjonowanie..., op. cit., s. 223
13
Cz. Cekiera, Rozwój osoby w warunkach stresu psychicznego. (w:) B. Hołyst (red.), Człowiek
w sytuacji trudnej. Warszawa 1991, s. 62
14
A. Biela, Stres..., op. cit.. s. 30-31
9
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ścianą: nie chce mu się pracować; nie widzi
mu są ludzie i firma, w której pracuje. Nie jest
ze smutkiem, a z ogólnym zniechęceniem
emocjonalnego z wykonywaną pracą. W Tabeli
wypalenia zawodowego.

sensu i celu pracy; obojętni
to związane ani z lękiem, ani
i brakiem poczucia związku
1 zamieszczono kilka definicji

Tabela nr 1: Wypalenie zawodowe – definicje.
Autor

Definicja
W 1980 roku zdefiniował wypalenie zawodowe jako „chroniczny
Cherniss
(przedłużający się) stres pracy, gdzie wymagania stawiane w miejscu
pracy wyczerpują i przekraczają możliwości indywidualnych zasobów”
Lata osiemdziesiąte XX wieku – opisuje syndrom burnout jako
Edelwich
„progresywną utratę idealizmu, energii i celu w pracy, doświadczaną
i Brodsky
przez ludzi w zawodach „helping professions” jako skutek ich pracy”
Pojęcie bornout zastosowali jako pierwsi. Zaobserwowali u swoich
badanych pewne symptomy, które wskazywały na brak motywacji
Christina
do pracy. Według Maslach wypalenie zawodowe to: „zespół fizycznego
Maslach,
i emocjonalnego wyczerpania, którego rezultatem jest rozwój
Herbert
negatywnej samooceny i negatywnego nastawienia do pracy oraz
Freudenberger spadek zainteresowania problemami pacjenta”. Autorka definicji
stworzyła specjalny kwestionariusz badający syndrom burnout Maslach
Bournout Inventory (MBI).
W 1982 roku opisał wypalenie zawodowe jako „destruktywny
Veniga
psychologiczny stan wywołany frustracją z niezadowalającej pracy
zawodowej, który obniża wydajność pracownika”.
W 1982 roku stworzyli nową definicję problemu pisząc, że to „stan
Pines,
fizycznego, emocjonalnego i umysłowego wyczerpania spowodowany
Aronson
przez długotrwałe zaangażowanie się w sytuacje emocjonalnie
i Kafry
obciążające”.
Źródło: Opracowanie własne.

Wypalenie zawodowe ma trójfazowy charakter i przebiega według
następującego schematu:
I. stadium wyczerpanie emocjonalne – pojawia się zmęczenie fizyczne,
dolegliwości ze strony układu pokarmowego, bóle głowy, zaburzenia snu,
osłabienie układu immunologicznego. Sprzyja to ograniczaniu kontaktu
z klientami lub pacjentami, poprzez zwiększanie przerw w pracy;
II. stadium depersonalizacja – przejawia się poprzez dystansowanie się
fizyczne lub psychiczne w stosunku do pacjenta lub klienta, a także
negatywne przekonanie, że osoba potrzebująca pomocy zasługuje na los
jaki ją spotkał i nie jest warta godnego traktowania;
III. stadium brak poczucia osobistych osiągnięć i kompetencji w związku
z wykonywaniem pracy – przejawia się w przeświadczeniu pracownika
o własnej niekompetencji i braku kontroli nad sprawami zawodowymi,
a także trudności w koncentracji na problemie i opanowywaniu emocji,
niezadowolenie i niechęć do wykonywanej pracy.
Wypalenie zawodowe posiada charakterystyczne grupy symptomów – tab. 2.
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Tabela nr 2: Grupy symptomów wypalenia zawodowego.
Fazy wypalenia
zawodowego
wyczerpanie
emocjonalne

depersonalizacja

obniżona satysfakcja
zawodowa

Charakterystyka
jest stanem ciągłego zmęczenia bez możliwości regeneracji sił.
Tak wyczerpany funkcjonariusz jest znużony i niechętny
do pracy, nękają go dolegliwości zdrowotne.
wyraża się ona narastającą obojętnością wobec klientów,
traktowanie ich przedmiotowo, sztywne trzymanie się
przepisów. Skłonności do alienacji towarzyszy brak
współczucia wobec osób, którym powinni pomagać. Niekiedy
występuje cyniczne zachowanie wobec otoczenia.
polega ona na obniżeniu poczucia własnej wartości zawodowej
i kompetencji Prowadzi do pogorszenia efektów pracy z
powodu bądź celowego działania bądź uchylania się od niej.

Źródło: Opracowanie własne.

Christiana Maslach w swojej książce wylicza, że wypalenie zawodowe
15
to utrata energii, utrata entuzjazmu oraz utrata pewności siebie. Wypalenie
zawodowe można sklasyfikować wg kilku stadiów:
stadium fizjologiczne, przejawiające się uporczywym niedomaganiem
fizycznym organizmu, bólami, odczuwaniem zmęczenia;
stadium społeczne, charakteryzujący się okresami bezczynności,
dystansem do ludzi, niepewnością w kontaktach z innymi;
stadium intelektualne, wyrażające się zaburzeniami w myśleniu logicznym,
mowie i piśmie;
stadium psychologiczno-emocjonalne, manifestujące się uczuciem nudy,
ucieczką w alkohol, narkotyki, leki;
stadium duchowe, w którym następuje utrata wiary w zasady i wartości,
brak zainteresowania innymi, poczucie bezsensu działania.
Osoby przeżywające „wypalenie” nie odczuwają już żadnej satysfakcji
z wykonywanej pracy zawodowej.
Stres towarzyszy człowiekowi od momentu narodzin aż do śmierci, ale bez
niego nie moglibyśmy prawidłowo funkcjonować. Na każdym etapie życia
uczestniczymy w sytuacjach, które mogą być źródłem stresu. Przyczyną stresu
może być praca zawodowa, urlop lub rodzinne święta. Stresorami są codzienne
małe kłopoty, np. korki w drodze do pracy, hałas w miejscu pracy, kłótnia
z dzieckiem. Zwykle nie cechuje ich zbyt wysokie natężenie, ale zbytnia
częstotliwość i powszechność występowania mogą stać się przyczyną wypalenia
zawodowego.

15

Ch. Maslach, M. P. Leiter, Pokonać wypalenie zawodowe. Oficyna a Wolters Kluwer business.
Warszawa 2010, s. 14-15
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Syndrom wypalenia zawodowego początkowo wiązano wyłącznie z zawodami
związanymi z niesieniem pomocy innym ludziom (służba zdrowia, nauczyciele itp.).
Ma to swoje odzwierciedlenie w tematyce, której dotyczyły opracowania z lat
pięćdziesiątych XX wieku autorstwa Schwartza i Willa dotyczące badań nad
pielęgniarkami. Są grupy zawodowe szczególnie narażone na wypalenie.
To te, które pracują na rzecz innych: służby mundurowe, nauczyciele, lekarze,
służby społeczne, terapeuci, ale także przedstawiciele handlowi i kadra
menedżerska niezależnie od profesji i branży.
Biorąc pod uwagę częstotliwość narażenia na stres oraz jego intensywności
służba w policji może być uznana za jeden z najbardziej stresogennych zawodów.
W przypadku zawodu policjanta czynnikami obciążającymi, prowadzącymi
do wypalenia są m.in.:
usługowy charakter pracy;
narażanie życia;
dyspozycyjność (24 godziny na dobę);
nie satysfakcjonująca gratyfikacja materialna;
brak stabilizacji zawodowej;
konflikty organizacyjne;
presja publiczna;
warunki służby.
16
W Polsce badania wskazały jako główne źródła stresu w pracy policjanta:
poczucie niepewności, wynikające z działania bez pełnej informacji
i wyraźnie określonego celu;
surowe konsekwencje popełnionego błędu i często niesprawiedliwe
traktowanie przez zwierzchników;
narzucanie zadań nieoczekiwanych i pospieszne ich wykonywanie;
niedocenianie wysiłków przez przełożonych (opinia dzielnicowych).
Prawie 70% respondentów za czynniki wywołujące stres uznało: całodobową
dyspozycyjność, zmianowość pracy, konieczność dotrzymywania terminów bez
względu na istotne przeszkody, przeciążenie pracą oraz brak odpowiednich
środków. Ponadto wymieniano niewłaściwe traktowanie podwładnych przez
17
przełożonych.
Nieodłącznym elementem służby w Policji jest permanentny stres, a często
w konsekwencji – wypalenie zawodowe. Stres i wypalenie zawodowe dotyczy
wielu ludzi, ale jak wynika z badań, przeważnie pojawia się ono u tych, u których
istotę profesjonalnego działania stanowi bliska i zaangażowana interakcja z drugim
człowiekiem. Zgodnie z analizą, N. Ogińskiej-Bulik, istnieje 7 podstawowych
18
stresorów w pracy policjanta przedstawionych w Tabeli 3.

16

Badania ankietowe, dotyczące stresogenności pracy policjantów wykonane na zlecenie Komendy
Głównej Policji przez naukowców z Zakładu Psychologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Objęto
nimi funkcjonariuszy kompanii patrolowo-interwencyjnych, dzielnicowych i dyżurnych.
17
B. Hołyst, Stres w Policji: Zapobieganie jego powstawaniu i skutkom. Postępy kryminalistyki, s. 23
18
N. Ogińska-Bulik, Stres zawodowy u policjantów. Źródła, konsekwencje, zapobieganie. Łódź 2004
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Tabela nr 3: Podstawowe stresory w pracy policjanta.

równoczesne funkcjonowanie organizacji i
poza nią

sposób wykonywania pracy

relacje
interpersonaln
e w miejscu
pracy

Stresory
w pracy
policjanta

19
20

Charakterystyka
W przypadku służby w Policji czynnikiem stresogennym w tym obszarze
są zaburzone relacje z przełożonymi. Wyrażają się one w braku komunikacji
oraz wsparcia. Nierzadko przełożony wysyła tylko komunikaty w postaci
rozkazów czy stosuje wzmocnienie motywacji do pracy o charakterze
negatywnym (kary, nagany). Policjantów często bardziej stresują kontakty
z przełożonym, niż warunki wykonywania zawodu. Przeważnie oceniają ich
jako skostniałych i mało twórczych.
Jest to przede wszystkim przeciążenie obowiązkami zawodowymi. Polega
ono głównie na realizacji nieoczekiwanych zadań, kilku zadań jednocześnie,
nakładaniu się terminów i konieczności pracy w godzinach nadliczbowych,
a także pracy przy niedostatecznych środkach na jej realizację.
Dodatkowymi czynnikami są zmianowość pracy oraz całodobowa
dyspozycyjność. Kondycję psychiczną policjantów pogarsza konfrontacja
wyobrażeń na temat służby w Policji z codzienną rzeczywistością, np.
rozbudowane czynności biurokratyczne i ilość formalnej dokumentacji oraz
19
złe warunki pracy.
Praca w godzinach nadliczbowych i ciągła dyspozycyjność są szczególnym
utrudnieniem w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym. Bardzo często
uniemożliwiają one zaplanowanie czasu prywatnego. Dotyczą zarówno
mężczyzn, jak i kobiet chociaż zapewne w różnym stopniu.
Są to czynniki związane z równoczesnym funkcjonowaniem w organizacji
i poza nią oraz pełnieniem różnych ról społecznych, w rodzinie czy grupie
znajomych. Specyfika służby w Policji i związane z tym przeciążenia
uznawane są jako istotne źródło konfliktów wpływających na zaburzenia
relacji z najbliższymi. Ciągła dyspozycyjność i charakter pracy często nie
pozwalają na oddzielenie sfery zawodowej od prywatnej, dezorganizując
życie rodzinne. Przeniesienie problemów i napięć emocjonalnych
funkcjonariusza w obszarze służba – rodzina – służba – zapewne w wielu
przypadkach obniża efektywność w pełnieniu obowiązków zawodowych
20
bądź rodzinnych, a nawet obydwu jednocześnie. Z punku widzenia
godzenia życia zawodowego z rodzinnym stresor związany z
funkcjonowaniem w organizacji i poza nią, w szczególności w rodzinie, jest
czynnikiem najważniejszym – bo bezpośrednim. Warto jednak mieć na
uwadze, że wszystkie wymienione w schemacie stresory, jakkolwiek w
różnym stopniu, ze względu na kondycję psychiczną funkcjonariusza, mają
pośredni wpływ na godzenie życia zawodowego z prywatnym czy
rodzinnym.

Wyniki badań na temat satysfakcji policjantów…, OBOP 2006, s. 6
N. Ogińska-Bulik, Stres zawodowy…, op. cit. s. 47
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system
prawny

pełnienie ról
organizacyjnych

przebieg
kariery
zawodowej

Stresory
w pracy
policjanta

Charakterystyka

Źródłem stresu policjantów jest m.in. utrudniony rozwój zawodowy bądź
praca niezgodna z kwalifikacjami. Własne możliwości rozwoju kariery
zawodowej oceniło jedynie 24%, tyle samo nie wyraziło opinii. Według 51%
policjantów na rozwój kariery zawodowej najbardziej wpływa protekcja
(nepotyzm, dobre stosunki z przełożonym – 39% ankietowanych), własna
praca i zaangażowanie w służbę (45%), podnoszenie kwalifikacji
zawodowych w szkolnictwie resortowym (30%). Przekonanie, że w karierze
zawodowej pomaga protekcja rośnie wraz ze stopniem (43%
posterunkowych i 61% starszych oficerów). Wyniki badań nie zostały
przedstawione w podziale na płeć (I. Fedorowicz). Obejmują one m.in.
niejednoznaczne oczekiwania i wymagania ze strony przełożonych, wysoki
stopień odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej. Stresory te dotyczą
niesprawiedliwych, w odczuciu policjantów wyroków sądowych,
przesuwanie terminów rozpraw, przekonanie o nieskuteczności sądów.

oczekiwania
społeczne

Na ocenę pracy Policji wpływa statystyka przestępczości oraz jej wizerunek
w społeczeństwie, wyrażający się m.in. zaufaniem do Policji. Małe
społeczne znaczenie pracy w Policji oraz nadmierne oczekiwania ludzi
w stosunku do służb mundurowych są przyczynami niezadowolenia
policjantów i policjantek. Badania przeprowadzone wśród funkcjonariuszek
wskazują na to, iż policjantki przeświadczone są o niezbyt dobrym
wizerunku zawodu w społeczeństwie, a także narażone są na
niewdzięczność i negatywne reakcje otoczenia w związku z charakterem
21
pracy operacyjnej w policji.
Źródło: opracowanie własne.

Wypalenie determinują zarówno cechy osobowościowe, jak i czynniki
środowiskowe. Najbardziej narażeni są na nie m.in. policjanci dynamiczni,
przywódczy oraz perfekcjoniści, całkowicie poświęcający się służbie. Zgodnie
z raportem policyjnych psychologów, prowadzących od września 2004 roku
do lutego 2005 roku badania nt. wypalenia zawodowego policjantów, obejmujące
zarówno funkcjonariuszy na stanowiskach kierowniczych, jak i wykonawczych,
na wypalenie zawodowe najbardziej narażeni są mężczyźni służący w pionach
prewencji i kryminalnym, (najmniej w logistyce) komend miejskich i powiatowych.
Są to głównie dzielnicowi, pełniący służbę w pionach dochodzeniowo-śledczych,
funkcjonariusze operacyjni i ruchu drogowego. W przypadku wyczerpania
emocjonalnego ich staż służby wynosi od 5-10 lat, a depersonalizacji
od 6 do 15 lat. Analiza wyników wskazuje również na zależność między miejscem
w strukturze, a niektórymi objawami wypalenia zawodowego. Im wyżej w hierarchii
służbowej znajduje się policjant, tym mniejszy jest stopień depersonalizacji
i większe poczucie osiągnięć zawodowych. Jako środek skutecznie ograniczający
zjawisko wypalenia zawodowego policjanci wskazywali na wsparcie. Najczęściej
otrzymują je od rodzin, brakuje im natomiast pomocy instytucjonalnej. Policyjni
21

A. Dębska, Kobieta w mundurze. Toruń 2004, s. 333
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psycholodzy koordynujący wymienione badania wysunęli postulat objęcia grup
narażonych na ryzyko wyczerpania emocjonalnego i depersonalizację programami
22
profilaktycznymi i edukacyjnymi.
Wysoce prawdopodobną i najdramatyczniejszą konsekwencją wypalenia
zawodowego bądź sytuacji kryzysowej w jakiej znalazł się policjant jest zamach
samobójczy. Wskaźnik samobójstwa w grupie funkcjonariuszy Policji jest
zdecydowanie wyższy niż w całej populacji. Według oficjalnych danych GUS
z 2008 roku współczynnik popełniania samobójstw w populacji polskiej wyniósł
0,00010, w Policji – odpowiednio – 0,00014, zaś w 2009 jego wartość wzrosła.
Najwięcej samobójstw, ujętych w liczbach bezwzględnych popełnili funkcjonariusze
prewencji, natomiast proporcjonalnie – byli to funkcjonariusze wydziałów
kryminalnych. Co do stażu służby – tu wyniki są niejednoznaczne. Informacje
na temat okoliczności zamachów potwierdzają tezę o polimotywacyjności
zachowań suicydalnych. Na podstawie zebranych materiałów w analizie
przedstawiono najbardziej prawdopodobne czynniki motywacyjne w analizowanych
23
28 samobójstwach. Były one związane czterema sferami:
1. trudną sytuacją osobistą – na pierwszy plan wysuwają się konflikty
małżeńskie, kolejno – problemy finansowe, samotność, konflikty w szerszej
rodzinie, w związkach nieformalnych;
2. środowiskiem pracy – zmiana miejsca pracy, zwolnienia z poprzedniego,
obniżenie satysfakcji zawodowej, konflikty ze współpracownikami Są one
mało znaczące według kryteriów ilości osób, które popełniły samobójstwo
z ich powodów;
3. osobowościowe – to m.in. wcześniejsza próba samobójcza, problem
alkoholowy, zaburzenia osobowości;
4. zdrowotne – rozwój choroby psychicznej, zaburzenia o charakterze
depresyjnym, choroba somatyczna.
W przeważającej mierze pierwotną przyczyną samobójstw jest tutaj praca,
a następnie dopiero życie małżeńskie czy rodzinne, chociaż oczywiście nie można
wykluczyć innych, indywidualnych motywów. W aspekcie godzenia życia
zawodowego z rodzinnym może to oznaczać, że właśnie służba – zarówno jej
charakter, jak i skomplikowane, często nieujawniane zaburzone relacje służbowe,
niedowartościowanie finansowe oraz niewspółmierny wysiłek zawodowy policjanta
w stosunku do prestiżu społecznego zawodu mają bezpośredni wpływ na relacje
w życiu prywatnym i problemy rodzinne. Podobnie jak w przypadku wypalenia
zawodowego tworzy to rodzaj tzw. błędnego koła, z którego słabsze psychicznie
jednostki wybierają wyjście w postaci samobójstwa.
Należy zwrócić tu uwagę na te stresory, które charakterystyczne są dla służby
w Policji. Należą do nich przeżycia traumatyczne takie jak np. śmierć kolegi –
funkcjonariusza, która nastąpiła w czasie służby, kontakt z ofiarami przemocy oraz
z rodzinami poszkodowanych lub zabitych. Późniejsze badania potwierdzają ich
obecność w życiu zawodowym policjantów. Według badań przeprowadzonych
przez grupę naukowców z brytyjskiego Uniwersytetu Menchester, spośród

22
23

Raport z badań wypalenia zawodowego w Policji. Policja 997, styczeń 2007
G. Herzyk, J. Stelmach, Problematyka samobójstw funkcjonariuszy Policji. Policja 1/2007, s. 55
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150 zawodów policja uplasowała się na drugim miejscu pod względem stopnia,
24
w jakim zawód ten stanowi źródło stresu.
Ranking stresorów w Policji, na podstawie badań słuchaczy w WSPol.
wskazuje, że największym stresorem są kontakty z przełożonym – brak pomocy,
niedbałość zawodowa, rutyna, niezrozumienie podwładnych, nieuzasadniona
25
krytyka. Hierarchiczne podporządkowanie i autorytaryzm panujący w Policji
są podatnym gruntem dla zjawiska mobbingu. W Polsce odpowiedzialność prawną
za mobbing przewiduje kodeks pracy. Problem może być rozpoznawany w trybie
administracyjnym przez komendanta wojewódzkiego Policji. Niestety w przepisach
resortowych brak jest w tej sprawie jakichkolwiek regulacji. Nie tylko nie ma
definicji mobbingu, ale i wypracowanych narzędzi ochrony policjanta przed tym
zjawiskiem, zaś sama ustawa o Policji stwarza, jak w przypadku prawa
26
przełożonego do zwolnienia policjanta po 30 latach, ryzyko mobbingu. Według
wyników badań OBOP z 2006 roku do niezadowolenia pracy w Policji przyczyniają
się przede wszystkim nadmiar formalności i biurokracja (ponad 70%
respondentów), stosunkowo słabe wynagrodzenie (ponad 70%) oraz ciągłe zmiany
organizacyjne (ponad 50%). Natomiast złe relacje z przełożonymi akcentowało
13% badanych, a tłamszenie pracowników 14%.
Stałość czynnika zagrożenia oraz napięcia emocjonalnego związanego
z wykonywaniem zawodu jest przyczyną powstawania tzw. stresu przewlekłego.
W trakcie pełnienia służby, a szczególnie interwencji policjant często zmuszony
jest do szybkiego przystosowania się do sytuacji często zmieniającej się
błyskawicznie. Działając w sytuacjach skrajnych, funkcjonariusz musi być
świadomy istnienia realnego niebezpieczeństwa związanego ze ściganiem i walką
z przestępcą oraz koniecznością działania w sytuacji nieprzewidywalnej i trudnej
(szczególnie w tzw. pionach liniowych, gdzie funkcjonariusz w trakcie interwencji
narażony jest na śmierć lub obrażenia ze strony przestępców dodatkowo decyduje
o zdrowiu, a niekiedy i życiu cudzym oraz własnym, użyciu broni palnej czy innych
środków bezpośredniego przymusu. Bezpośrednie zagrożenie w konkretnej
27
sytuacji uważa się za jeden z najpoważniejszych stresorów pracy w policji.
Jedną z form zagrożenia policjanta jest czynna napaść na funkcjonariusza
(np. przy okazji manifestacji i protestów społecznych). Policjant podczas interwencji
z dużym prawdopodobieństwem narażony jest na utratę zdrowia, a nawet życia
przy jednoczesnej słabej ochronie prawnej i braku wsparcia przez przełożonych
(zgodnie z nowelizacją kodeksu karnego, karalna jest tylko napaść dokonana
wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami albo też z użyciem broni palnej, noża
28
lub podobnie niebezpiecznego przedmiotu lub środka obezwładniającego). Obok
przypadków czynnej napaści istnieje problem tzw. agresji werbalnej, skierowanej
przeciwko policjantom. Zachowania takie są najczęstszą, bo najłatwiejszą
i najczęściej bez konsekwencji prawnych, formą znieważenia policjanta.
Czynnikami wywołującymi u funkcjonariusza stres są również rozterki moralne,
24

Z. Przybylak, Praca źródłem stresów. Aura 1991
I. Krzyna, Stres w Policji, „Gazeta Policyjna” 1988, nr 1-2
R. Zdybel, Mobbing w stosunkach pracy (służby) – próba definicji. Wybrane zagadnienia prawne,
„Przegląd Policyjny” 2006, s. 79-93
27
T. Cichorz, A. Komar, Socjologia..., op. cit., s. 45
28
Znamiennym jest, że przy masowości wystąpień przeciwko pododdziałom policji liczba osób wobec
których prokuratura wszczęła postępowanie z tego tytułu jest niewspółmierna do liczby przypadków.
25
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mające podłoże w konfliktach postaw społecznych, zderzeniem z rzeczywistością
wyznawanych przez niego norm i wartości wobec słabej niekiedy skuteczności
własnego działania, poczuciu bezsilności, a w konsekwencji obniżeniu poczucia
własnej wartości wobec narastającej przestępczości i jej brutalizacji. Duży wpływ
na psychikę policjanta ma również odbiór społeczny. Często społeczeństwo
oczekuje od funkcjonariusza, że będzie on podobny do bohaterów filmów
telewizyjnych, skuteczny, choć może nie zawsze przestrzegający prawo. Ponadto
na policjantach ciągle ciąży stereotyp mający swe źródło w doświadczeniach
z przeszłości związany z działalnością MO. Niemożność sprostania narzuconemu
wzorcowi oraz stres funkcjonariusza związany z rzeczywistą pracą policjantów,
nierzadko źle zorganizowaną, opieszałą i dokuczliwą dla obywateli budzi frustrację
funkcjonariuszy.
Wyjątkowo
stresorodną
sytuacją
jest
podejrzenie
funkcjonariusza o niewłaściwe użycie broni palnej. Ustawa o Policji
zobowiązuje funkcjonariusza do użycia broni w sposób wyrządzający najmniejszą
29
szkodę osobie, przeciwko której występuje i używał jej w ostateczności.
Interpretacja zdarzenia przez przełożonego, a przede wszystkim prokuratora jako
przekroczenia uprawnień może doprowadzić do postawienia policjantowi
oskarżenia m.in. o popełnienie przestępstwa. Postępowanie takie automatycznie –
z mocy prawa powoduje zawieszenie policjanta w czynnościach służbowych.
Wyraża się to m.in. w obowiązku oddania broni oraz legitymacji. Zmniejszone też
zostaje uposażenie do 50% wynagrodzenia podstawowego. Wprawdzie
w przypadku wyroku uniewinniającego policjant otrzymuje odpowiednie
wyrównanie finansowe, ale przez okres śledztwa, czasami kilkuletni, jest
on narażony, poza ewidentnymi stratami moralnymi, na poważny uszczerbek
finansowy, niekiedy zagrażający bytowi materialnemu jego i jego rodziny. Jest
on tym bardziej dotkliwy ze względu na znikomą liczbę zezwoleń wydawanych
policjantom na dodatkową pracę i swoiste „skazanie” go jedynie na pensję
30
policyjną. Zniechęcenie i stres powoduje w policjantach poczucie własnej
31
bezsilności i daremności działań. Ograniczenia natury formalnej dotyczące
uprawnień policji, liberalizacja kodeksu karnego, brak koordynacji działań systemu
karnego i sądowniczego (policja łapie – prokuratura wypuszcza) wobec
generalnego rozzuchwalenia się i dużej bezkarności przestępców powoduje
bezsilność i podważa sens działań zawodowych. Przyczyną stresu policjantów
są też trudne warunki finansowe i bytowe części policjantów. Dotyczy
szczególnie funkcjonariuszy o krótkim stażu oraz tych, którzy posiadają niskie
stopnie służbowe. Zbyt niskie płace w stosunku do wysokiego ryzyka zawodowego
29
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prowadzą do spadku motywacji działania oraz są przyczyną frustracji. Dodatkowo
brak mieszkań dużej części policjantów potęguje stres. Realna pauperyzacja
policjantów w kontekście polaryzacji majątkowej społeczeństwa oraz zwiększanie
się pola i wpływów świata przestępczego jest jednym z najważniejszych czynników
kryminogennych w policji. Padająca na podatny grunt oferta tego świata
skierowana do sfrustrowanego, niedoinwestowanego policjanta może zakończyć
się współpracą.
Jedną z konsekwencji stresu czy to krótkotrwałego czy też przewlekłego może
być agresja. Agresja może mieć i inne podłoże natury psychicznej czy socjalnej.
32
Jako przyczyny agresji psychologowie podają m.in.:
chęć manipulowania innymi;
chęć zwrócenia na siebie uwagi;
chęć wyładowania złości;
chęć zademonstrowania swojej władzy;
skuteczność wcześniejszych działań agresywnych;
brak wiary we własne siły.
Funkcjonariusz policji, z racji specyfiki zawodu, ma do czynienia z ludźmi
z tzw. marginesu społecznego. Obcując z nimi w trakcie służby mimowolnie
policjant w jakimś stopniu może upodobnić się do nich, przejmując niektóre
zachowania przejąć ich agresję. Działając w środowisku brutalnym, mając
do dyspozycji środki przemocy policjantowi grozi zawężenie pola widzenia
przyjmując traktowanie walki jako rodzaj gry, w której najważniejsze jest
zwycięstwo, bez względu na koszty. Taka postawa jest niezmiernie niebezpieczna,
gdyż nie tylko upośledza osobowość samego policjanta, ale i burzy model
praworządności, który przez policję właśnie ma być realizowany. Słowna agresja
funkcjonariuszy wobec obywateli, nadużywanie przemocy fizycznej oraz
manifestowanie wobec nich podejrzliwości i wyższości jest jedną z przyczyn jej
krytyki w sferze stosunków policji ze społeczeństwem. Sytuacja, w której może
dojść do eskalacji napięcia emocjonalnego wśród stron konfliktu powoduje,
że z jednej strony agresywny może być obywatel, z drugiej – policjant. Agresji
instrumentalnej (uzasadnionej), stosowanej przez policję, towarzyszy agresja
emocjonalna. Agresja emocjonalna policjantów pojawia się nie tylko wobec
przestępców (np. używanie siły fizycznej wobec obezwładnionego już przestępcy),
33
lecz także w codziennych kontaktach z obywatelami.
Agresja policjanta,
prowadząca do nieadekwatnego zachowania może przybierać również formy tzw.
„agresji przemieszczonej”. Ten typ agresji dotyka szczególnie rodzinę lub
najbliższych policjanta, a zachowania agresywne wobec domowników prowadzą
do powstawania konfliktów rodzinnych, wzajemnego odrzucenia oraz rozkładu
rodziny.
Koszty psychiczne i moralne służby, jakie ponosi policjant wskazują
na konieczność zorganizowania w Policji sprawnej pomocy psychologicznej oraz
działalności prewencyjno-edukacyjnej w zakresie radzenia w sytuacji trudnej
(m.in. ze stresem czy agresją). Czy istnieje zatem możliwość życia bez stresu?
Oczywiście, nie. Trudno wyobrazić sobie takie zdarzenie, które nie spowoduje
nawet najmniejszego stresu – może się on przecież przydarzyć w każdej chwili.
32
33
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I choć przez całe życie uczymy się zarządzać nim, jednak nie każdy to potrafi.
Zdarzają się sytuacje, które mogą stać się przyczyną chronicznego stresu. Reakcja
na stres zależy też od indywidualnych cech charakteru. Dla niektórych ludzi stres
jest rodzajem stymulującej emocji – chyba każdy widział motocyklistów jeżdżących
na granicy ryzyka. Nie liczy się bowiem siła oddziaływującego stresora, a jego
znaczenie dla człowieka. Dla innych stres będzie odczuciem tak silnym, że stanie
się przyczyną depresji.
Streszczenie
Zawód policjanta należy do tej kategorii zawodów, w których obecne są ciągłe
i silne napięcia emocjonalne. Obcowanie ze światem przestępczym, bezpośrednie
zagrożenie fizyczne czy wręcz narażenie życia, a także poczucie niepewności
towarzyszące ciągłym zmianom organizacyjnym oraz prawno-karne i dyscyplinarne
konsekwencje błędu są obciążeniami przekładającymi się na życie zawodowe oraz
rodzinne. Nie jest to jednak jedyny zbiór przyczyn związanych z ryzykiem
podwyższonego poziomu stresu u policjantów. Drugim, istotnym i często wręcz
wysuwanym na pierwsze miejsce są stosunki wewnątrz Policji, związane z samym
systemem zarządzania oraz stosunkami interpersonalnymi. Chodzi tutaj
o niesprawiedliwe traktowanie przez zwierzchników, brak wsparcia, presję na tzw.
wysoką wykrywalność, przy jednoczesnym braku sił i środków do realizacji zadań,
uznaniowość przy ocenie pracy.
Summary
The occupation of policemen appertains into the category of occupations
where there are continuous and strong emotional liability. Dealing with the criminal
world, direct physical threats even danger of life and therefore insecurities caused
by organizational changes. As so as legal, penal and disciplinary consequences
of a mistake are transformed into a professional and family life. But they are not
the only reasons of a high risk of police officers’ stress. The second, and maybe
most important are relationships in the Police units, related to the system
of management and interpersonal relations. It means the unfair treatment
by superiors, lack of the support, the so-called a high detection rate pressing,
in the lack of forces and instruments to realize tasks and the bias in job appraisal.
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Zenon SARBAK
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
BEZPIECZEŃSTWO ODOROWE ŚRODOWISKA

Wprowadzenie
Zapach jest informacją przekazywaną do mózgu człowieka z otoczenia za
pośrednictwem zmysłu węchu. Receptory narządu węchu człowieka, których jest
2
około tysiąca znajdują się w części śluzówki nosa na powierzchni około 5 cm
nabłonka węchowego, na którym jest około 5 mln komórek węchowych. Dla
2
porównania owczarek niemiecki ma około 80 cm nabłonka węchowego i ponad
200 mln komórek węchowych, przez co węch jego jest 50 razy silniejszy niż
człowieka.
Według jednej z hipotez zapachy, którymi są cząsteczki związków
chemicznych, w wyniku dyfuzji i konwekcji docierają do receptorów węchowych
i dopasowują się jak „klucz do zamka” (rys.1).
Rysunek nr 1: Dopasowywanie się cząsteczek związku chemicznego do receptorów
1
węchu

Dalej sygnały przekazywane są drogą nerwową do neuronów węchowych
w mózgu, które są analizatorem węchowym rozpoznającym zapach. Rozpoznanie
rodzaju zapachu jest złożone i do tej pory mechanizm ten nie jest w pełni
wyjaśniony. Stwierdzono, że człowiek rozpoznaje około 10 tys. zapachów, ale ich
klasyfikacja jest trudna i głównie oparta na wrażeniach subiektywnych oraz
przypisaniu zapachu do jakiegoś powszechnie znanego. Stosuje się inną
klasyfikację na użytek prywatny np. zapach aromatyczny, owocowy, kwiatowy,
korzenny, żywiczny, zjełczały, zgniły, a inną stosuje przemysł spożywczy
np. zapach słodki, kwaśny, słony; a jeszcze inną przemysł perfumeryjny
np. zapach różany, jaśminowy, miętowy, cytrusowy, geraniowy, miodowy,
waniliowy, maślany. Należy podkreślić, że wrażenie zapachowe jest sprawą
indywidualną, gdyż ludzie posiadają różną wrażliwość na zapachy, a dany związek
chemiczny może dawać wrażenie zapachu przyjemnego lub przykrego
w zależności np. od stężenia. Natomiast oddziaływanie toksyczne na organizmy

1

J. Muller, The H&R Book of Perfume. Understanding Fragrance, Origin, History, Development,
Meaning, Johnson Publication Limited. London 1984
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żywe i przyrodę nieożywioną są niezależne od indywidualnego odczucia zapachu
(odoru).
W literaturze istnieje wiele doniesień wskazujących na zależność zapachu
związków chemicznych od budowy ich cząsteczek. Zapach związku chemicznego
zależy zarówno od długości i budowy łańcucha węglowodorowego i obecności
wiązań nienasyconych, jak i rodzaju grup funkcyjnych i ich rozmieszczenia
w cząsteczce.
Określenie rodzaju zapachu (odoru) i jego intensywności jest subiektywne
i z tego powodu trudno opracować obiektywne metody pomiaru. W tabeli 1 podano
dla niektórych związków tzw. próg węchowej wyczuwalności (SPWW), który jest
definiowany jako stężenie, przy którym zapach jest wyczuwalny przez 50% osób
z grupy reprezentatywnej dla danej populacji. Próg węchowej wyczuwalności nie
jest jednakże tożsamy z progiem rozpoznania zapachu, który jest 5 do 30 razy
2
wyższy niż SPWW , (średnio około dziesięć razy) (tab. 1).
Tabela nr 1: Próg węchowej wyczuwalności i próg rozpoznania zapachu jako funkcja
3
stężenia niektórych odorantów
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stężenie związku chemicznego w powietrzu (ppm)
NH3 H2S CH3SH CH3SCH3 CH3SSCH3 (CH3)3N CH3CHO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------próg wyczuwalności
0,1 0,0001 0,0005 0,0001 0,0003 0,0001 0,002
próg rozpoznania
0,5 0,0007 0,006 0,003 0,003 0,001 0,01

Do określenia stężenia zapachowego w powietrzu wykorzystuje się metodę
sensoryczną opisaną w normie europejskiej EN 13725:2003, na której wzorowana
jest norma polska PN-EN 13725 „Jakość powietrza. Oznaczenie stężenia
zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej, 2007 r.” W tej normie
zdefiniowano również tzw. jednostkę zapachową (jz, ang. odour unit; ou). Jest
to ilość odoranta, którą wprowadzić trzeba do jednego metra sześciennego
powietrza, tak aby osiągnąć próg wyczuwalności, czyli:
3
SPWW = 1 jz/m
Wzorcem jednostki zapachowej według EROM (ang. European Reference
Odour Mass) jest 123 μg n-butanolu. Próg wyczuwalności węchowej można więc
określić następująco:
3
3
SPWW = 123 μg/m = 0,040 μmol/mol = 1 jz/m
W przypadku innych odorantów powietrza ich próg wyczuwalności węchowej
można określić gdy stwierdzi się, że ich zapach jest tak samo silny jak zapach
3
123 μg n-butanolu (1 EROM) w 1 m obojętnego gazu w warunkach normalnych
o
(101,3 kPa, 293 K lub 760 mmHg, 0 C).
Drugim kryterium klasyfikacji zapachów (odorów) jest ich intensywność, czyli
siła wrażenia węchowego lub hedoniczna jakość zapachu, czyli rodzaj i siła
pozytywnych lub negatywnych wrażeń, określane za pomocą skali liczbowych.
W pierwszym przypadku stosowana jest siedmiostopniowa skala, w której
0 określa brak zapachu, a 6 zapach silny.

2
3

J. Kośmider, B. Mazur-Chrzanowska, B. Wyszyński, Odory, Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2002
Ibidem
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Z przedstawionych danych wynika, że brak jest jednoznacznych kryteriów
określających uciążliwość zapachową, a w związku z tym przepisów
ograniczających ich emisje do środowiska. Wiele krajów, a wśród nich Japonia,
Kanada, Francja, Holandia, Niemcy unormowało sprawy odorowego
zanieczyszczenia środowiska, natomiast w Polsce trwają od lat próby
wprowadzenia odpowiednich uregulowań.
Badania związane z identyfikacją zapachową oparte są o współczesne
metody fizykochemiczne głównie chromatografię gazową (GC) połączoną głównie
z spektroskopią jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) i spektroskopią
w podczerwieni (IR) oraz o analizę sensoryczną związaną z bezpośrednią oceną
wrażeń węchowych, wykonanych w standardowych warunkach przez odpowiednio
liczne grupy ludzi.
Na rys. 2 przedstawiono typowy chromatogram ekstraktu z fosforytu
importowanego z Tunezji.
4

Rysunek nr 2: Chromatogram ekstraktu z fosforytu tunezyjskiego

Z analizy chromatogramu wynika, że ekstrakt fosforytów przerabianych
w Zakładach Chemicznych Police zawiera prócz fluorowodoru o nieprzyjemnym
3
zapachu i niskim progu węchowej wyczuwalności (0,04 mg/m ):
- węglowodory: undekan, tetradekan, pentadekan, heksadekan i inne;
- kwasy tłuszczowe: dodekanowy, tetradekanowy, palmitoleinowy (C16),
oleinowy (C18), eikozenowy (C20) i eurekowy (C22);
- organiczne związki siarki: merkaptany (butanotiol, pentanotiol), siarczki
(dimetylowy,
dietylowy,
metylo-izopropylowy,
etylo-izopropylowy),
disiarczki (dimetylowy), tiofeny i inne w ilości około 5 kg/Mg.
Od dłuższego czasu przeprowadzane są badania dotyczące zastąpienia
węchu ludzkiego czujnikami elektronicznymi. Jednakże produkcja tego typu
urządzeń jest ograniczona z powodu wysokich kosztów i ograniczonych możliwości
wykorzystania w identyfikacji określonych odorantów.
Odoranty stanowią niepożądane składniki powietrza, wody oraz ziemi; są nimi
najczęściej związki chemiczne, których zapach wyczuwalny już przy bardzo niskich
stężeniach.

4

Ibidem
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Zmniejszenie emisji odorów osiąga się poprzez przestrzeganie ustalonych
wcześniej procedur technologicznych, modyfikację istniejącej technologii lub
wprowadzenie nowej. Jeżeli zawodzą wymienione sposoby, wówczas należy
zastosować odpowiednie metody dezodoryzacji np. przez oczyszczanie gazów
odlotowych.
Analizując powstawanie odorów można twierdzić, że są one wynikiem
fermentacji lub procesu produkcyjnego. Odory powstają w wyniku rozkładu
termicznego związków organicznych oraz ich anerobowego rozkładu
i anerobowego rozkładu produktów zwierzęcych (np. produkcja żelatyny,
przetwórnia ryb) oraz składowania ekstrementów zwierzęcych.
Jako ciekawostkę należy podać fakt, że niektóre naturalne substancje
o nieprzyjemnym zapachu są pochodzenia zwierzęcego, np. ambra stanowiąca
wydzielinę kaszalota jest woskowatą masą o nieprzyjemnym zapach, ale
po wysuszeniu i procesach utleniania surowiec nabiera zapachu kadzidła.
ambreina

Cywet (cybet) jest wydzieliną gruczołu przyodbytniczego drapieżnika,
o
zwanego cywetem (cybetem) o łatwotopliwej masie (około 30 C), zawierającej
makrocykliczny keton cyweton.
cyweton

lub
Surowy cywet zawiera skatol, czyli 3-metyloindol. Związek ten jak wynika
z nazwy chemicznej jest metylową pochodną indolu. Jest substancją krystaliczną
o silnym zapachu fekaliów, ale w dużych stężeniach wykazuje przyjemny zapach.
skatol
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Zarówno skatol (benzo[b]pirol), jak i indol (2,3-benzopirol) są związkami
heterocyklicznymi, składającymi się z pierścienia benzenowego sprzężonego
z pirolowym.
indol (różne przedstawienie wzoru chemicznego)

Właściwości zapachowe indolu są podobne do skatolu. Skatol i indol
są produktami rozkładu aminokwasów takich jak tryptofan lub serotonina.
Kastoreum – łacińska nazwa, polska – bobrowy strój – są to wysuszone
woreczki gruczołowe bobra wypełnione gęstą, mazistą czerwonobrunatną masą
o swoistym przenikliwym zapachu.
Piżmo naturalne jest substancją zapachową otrzymywaną z gruczołów
piżmowca. Zawiera do 2% olejku piżmowego, którego głównym składnikiem jest
keton makrocykliczny – muskon.
muskon

lub
Podobny w budowie chemicznej do muskonu jest egzalton:
egzalton

Źródłem odorów mogą być procesy zachodzące w naturze np. czynne
wulkany, rozkład mikroorganiczny, opary z terenów bagiennych lub wynikające
z działalności człowieka np. składowiska odpadów komunalnych, oczyszczalnie
ścieków, działalność rolnicza, a w tym chów i hodowla (fermy wielkoprzemysłowe)
oraz zakłady przemysłowe takie jak cukrownie, fabryki kwasu fosforowego,
wytwórnie i przetwórnie żywności oraz inne.
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W szczególności odoryzację powietrza atmosferycznego powoduje
przemysłowa działalność chemiczna, petrochemiczna, energetyczna
i rolniczo-spożywcza:
- rafineryjna (amoniak, siarkowodór, ditlenek siarki, merkaptany, aldehydy,
węglowodory) (tab. 2);
- energetyka węglowa, olejowa, gazowa (siarkowodór, merkaptany, ditlenek
siarki) (tab. 2);
5

Tabela nr 2: Stężenie związków odorowych emitowanych przez energetykę
----------------------------------------------------------------------------------------------------------3
Stężenie odoru (mg/m )
Rodzaj działalności
H2S C2H5SH SO2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

Petrochemia
Gaz natruralny
Spalanie gazu
Ciepłownia
Elektrownia węglowa
Elektrownia olejowa

-

-

-

3•10
19,5
300
100-3400
578
1598

przemysł chemiczny nieorganiczny: nawozy sztuczne, kwas fosforowy,
wytwórnie sody, kwasów azotowego i siarkowego (amoniak, siarkowodór,
ditlenek siarki, aldehydy i inne);
przemysł chemiczny organiczny: związki organiczne, farby, tworzywa
sztuczne, przemysł gumowy, mydła i detergenty, tekstylia (amoniak,
siarkowodór, ditlenek siarki, merkaptany, aldehydy, kwsy organiczne,
węglowodory i inne);
przeróbka drewna i wytwórnie papieru (siarkowodór, merkaptany, siarczki
alkilowe, disiarczek węgla, ditlenek siarki) (tab. 3).
3

Tabela nr 3: Zawartość lotnych związków odorowych (mg/m ) występujących
6
w przemyśle papierniczym i wiskozowym.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Masa celulozowa
Papier
Wiskoza
Związek odorowy
-5
H2S
>1000 300-10
2500
CH3SH
100
(CH3)2S
50
(CH3)2S2
40
CS2
1250
SO2
216

-

5
6

przemysł spożywczy: drożdżownie (tab. 4), przetwórnie mięsa i ryb
(siarkowodór, merkaptany, amoniak, aminy, alkohole, ketony, kwasy
organiczne, fenole, laktony, związki azotowe typu pirydyn).

G. Martin, P. Laffort (red.), Odors and Deodorization, VCH Publishers, Inc. New York 1994
Ibidem
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3

Tabela nr 4: Stężenie związków odorowych (mg/m ) w zakładach produkcji drożdży.

7

--------------------------------------------------------------------------------Związek odorowy Produkcja
Ścieki
--------------------------------------------------------------------------------H2S i merkaptany
0-32
15-180
NH3
0-6
1-2
Aminy [CH3-, C2H5-, (CH3)3-]
0,1-2
2-14
Alkohole
2-20
5-700
Ketony
1-30
10-800

Odory produkowane są również z odpadów domowych, w wyniku ich
fermentacji (tab. 5):
3

Tabela nr 5: Stężenie związków odorowych (mg/m ) emitowanych w czasie
8
fermentacji odpadów domowych.
--------------------------------------------------------------------------Związek
Stężenie
--------------------------------------------------------------------------Siarkowodór
Związki siarkoorganiczne
Merkaptany
Aminy
Kwasy organiczne
Skatole
Alkohole

0,0047
0,07
0,003
0,4
1,5
0,22
0,3

Duże ilości odorowych produktów gazowych wytwarza się w przemyśle
samochodowym podczas malowania (tab. 6).
3

Tabela nr 6: Stężenie węgla całkowitego (mgC/m ) oraz udział odorów (%)
w produktach gazowych w czasie malowania w kabinie natryskowej w przemyśle
9
samochodowym.
----------------------------------------------------------------Związek
Stężenie
-----------------------------------------------------------------3
Węgiel całkowity
600 mg/m
Glikol etylenowy
8%
Glikol butylowy
4%
Glikol heksylowy
6%
Alkohole alifatyczne
75%
Inne
7%

O uciążliwości zapachowej poszczególnych branż mogą świadczyć wnoszone
10
przez społeczeństwo skargi do odpowiednich urzędów (rys. 3).
7

Ibidem
Ibidem
9
Ibidem
10
J. Kośmider, B. Mazur-Chrzanowska, B. Wyszyński, Odory, Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2002
8
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Rysunek nr 3: Skargi na uciążliwość zapachową: przemysłu – a, chowu i hodowli – b,
11
produkcji spożywczej – c i handlu oraz usług – d
a)

b)

c)

d)

Emisja odorów jest bardzo często związana z zagrożeniem dla
środowiska, a w tym zdrowia i życia ludzi. Powoduje ona utratę miejsc
dla wypoczynku i rekreacji, degradację obszarów przyrodniczych oraz
12
gruntów rolnych. W tabeli nr 7 przedstawiono związki chemiczne najczęściej
spotykane w typowych źródłach odorotwórczych jakimi są oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów komunalnych i rolniczych, chlewnie i smażalnie
ryb.

11
12

Ibidem
M.I. Szynkowska, E. Wojciechowska, A. Węglińska, T. Paryjczak, Przem. Chem., 88,712 (2009)
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Tabela nr 7: Związki chemiczne emitowane z różnych źródeł: oczyszczalnie ścieków
komunalnych – O, składowisko odpadów biologicznych – W, smażalnia ryb – S i chlewnia –
13
C; (SPWW – próg węchowej wyczuwalności)

W powietrzu i wodzie, a głównie w ściekach występują związki powodujace
nieprzyjemny zapach. Należą do nich związki zawierające siarkę np. siarkowodór
(H2S), merkaptany zwane tiolami (RSH, gdzie R jest podstawnikiem alkilowym),
siarczki (R-S-R) i disiarczki alkilowe (R-S-S-R) oraz związki typu amin (RNH2,
R2NH i R3N) przypominające zapachem zepsute ryby.

13

Ibidem
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Wykazano, że odoryzujące związki chemiczne o podobnym zapachu mają
zwykle dużą polaryzowalność (moment dipolowy); przykładem mogą być takie
odoranty jak pirydyna, pirydazyna i pirymidyna, w przeciwieństwie do bezwonnej
pirazyny, która nie charakteryzuje się dipolowością:

Pirydyna

pirydazyna

pirymidyna

pirazyna

Metody dezodoryzacji
Na rys. 4 przedstawiono najważniejsze metody stosowane w usuwaniu
związków odorowych oraz lotnych związków organicznych z gazów odlotowych
w zależności od natężenia strumienia emitowanych gazów i stężenia lotnych
związków organicznych (odorów).
Rysunek nr 4: Zestawienie metod stosowanych w dezodoryzacji gazów odlotowych.

14

Wybór określonej metody dezodoryzacji zależy zarówno od składu
zanieczyszczonego powietrza, jego ilości którą należy poddać oczyszczaniu
w jednostce czasu, jak i stężenia odorantów i innych zanieczyszczeń. Nie ma
jednej uniwersalnej metody dezodoryzacji, każda z nich ma swoje zalety oraz
wady.
Metody dezodoryzacji powietrza wykorzystują wymienione poniżej w porządku
alfabetycznym procesy:
- absorpcyjne;
- adsorpcyjne;
- biologiczne;
14

J. Kośmider, B. Mazur-Chrzanowska, B. Wyszyński, Odory, Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2002

161

_______________________________________________________________________________

- kondensacji;
- maskowania;
- spalania termicznego;
- utleniania katalitycznego,
które zostaną tutaj krótko omówione.
Adsorpcja odorów
Adsorpcja jest procesem polegającym na wysyceniu powierzchni adsorbenta
cząsteczkami adsorbatu (w naszym przypadku cząsteczkami odoranta)
znajdującymi się w pobliżu granicy faz adsorbent-adsorbat. Adsorpcję związku
odorowego w porach adsorbenta ilustruje rys.5. Adsorpcja cząsteczek związku
15
odorowego z fazy gazowej do porów adsorbenta zachodzi kolejnymi etapami,
wśród których są następujące:
- transport cząsteczek przez granicę faz gaz-adsorbent;
- transport cząsteczek w porach adsorbenta;
- adsorpcja na powierzchni porów;
- możliwość wydzielenia ciepła adsorpcji (efekt egzotermiczny);
- przewodzenie ciepła przez granicę faz.
Rysunek nr 5: Etapy adsorpcji cząsteczek odorowego związku chemicznego w porach
adsorbenta: cząsteczki odoroweg związku chemicznego w fazie gazowej – 1, transport
cząsteczek przez granicę faz gaz-adsorbent – 2, transport cząsteczek w porach adsorbenta
– 3, adsorpcja na powierzchni porów – 4, z możliwością wydzielenia ciepła (efekt
16
egzotermiczny) – 5, Przewodnictwo cieplne przez granicę faz

Z tego powodu w procesie adsorpcji ma duże znaczenie wielkość powierzchni
właściwej, kształt porów, objętość porów i rozkład wielkości porów, stężenie i moc
centrów aktywnych oraz właściwości mechaniczne adsorbenta (gęstość,
17
wytrzymałość mechaniczna).
Adsorbenty w dezodoryzacji stosowane są w postaci sproszkowanej
(8-80 μm), granulowanej 200 μm – 6 mm) wyprasek o średnicy 0.8-5 mm i długości
5-20 mm, pastylek o średnicy kilku dziesiątek mm, włókien lub tkanin.

15

G. Martin, P. Laffort (red.), Odors and Deodorization, VCH Publishers, Inc. New York 1994
Ibidem
17
Z. Sarbak, Adsorpcja i adsobenty. Teoria i zastosowanie, Wyd. Naukowe UAM. Poznań 2000;
Z. Sarbak, Kataliza w ochronie środowiska, Wyd. Naukowe UAM. Poznań 2004; Z. Sarbak,
Nieorganiczne materiały nanoporowate, Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2009
16

162

_______________________________________________________________________________

W dezodoryzacji najczęściej stosuje się węgle aktywne oraz naturalne
i syntetyczne zeolity. Oba typy adsorbentów charakteryzują się dużą pojemnością
adsorpcyjną w stosunku do związków odorowych. Poza nimi stosuje się również
bardzo tanie adsorbenty naturalne typu ziem (okrzemkowa, Fullera, wulkaniczna),
torfy, krzemionki, tlenków glinu oraz materiały odpadowe np. trociny. Adsorbentami
o średniej efektywności dezodoracyjnej są naturalne krzemiany i glinokrzemiany
(minerały ilaste) oraz różnego typu polimerowe żywice syntetyczne. W przypadku
torfów stwierdzono, że wykazują one właściwości kwasowe i z tego względu
są stosunkowo aktywne w adsorpcji cząsteczek zasadowych takich jak aminy
i amoniak.
W praktyce adsorpcję można prowadzić w sposób ciągły lub okresowy,
stosując adsorbery z warstwą nieruchomą, ruchomą i fluidalną.
Jeżeli strumień gazu poddanego oczyszczaniu jest niewielki, a ponadto
okresowy o zmiennym stężeniu zanieczyszczeń to zalecane jest stosowanie
adsorbentów w postaci pakietów o odpowiednich kształtach, nie podlegających
regeneracji. Pakiety wykonane są zwykle z celulozy i stanowią nośnik odpowiednio
dobranego adsorbenta.
Jeżeli strumień gazu jest duży i gdy koszt świeżego adsorbenta przewyższa
koszt jego regeneracji stosuje się adsorbery z nieruchomą warstwą regenerowaną
(rys. 6). Adsorber taki pracuje do momentu osiągnięcia punktu przebicia. Wówczas
przerwany zostaje dopływ gazu zanieczyszczonego i rozpoczyna cykl regeneracji.
18

Rysunek nr 6: Adsorbery z warstwą nieruchomą 7 a) pionowy, b) poziomy,
c) z warstwą pierścieniową
19
1 – warstwa adsorbentu, 2 – luk załadunkowy, 3 – luk wyładunkowy.

W praktyce stosuje się adsorbenty z cienką i grubą nieruchomą warstwą.
Warstwy cienkie umieszcza się między performowanymi przegrodami (siatkami)
a strumień gazu kieruje się od góry.
Adsorbery z grubymi warstwami (25-100 cm) są zwykle długimi poziomymi
zbiornikami (rys. 6b), w których warstwa adsorbenta ułożona jest na przegrodzie
sitowej.
Stosując ciągły strumień gazu w instalacjach adsorpcyjnych konieczne są dwa
adsorbery. Wówczas w jednym prowadzona jest adsorpcja, a w drugim adsorbent
poddawany jest regeneracji.

18
19

J. Warych, Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych, WNT. Warszawa 1994
Ibidem
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Najpowszechniej stosowanym sposobem regeneracji jest termiczna desorpcja
zanieczyszczeń. Zwykle stosuje się parę wodną lub gorące powietrze.
W przypadku stosowania pary wodnej może zachodzić jej kondensacja w porach
adsorbenta, co wymaga dodatkowego procesu suszenia i chłodzenia.
Innym sposobem regeneracji jest usunięcie adsorbenta z adsorbera
i załadowanie go do specjalnych piecy bębnowo-obrotowych, gdzie
0
w temperaturze około 800-1000 C ulega regeneracji.
Regenerację przeprowadza się ponadto sposobem próżniowym –
wytwarzając w adsorberze ciśnienie 30-60 kPa. Metoda ta stosowana jest
w przypadku odzysku rozpuszczalników z gazów odlotowych.
Adsorpcję przeprowadzić można również w adsorberach z ruchomą
warstwą. Adsorberem jest cylindryczna kolumna z perforowanymi półkami
(rys. 7a) lub bez (rys. 7b). Zanieczyszczony gaz wpływa od dołu adsorbera i styka
się w przeciwprądzie z opadającym adsorbentem. Oczyszczony gaz opuszcza
reaktor górą. W adsorberze półkowym gaz przepływa otworami półek powodując
opadanie ziaren adsorbenta z półki na półkę.
Adsorbery tego typu mają zastosowanie w procesach usuwania par
rozpuszczalników z powietrza.
Przeprowadzenie adsorpcji przy dużej prędkości gazu prowadzi
do wytworzenia warunków fluidalnych – wówczas następuje dobre wymieszanie
złoża adsorpcyjnego z gazem oczyszczanym (rys. 7c).
Rysunek nr 7a: Schemat adsorbera do adsorpcji ciągłej z ruchomą (opadającą)
20
warstwą adsorbentu; 1 – kolumna adsorpcyjna, 2 – adsorber (wymiennik ciepła),
21
3 – chłodnica adsorbentu, 4 – separator, nr 7b: Schemat adsorbera półkowego;
1 – kolumna, 2 – półki, 3 – podgrzewacz, 4 – desorber, 5 – rura cyrkulacyjna, nr 7c:
22
Schemat adsorbera ze złożem fluidalnym; 1 – adsorber fluidyzacyjny wielopółkowy,
2 – przenośnik, 3 – zbiornik pośredni, 4 – desorber-regenerator.

a)

20
21
22

Ibidem
Ibidem
Ibidem

b)

c)
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W przedstawionej instalacji adsorbent w sposób ciągły podlega cyrkulacji
w strefie adsorpcji i regeneracji (w przeciwprądzie z strumieniem pary wodnej).
Absorpcja odorów
Absorpcja jest procesem polegającym na pochłanianiu (rozpuszczaniu) gazu
przez ciecz, rzadziej gazu lub cieczy przez ciało stałe. Absorpcja umożliwia
rozdzielanie mieszaniny gazów lub par i gazów na poszczególne składniki.
Absorbenty mogą być dwojakiego rodzaju:
- jedne z absorbowanym gazem tworzą roztwór, z którego łatwo wydzielić
gaz;
- drugie wstępują w bardziej lub mniej trwały związek chemiczny, który
stanowi:
ostateczny produkt procesu (np. woda wypłukująca z gazu amoniak) lub
może być poddany dalszym przemianom chemicznym (np. kwas
siarkowy wiążący amoniak z gazu na siarczan amonu).
Absorpcyjne usuwanie fluorowodoru
Fluorowodór należy do odorów nieorganicznych emitowanych głównie
z fabryk produkujacych kwas fosforowy, aluminium metodą elektrolizy w stopionym
kriolicie (AlF3·NaF) i przemyśle szklarskim podczas wytrawiania szkła.
Fluorowodór jest gazem, łatwo rozpuszcza się w wodzie dając stosunkowo
słaby kwas fluorowodorowy. W gazach odlotowych często występuje łatwolotny
tetrafluorek krzemu, powstający w reakcji z krzemionką (ditlenkiem krzemu):
SiO2 + 4HF ⇆ SiF4 + 2H2O
Tetrafluorek krzemu ulega słabej hydrolizie, która powoduje wytrącanie się
nierozpuszczalnej krzemionki, będącej przyczyną tzw. zarastania wypełnienia
kolumny.
Często jako ciecz absorpcyjną stosuje się roztwór wodny wodorotlenku sodu
o stężeniu 5-10%. Wówczas fluorowodór ulega następującej reakcji chemicznej:
HF + NaOH → NaF + H2O
Fluorek sodu odprowadza się do reaktora zawierającego wodorotlenek
wapnia. W wyniku reakcji:
2NaF + Ca(OH)2 → CaF2 + 2NaOH
Powstaje nierozpuszczalny fluorek wapnia oraz roztwór wodorotlenku sodu,
który zawraca się do kolumny absorpcyjnej.
Absorpcyjne usuwanie związków siarki
Oczyszczalnie ścieków, spożywcze zakłady przetwórcze (mięsne, rybne)
emitują gazy o nieprzyjemnym zapachu i niskim progu węchowej wyczuwalności.
Wśród nich są związki chemiczne o charakterze:
- kwasowym (siarkowodór, merkaptany, kwasy karboksylowe);
- zasadowym (amoniak, dimetyloamina, trimetyloamina itp.);
- obojętnym (węglowodory, aldehydy, tlenek węgla),
które w większości ze względu na małą rozpuszczalność są słabo
absorbowane w wodzie. Z tego powodu stosuje się roztwory absorpcyjne
o charakterze utleniającym np. ozon (O3), nadtlenek wodoru (H2O2), chloran (I)
sodu (NaOCl) dawniej zwanego podchlorynem sodu. Pod wpływem tych czynników
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może nastąpić całkowite utlenienie związków organicznych do ditlenku węgla
(CO2), a siarkowodoru do siarki elementarnej (S), z kolei merkaptany, siarczki
i disiarczki ulegają utlenieniu do kwasów sulfonowych lub sulfonów. Poniżej
przedstawiono reakcje zachodzące z nadtlenkiem wodoru:
CH3COOH + 4H2O2 → 2CO2 + 6H2O
CH3SH + 3H2O2 → CH3SO3 + 4H2O
CH3SCH3 + 2 H2O2 → CH3SO2 CH3
CH3SSCH3 + 5 H2O2 + 2OH → CH3SO3 + 6H2O.
Wykazano, że reakcje te mogą być przyśpieszane przez dodatek
2+
katalizatorów, jednym z nich są sole zawierające jony żelaza (II) (Fe ),
•
powodujące powstawanie rodników hydroksylowych (OH )
Ponadto stwierdzono, że mimo zmniejszenia stężenia wyjściowego odoru
reakcja utlenienia prowadzi do powstania innych, często bardziej szkodliwych
odorów. Przykładem jest utleniania alkoholi i merkaptanów ozonem:
RCH2OH + O3 → R COOH + H2O2
2RSH + 3O3 → RSSR + H2O + O2
Z tego powodu dezodoryzacja mieszanin związków odorotwórczych metodą
utleniania wymaga wcześniejszych badań testowych w celu ustalenia kierunków
reakcji.
Absorbery
Proces absorpcji odbywa się w aparatach, zwanych absorberami, w których
zapewniony jest ciągły kontakt adsorbowanego gazu (np. powietrza)
z absorbentem w jak największej przestrzeni i w możliwie najdłuższym czasie.
Znamy cztery podstawowe metody prowadzenia procesu absorpcji, a mianowicie,
gdy gaz (np. zanieczyszczone powietrze) przepuszcza się:
- nad powierzchnią cieczy (rys. 8a);
- przez kolumnę z wypełnieniem w postaci krat, sit, kulek lub pierścieni
ceramicznych (rys. 8b, 9);
- przez warstwę cieczy w postaci drobnych pęcherzyków (rys. 8c);
- przez przestrzeń wypełnioną drobno rozpryskiwaną cieczą.
Rysunek nr 8: Absorbery: kolumna rozpryskowa
23
(barbotażowa) – b) i kolumna z wypełniemiem – c)

23

H.M. Burkowie, Maszynoznawstwo chemiczne, PTK. Warszawa 1951

–

a),

kolumna

półkowa
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Rysunek nr 9: Absorber Raschiga – a) i wypełnienie półkowe adsorbera (pierścienie
24
Raschig) – b)
a)

b)

Rysunek nr 10: Skruber ceramiczny – a): rury kielichowe – 1, krućce wlotu i wylotu
25
gazu – 2 i 4, wsadka – 3, wylot i wlot cieczy absorbujacej – 5 i 6; zraszacz – b)

24
25

Ibidem
Ibidem
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Należy zaznaczyć, że absorpcji nie można stosować w jednoczesnym
usuwaniu związków odorotwórczych różniących się właściwościami. Aby zapewnić
efektywność procesu wymagany jest odpowiednio długi czas kontaktu między
związkiem odorowym a cieczą pochłaniająca. Zastosowanie odpowiednich
urządzeń absorpcyjnych [absorbery, skrubery (rys. 10)] jest kosztowne zarówno
pod względem inwestycyjnym, jak i eksploatacyjnym (związanym np. z korozją
instalacji). Absorpcja nie jest również procesem wydajnym, w związku z czym
należy zastosować wielostopniową absorpcję lub połączyć ją z inną metodą.
Spalanie katalityczne
Usuwanie
odorowych
zanieczyszczeń
organicznych
występujących
w powietrzu lub w gazach odlotowych można realizować na drodze
niekatalitycznego (termicznego) i katalitycznego (termokatalitycznego) spalania
(utleniania). Spalanie termiczne, bez użycia katalizatorów wymaga jednakże
wysokich temperatur, co z ekonomicznego punktu widzenia nie jest korzystne
(tab. 8 i rys. 11). Z tego powodu szersze zastosowanie znajduje metoda spalania
katalitycznego.
26

Tabela nr 8: Temperatura spalania wybranych związków organicznych.
o

Związek organiczny
Etylen
Ksylen
Toluen
Fenol

Temperatura spalania ( C)
metoda katalityczna
metoda termiczna
Torvex
490
210
500
250
550
350
720
250
27

Rysunek nr 11: Spalanie w dopalaczu termicznym – a) i katalitycznym – b)

Spalanie katalityczne węglowodorów i zanieczyszczeń związkami
organicznymi zawierającymi tlen, znajdujących się w gazach odlotowych powinno
prowadzić do dwutlenku węgla i wody. Niewłaściwy dobór parametrów spalania
między innymi temperatury, zawartości tlenu w gazach odlotowych, rodzaju, ilości

26
27

J. Konieczyński, Oczyszczanie gazów odlotowych, Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice1993
Ibidem
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i formy katalizatora może prowadzić do niecałkowitego spalania i w efekcie
do emisji związków (np. aldehydów), których toksyczność jest znacznie wyższa niż
pierwotnie
usuwanych.
Spalanie
katalityczne
związków
organicznych
zawierających heteroatomy, a w szczególności związków chloroorganicznych
należy prowadzić w bardzo rygorystycznych warunkach, aby przeciwdziałać
tworzeniu się innych szkodliwych związków (tab. 9).
Tabela nr 9: Główne produkty spalania związków odorowych zawierających
28
heteroatomy.
Heteroatomy
Siarka
Azot
Chlor
Fluor

Związki odorowe
merkaptany, siarczki, tiofeny
alkiloaminy, pirydyny, nitryle
chloroalkany, chloroalkeny, dioksyny
fluoroacetofenon, fluorofenol, fluorobenzen

Produkty spalania
SO2, H2O, CO2
N2, NOx, H2O, CO2
H2O, CO2, HCl
H2O, CO2, HF

Podczas spalania związków odorowych zachodzić mogą niekorzystne dla
środowiska reakcje chemiczne np.:
CS2 + 4O2 → CO2 + SO3
2H2S + O2 → S2 + 2H2O
Jako katalizatory pełnego utleniania odorów lub innych zanieczyszczeń
środowiska stosowane są materiały zawierające metale szlachetne, głównie
platynę (Pt) lub pallad (Pd) w ilościach około 0,1 do 0,5% mas. naniesione
na nieorganiczne nośniki celem zwiększenia dyspersji metalu aktywnego. Jako
nośniki stosuje się tlenek glinu (Al2O3), krzemionkę (SiO2), ditlenek tytanu (TiO2),
ditlenek cyrkonu (ZrO2), zeolity i węgle aktywne. Obecnie prowadzi się badania
nad częściowym lub całkowitym zastąpieniem metali szlachetnych tańszymi
komponentami np. tlenkami metali takich jak Cu, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Mo, W, Zn,
Ag. Nośnikowane katalizatory zawierają zwykle od kilku do kilkunastu procent
tlenków metali. Wysoką aktywnością cechują się katalizatory zawierające miedź
lub wanad. Stwierdzono również, że katalizatory perowskitowe, głównie
zawierającymi lantan (LaMeO3, Me = Ni, Co, Mn) są aktywnymi w omawianych
procesach.
Proces katalitycznego spalania można realizować w prosty sposób, montując
w rurę transportującą gazy odlotowe katalizator. W celu uzyskania przez
zanieczyszczone odorami gazy odlotowe optymalnej temperatury potrzebnej
w katalitycznym spalaniu należy doprowadzić palnik olejowy lub gazowy, którego
spaliny spowodują ogrzanie gazów odlotowych. Innym sposobem ogrzania małych
strumieni gazów odlotowych są podgrzewacze elektryczne.

28

J. Kośmider, B. Mazur-Chrzanowska, B. Wyszyński, Odory, Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2002
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Rysunek nr 12: Rozwój urządzeń do katalitycznego oczyszczania gazów.

29

Obecnie istnieje szereg rozwiązań technicznych związanych nie tyle
z katalizatorem, a bardziej z systemem transportu zanieczyszczonych gazów
i wymianą ciepła. Rozwój urządzeń do katalitycznego spalania zanieczyszczeń
30
organicznych z gazów odlotowych przedstawiono na schemacie (rys. 12).
Rodzaj i forma katalizatorów stosowanych w urządzeniach do katalitycznego
oczyszczania gazów odlotowych zawierających odorowe związki organiczne nie
różni się zasadniczo od tych stosowanych w utlenianiu lotnych związków
organicznych.
Ostatnio wśród procesów katalitycznych obiecującym kierunkiem badań
związanym z dezodoryzacją jest utlenianie fotokatalityczne. Jako fotokatalizator
bada się ditlenek tytanu (TiO2), charakteryzujący się wysokim potencjałem
utleniającym i wysoką stabilnością oraz niską ceną.
Biologiczna dezodoryzacja
Wiele mikroorganizmów wykazuje naturalną i specyficzną zdolność
do przekształcania zanieczyszczeń chemicznych, a w tym również związków
odorowych w proste, związki nieorganiczne. Naturalne procesy biologicznego
rozkładu związków organicznych są uważane za bardzo skuteczne i tanie sposoby
oczyszczania powietrza i gazów odlotowych zawierających małe ilości
zanieczyszczeń o niskich progach węchowej wyczuwalności.
Biologiczne oczyszczanie środowiska gazowego, jest prowadzone
w biofiltrach lub biopłuczkach. W skład biofiltrów wchodzi nośnik jako materiał
porowaty oraz mikroorganizmy. Nośnikiem jest zwykle gleba, kompost, torf, kora,
liście, słoma lub węgiel aktywny czy też materiały syntetyczne. Z kolei

29
30

J. Konieczyński, Oczyszczanie gazów odlotowych, Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice1993
J. Warych, Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych, WNT. Warszawa 1994
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w biopłuczkach stosuje się zawiesinę mikroorganizmów, którą zrasza się złoże
do którego doprowadza się gaz zanieczyszczony związkami odorowymi, tak jak
przedstawiono na rys. 13.
31

Rysunek nr 13: Schemat działania biopłuczki.

Kondensacja odorów
Proces kondensacji odorów podobny jest do procesów absorpcji i adsorpcji,
co związane jest z wydzieleniem danego związku odorowego z mieszaniny gazów.
Polega on na przeprowadzeniu związku lub związków odorowych zawartych
w fazie gazowej w stan ciekły poprzez obniżenie temperatury lub zwiększenie
ciśnienia. Metod kondensacyjna nie zyskała jednakże dużego wykorzystania
w praktyce.
Maskowanie odorów
W przypadku złowonnych, ale nietoksycznych związków chemicznych można
zastosować maskowanie związkami zapachowymi typu np. olejków eterycznych.
Powyższa metoda znalazła ograniczone zastosowanie tylko w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach do odświeżania powietrza. Usuwanie takich
związków z dużych pomieszczeń fabrycznych, oczyszczalni odpadów,
kompostowni lub ferm hodowlanych jest stosowane mimo, że nie jest efektywne.
Streszczenie
Opisano mechanizm rejestracji zapachu (odoru) oraz progi węchowej
odczuwalności odorów. Wymieniono naturalne i syntetyczne odory oraz zwrócono
uwagę na odory wytwarzane w wyniku działalności człowieka i metody powodujące
zmniejszenie lub całkowitą ich eliminację ze środowiska.
Summary
Mechanism of smell (odour) notice and threshold of smelling sensitivity
of odour was descirbed. Natural and synthetic odours as well as odours produced
by human activity and methods caused decreasing or total removal from
environment were mentioned.
31
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OVERWEIGHT AND OBESITY – AN INCREASING HEALTH PROBLEM IN
A POPULATION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS

Definition and criteria of obesity
According to the World Health Organization (WHO), obesity is the
accumulation of an abnormal or excessive amount of body fat in adipose tissue,
leading to the worsening of the health status. Obesity is also defined as:
„a systemic, chronic, metabolic disease resulting from the disturbed balance
between consumption and expenditure of energy (body energy homeostasis),
manifested by an increase in the amount of adipose tissue in the organism. As this
process intensifies and time passes by, pathologies and dysfunctions of all
1
systems and organs start to appear”.
Both the attempts to classify overweight and obesity in children and
adolescents, and efforts to determine certain trends in their occurrence encounter
many difficulties mostly resulting from the adoption of different criteria. In clinical
practice two classifications of obesity and overweight are used. The first of them
is based on the causes of overweight development, and the second – on
anthropometric measurements. Considering its etiopathogenesis, obesity can be
divided into simple (i.e. idiopathic or primary) obesity and secondary obesity, which
2
is an effect of endocrinopathy.
Simple obesity is the most common form of this disease observed in children
and adolescents, and constitutes around 90% of all cases. It develops in people
with genetic predisposition under the influence of environmental factors. Secondary
obesity is found in some genetically-related syndromes, hormone disorders,
hypothalamic damage, excessive insulin secretion, insulin resistance, and leptin
3
resistance.
The simplest and, at the same time, the most popular methods used to assess
the degree of obesity in children are grounded on the interpretation of weight-forheight ratio. They are based on the assumption that people of the same height
have similar fat-free body mass, so the differences in their total body weight result
from a different adipose tissue content. An indicator of overweight and obesity,

1

2

3

A. Oblacińska, Podstawy teoretyczne nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży (w:) Wspieranie dziecka
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which is most often used in the last years, is Body Mass Index (BMI). BMI serves
4
as a criterion for the classification of overweight.
Body mass [kg]
BMI = ––––––––––––––––
2
2
Height [m]
Due to the developmental dynamics of this group, the BMI of children and
adolescents is determined using percentile (or centile) charts and tables.
Centile charts (including those showing weight-for-age, height-for-age, and
weight-for-height ratios) allow us to present particular parameters graphically and
compare them to the norms. In children the BMI value is compared to the data from
a centile chart. Despite the fact that BMI determined by means of centile charts
gives the possibility of proper nutritional status assessment in children, and is
thought to be a ‘golden standard’ in diagnosing obesity, it is not often employed by
pediatricians, who mostly use body mass and proportion charts in their practice.
Anthropometric evaluation of younger children is usually done using Cole’s
5
index (LMS – Least Mean Square).
AM [kg] x SH [m]2
LMS = –––––––––––––––– x 100 [%]
SM [kg] x AH [m]2
where:
AM – actual body mass of a child,
SH – standard height for age and sex of a child,
AH – actual height of a child (the 50th centile for height for a child at a particular age),
SM – standard body mass for age and sex of a child (the 50th centile for weight for a child
at a particular age).
Thus, Cole’s index, LMS = (actual BMI/standard BMI) x 100 [%]
6
A normal LMS is noted if it equals to 90-110%; overweight 111-120%, and obesity >120%.

Epidemiology of overweight and obesity in a developing population
Obesity and overweight are a global health problem. Results of
epidemiological studies show the progressive lowering of the age threshold among
people with excessive body mass over the past three decades. Especially
upsetting is the fact that the incidence of overweight and obesity in a developing
population is increasing. According to WHO, about 20% of children are overweight,
and one-third of these are obese. According to the data of the International Obesity
Task Force (IOTF) from 2004, 155 million school-age children in the world are
overweight or obese, including 30-45 million obese children and teenagers
7
between the ages of 5 and 17 years, and 22 million aged below five.

4

A. Oblacińska, Podstawy teoretyczne..., op. cit.
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1990, s. 44, 45-60
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As early as in 1998, WHO officially pronounced obesity a worldwide epidemic
st
8
of the 21 century, affecting both adults and children. According to statistics,
1.1 milliard adult people are overweight (BMI > 25 kg/m²), more than 300 million
people are clinically obese, and 10% of the world population below 18 years of age
9
have excessive body mass.
The most disturbing data come from the United States. The American study
NHANES IV (National Health and Nutrition Examination Surveys IV), conducted
between 1999-2002, involved 8,276 children and adolescents aged 6-19 years.
The results were alarming: 31% of the group had BMI equal to or greater than the
th
th
85 centile, and 16% had BMI equal to or greater than the 95 centile for age and
10
sex.
During the last two or three decades the studies were carried out in Brazil, the
United States, China, and Russia to compare the incidence of overweight and
obesity among children aged 6-18 years. The results demonstrated an increase in
the occurrence of overweight and obesity in the first three countries (i.e. Brazil, the
United States and China). Only in Russia the number of overweight children has
dropped from 15% to 9%, which was, however, accompanied by a rise in the
number of underweight children (from 6.9% to 8.1%). This comparative analysis is
of great significance since children from the countries analysed constitute one-third
11
of the world population.
Similar studies are carried out in Europe. Consistent with the report of the
International Obesity Task Force from 2005, every fifth child in Europe has
problems trying to maintain proper body weight. The study comprised 74 million
Europeans aged 4-18 years. In this group, 16-22% (11.8-16.3 million) of the
participants were overweight, and 4-6% (2.9-4.4 million) of these were obese. The
incidence of obesity is systematically increasing. Sorry to say, around 400
thousand new cases of overweight or obesity among children are noted each year.
Comparing consecutive years – in the 70s the incidence of obesity increased
12
annually by 0.2%, in the 80s – 0.6%, and in the year 2000 as many as 2%.
The epidemic of obesity is observed in all ethnic groups, however, the
magnitude of this problem is different. Studies show that black girls constitute
a group at a particular risk of obesity. Scientists pointed out that the age-related
increase in BMI is higher among black children than their white counterparts. Slim
white boys (BMI < 50 centile), on the other hand, have more often problems trying
13
to maintain proper body weight in adulthood.

8
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A study conducted on a group of 7-9-year-old children between 1994-1995 in
Poland revealed excessive body mass in 15% of boys and 15.8% of girls, out of
14
whom 3.6% of boys and 3.7% of girls were obese. Thus, we can say that
approximately every seventh early school-age child in Poland weighs too much.
Overweight is also a serious health problem among older children, and a risk factor
of its development in adolescence is excessive body mass at the pre-school and
15
early-school age.
The research conducted by the Food and Nutrition Institute in the year 2000
suggests that obesity in the population of children and adolescents has become
a serious problem. The results obtained are alarming. Unfortunately, many parents
and children do not regard overweight as a disease. Based on the standards
of Cole et. al, overweight was noted in 15.9% of boys and 11.1% of girls, and
16
obesity in 4% of boys and 3.4% of girls.
The Polish cross-sectional study carried out by A. Krzyżaniak in the school
year 2008/2009 also demonstrated a worrying phenomenon of increasing body
weight among pupils. It was observed in all age and sex categories that body
weight was higher than in the study conducted 10 years earlier. In the population
analysed, overweight and obesity were noted in 10.5% of boys and 10.4% of girls.
This proportion is similar to all-Poland data obtained in the study of Oblacińska in
2007. In Krzyżaniak’s study, which was based on Cole’s criteria and assessed the
incidence of overweight and obesity by means of BMI, the proportion of overweight
pupils raised to 21% of boys and 15% of girls. Based on this criteria obesity was
17
diagnosed in 5.1% of boys and 3.7% of girls.
Over the decade 1995-2005 this proportion rose by about 2% both among
girls and boys. As results from the latest research on the physical development of
children and adolescents in Poland, conducted within the programme ‘OLAF5’
between 2007-2009, the incidence of excessive body mass (overweight and
obesity altogether) increased by 4-5% in boys aged 13 and 15 years, whereas in
18
girls it remained at the same level as five years earlier.
Unfortunately, most studies cannot be compared due to different evaluation
criteria of the nutritional status of children, as well as different age ranges in study
groups. There is no doubt that the proportion of overweight children in our country
shows an upward tendency. We can also predict that this problem will be
19
increasing and will affect younger and younger people.
14
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The causes of overweight and obesity at the developmental age
Obesity is mainly caused by bad dietary habits and inadequate physical
activity. Other factors that play an important role in recent years are: too low or too
high birth weight, the age of a mother at the moment of childbirth, and the financial
20
standing of a family.
At present it is estimated that around 40-70% of body mass variability is generelated. However, in some cases obesity is not fully determined by genetic factors,
21
but also environmental ones. A genetic predisposition to obesity does not
condemn the person to be obese. Nevertheless, it means that such people must
22
more carefully control their food intake.
Studies conducted in recent years proved that if both parents are obese then
23
we can assume that about two-thirds of their offspring will be obese too.
According to other sources the probability of obesity in these children may be even
24
80%.
The study on animals conducted in 1994 revealed the gene of obesity, called
the obese (ob) gene. This gene encodes a protein hormone leptin stimulating the
satiety center. It belongs to a group of anorexigenic substances, which suppress
25
appetite and decrease blood concentrations of glucose and insulin. Tests proved
that leptin lowers food intake, reduces body weight, and raises energy expenditure.
Furthermore, it hampers synthesis and secretion of the neuropeptide (NPY), which
26
increases appetite, decreases thermogenesis, and raises the insulin level.
Hypothalamic leptin-related pathways play a crucial role in the control of food
intake. Leptin, a protein produced by adipocytes, is one of the most important
hormones of the appetite control system. Its production and serum concentration
are proportional to the amount of adipose tissue. With an increase in the amount of
body fat mass, i.e. the concentration of lipid substances in cells, the plasma
concentration of leptin increases too. A rise in the leptin level, on the other hand, is
accompanied by a decreased appetite. The hypothalamus is a target of leptin
action, and the interaction between this receptor and this hormone reduces food
27
intake. What is interesting, most studies on obese people have not revealed a
mutation of the ob gene, but have demonstrated high leptin levels, which were
directly proportional to the BMI of the participants. Thus, it is probable that the
28
problem of obesity usually results from abnormalities of leptin receptors.
According to available results obese adults showed a fourfold increase in the leptin
concentration comparing to those with normal body weight, and obese children and
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adolescents had leptin levels several times higher than normal. In these people,
29
however, lower appetite was not observed, which may suggest leptin resistance.
Scientists localized also many other genes, among them the diabetes (db)
gene responsible for leptin-binding, the fat gene, the tub gene, and the agouti
gene. All genes exist in people in different combinations, which explains individual
levels of sensitivity to food intake, and higher predisposition of some people to
positive energy balance. The availability of food causes that the body increases its
ability to stock up on fats, so that it can use these reserves while starving. Today,
when people have a wide access to food and little physical effort, a higher
30
expression of these genes contributes to the developing of obesity.
The second group of contributors to obesity comprises environmental factors,
the most important of which is a long-lasting improper diet. Undernourishment
experienced as early as in foetal life, or smoking cigarettes by a mother increases
31
a risk of obesity in later life. An important factor is also the birth weight of a baby.
It has been proved that newborns with low birth weight are especially prone to
storing excessive amount of adipose tissue in adulthood, while those with normal
birth weight have a considerably better ratio of fat to fat-free tissue. Attention
should be also paid to an increase in body mass of a child in the first year of life,
32
since it plays an important role in the development of metabolic diseases. Obese
children and their parents have different dietary habits from those with normal body
weight. Obese parents serve high-energy meals that are rich in fats, sugar and
salt, at the same time giving little fruit and vegetables. Children usually eat faster,
often in the evening, they more often have snacks between meals and drink a lot of
33
sweet beverages. Unfortunately, quite a common mistake made by parents and
grandparents is giving children sweets as a reward for their good behaviour or
good marks at school. What is more, in some families excessive body weight is
perceived as a sign of healthiness. Parents may subconsciously encourage their
34
children to put on weight so that they are better integrated with the family. Thus,
35
a family may induce negative behaviour patterns potentially leading to obesity.
Another problem is low physical activity. One of the main contributors to
obesity is a sedentary lifestyle. At present, children spend about 4-5 hours a day
36
watching TV or using a computer. Even the youngest children spend more time
37
using various types of the media than playing outside with their peers. Dietz and
Gortmaker were first to notice the relationship between a growing problem of
obesity and the time devoted by children to watching TV. Their study demonstrated
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that nearly 29% of obesity cases could be avoided if children were persuaded to
spend less time watching TV.
Two other groups of contributors to obesity are social and psychological
factors. New means of transport and technological progress have undoubtedly
38
created ideal conditions for the development of obesity in recent years.
Psychological troubles, on the other hand, such as problems at school, parents’
divorce, death in the family etc. may disturb the internal mechanisms of the body,
resulting, as a consequence, in putting on weight. However, in the latter case the
overweight is moderate and usually disappears when the situation is brought under
control.
Long-term health effects of early overweight include the development of many
chronic diseases, lower quality of life, and a decline in physical efficiency in late
adulthood. The problem of obesity among adults is known for a long time. Alas, for
a dozen years or so it is also observed among children.
Obesity leads to serious complications, which can shorten patients’ lifetime.
It is believed that a high increase in body weight during the first years of life
contributes to obesity in adulthood and to the development of late complications
39
more than overweight in any other period of life.
Prevention of simple obesity, the role of a school nurse
Abnormal BMI of a child does not mean that it is condemned to being
overweight or obese for the rest of life. For its family and environment, a child’s
overweight or obesity should be the signal for the implementation of preventive and
therapeutic measures. What is the worst for children’s health is treating obesity as
40
a temporary and minor problem, which will pass without any consequences.
Obesity is a disease, which is easy to diagnose but difficult to treat. Hence,
preventive actions addressed to the developing population are of the utmost
importance.
Preventive actions are also more economical than treatment.The dramatically
rising obesity rates considerably increase the costs of medical care.Therefore, it is
so important to stop the epidemic of obesity in many countries. To achieve this
goal, the Council of the European Union drew up the document “Green Paper” on
41
the 8 December 2005. This document includes information about effective ways
to prevent obesity and its complications. During the debate, the Council of the
European Union appointed the Commission for preparing pro-health programmes
42
in the area of the European Union.
In the early-childhood and pre-school periods, preventive care of children
within primary health care is provided by paediatricians or family doctors and
43
nurses. In school such care is delivered by a school nurse.
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The range of competence of a school nurse is defined by the Regulation of the
Minister of Health of 22 December 2004 on the scope and prophylactic healthcare
of children and adolescents (The Journal of Laws No 282, item 2814; hereinafter
referred to as: Regulation). According to § 7 of the Regulation, the scope of
competence of a school nurse is the following:
- doing screening tests and interpreting their results;
- administering the post-screening procedure and providing nursing care for
pupils included in this procedure;
- providing preventive screening;
- administering fluoride prophylaxis;
- counselling on nursing care related issues;
- taking part in the planning, implementation, and evaluation of health
education school programmes, as well as undertaking other health
promotion actions;
- providing pre-medical care in cases of emergency (falling ill, getting injured
or poisoned);
- advising a headmaster/headmistress on security measures, sanitary
conditions, and the preparation of meals and organization of meal-times at
school;
- carrying out medical documentation of pupils according to the Annex to the
44
Regulation.
The above mentioned tasks are not a 'numerus clausus', which means that
a school nurse may also do other things being within her qualifications.
Thus, a school nurse provides preventive care on three levels: primary,
secondary, and tertiary.
The goal of primary prevention is to avert obesity both in people at a higher
risk of developing this health problem and those showing early signs of overweight.
Slenderness in youth does not protect us against overweight or obesity in later
years. Hence, the preventive measures undertaken by a school nurse are also
addressed to individuals with normal body weight. A nurse’s activity involves efforts
to eliminate risk factors of overweight and obesity and promote healthy lifestyle
(suitably to the age of the person). In the case of adolescents, a nurse can give a
talk or lecture. When having to do with small children, a nurse should be able to
provide information using, for example, educational games. It should be also
remembered that small children usually learn through imitation. Thus, a good
example set both by older friends, teachers and, above all, parents is of
fundamental importance.
The government is responsible for preventive actions addressed to the whole
population. These actions include: campaigns against obesity encouraging people
to physical activity and a well-balanced diet; the adoption of regulations, whose aim
is to reduce the epidemic of obesity (e.g. an order to place an information about the
caloric value and the nutritional content on every food product label); the promotion
of physical activity through the creation of sports centres, public running routes and
bike lanes; and the support of scientific research.
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Campaigns against obesity should be well thought out. Medical workers,
including nurses, prepare and monitor them in terms of their content. Schools also
fulfil an important function by teaching the principles of healthy eating and lifestyle.
Nevertheless, it should be remembered that school can help but is not a substitute
45
for parents in instilling in children healthy eating habits.
Individual prevention should be based on giving accurate information to
a young patient and his/her parents about the reasons, consequences, and ways
to avoid obesity through a proper diet and regular physical exercises.
Interventions of a school nurse within secondary prevention aim at early
detection and diagnosis of obesity, implementation of an effective therapeutic
46
programme, and avoidance of the complications of this disease. These goals are
achieved by means of screening, and thus diagnosis of obesity in children who
were not recognised as obese before, and identification of those at a high risk
of the obesity development.
Within tertiary prevention, a nurse makes efforts to prevent or postpone the
complications of obesity. She controls metabolism and arterial blood pressure,
educates on lifestyle issues, and provides pharmacological and dietary prophylaxis
in cooperation with a physician and a dietitian.
Dissatisfaction with the results of prevention programmes has resulted in
beliefs that the prevention of children’s overweight should begin as early as in the
foetal period. Women who are taken into consideration in this prophylaxis are
mainly those whose families are at a risk of obesity or type 2 diabetes. In 1998,
on the other hand, American experts recommended the age of three years as
appropriate for the beginning of the prophylaxis, diagnosis, and treatment
47
of obesity.
Considering the complexity of the situation of overweight and obese children,
the role of parents and family seems invaluable. It refers both to broadly-taken
modification of lifestyle and psychological support. Thus, before taking any
intervention, a nurse must first establish contact with a patient and his/her family.
Hence, it is so important that she has good interpersonal skills. A nurse should not
48
only support a child but also motivate it to self-control. A nurse is obliged to
attend to a child with professional care, and her interventions should be wellplanned and tailored to its individual needs in order to improve its biopsychosocial
situation.
Streszczenie
Otyłość i nadwaga stanowią globalny problem zdrowotny. Wyniki badań
epidemiologicznych wskazują, że w ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci obserwuje
się postępujące obniżanie progu wiekowego osób z nadmierną masą ciała.
Szczególnie niepokojący jest fakt wzrostu częstości występowania nadwagi
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i otyłości w populacji rozwojowej. Epidemia nadwagi i otyłości stała się zatem
wyzwaniem dla współczesnego społeczeństwa, stanowiąc poważny problem
zdrowia publicznego. Schorzenie to wiąże się z wieloma poważnymi
konsekwencjami, zarówno natury biologicznej jak i psychologicznej. Z tej przyczyny
prewencja i leczenie otyłości ma niezwykle duże znaczenie, zarówno dla jednostki
jak i całego społeczeństwa.
Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem otyłym jest niezwykle ważna.
Spełnia ona nie tylko funkcje opiekuńcze ale kładzie szczególny nacisk na
realizację funkcji profilaktycznej i promocji zdrowia w populacji dzieci i młodzieży.
Summary
Obesity and overweight are a global health problem. Results of
epidemiological studies show the progressive lowering of the age threshold among
people with excessive body weight over the past three decades. Especially
alarming is the fact that the incidence of overweight and obesity in a developing
population is increasing. Thus, the epidemic of overweight has become a challenge
for a modern society, constituting a major public health problem. This disease
entails numerous serious, both biological and psychological, consequences.
Therefore, its prevention and treatment are crucial for both individuals and the
whole society.
Nurses play an extremely important part in the care of obese children, not only
providing nursing services, but also emphasizing the role of prevention, and
promoting healthy life style.
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Izabella KUST
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
SZKOŁA W PROCESIE PRZEMIAN I FUNKCJONOWANIA DLA RYNKU PRACY
Wstęp
Wyzwania współczesnego rynku pracy w przypadku osób młodych,
absolwentów szkół i uczelni stanowią coraz częściej barierę, których pokonanie
wiąże się z działaniami, sytuacjami i wymaganiami daleko odbiegającymi od
szkolnej rzeczywistości.
Problemy zetknięcia się młodych ludzi z rynkiem pracy i związane z tym
perturbacje stanowią kanwę wielu rozważań i dyskursów. Dostosowanie
absolwenta dla potrzeb rynku pracy stanowiło zawsze istotny problem dla instytucji
oświatowych.
Dziś w dobie globalizacji, szybkości rozwoju gospodarki, nauki zmiany
w zakresie oczekiwań pracodawców są często, wymuszane przez ogólnoświatowe
trendy społeczno-ekonomiczne. W takich sytuacjach zmieniają się oczekiwania
rynku pracy, a rolą placówek edukacyjnych, jak i samych absolwentów jest jak
najszybsze dostosowanie się do tych oczekiwań.
W procesie edukacyjnym fundamentalną kwestią jest wyposażenie młodych
ludzi w wiedzę, umiejętności i postawy/kompetencje, które im umożliwią
funkcjonowanie na rynku pracy. W procesie tym szczególną rolę odgrywa
kształtowanie koniecznych dla współczesnego rynku pracy postaw, takich jak
komunikatywność, umiejętność pracy w zespołach (także międzynarodowych/
międzykulturowych), kreatywność i innowacyjność.
Szczególną rolę odgrywa uczenie przez całe życie, które umożliwia zarówno
zrozumienie procesów zachodzących w otaczającym świecie, jak również
przygotowanie do wyzwań rynku pracy. „W roku szkolnym 2001/2002 zostały
przeprowadzone badania na temat potrzeb i oczekiwań uczniów klas IV liceów
technicznych w zakresie przygotowania do egzaminu maturalnego. Celem badań
była między innymi analiza procesu zmian w sposobie przeprowadzania matury, ze
szczególnym uwzględnieniem liceów technicznych działających w zespołach szkół.
Ankietowani zostali zapytani o to, czy są zainteresowani kontynuowaniem nauki po
zakończeniu liceum technicznego, a jeśli tak, to na jakiej uczelni.
Spośród 272 respondentów 244 opowiedziało się, że zamierza kontynuować
1
naukę po ukończeniu liceum technicznego i wymieniło typy uczelni (…)”. Zatem
badana młodzież była świadoma konieczności i wartości uczenia się. Zapewne
dużą rolę odgrywał typ ukończonej szkoły gdyż licea techniczne nie dawały
uprawnień do wykonywania zawodu. Młodzież była tego faktu świadoma.
W świecie masowości informacji, którymi współczesny człowiek jest otaczany
m. in. poprzez Internet i media ważną kwestią jest umiejętność wyszukiwania,
selekcjonowania i wartościowania informacji. W procesie wyboru zawodu
informacja odgrywa fundamentalną rolę, dlatego też rola profesjonalnego
1

I. Kust, Losy absolwentów liceów technicznych w okresie wprowadzania reformy – rok 2001/2002,
(w:) B. Muchacka (red.), Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej T.II, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Kraków 2006, s. 51
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doradztwa zawodowego, służącego wartościową informacją poważnie wzrasta,
pełni rolę wspomagającą w tym również proces edukacji ustawicznej.
Zmiana w nadzorze pedagogicznym
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz.
2
1324) określono zasady sprawowania nadzoru prowadzonego przez kuratorów
oświaty. Jedną z form nadzoru pedagogicznego obok kontroli i wspomagania jest
ewaluacja. W rozporządzeniu ewaluację zdefiniowano jako praktyczne badanie
oceniające przeprowadzane w szkole lub placówce. Wprowadzony system
nadzoru pedagogicznego realizowany jest w ramach III etapu projektu
systemowego „Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru
Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły realizowanego przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego „Kapitał
Ludzki”, Działanie 3.1.współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
W rozporządzeniu określono cztery obszary ewaluacji tj.:
efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej
działalności statutowej szkoły lub placówki,
procesy zachodzące w szkole lub placówce,
funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym. Szkoła lub
placówka jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. Szkoła
lub placówka współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego
i lokalnego. Szkoła lub placówka racjonalnie wykorzystuje warunki,
w których działa,
zarządzanie szkołą lub placówką. Zarządzanie zapewnia sprawne
funkcjonowanie szkoły lub placówki.
W obszarach ewaluacji określono wymagania:
Efekty
• Analizuje się wyniki sprawdzianu/ egzaminu gimnazjalnego, maturalnego,
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
• Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności,
• Uczniowie są aktywni,
• Respektowane są normy społeczne.
Procesy
• Szkoła/ placówka ma koncepcję pracy,
• Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej,
• Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany,
• Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli,
• Kształtuje się postawy uczniów,
• Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.
Środowisko
• Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju,
• Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów,
• Promowana jest wartość edukacji,
2

Obecnie obowiązuje rozporządzenie z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2013 poz. 560)
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• Rodzice są partnerami szkoły.
Zarządzanie
• Funkcjonuje współpracuje się w zespołach,
• Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny,
• Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie.
W załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013 (Dz. U. 2013, poz.
560) określono wymagania wobec szkół i placówek, które muszą być spełnione dla
ustalenia poziomu D i poziomu B.
Poziomy spełniania wymagań przez szkoły i placówki oświatowe
w wymienionych obszarach
Poziom A oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez
szkoły lub placówki poszczególnych wymagań w obszarach
Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkoły
lub placówki poszczególnych wymagań w obszarach
Poziom C średni stopień wypełniania wymagania
Poziom D podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub
placówkę
Poziom E – niski stopień
3
W metodach badawczych zastosowano zarówno
1) badania jakościowe: wywiad z dyrektorem, wywiady fokusowe
z nauczycielami, uczniami, rodzicami i partnerami. Ponadto obserwacje
lekcji i szkoły.
2) badanie ilościowe: ankiety z nauczycielami, uczniami, rodzicami,
3) analizę dokumentów.
Ewaluacja dla szkoły, środowiska dla społeczności szkolnej jest dużym
przedsięwzięciem.
Angażuje wiele podmiotów współpracujących ze szkołą. Wypowiadają się
w wywiadach fokusowych rodzice, nauczyciele, młodzież. Ewaluacja stanowi
wysiłek dla wizytatorów, którzy w stosunkowo krótkim czasie zobowiązani są
prawem do przeprowadzenia wielu ankiet, wywiadów, spotkań. Ponadto,
wizytatorzy piszą raporty z przeprowadzonych badań. Istotnym jest fakt, iż
w spotkaniach np. z młodzieżą zwraca się uwagę na to co jest w ich świadomości
i na ile umieją stosować zapisy prawne w szkolnej codzienności. Podkreśla się
to aby zapisy statutowe, regulaminowe nie były tylko zapisem papierowym.
W szkole musimy promować wartość edukacji skutecznie, tak aby uczniowie
odczuwali, że uczenie się jest pasjonujące, aby wiedzieli, jak się uczyć, aby było to
4
przyjemne i efektywne. Wymaganie to próbuje przeciwdziałać zauważalnej
pasywności dorosłych w obszarze uczenia się przez całe życie i doskonalenia
zawodowego. Dzisiejsza rzeczywistość żąda od obywateli ciągłego doszkalania
i uczenia się, a nawyk ten i umiejętności muszą zostać wykształcone podczas
5
edukacji szkolnej. Współcześnie idea uczenia przez całe życie stanowi odpowiedź
3

Raport z ewaluacji całościowej s. 3 http://www.npseo.pl/action/raports, (pobrano 01.02.2014 r. )
Por. J. Kołodziejczyk, I. Starypan, Cenniejsza niż złoto. Rzecz o promowaniu wartości edukacji, (w:)
Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, red. G. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Kraków 2012, s.80-93
5
G. Mazurkiewicz, Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym: zasady i wartości, (w:) Jak być jeszcze
lepszym. Ewaluacja w edukacji, red. G. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kraków 2012, s. 22
4
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na potrzeby świata, którego cechą charakterystyczną jest jego zmienność i brak
przewidywalności. (…) Idea uczenia się przez całe życie wychodzi także naprzeciw
6
procesowi wydłużającego się wieku człowieka.
Zadaniem współczesnej uczelni jest kształtowanie postaw i umiejętności
miękkich, takich jak m.in. przedsiębiorczość, kreatywność, innowacyjność, praca
w zespole, otwartość na zmianę angażowanie się w działalność społeczną
i naukową. To właśnie te cechy pozwolą absolwentowi funkcjonować na rynku
7
pracy, w gospodarce opartej na wiedzy.
Aktywność intelektualna nierozerwalnie wiąże się z psychicznym
dobrostanem, dlatego jest istotne, aby instytucje zajmujące się efektywnością
intelektualną dbały również o klimat, w jakim ta aktywność zachodzi. Proponuje się
więc to w wymaganiu, aby szkoły i placówki kształtowały postawy zgodne
z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego. Poznawanie zasad
i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności szkolnej
i społeczeństwa stanowi element rozwoju, a świadomość tego, jak ważne jest
przestrzeganie reguł, decyduje o sukcesie grup. Respektowanie przez uczniów
przyjętych zasad zachowania jest jednym z warunków tworzenia poczucia
bezpieczeństwa, ale tylko wtedy, gdzie dzieje się to w duchu wolności, równości
i szacunku dla innych. Wymaganie to jest ważne dla rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, angażowania obywateli w konstruowanie demokratycznego ładu
8
społecznego i przestrzegania ustaleń.
9

Proces przygotowania młodzieży do rynku pracy
W kolejnym etapie reformy oświaty wprowadzono ewaluację jako nową formę
systemu sprawowania nadzoru pedagogicznego, w której spełnienie wymagania:
Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów jest właściwie konieczne.
Różnorodne podmioty wypowiadają się w sprawie oceny przygotowania
uczniów/absolwentów do rynku pracy oraz do dalszego kształcenia.
Transparentność tego przedsięwzięcia spowodowała, dostęp do publikowanych
raportów po każdej przeprowadzonej ewaluacji. Efektem upublicznienia raportów
jest możliwość dokonania analiz. W artykule przeprowadzona zostanie analiza
losów absolwentów i prowadzonych działaniach w szkole ponadgimnazjalnej na
rzecz przygotowania młodzieży do dalszego funkcjonowania w dorosłym,
samodzielnym życiu.
10
Na podstawie opublikowanych wyników ewaluacji jednej z warszawskich
szkół ponadgimnazjalnych można przeanalizować wymaganie: Wykorzystywane
6

7

8

9

J. Michalak-Dawidziuk, Proces boloński a reforma szkolnictwa wyższego w Polsce. Juskow B. (red.),
Informator Slawistyczny. Zbiór Prac Naukowych, Rówieński Państwowy Humanistyczny Uniwersytet,
Rówieński Instytut Słowianioznastwa Kijowskiego Sławinistycznego Uniwersytetu, Wyd. XVIII. Równe
2014, s. 152
J. Michalak-Dawidziuk, Jak przygotowywać studentów do twórczej realizacji podstawy programowej,
(w:) Kust I., Michalak-Dawidziuk J. (red.), Kształcenie i wychowanie dla pracy i rozwoju, Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Warszawa 2013, s. 199
G. Mazurkiewicz, Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym: zasady i wartości, (w:) Jak być jeszcze
lepszym. Ewaluacja w edukacji, red. G. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kraków 2012, op. cit., s. 20
Por. na konferencji XXVI Forum Pedagogów – Transgresje w edukacji. O przekraczaniu progów
edukacyjnych, organizowanej przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, w dniach
21-22.10.2013 we Wrocławiu
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są informacje o losach absolwentów. Interesującym zagadnieniem są opinie
wypowiadających
się
podmiotów
w
sprawie
oceny
przygotowania
uczniów/absolwentów do rynku pracy oraz do dalszego kształcenia.
Szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów do wspierania procesu
nauczania i wychowania. Informacje te wykorzystuje do promocji szkoły,
doskonalenia własnych działań, zachęcania i motywowania uczniów do rozwijania
zdolności i umiejętności, pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia
i motywowania uczniów oraz propagowania właściwych wzorców osobowych.
Potwierdzają to wypowiedzi ankietowe wszystkich nauczycieli (34, 100%)
i większość uczniów w ankiecie „Moja Szkoła” (69 z 87, czyli 79,3%) stwierdza, że
są informowani o losach absolwentów, a szkoła w różnych formach współpracuje
z absolwentami. Absolwenci uczestniczą w życiu szkoły, o czym świadczą
wypowiedzi dyrektora oraz większości (25 z 34 czyli 74,%) ankietowanych
nauczycieli, którzy w pytaniu otwartym jako przykłady współpracy szkoły
z absolwentami wymieniają: zapraszanie na lekcję, by opowiedzieli o swoich
doświadczeniach na studiach lub w pracy, na praktyki studenckie w celu
zmotywowania uczniów do pracy, zapraszanie na uroczystości szkolne, na
warsztaty aby zapoznać z ich twórczością (fotografia), na rozmowy o wyborze
dalszego kierunku kształcenia lub wyboru pracy, organizacja meczy pomiędzy
uczniami a absolwentami, zapraszanie absolwentów na uroczystości szkolne,
absolwenci prowadzą warsztaty dla uczniów, ułatwiają dostęp do instytucji kultury.
Ponadto dyrektor podaje, że absolwenci poprawiający wynik egzaminu
maturalnego uczestniczą w fakultetach prowadzonych dla uczniów. W wywiadzie
grupowym nauczyciele podają sposoby wykorzystywania informacji o losach
absolwentów w uczeniu i wychowaniu: jako przykład do naśladowania, wiedzą na
jakich uczelniach studiują absolwenci, przyjmują ich na praktyki studenckie i na
badania do prac dyplomowych, absolwenci biorą udział w przedsięwzięciach
organizowanych przez młodszych kolegów.
Absolwenci są przygotowani do dalszego kształcenia lub funkcjonowania na
rynku pracy na miarę swoich możliwości. Szkoła przygotowuje do dalszej edukacji.
Prawie wszyscy (30 z 34, 88,2%) ankietowani nauczyciele uważają, że uczniowie
szkoły dla zapewnienia sobie możliwość dalszej nauki na uczelni nie potrzebują
korepetycji lub innych zajęć poza szkołą. Zarówno większość uczniów (56 z 87czyli
64,4%) w ankiecie Moja Szkoła jak i większość (36 z 45 czyli 80%) ankietowanych
rodziców stwierdza, żeby zapewnić sobie możliwość dalszej nauki w szkole/
uczelni, uczniowie szkoły potrzebują korepetycji lub innych zajęć poza szkołą.
Należy jednak podkreślić, że w ankiecie Moja Szkoła zdecydowana większość
(59 z 87, czyli 67,8%) uczniów ma poczucie, że kończąc szkołę będzie dobrze
przygotowana do dalszej nauki. Podobnie większość ankietowanych rodziców
(28 z 45 czyli 62,2%) ma poczucie, że uczniowie tej szkoły są dobrze przygotowani
11
do funkcjonowania w dalszym życiu.”
Dyrektor szkoły, kadra pedagogiczna zarówno w anonimowych ankietach
jak i wywiadach fokusowych podkreślają, że szkoła przygotowuje uczniów

10

Raport z ewaluacji całościowej s. 21 dokument elektroniczny, http://www.npseo.pl/action/raports
,(pobrano 1.02.2014 r.) (% uzupełnienia – opracowanie własne)
11
Raport z ewaluacji całościowej s. 21 dokument elektroniczny, http://www.npseo.pl/action/raports,
(pobrano 1.02.2014 r.) (przeliczenia procentowe (%) to opracowanie własne)
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do funkcjonowania na rynku pracy. Wskazują na to działania jakie prowadziła
szkoła, by przygotować uczniów do funkcjonowania na rynku pracy w obszarach:
- kształtowania umiejętności interpersonalnych np. pracy w grupie,
negocjacji,
komunikowania
się,
asertywności,
autoprezentacji,
dostosowania się do norm danej społeczności, np. przestrzeganie statutu,
zasad savoir vivre.
- planowania działań, przygotowania różnorodnych akcji i projektów
promujących właściwe postawy społeczne,
- przygotowania do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym
i społecznym (np. wolontariat).
Podkreślana jest także rola konsultacji z doradztwa zawodowego, spotkań
z przedstawicielami organizacji gospodarczych i samorządowych, wizyt
przedstawicieli wyższych uczelni oraz udział młodzieży w różnego rodzaju targach
edukacyjnych oraz pomoc w rekrutacji elektronicznej na wyższe uczelnie. Wywiad
grupowy z partnerami i samorządem potwierdza, że oferta szkoły jest dostosowana
12
do potrzeb obecnego rynku pracy.
Jak oceniane jest przez uczniów ich przygotowanie do wyzwań rynku pracy?
Oceny tego stanu rzeczy nie są już tak optymistyczne i jednoznaczne.
„Na pytanie Jak widzę siebie jako ucznia i absolwenta szkoły? uczniowie
chętnie podkreślają w tym samym stopniu swoją samodzielność i kontaktowość
(79 z 86 czyli 92%) oraz podejmowanie działań (62 z 86 czyli 72%), aktywność
(50 z 86 czyli 58%). Jednocześnie niepokojąco duży odsetek uczniów deklaruje
niechęć do nauki (51 z 86 czyli 59%). Na uwagę zwraca fakt, iż większość (53 z 86
czyli 62%) uważa się za dobrych uczniów. Oznaczałoby to, że są to uczniowie
bardzo zdolni i utalentowani lub co jest bardziej prawdopodobne samoocena
uczniów jest zawyżona i odbiega od obiektywnego obrazu rzeczywistości. (…)
Zdecydowana większość (61 z 86 czyli 71%) uczniów potwierdza, że jest
przygotowania do nowych wyzwań związanych z wejściem na rynek pracy lub
dalszą edukacją. Natomiast należy zwrócić uwagę na uczniów, którzy jednak są
odmiennego zdania (25 z 86 czyli 29%). Niepokojącym jest fakt, iż zarówno
większość uczniów (56 z 87 czyli 64,4%) w ankiecie Moja Szkoła jak i większość
(36 z 45 czyli 80%) ankietowanych rodziców stwierdza, żeby zapewnić sobie
możliwość dalszej nauki w szkole/ uczelni, uczniowie szkoły potrzebują korepetycji
13
lub innych zajęć poza szkołą”.
Natomiast „należy jednak podkreślić, że w ankiecie Moja Szkoła zdecydowana
większość (59 z 87 czyli 68%) uczniów ma poczucie, że kończąc szkołę będzie
dobrze przygotowana do dalszej nauki. Podobnie większość ankietowanych
rodziców (28 z 45, 62,2%) ma poczucie, że uczniowie tej szkoły są dobrze
14
przygotowani do funkcjonowania w dalszym życiu”.
Zatem należałoby zastanowić się czy pomimo wielostronnych i różnorodnych
działań ze strony środowiska szkolnego są one wystarczające. Ważnym
dylematem są korepetycje wśród uczniów interesujące jest to czy są one
uzasadnione i konieczne czy też bardziej tkwią one w świadomości społeczności
szkolnej i mentalności pokoleniowej.
12

Ibidem, s. 21
Raport z ewaluacji całościowej s. 21 dokument elektroniczny, http://www.npseo.pl/action/raports,
(pobrano 1.02.2014 r.) (opracowania procentowe (%) uzupełnienia – opracowanie własne)
14
Ibidem, s. 21
13

193

_______________________________________________________________________________

Badanych uczniów poddano również próbie samooceny ze skalowaniem
wartości odczuć (dyferencjał semantyczny). Uczniowie oceniali swe podstawy
w skali od 1 do 8 punktów.
Wyniki te potwierdzają przedstawione wcześniej wypowiedzi uczniów:
„(…) – zdecydowana większość (76 z 86 respondentów czyli 88%) uważa
siebie za uczniów dobrych i bardzo dobrych,
- prawie wszyscy (85 z 86 czyli 99%) uczniowie deklarują samodzielność
- większość uczniów (50 z 86 czyli 58%) deklaruje aktywność na średnim
i wysokim poziomie, natomiast dużo uczniów (35 z 86 czyli 41% badanych)
przyznaje bierność w działaniach.
- przy podejmowaniu działań 14% uczniów zdaje się na innych (12 z 86)
15
natomiast uczeń sam podejmuje działania (70 z 86 czyli 81%).”
Oznacza to poważną wadę i brak przygotowania do wyzwań, w tym również
wyzwań wobec rynku pracy.
Podobnie, konsekwentnie do wcześniejszych wyników, większość badanych
deklaruje mniej lub bardziej zdecydowaną niechęć do nauki (51 z 86 czyli 59%).
Nie jest to dobrym symptomem w świetle konieczności kształcenia przez całe
życie.
16
W anonimowej ankiecie uczniowie zdecydowanie (79 z 86 czyli 92%)
wskazują, na to, że lubią kontakt z ludźmi. Fakt ten dobrze rokuje. Z analizy
raportów Urzędów Pracy wynika, że pracodawcy cenią kompetencje społeczne
rozumiane jako umiejętność życia w otoczeniu i współpracy z ludźmi.
Niepokojąca jest bierność 19% uczniów, którą deklarują w samoocenie
co w połączeniu z deklarowaną niechęcią do nauki (59%) nie prognozuje
pozytywnie w poszukiwaniu lub odnajdowaniu się na trudnym rynku pracy w tym
również w kształceniu ustawicznym. Należy zauważyć, iż jest to młodzież licealna
o kształtujących się lub ukształtowanych zainteresowaniach.
Charakterystyczną cechą powyższych badań jest znaczne zróżnicowanie
ocen przez badane grupy nauczycieli, rodziców i uczniów. Pewnym wyjaśnieniem
tego stanu rzeczy jest to, iż uczniowie swe sądy wyrażają nie mając jeszcze
doświadczeń w tego typu działaniach, nie mając możliwości weryfikacji swej
wiedzy, swoich ocen i osądów.
Podsumowanie
Celem zmian rozpoczętych w 1999 r. zarówno w polskim systemie oświaty,
jak i szkolnictwie wyższym było m.in. dostosowanie procesu kształcenia do
17
współczesnego rynku pracy.
Współpraca szkół z pracodawcami jest wciąż wyzwaniem. Należy zwrócić
uwagę na to, iż ciągłe zmiany w prawie oświatowym i ich dynamika powoduje
niestabilność. Oznacza, jak wspomniano wyżej, niepewność przyszłości,
15

Na podstawie raportu z ewaluacji całościowej, dokument elektroniczny, http://www.npseo.pl/action/
raports (pobrano 1.02.2014 r.) (% uzupełnienia – opracowanie własne)
16
Na podstawie raportu z ewaluacji całościowej, dokument elektroniczny, http://www.npseo.pl/action/
raports (pobrano 1.02.2014 r.) (% uzupełnienia – opracowanie własne) Ibidem, s. 21
17
I. Kust, Nauczyciel jako ważny czynnik jakości kształcenia w reformowanym systemie oświaty,
Juskow B. (red.), Informator Slawistyczny. Zbiór Prac Naukowych, Rówieński Państwowy
Humanistyczny Uniwersytet, Rówieński Instytut Słowianioznastwa Kijowskiego Sławinistycznego
Uniwersytetu, Wyd. XVIII. Równe 2014, s. 154
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konieczność przystosowywania się do nowej sytuacji, niekiedy w bardzo krótkim
czasie.
Stawianie pytań, nierzadko trudnych i szukanie odpowiedzi, najlepiej
w oparciu o konsultacje społeczne staje się wręcz koniecznością.
Konkludując powyższe rozważania niewątpliwie takim pytaniem jest szukanie
odpowiedzi na pytanie o jakość kształcenia, które ma wiele znaczeń jak np.
ewaluacja. Rozpoczynając od próby definiowania, wyjaśniania.
„Słowo ewaluacja jest jednym z najmodniejszych i często (nad)używanych,
w bardzo różnych kontekstach i związkach znaczeniowych. Podejmowanie tej
problematyki może okazać się dla autora nieuświadomioną pułapką. Przegląd
tekstów zawierających w tytule termin „ewaluacja” podaje w wątpliwość to, czym
ona jest: tylko oceną, wartościowaniem jak można by sądzić na podstawie
znaczenia etymologicznego tego wyrazu, czy też badaniem, rozpoznaniem,
18
poznaniem, a może wszystkim tym na raz”.
„W polskiej dyskusji na temat organizacji szkoły oraz jakości jej
funkcjonowania pojawiają się symptomy czterech procesów społecznych,
składających się na swoiste pojmowanie wiedzy, które można też uznawać za
istotny kontekst biurokratycznej praktyki ewaluacyjnej. Zarządzanie wiedzą wspiera
się na szerokim udziale ekspertów (ekspertyzacja), generuje rozbudowaną
dyskusję nad standardami wiedzy (standaryzacja jakości wiedzy), jej
urynkowieniem (merkantylizacja), oraz towarzyszącymi temu przemianami
kulturowymi (estetyzacja). Znaczenie tych zjawisk dostrzegalne jest w dyskusji nad
szkolnictwem w ogóle, a także nad szkolnictwem wyższym. Jest także znaczące
19
dla opisu praktyki biurokratycznej.”
Streszczenie
Zmiana jest jedną z nielicznych stałych cech współczesnego świata.
Dynamiczne zmiany na rynku pracy powodują problem z prognozowaniem jego
oczekiwań w dalszej perspektywie. Zmiana – w pracy, w rodzinie, w relacjach
międzyludzkich – powoduje stres u każdego człowieka. Oznacza bowiem
niepewność przyszłości, konieczność przystosowywania się do nowej sytuacji,
znalezienia odpowiedzi na wiele niewiadomych. A zatem zmiana uruchamia proces
jej adaptowania odrzucania dotychczasowego sposobu myślenia oraz
postępowania i przyjmowania nowego, tworzenia nowych relacji międzyludzkich,
kreowania nowego obrazu otaczającej rzeczywistości.
W kolejnym etapie reformy oświaty wprowadzono ewaluację jako nową formę
systemu sprawowania nadzoru pedagogicznego. Różnorodne podmioty
wypowiadają się w sprawie oceny przygotowania uczniów/absolwentów do rynku
pracy oraz do dalszego kształcenia. Transparentność tego przedsięwzięcia
spowodowała, dostęp do publikowanych raportów po każdej przeprowadzonej
ewaluacji. Efektem upublicznienia raportów jest możliwość dokonania niektórych
analiz.
18

E. Marynowicz-Hetka, Ewaluacja jako działania w polu praktyki edukacyjnej – istota i sens, (w:)
Ewaluacja a jakość edukacji. Koncepcje – doświadczenia – kierunki praktycznych rozwiązań,
G. Michalski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 42
19
J. Piekarski, Jakość wiedzy nad kontrolą – uwagi na temat „klątwy” ewaluacji biurokratycznej, (w:)
Ewaluacja a jakość edukacji. Koncepcje – doświadczenia – kierunki praktycznych rozwiązań,
G. Michalski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2011, s. 42
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Summary
Change is one of the few constants in the modern world. Labour market
dynamic changes are causing problem in forecasting its long term expectations.
Change – in professional, family or private life – causes stress in every human
being. It means uncertain future, the need to adapt to the new situation and also to
find answers for unknown. Each change involves the process of adaptation, which
is the time for overcoming obstacles and rejecting the former way of thinking and
adopting new attitudes, creating new relationships and accepting a new reality.
Evaluation was introduced in the next stage of education reform as the new
form of the pedagogical supervision system. Various people carry out an
assessment of students / graduates preparation for the labour market and their
further education. Transparency of this undertaking effected in access to published
reports after each evaluation conducted. Making reports public permits to conduct
certain analyses.
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Joanna MICHALAK-DAWIDZIUK
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
WSPÓŁCZESNA KOBIETA A EDUKACJA I RYNEK PRACY
Wstęp
Sytuacja kobiety zarówno w systemie edukacyjnym, jak i na rynku pracy
zmieniała się na przestrzeni wieków. Stereotypy dotyczące jej roli są nadal (choć
w znacząco mniejszym stopniu) pokłosiem przeszłości. W literaturze stereotypy
płci określane są jako „(…) uproszczony, schematyczny i wartościujący obraz
jakiegoś postępowania, jakiegoś typu ludzkiego, albo jakiejś zbiorowości, w tym
wypadku tę zbiorowość tworzą osoby jednej płci. Pojęcia stereotypowe traktuje się
jako odnośniki do każdej osoby z danej grupy, tym samym znacznie redukując
1
różnorodność i złożoność tych osób.”
Stereotypy płci występowały od wieków w każdym społeczeństwie, „(…)
stanowią część kultury, jednak ich wpływ na społeczeństwo bywa zmienny.
Rewolucja przemysłowa przyniosła zmiany w życiu mieszkańców Europy i Ameryki
Północnej (…). Rozwój przemysłu spowodował, że liczba rolników znacznie się
zmniejszyła. Ponadto praca na roli dotyczyła zarówno kobiet, jak i mężczyzn (…),
natomiast industrializacja zapewniła pracę zawodową niemal wyłącznie
2
mężczyznom, zmuszając kobiety do zajęcia się domem i dziećmi.”
Utrwalane na przestrzeni lat normy zachowań doprowadziły do wykształcenia
się w społeczeństwie wzorów męskości i kobiecości, co skutkowało
ukształtowaniem się stereotypów płci – „ (…) Doktryna Dwóch Sfer oraz Kultu
Prawdziwej Kobiecości. Według pierwszej z tych teorii istnieje wyraźny podział
między sferą zainteresowań kobiety, określaną jako sfera prywatna (zajmowanie
się domem i dziećmi), a sferą zainteresowań mężczyzny, traktowaną jako sfera
publiczna (praca zawodowa, udział w polityce). Według drugiej z tych teorii
prawdziwa kobiecość wiązała się z posiadaniem przez kobietę czterech cnót,
3
którymi były: pobożność, czystość, uległość i domatorstwo.”
Powyższe podejścia spowodowały wykreowanie stereotypów płci, „(…) które
4
zaczęły silnie wpływać na proces socjalizacji i wychowania dziewcząt i chłopców.
To spowodowało, iż nawet współcześnie zauważa się ograniczanie dostępu
kobiet do wykonywania określonego zawodu (np. górnik, hutnik, strażak itp.).
„Stereotypy związane z płcią są różnorodne, ponieważ obejmują zarówno cechy
związane z płcią, jak i role płciowe, także cechy fizyczne, a nawet wybór zawodów
5
odpowiednich do płci.”

1

K.L. Kuklińska, Polskie singielki, Płeć kulturowa. Feminizm. Ponowoczesność. Internet. Difin.
Warszawa 2012, s. 92
2
Ibidem, s. 91
3
D. Zaworska-Nikoniuk, Wzory kobiecości i męskości w polskiej prasie dla kobiet XIXI wieku ,
Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2008, s. 18
4
Ibidem, K.L. Kuklińska, Polskie singielki, Płeć kulturowa. Feminizm. Ponowoczesność. Internet….,
s. 92
5
Ibidem, s. 93
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To podejście wynika z poglądu, iż „(…) pewne cechy psychiczne i właściwości
6
behawioralne są typowe dla jednej z płci.” A zatem stereotypy ról płciowych „(…)
7
określają rodzaje aktywności, jakie są preferowane dla kobiet i mężczyzn.”
„(…) w XX wieku nastąpiło odejście od ról wyznaczonych powyższymi.(…)
Jednakże, (…) Polska jest krajem, w którym szczególnie silnie dostrzec można
istnienie stereotypów płciowych, mimo tego, że kraj ten prężnie rozwija się
8
i z każdym dniem zbliża się do poziomu krajów rozwiniętych.”
1. Prawa kobiet w wybranych międzynarodowych i krajowych aktach
prawnych
W XX i XXI wieku następował powolny proces kreowania silniejszej pozycji
kobiety zarówno w zakresie edukacji, jak i praw na rynku pracy. Proces ten
odzwierciedlają międzynarodowe i krajowe akty prawne. Poniższa tabela
prezentuje zapisy zaczerpnięte z wybranych międzynarodowych aktów prawnych.
Tabela nr 1: Wybrane międzynarodowe
równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
Lp.
1.

2.

6
7
8

Przepisy prawa
międzynarodowego
Europejska
Konwencja o
Ochronie Praw
Człowieka i
Podstawowych
Wartości

Europejska Karta
Społeczna, należąca
do systemu aktów
prawnych Rady
Europy z dnia 18
października 1961 r.
(Dz. U. z dnia 29
stycznia 1999 r. Nr 8,
poz. 67)

Ibidem, s. 93
Ibidem, s. 93
Ibidem, s. 94

akty

prawne

regulujące

kwestie

Wybrane zapisy
Art. 14
Korzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej
konwencji powinno być zapewnione bez dyskryminacji
wynikającej z takich powodów, jak płeć, rasa, kolor skóry,
język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie
narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości
narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek
innych przyczyn.
Preambuła
Rządy sygnatariusze, członkowie Rady Europy: (...)
zważywszy, że korzystanie z praw społecznych powinno
być zapewnione, bez dyskryminacji na rasę, kolor, płeć,
religię, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe lub
społeczne
(...) uzgodniły, co następuje: (...)
Część I
1. Każdy będzie miał możliwość zarabiania na
życie poprzez pracę swobodnie wybraną. (...)
10.Każdy ma prawo do odpowiednich ułatwień
w zakresie szkolenia zawodowego.
Artykuł 4
Prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia W celu
skutecznego wykonywania prawa do sprawiedliwego
wynagrodzenia umawiające się Strony zobowiązują się
do: (...) 3. uznać prawo pracowników, kobiet i mężczyzn
do jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej
wartości;
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Lp.
3.

Przepisy prawa
międzynarodowego
Powszechna
Deklaracja Praw
Człowieka,
uchwalona przez
Zgromadzenie
Ogólne ONZ
rezolucją 217/III A w
dniu 10 grudnia 1948
roku w Paryżu

Wybrane zapisy
Wstęp
Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności
oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich
członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą
wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie, (…)
zważywszy, że ludy Narodów Zjednoczonych
potwierdziły w Karcie swą wiarę w podstawowe
prawa człowieka, w godność i wartość osoby ludzkiej
i w równe prawa mężczyzn i kobiet (...)
Zgromadzenie Ogólne ogłasza uroczyście
niniejszą Powszechna Deklarację Praw Człowieka
jako wspólny cel dla wszystkich ludów i narodów,
aby każda jednostka i każdy organ społeczeństwa,
zachowując stale w pamięci niniejszą Deklarację,
dążyły poprzez nauczanie i wychowanie do
coraz pełniejszego poszanowania tych praw
i wolności.
Artykuł 1
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej
godności i w swych prawach. Są oni obdarzeni
rozumem i sumieniem i powinni postępować
wobec innych w duchu
braterstwa.
Artykuł 2
Każdy człowiek jest uprawniony do korzystania
z wszystkich praw i wolności wyłożonych w niniejszej
Deklaracji, bez względu na różnice rasy, koloru
skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych
lub innych przekonań, narodowości, pochodzenia
społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek
inne różnice.
Artykuł 23
1. Każdy człowiek ma prawo do pracy, do swobodnego
wyboru zatrudnienia, do sprawiedliwych i zadowalających
warunków pracy i do ochrony przed bezrobociem.
2. Każdy człowiek, bez żadnej dyskryminacji, ma prawo
do równej płacy za równa pracę.
3. Każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego
zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jemu
i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności
ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby innymi
środkami pomocy społecznej.
Artykuł 26
1. Każdy człowiek ma prawo do oświaty.
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Lp.

Przepisy prawa
międzynarodowego

4.

Deklaracja o sprawie
likwidacji wszelkich
form dyskryminacji
kobiet, przyjęta przez
Zgromadzenie
Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia
18 grudnia 1979 r.
(Dz. U. z dnia 2
kwietnia 1982 r. Nr
10, poz. 71)

Wybrane zapisy
Załącznik
Stwierdzając, że Karta Narodów Zjednoczonych
potwierdza wiarę w podstawowe prawa człowieka,
godność i wartość jego osoby oraz w równość praw
mężczyzn i kobiet, Stwierdzając, że Powszechna
Deklaracja Praw Człowieka potwierdza zasadę
niedopuszczalności dyskryminacji oraz głosi, że wszyscy
ludzie rodzą się wolni i równi w godności i w prawach, jak
też że każdy ma prawo do korzystania ze wszystkich
proklamowanych w niej wolności praw, bez względu na
jakiekolwiek różnice, w tym bez względu na różnicę płci,
Stwierdzając, że Państwa Międzynarodowych Paktów
Praw Człowieka mają obowiązek zapewnić mężczyznom
i kobietom równość praw w korzystaniu ze wszystkich
praw gospodarczych, społecznych, kulturalnych,
obywatelskich i politycznych, (...) Zaniepokojone jednak
tym, że mimo istnienia tych różnych dokumentów kobiety
są nadal przedmiotem istotnej dyskryminacji,
Przypominając, że dyskryminacja kobiet narusza zasady
równości praw i poszanowania godności ludzkiej, stanowi
przeszkodę do udziału kobiet na równi z mężczyznami
w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym
i kulturalnym ich krajów, hamuje wzrost dobrobytu
społeczeństwa i rodziny, a także utrudnia pełne
rozwinięcie możliwości kobiet w służbie swoim krajom
i ludzkości, (...) Przekonane, że pełny i wszechstronny
rozwój każdego kraju, dobrobyt świata i sprawa pokoju
wymagają jak największego udziału kobiet we wszystkich
dziedzinach na równi z mężczyznami, (...) Świadome, że
tradycyjna rola mężczyzn w rodzinie i społeczeństwie
powinna ulegać ewolucji, podobnie jak rola kobiety,
i że jest to warunkiem osiągnięcia pełnej równości
mężczyzn i kobiet, (...)
Artykuł 10
Państwa Strony podejmą wszelkie stosowne kroki w celu
likwidacji dyskryminacji kobiet, aby zapewnić im równe
prawa z mężczyznami w dziedzinie kształcenia, a w
szczególności zapewniające na zasadzie równości kobiet
i mężczyzn:
a) równe warunki orientacji zawodowej, dostępu do
studiów i uzyskiwania dyplomów we wszystkich rodzajach
zakładów kształcących, zarówno na wsi, jak i w mieście;
równość ta powinna być zapewniona zarówno w
nauczaniu przedszkolnym, ogólnym, technicznym,
zawodowym i wyższym technicznym, jak i we wszystkich
formach szkolenia zawodowego,
b) jednakowy dobór programów, jednakowe egzaminy
oraz personel nauczający, posiadający takie same
kwalifikacje, równej jakości pomieszczenia szkolne
i wyposażenie,
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Lp.

4.

Przepisy prawa
międzynarodowego

Deklaracja o sprawie
likwidacji wszelkich
form dyskryminacji
kobiet, przyjęta przez
Zgromadzenie
Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia
18 grudnia 1979 r.
(Dz. U. z dnia 2
kwietnia 1982 r. Nr
10, poz. 71)

5.
Dyrektywa
2006/54/WE
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie
wprowadzenia w
życie zasady
równości szans oraz
równego traktowania
kobiet i mężczyzn w
dziedzinie
zatrudnienia i pracy
(Dz. U. L 204 z
26.7.2006)

Wybrane zapisy
c) wyeliminowanie wszelkich stereotypowych koncepcji
pozycji mężczyzny i kobiety na wszystkich szczeblach
nauczania i we wszystkich rodzajach kształcenia przez
popieranie koedukacji i innych form nauczania, które
mogą być pomocne w osiągnięciu tego celu, a zwłaszcza
przez rewizję podręczników i programów szkolnych oraz
dostosowanie metod pedagogicznych,
d) równe możliwości w dziedzinie otrzymywania
stypendiów i innych subwencji na studia,
e) równe możliwości dostępu do programów stałego
nauczania, w tym również do programów nauki czytania
i pisania dla dorosłych i programów nauczania
elementarnego, w celu jak najszybszego zniwelowania
różnicy wykształcenia pomiędzy mężczyznami
a kobietami,
f) zmniejszenie liczby uczennic nie kończących szkół oraz
organizowanie programów dla dziewcząt i kobiet, które
przedwcześnie zaprzestały nauki, (...).
Artykuł 1
Cel
Celem niniejszej dyrektywy jest wprowadzenie w życie
zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet
i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy.
W tym celu zawiera ona przepisy dotyczące
wprowadzenia w życie zasady równego traktowania
w odniesieniu do:
a) dostępu do zatrudnienia, w tym do awansu
zawodowego i szkolenia zawodowego; b) warunków
pracy, w tym wynagrodzenia;
c) systemów zabezpieczenia społecznego pracowników.
Artykuł 5
Zakaz dyskryminacji
(…) w systemach zabezpieczenia społecznego
pracowników nie może występować jakakolwiek
bezpośrednia lub pośrednia dyskryminacja ze względu na
płeć, (…)

Przywołana w powyższej tabeli Deklaracja o sprawie likwidacji wszelkich form
dyskryminacji kobiet, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 1982 r. Nr 10,
poz. 71) w 201 art. 1 definiuje pojęcie dyskryminacji kobiet jako „(…) wszelkie
zróżnicowanie, wyłączenie lub ograniczenie ze względu na płeć, które powoduje
lub ma na celu uszczuplenie albo uniemożliwienie kobietom, niezależnie od ich
stanu cywilnego, przyznania, realizacji bądź korzystania na równi z mężczyznami
z praw człowieka oraz podstawowych wolności w dziedzinach życia politycznego,
gospodarczego, społecznego, kulturalnego, obywatelskiego i innych.”
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Stąd wymieniony dokument w art. 7 zakazuje „(…) dyskryminację kobiet
w życiu politycznym i publicznym państwa”, tak aby „(…) zapewnić kobietom, na
równych z mężczyznami warunkach, prawa:
a) głosowania we wszystkich wyborach i referendach publicznych oraz
wybieralności do wszelkich organów wybieranych powszechnie,
b) uczestniczenia w kształtowaniu polityki Państwa i jej realizacji, zajmowania
stanowisk publicznych i wykonywania wszelkich funkcji publicznych na
wszystkich szczeblach zarządzania,
c) uczestniczenia w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach
zajmujących się sprawami publicznymi i politycznymi Państwa.”
W celu zapewnienie praw określonych w wymienionej Deklaracji w artykule
2 pkt c uwzględniono zapis: „(…) zapewnić w drodze postępowania przed
właściwymi sądami państwowymi i innymi organami publicznymi skuteczną
ochronę kobiet przed wszelkimi aktami dyskryminacji.”
Szczególnie ważny zapis zawarty jest w art. 10, bowiem poświęcony jest
prawom kobiet do: orientacji zawodowej, edukacji na wszystkich poziomach
kształcenia i wychowania oraz systemu stypendialnego.
Kwestie dotyczące praw kobiet na rynku pracy reguluje m. in. Wymieniona
w powyższej tabeli Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości
szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia
i pracy (Dz. U. L 204 z 26.7.2006). W Rozdziale 3 dokumentu
zatytułowanym „Równe traktowanie w zakresie dostępu do zatrudnienia,
szkolenia zawodowego i awansu zawodowego oraz warunków pracy” w art. 14
ust. 1 Zakaz dyskryminacji zakazuje się m. in. „dyskryminacji ze względu na płeć
w sektorze prywatnym i publicznym, w tym w instytucjach publicznych,
w odniesieniu do:
a) warunków dostępu do zatrudnienia, do prowadzenia działalności na własny
rachunek oraz wykonywania zawodu, w tym kryteriów selekcji i warunków
rekrutacji, niezależnie od rodzaju działalności i na wszystkich szczeblach
hierarchii zawodowej, włącznie z awansem zawodowym;
b) dostępu do wszystkich rodzajów i szczebli doradztwa zawodowego,
szkolenia
zawodowego,
doskonalenia
i
przekwalifikowywania
pracowników, w tym praktycznego doświadczenia zawodowego;
c) warunków zatrudnienia i pracy, w tym zwolnień, a także wynagrodzenia,
(...);
d) członkostwa i uczestniczenia w organizacji pracowników lub pracodawców
bądź w jakiejkolwiek organizacji, której członkowie wykonują określony
zawód, łącznie z korzyściami, jakie dają tego typu organizacje.
Także w krajowych aktach prawnych uwzględniane są zapisy przyznające
kobiecie prawa zarówno w obszarze edukacji, jak i na rynku pracy.
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Tabela nr 2: Wybrane krajowe akty prawne regulujące kwestie równouprawnienia
kobiet i mężczyzn.
Lp.

1.

2.

Przepisy prawa krajowego

Wybrane zapisy

Art. 33.
1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej
mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym,
Konstytucja
społecznym i gospodarczym.
Rzeczypospolitej z dnia 2
2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe
kwietnia 1997 roku (Dz. U. z
prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do
16 lipca 1997 roku Nr 78,
jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej
poz. 483)
wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do
zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz
uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.
Art. 11 (2).
Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego
wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to
w szczególności równego traktowania mężczyzn
i kobiet w zatrudnieniu.
Art.11(3).
Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu,
bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,
religię, narodowość, przekonania polityczne,
przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu
ustawa z dnia 26 czerwca
na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony
1974 r. Kodeks pracy (t.j. albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy
Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.
– jest niedopuszczalna.
Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu
94 z późn.zm.)
Art. 18(3a).
§ 1. Pracownicy powinni być równo traktowani
w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu
do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, w szczególności bez względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość,
przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację
seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na
czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub
w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Oprócz
wymienionych
aktów
prawnych
regulujących
kwestię
równouprawnienia kobiet i mężczyzn, wdrożone zostały także przepisy
zapewniające ochronę kobiet w określonych pracach tj. rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 10 września 1996 roku w sprawie wykazu prac szczególnie
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uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 27 września 1996 r., nr
166, poz. 545 z ostatnimi zmianami; Dz. U. z 2002 roku, nr 127, poz. 1092). Akt
prawny określa m. in. prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych (dla
kobiet w ciąży np. prace przy obsłudze monitorów ekranowych – powyżej 4 godzin
na dobę), prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości (dla kobiet
w ciąży np. prace w wykopach oraz w zbiornikach otwartych) oraz prace
w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu (dla kobiet w ciąży lub karmiących
piersią np. prace nurków).
Innym ważnym aktem prawnym o charakterze ochronnym kobiety jest
rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków
wychowawczych (Dz. U. nr 60, poz. 277 z późn. zm.), w którym wśród licznych
zapisów regulujących kwestie określoną w tytule Rozporządzenia w § 1.1.
przyznaje się prawo pracownicy zatrudnionej, co najmniej 6 miesięcy do
skorzystania z urlopu wychowawczego „(…) w wymiarze do 3 lat w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia
przez dziecko 4 lat życia. Jednocześnie rozporządzenie w § 6.2. przyznaje
pracownicy samotnie wychowującej dziecko prawo zasiłku wychowawczego.
Przywołane wyżej, wybrane zapisy – ilustrują zarówno proces umacniania
sytuacji kobiety na przełomie XX i XXI wieku, ale także aktualną sytuację prawną
współczesnej kobiety. Sygnatariuszami wymienianych wyżej międzynarodowych
aktów prawnych jest dominująca część krajów świata.
2. Współczesna kobieta a edukacja i rynek pracy w świetle badań
2.1. Współczesna kobieta a edukacja
Edukacja postrzegana jest jako fundament współczesnej gospodarki, w której
człowiek jest kapitałem ludzkim. Ogromną dynamikę procesów zmian w polskiej
edukacji „(…) oddaje fakt, iż w okresie między 1995 a 2009 rokiem udział osób
9
z wykształceniem wyższym w grupie wieku 25-64 lata wzrósł z 9,7% do 21,2%.”
Warto zauważyć, iż w latach 90. „udział osób z wyższym wykształceniem był
niemal identyczny wśród kobiet i mężczyzn. Liczba osób, które ukończyły studia
wzrosła następnie prawie trzykrotnie wśród kobiet, podczas gdy liczba mężczyzn
o takiej charakterystyce zwiększyła się niespełna dwukrotnie. W 2009 r. udział
kobiet, które ukończyły studia, wyniósł ponad 24% w całej populacji w wieku 25-64
lata i był wyższy o 6,7 pkt proc. niż w przypadku mężczyzn. Jest to wynik
porównywalny z innymi krajami OECD, choć różnica między kobietami
i mężczyznami jest wyższa niż przeciętna, ponieważ w krajach OECD nie
przekracza 1 pkt proc. (wyjątek stanowią Finlandia i Estonia, gdzie różnice
10
wynoszę ponad 10 pkt proc.).”

9

M. Federowicz, M. Sitek (red.), Raport o stanie edukacji. Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Instytut
Badań Edukacyjnych. Warszawa 2013, s. 19
10
Ibidem, M. Federowicz, M. Sitek (red.) Raport o stanie edukacji 2010. Społeczeństwo w drodze do
wiedzy, s. 22
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Boom edukacyjny lat 90. podyktowany względami polityki edukacyjnej
państwa m. in. dotyczącej chęcią podniesienia stopnia skolaryzacji w kraju na tle
innych krajów, jak również tworzenia gospodarki opartej na wiedzy spowodował
znaczne podniesienie zainteresowanie wykształceniem wyższym. Sprzyjają temu
także wyniki dotyczące zatrudnialności osób z wyższym wykształcenia. „Najwyższy
wskaźnik zarejestrowano dla wykształcenia wyższego – 76,1%, najniższy dla
11
gimnazjalnego, podstawowego i niepełnego podstawowego – 15,5%.”
Na uwagę zasługuje także fakt, iż kobiety częściej zdają maturę niż
mężczyźni.
Powolny proces niwelowania różnic edukacyjnych między kobietami
i mężczyznami odzwierciedlają następujące dane: w 2009 r. udział osób
z wykształceniem zaledwie podstawowym był podobny wśród mężczyzn i kobiet
(11,6% i 12, 4% odpowiednio), co oznacza niemal zupełne zniwelowanie jeszcze
dosyć wyraźnych w połowie lat 90. różnic (23,6% oraz 28,8% w 1995,
12
analogicznie).
Poniższa tabela prezentuje liczbę uczniów, w tym dziewcząt w roku szkolnym
2012/13.
Tabela nr 3: Liczba uczniów, w tym dziewcząt w roku szkolnym 2012/13.

Typ szkoły

Uczniowie w Polsce
w roku szkolnym 2012/13
Liczba uczniów –
ogółem

w tym liczba dziewcząt

Szkoła podstawowa

2 160 861

1 053 485

Gimnazjum

1 177 480

563 042

201 119
17 662
14 564

60 246
11 572
9 898

183

96

2 875

1 578

560 969

219 208

521 696

209 266

818

358

Zasadnicze szkoły zawodowe
Licea profilowane, w tym:
a) dla młodzieży
b) specjalne
c) dla dorosłych
Technika i technika uzupełniające
a) dla młodzieży
b) specjalne

c) dla dorosłych
38 445
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS z 2013 r.

11

9 584

B. Balcerzak-Paradowska (red.), Kobiety na stanowiskach kierowniczych w sektorze publicznym.
Sytuacja zawodowa i rodzinna, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” A. Bączkowskiego
i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa 2014, s. 39
12
Ibidem, M. Federowicz, M. Sitek (red.) Raport o stanie edukacji 2010. Społeczeństwo w drodze do
wiedzy…, op. cit., s. 23
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Tabela nr 4. Liczba absolwentów, w tym dziewcząt w roku szkolnym 2012/13.
Absolwenci szkół w systemie oświaty
w roku szkolnym 2012/13
Liczba absolwentów –
ogółem

W tym liczba
dziewcząt

Gimnazjum

363 407
401 131

176 846
196 451

Zasadnicze szkoły zawodowe

72 335

24 384

Licea profilowane, w tym:

11 138

3 370

9 589

6 521

114

52

1 435
130 732

797
52 880

122 382

50 197

196

85

Typ szkoły
Szkoła podstawowa

a) dla młodzieży
b) specjalne
c) dla dorosłych
Technika i technika uzupełniające
a) dla młodzieży
b) specjalne

c) dla dorosłych
8 154
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS z 2013 r.

2 598

Zatem proces boomu edukacyjnego lat 90., będący efektem realizacji założeń
społeczno – gospodarczych Unii Europejskiej, spowodował poważny awans
społeczny kobiet. Jednocześnie wykształcenie podniosło poziom aspiracji
współczesnej kobiety. Jej ocena własnej osoby poważnie wzrosła. Uzyskanie
wykształcenia spowodowało inne spojrzenie na pełnione przez kobietę role
zarówno w rodzinie, jak i sferze zawodowej.
Analizując sytuację kobiet w kontekście dostępu do edukacji warto zauważyć
także kwestię edukacji zróżnicowanej na płeć. Badania przeprowadzone przez
13
Polskie Biuro Eurydice wykazały, iż w ośmiu krajach – na 31 krajowych Biur Sieci
Euridyce – funkcjonują wyłącznie szkoły koedukacyjne. Były to następujące kraje:
Francja (koedukacja jest tu obowiązkowa), Holandia, Republika Czeska, Słowacja,
Litwa, Łotwa, Liechtenstein i Dania. Pojedyncze szkoły męskie i żeńskie
zanotowano w Norwegii (9 przedszkoli i 3 szkoły podstawowe pracujące
14
w pedagogice Hjalli).
W Niemczech, Portugalii i Węgrzech występują szkoły zróżnicowane ze
względu na płeć. Najczęściej są to szkoły prywatne katolickie lub prowadzone
przez związki wyznaniowe (Węgry). Skalę szkół zróżnicowanych ze względu na
płeć ilustrują m. in. Niemcy, gdzie na 872 prywatnych szkół katolickich 27% to
15
szkoły męskie oraz 4% żeńskie.

13

Zjawisko edukacji zróżnicowanej na płeć zostało zbadane przez polskie Biuro Eurydice, w dniu
15 październiku 2007 r. poprzez zwrócenie się z pytaniem, dotyczącym występowania tego typu
edukacji w Europie postawionym w Sieci. Na pytanie to odpowiedziało 15 z 31 krajowych biur Sieci.
14
M. Górowska-Fells (oprac.), Edukacja zróżnicowana na płeć, Polskie Biuro Eurydice, Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji. Warszawa 2007, s. 2
15
Ibidem, s. 2
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2.2. Współczesna kobieta a rynek pracy
„Tempo i skala zmian w obszarach wiedzy, nauki i zastosowania ich zdobyczy
w szeroko pojmowanej gospodarce wymusiły konieczność ciągłej aktualizacji
16
nabytej wcześniej wiedzy, umiejętności i zdobytych kwalifikacji.” Rynek pracy
wymaga wysokokwalifikowanej kadry. Mimo to, sytuacja kobiet na rynku pracy
zasadniczo różni się od obszaru edukacji, w którym kobiety – jak pokazują
przywołane wcześniej dane statystyczne oraz wyniki badań – uzyskują przewagę
w porównaniu z mężczyznami. Na rynku pracy kobiety – pomimo posiadanego
wykształcenia napotykają szereg barier. Dotyczy to m. in. dostępności do pracy,
wysokości wynagrodzenia, uzyskiwania awansów.
Analizując przyczyny aktywności zawodowej kobiet nastąpiły wyraźne zmiany.
W dotychczasowym ujęciu dochody kobiety stanowiły – w przypadku zbyt niskich
dochodów mężczyzny – ich uzupełnienie, co pozwalało na zaspokojenie potrzeb
rodziny. Obecnie dochody kobiety stanowią równorzędne źródło dochodów rodziny
np. w przypadku bezrobocia mężczyzny kobieta staje się głównym żywicielem
rodziny. Stąd konieczność zmiany w podejściu do polityki zatrudnienia
i wynagrodzenia kobiety i mężczyzn.
Warto zauważyć, że pomimo, iż kobiety mają wyższy poziom wykształcenia,
niż mężczyźni to dominuje wśród nich wykształcenie na poziomie licealnym, co
faktycznie oznacza brak przygotowania do jakiegokolwiek zawodu. Mężczyźni
częściej wybierają naukę w szkołach zasadniczych zawodowych lub technikach,
w wyniku czego uzyskują uprawnienia do wykonywania konkretnego zawodu.
„W ostatnich latach coraz trudniej jest uzyskać pracę absolwentom szkolnictwa
ogólnokształcącego na rzecz coraz większego zapotrzebowania na pracowników
inżynieryjno-technicznych, zaś rynek pracy wykazuje zapotrzebowanie na
17
pracowników inżynieryjno-technicznych i specjalistów różnych branż.”
Poniższe tabele prezentują aktywność zawodową kobiet oraz poziom
zatrudnienia.
Tabela nr 5: Współczynnik aktywności zawodowej ludności Polski wg płci w latach
2008-2013 (%)
Rok

Kobiety

Mężczyźni

2009

47,5

63,5

2010

48,2

64,3

2011

48,7

64,7

2012
43,3
18
Źródło: Własne na podstawie danych GUS

16

56

I. Kust, Edukacja ustawiczna jako wyzwanie współczesnego społeczeństwa obywatelskiego,
H. Marek, A. Zduniak (red.), Człowiek – Społeczeństwo – Państwo w sytuacjach kryzysu.
Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Tom 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa,
Poznań 2014, s. 89
17
I. Kust, Wyzwania dla edukacji permanentnej wobec zmieniającego się rynku pracy (w:) I. Janicka, M.
Znajmiecka-Sikora (red.) Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt?, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego. Łódź 2014, s. 319
18
Małe Roczniki Statystyczne GUS w latach 2010, 2011, 2012, 2013
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Tabela nr 6: Wskaźnik zatrudnienia wg płci (w %)
Rok

Kobiety

Mężczyźni

2009

43,3

58,3

2010

43,4

58,6

2011

43,4

58,9

2012
43
19
Źródło: Własne na podstawie danych GUS

58,4

Zaprezentowane powyżej zestawienia ukazują problem różnicy dostępności
do rynku pracy pomiędzy kobietami i mężczyznami. W okresie czteroletnim –
w żadnym z przywołanych wyżej lat – kobiety nie wyrównały z mężczyznami
poziomu aktywności zawodowej oraz poziomu zatrudnienia. W przypadku
współczynnika aktywności zawodowej na przestrzeni lat 2009-2012 odnotowuje się
bardzo poważne różnice.
„Analizując współczesny rynek pracy można wskazać jego dwie główne
cechy, tj.:
- niestabilność,
20
- nieprzewidywalność.”
Fakt ten czyni rynek pracy niezwykle trudnym i skomplikowanym.
Współczesny rynek pracy charakteryzuje się utrzymującym wysokim poziomem
bezrobocia. Analizując zjawisko bezrobocia w kraju od 2002 roku różnice
w poziomie bezrobocia, występujące między kobietami a mężczyznami zmieniają
się. Poniższa tabela prezentuje zestawienie skali bezrobocia wśród kobiet
i mężczyzn w latach 2002-2013.
Tabela nr 5: Bezrobotni według płci w latach 2002-2013. Zmiany poziomu
bezrobotnych kobiet i mężczyzn w latach 2002-IV 2013 (Stan w końcu okresu
sprawozdawczego)

Rok

19
20

% udział
bezrobotnych
% udział
Zarejestrowane
Zarejestrowane
kobiet w
bezrobotnych
bezrobocie
bezrobocie
liczbie
mężczyzn w liczbie
kobiet
mężczyzn
bezrobotnych
bezrobotnych ogółem
ogółem

2002

1 645,80

51,20

1 571,20

48,8

2003

1 634,70

51,50

1 541,00

48,5

2004

1 568,50

52,30

1 431,10

47,7

2005

1 486,40

53,60

1 286,60

46,4

2006

1 305,70

56,50

1 003,70

43,5

Ibidem,
J. Michalak-Dawidziuk, Kreowanie bezpiecznego rynku pracy w świetle polskich i europejskich
norm prawnych, M. Kuć, T. Węglarz, (red.), Człowiek – Społeczeństwo – Państwo w sytuacjach
kryzysu. Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Tom 3, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Bezpieczeństwa. Poznań 2014, s.116
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Rok

2007
2008

% udział
bezrobotnych
% udział
Zarejestrowane
Zarejestrowane
kobiet w
bezrobotnych
bezrobocie
bezrobocie
liczbie
mężczyzn w liczbie
kobiet
mężczyzn
bezrobotnych
bezrobotnych ogółem
ogółem
58,20
41,8
1 017,30
729,2
833,4

56,6

640,3

43,4

2009

966,4

51,1

926,3

48,9

2010

1 014,80

51,90

939,9

48,1

2011

1 060,20

53,50

922,5

46,5

2012
51,40
48,6
1 099,20
1 037,60
Źródło: Opracowanie własne na podstawie opracowania pt.„Informacja na temat rynku
pracy, działań rządu na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i jego skutkom oraz planowanych
i wdrażanych zmianach funkcjonowania urzędów pracy, MPiPS, Warszawa, 2013, s. 8

Z powyższych danych wynika, iż szczególnie ostre różnice w poziomie
bezrobocia kobiet i mężczyzn wystąpiły w latach 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
i 2011.
Także w roku 2013 r. bezrobocie osiągnęło poziom 1 700 tys. osób, w tym
827 tys. kobiet i 873 tys. mężczyzn. Zatem kobiety stanowiły 48,6% bezrobotnych
21
wg BAEL. Przywołane dane statystyczne ukazują trudną sytuację kobiet na
współczesnym rynku pracy. Kobietom trudno znaleźć pierwszą pracę, jak również
mają poważne trudności z powrotem do pracy po dłuższej przerwie w pracy
związanej z urlopem macierzyńskim i wychowawczym.
Zakończenie
Zaprezentowane w niniejszym artykule zestawienia ukazują poważne różnice
między zapisami zawartymi w regulacjach prawnych – zarówno w prawie
międzynarodowym, jak i krajowym – a rzeczywistą sytuacją kobiet. Dysproporcja
występująca między osiągnięciami edukacyjnymi a realną sytuacją na rynku pracy
w poważnym stopniu pogłębiają dyskomfort współczesnej kobiety.
Ważną kwestią w procesie równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest
posiłkowanie się doświadczeniami innych krajów. „We wszystkich krajach Unii
Europejskiej (UE) znaczny odsetek kobiet ma „nietypowe” zatrudnienie, takie jak
prace w niepełnym wymiarze godzin, zatrudnienie tymczasowe, nietypowy rozkład
22
czasu pracy, praca na własny rachunek i umowy podwykonawstwa.”
Analizując zjawisko wzrostu „(…) zatrudnienia tymczasowego i w niepełnym
23
wymiarze godzin jest ogólne dążenie do elastyczności i redukcji kosztów.”

21

Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Warszawa, s. 1 http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacjakobiet-na-rynku-pracy/ (pobrano 16.05.2014 r.)
22
D. Meulders, O. Plasman, R. Plasman, Nietypowe formy zatrudnienia w Unii Europejskiej (w:)
E. Geske Dijkstra, J. Plantega (red.), Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2003, s. 79
23
Ibidem, D. Meulders, O. Plasman, R. Plasman, Nietypowe formy zatrudnienia w Unii Europejskiej...,
s. 82
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Innym istotnym czynnikiem jest także podejście samych kobiet do ich praw
zarówno w życiu zawodowym, społecznym, jak i prywatnym. „Bez działań na rzecz
podnoszenia samoświadomości u kobiet nie będzie bowiem możliwa poprawa ich
sytuacji czy to w życiu zawodowym, społecznym, czy też – co najistotniejsze –
24
w życiu prywatnym.”
Kształtowaniu świadomości powinien sprzyjać także system wychowawczy.
„Od wczesnego dziecińska dziewczynki są uczone, że mogą być szczęśliwe
i osiągnąć sukces jedynie jeśli będą się zachowywać w pewien stereotypowy
sposób – jeśli będą uprzejme, jeśli będą mówiły łagodnym głosem będą ulegały
25
otoczeniu i koncentrowały się na budowaniu relacji.”
Warto podkreślić, iż dążenie kobiet do zdobywania wykształcenia powoduje
wzrost ich aktywności zawodowej, co skutkuje podniesieniem stopnia obciążenia
związanego z łączeniem obowiązków zawodowych i rodzinnych. Stąd współczesny
trend kreowania partnerskiego modelu rodziny, który – jak na razie – jest bardziej
kreowany przez kobiety, a jedynie deklaratywnie popierany przez mężczyzn.
Jednocześnie „(…) działania ułatwiające włączanie się mężczyzny do opieki nad
dzieckiem, tym samym większe zaangażowanie się w jego proces wychowawczy
26
następują bardzo wolno.”
Podsumowując podjęty temat można wysnuć wniosek, iż sytuacja
współczesnej kobiety w systemie edukacyjnym i na rynku pracy zasadniczo różni
się. Wynikiem znaczącego podniesienia wykształcenia jest chęć wykorzystania
posiadanych przez kobiety kwalifikacji. Praca stwarza możliwości rozwoju,
samorealizacji, dostarcza satysfakcji, jest ważnym elementem motywacyjnym do
dalszych działań, a także podnosi prestiż w hierachii społecznej. Wszystko to
sprawia, iż współczesna kobieta jest silnie zdeterminowana do kreowania
własnego trwałego miejsca na rynku pracy.
W tej sytuacji edukacja, która tak znacząco rozbudziła aspiracje kobiet może
i powinna wspomagać proces podnoszenia świadomości społecznej w zakresie
praw kobiet na rynku pracy. Warto bowiem pamiętać, że nawet najdoskonalsze
prawo wdrażają i realizują ludzie, zatem od ich świadomości znaczenia problemów
jest uzależniona rzeczywista realizacja zapisów legislacyjnych oraz jakość ich
wdrażania. Ważne jest, aby obserwator życia codzienne nie wysnuł następującej
refleksji:
„Przede wszystkim jednak rzucało mi się w oczy coś, czego nikt zdawał się
27
nie dostrzegać – że ta młoda demokracja jest światem bez kobiet.”
Streszczenie
Rola kobiety na przestrzeni wieków zmieniała się. Jednakże nigdy wcześniej
kobieta nie była tak samodzielna i niezależna jak obecnie. Dostęp do edukacji
i rynku pracy dla kobiety współczesnej jest nieporównywalnie łatwiejszy niż
24

B. Kalinowska-Nawrotek, Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2005, s. 129
25
L.P. Frankel, Grzeczne dziewczynki nie awansują, Wydawnictwo HELION. Gliwice 2005, s. 17
26
J. Michalak-Dawidziuk, Znaczenie rodziny w procesie dokonywania wyboru zawodu przez
uczniów (w:) I. Janicka, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt?,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s.167
27
K.L. Kuklińska, Polskie singielki, Płeć kulturowa. Feminizm. Ponowoczesność. Internet. Difin.
Warszawa 2012, s. 95
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w minionych wiekach. W Unii Europejskiej w 2009 r. na 100 studiujących mężczyzn
28
przypadały średnio 124 kobiety. W Polsce w roku 2011 wśród osób w przedziale
wiekowym 25-64 lata 27,6% stanowiły kobiety z wykształceniem wyższym,
29
a 19,8% mężczyźni. Także na poziomie studiów podyplomowych i doktoranckich
odnotowuje się przewagę studiujących kobiet. Wraz ze wzrostem poziomu
wykształcenia, rosną także aspiracje zawodowe kobiet. Badania wykazują jednak,
iż płeć nadal stanowi przeszkodę w osiąganiu aspiracji zawodowych wielu
wykształconych kobiet.
Summary
The role of a woman has evolved over the centuries. What is more, never
before have women been so independent as today. Access to education and the
labour market for modern women is incomparably easier than it was the case over
the past centuries. In 2009, in the European Union, there were 124 female
30
students per 100 male students . In Poland in 2011, there were 27.6% women
with higher education in the 25-64 age group, whereas the share of men with
31
higher education amounted to 19.8%. Also more women than men attend
postgraduate courses and are doctoral students. Along with higher education
levels, professional aspirations of women grow. However, research shows that
gender still forms an obstacle in achieving professional aspirations by many welleducated women.
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THE HIGHER EDUCATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN POLAND
Introduction
Nowadays, in the societies termed by Peter Drucker as knowledge societies
access to education, including especially higher education, has become a key
issue. In knowledge societies creating and processing knowledge is a main
1
commodity for their economies. Higher education provides with knowledge, skills,
and social competences, which increase chances on the labour market. Higher
studies equip not only with qualifications but also with the ability to change them.
Moreover, studies still increase chances to undertake a more satisfying job and
limit unemployment risk. The earnings of better educated ones are usually higher,
which pays back individual expenditures on education. Generally speaking, higher
education ensures higher quality of life both in economic as well as social
2
dimension.
3
These theses are reflected also in the case of disabled people. Hence,
another thesis can be proposed that increasing the disabled people’s education
opportunities is a key to solve many of their problems. Their inclusion
in the education system must start from mainstream education on the primary and
secondary level. One the one hand, this is a great challenge for education systems
to create possibilities to learn in the mainstream education for the disabled people.
This also refers to higher studies. It is a precondition of success for all people, with
or without disabilities, to complete higher studies.
The higher-education institutions’ mission, originating from the university
traditional importance and role, is to show social sensitivity and responsibility.
Thus, the higher school should integrate, promote equal opportunities in social life.
4
This means an obligation to support disabled students in the education process.
Although it is claimed that the traditional role of the university is gradually falling
5
into oblivion, tasks being social and cultural in nature are still imposed on higher
schools. Social inclusion should be one of them.
1
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The subject of the research includes the impact of legal support guarantees
for people with disabilities in higher education on undertaking the higher education
by the disabled. The purpose of this article is to analyze higher education for
persons with disabilities, in the context of creating by the public authorities legal
framework ensuring the disabled equal access to higher education and support
in the learning process. The article analyzes the higher education of persons with
disabilities in Poland after 1989, so in terms of democracy, in which all social
categories should have access to social rights. It should be emphasized that
Poland is one of these countries in which the needs of disabled people have been
ignored for a long time. The system of special education created in the time
of the Polish People’s Republic segregated and as a result eliminated disabled
people from the mainstream education system. In order to bring these people back
to society, many barriers – psychological, social, even communication and
architectural – are to be broken down. Also higher education has been ignoring
the disabled people’s needs for a long time. Naturally, disabled people did study
those days; however, special conditions for their learning were provided if their
academic community was able to show its good will. Not until the twenty first
century could we notice meaningful changes in the matter.
In order to achieve the objective of the research, two research questions need
to be answered. The first concerns the undertaking of higher education of persons
with disabilities. The second concerns the creation of legal frameworks that enable
the access to higher education of disabled people and their impact on higher
education interest.
The empirical basis for the analysis is the public statistical data. It is related
to the number of students with disabilities having legally adjudicated disability, who
presented an appropriate document at their schools. Students do not have
to officially disclose their disability, however no support is available if they decide
not to submit disability certificates. Thus, it is rare for such students to avoid official
disclosure of their disability. The methods used in the article are, as follows,
historical, comparative, statistical, as well as, the institutional and legal analysis.
Students with Disabilities in Higher Education Institutions
The transformation period was a time of dynamically growing education
ambitions. As a matter of fact, these aspirations were supported by the state’s
policy aiming at the promotion of secondary and higher education. General lifting
of the society’s education level was a goal, however, the labour market and related
opportunities were equally crucial. On the one hand, the studies delay entering
the labour market, but on the other – they enhance chances to find employment.
The number of students increased from 400 000 to over 1 900 000 in the record
year of 2006. Although in 2012 this number decreased to just under 1 700 000, this
6
was caused mainly by the population decline and not by education preferences.
In 1988, thus at the threshold of the system transformation, hardly 3%
of the disabled had higher education, whereas 15% had secondary education
enabling further learning at higher studies. This situation had a significant impact
rd
on the disabled people’s higher education in the 3 Republic of Poland.

6

Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r. Warszawa 2013, p. 29
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Not until 1997 did the public statistics of the Polish Central Statistical Office
started to report on disabled students. It does not mean naturally that disabled
people were absent at Polish higher institutions, but their number – 828 in 1997,
proves that hardly any disabled person undertook higher studies. While the general
number of students increased at the beginning of the 1990s, the general number
st
of disabled students did not grow until the beginning of the 21 century. But
the dynamics of the process is significantly greater. In 2005 the number of disabled
students reached almost 15 000, while in 2010 their number was 30 000 and it still
growing (figure no. 1).
Figure no. 1: Disabled students at higher-education institutions between 1997 and
2012

Source: Publications of Central Statistical Office: Szkoły wyższe i ich finanse between
1998 and 2013.

This increase of the disabled students’ number is also noticeable if one uses
a percentage rate in reference to disabled people among all students. In 1997 this
percentage hardly reached 0.08%, but in 2012 it was already 1.89%. This rise
results from ceaseless growth of the disabled students’ number and the general
stabilisation of the student number (figure no. 2).
Figure no. 2: Participation of disabled students in the total number of students
between 1997 and 2012.

Source: As in figure no. 1.
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Such analysis of the number of disabled students and their participation
in the general number of students indicates impressing changes in the issue
of the disabled people’s higher education. The question is, however, whether
almost 32 000 of disabled students is a really large number? Yes and no. Yes,
as the numerical growth, over 38 times higher, within 15 years is a very good
result. Yet, the percentage of studying disabled people is significantly lower
in comparison to the total number of all students. Taking into consideration the fact
that the percentage of the disabled in Poland is running at about 12%
7
of the population, one can state that the growth of disabled people among all
students still remains very small. The population statistics by education confirm this
fact. The participation of people with higher and secondary education is indeed
growing – and in both categories of the population in total and disabled people –
but the percentage of highest educated people among the disabled still remains
meaningfully lower (figure no. 3). Moreover, the difference between the disabled
and the population in total does not decrease, on the contrary – in 2011 it was 2.5,
whereas in 2002 it was 2.2.
Figure no. 3: Education of people aged 15 and more according to the national
censuses.
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Source: Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna.
Część I. Ludność. Warszawa 2013, p. 36, 64

But one important question arises – do all disabled people have the potential
to undertake higher education? The question relates to intellectual capabilities and
disability degree, which must be somehow compensated. It proves that only 4%
8
of disabled people suffer from mental disability, whereas 29% have their disability
9
stated to be significant. Not every case, however, requires considerable
compensation. It is important to understand that disabilities vary and the resulting
limitations do not have to stop from undertaking higher studies. Generally
7
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speaking, the majority of the disabled is capable enough to study with appropriate
support and compensation for their limitations.
So why did disabled people become increasingly interested in higher
education? To some degree their interest was motivated by the universities’
openness towards them. But it seems that the changes at higher schools were
triggered by the very fact that the number of students with special needs was
increasing. This is a common tendency in highly developed countries that
10
the number of disabled students is growing.
But surely, higher number
of the students with disabilities results from the general trends of propagating
higher education and from the growing number of all students. Yet another factor
contributing to the growing number of disabled students is related to the specificity
of this social category. Since the beginning of the 1990s we have been witnessing
a change of attitude towards disabled people in the education system. More and
more teaching opportunities for the sake of the disabled have appeared so far,
including the chances to gain secondary education, which is a condition
to be allowed to higher studies. Disabled people still can learn at special schools,
but attending public schools (i.e. state schools) has become more popular. Such
schools can open special, integration as well as generally available classes also for
11
disabled pupils. It is so important to overcome social, psychological, and
12
architectural barriers obstructing access to education.
At the beginning disabled people studied chiefly in the full-time system –
in 1997 it was 84% of the entire group of the disabled, whereas in the group of all
students they constituted 49%. At the moment the ratio is equal – the full-time
13
studies are attended by 56% of disabled and 58% of able-bodied students.
The disabled people’s participation in education at public (state) and non-public
higher schools is similar – currently 71% of able-bodied and 67% of disabled
14
students learn at higher-education institutions. Female participation in the group
of the students in both categories is much the same; they study slightly more often
than men (in 2012 women constituted 60% of disabled students and 59%
15
of students in total).
Either the distribution of disabled students by the groups of study fields does
not differ much from the preferences of students at large. Generally speaking,
we are dealing with great popularity of the study fields related to social sciences,
economy, and law, which draw almost 36% of students. Disabled people choose
these fields of study slightly more often; this also refers to the fields referring
to education (pedagogy). Rarely do they choose the study fields which are related
to technology, industry, engineering and services (figure no. 4). The reason for this
is that pedagogical, humanistic, social, economic, or legal studies can be easily
adapted to the needs of disabled people and most often do not require laboratory
10
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and computer classes or such tasks for which manual or physical abilities are
necessary.
Figure no. 4: Disabled students and students in total by the groups of study fields
in 2012.

Source: Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r. Warszawa 2013, p. 62-63, 155

Similarly to able-bodied students, disabled people choose these universities
which educate 29% of the total number of students and 33% of students with
disabilities. Higher technical schools are less popular with disabled people
as the technical fields of study cannot be so easily adapted to their needs and
limitations. They undertake pedagogical studies more often and this is confirmed
16
by the analysis of the preferable study fields among the disabled.
However, the conducted analyses allow to indicate that the disabled people’s
educational preferences do not differ much from those of the students at large.
Despite actions promoting science and technical sciences, such study fields
as sociology, economics, law, pedagogy, and humanities are more popular with
disabled as well as able-bodied students.
Access to Higher Studies for Disabled People – Legal Aspect
This is the state’s obligation to support these citizens whose life
circumstances significantly prevent from gaining education. Disabled people
belong to this group. There are no legal guarantees for supporting the education
of the disabled and, although this does not have to mean discriminating against
them, only these regulations which promote positive actions at higher schools and
other institutions for the sake of the disabled serve as the grounds for
compensating for their limitations.
Until 1989 no legal articles supporting the higher education of persons with
disabilities could be found in the Polish law. They were being created during
the transformation, however, the public authorities not immediately recognised and
legally guaranteed the needs of the disabled.

16
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General regulations related to non-discrimination, including non-discrimination
17
on the basis of disability, can be found in the EU law and the national regulations.
The Polish Republic’s Constitution says that all citizens are equal under law
and have right to be treated equally by public authorities. Moreover, nobody can
be discriminated against in political, social, or economic life for whatever reason.
This principle is also true in the sphere of higher education. In our times, in the age
of knowledge-based economy, the constitutional right to education is one
of the basic rights of an individual. This right is regarded as both individual as well
as social good and value. Thus, every individual, also disabled, should have equal
18
opportunities in education.
Furthermore, the Charter of Disabled People’s Rights, passed in 1997,
indicates that the disabled are entitled to independent, autonomous, and active life.
They cannot be subject to discrimination, also in learning. In 2012 Poland ratified
also the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities from 2006, which
indicates that the right to education is one of the fundamental rights of disabled
people. This means the right to integrating education, guaranteed access
to obligatory education and free primary and secondary education in addition
to the ban on excluding from the mainstream education system. The Convention
addresses also higher education and indicates that „States Parties shall ensure
that persons with disabilities are able to access general tertiary education,
vocational training, adult education and lifelong learning without discrimination and
on an equal basis with others. To this end, States Parties shall ensure that
19
reasonable accommodation is provided to persons with disabilities”.
Whereas the legal regulations of disabled people in higher education were
gradually introduced in the last few years. Interestingly enough, the Ustawa
20
o szkolnictwie wyższym passed in 1990, the very first legal act regulating higher
education in a new system, entirely ignored the matters related to disabled
students. Although the Act did grant to students the right to material support,
including financial aid in line with the principles specified there, it did not include
any special support for the disabled. Such a regulation was not created until 1997,
when special grants for disabled persons were introduced. This support, however,
was limited to the full-time students at public (state) higher-education institutions.
Further changes in the issue of material support were introduced
by the Ustawa z 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym,
ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz ustawy o pożyczkach i kredytach
21
studenckich. At that time the Ustawa z 12 września 1990 r. o szkolnictwie
wyższym was amended to include a catalogue listing the forms of material support
for students such as need-based financial aid, need-based financial aid for
disabled people, scholarship for academic or sport achievements, the minister’s
17
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scholarship for academic achievements, the minister’s scholarship for remarkable
achievements in sport, and other types of financial aid. The Act made it possible for
all students to obtain scholarships regardless of the higher school’s type and
studying mode. As a result, also the students of part-time studies and those
learning at non-public higher schools could apply for scholarships.
The Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26 sierpnia 2005 r.
w sprawie warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowej o dotacje
22
z budżetu państwa specified and regulated the conditions and mode in which
a non-public school could apply for subsidies from the state budget. The new act:
23
Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, consolidated
the changes which had their legislative effect the same year. On the grounds
of this Act a disabled student could still obtain a need-based financial aid for
the disabled. Similar form of support was introduced for disabled PhD students,
whereas higher education schools – public (state) as well as non-public – were
given right to apply for appropriate subsidies from the state budget. The Act
of 2005 also introduced a subsidy from the state budget for public higher education
schools for the tasks related to education and medical rehabilitation for disabled
students.
Yet, the support for disabled people was further extended by virtue
of the Ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
24
i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Hence, the list
of higher schools’ tasks included also an obligation to provide disabled persons
with appropriate conditions to fully participate in education and scientific research.
Public (state) as well as non-public higher schools were given right to gain
subsidies to provide and maintain the conditions of full participation in education for
the sake of students and PhD students with disabilities (instead of the previous
support in education and medical rehabilitation of disabled students). These
changes have been in effect since 2012. Yet another novelty consisted
in an obligation imposed on the schools to specify the conditions of study
regulations by way of a resolution. They are to include also appropriate conditions
to implement the didactic process with special attention paid to the needs
of disabled students. This obligation was fulfilled by the Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim
25
muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach. The then
introduced regulation provided that the rules are to specify the method of adjusting
the organisation and appropriate implementation of the didactic process
to the particular needs of disabled students and to the type of disability. Also
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków
i trybu występowania uczelni niepaństwowej o dotacje z budżetu państwa, “Journal of Laws” 2005,
no 166, item 1386
23
Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, “Journal of Laws” 2005, no 164, item 1365
24
Ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych
innych ustaw, “Journal of Laws” 2011, no 84, item 455
25
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim
muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach, “Journal of Laws” 2011, no 160,
item 958
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the recruitment mode and conditions in the case of entrance examinations are
to be specified to satisfy the disabled people’s needs.
The key legal changes as part of supporting the disabled were introduced
in 2005 and 2011, thus long after approving the first version of the Ustawa
o szkolnictwie wyższym. There were no solutions to support disabled people for
a long time (table no. 1).
Table no. 1: Introduction of legal solutions to higher education law to support
the disabled.
Year
1997

Solution
Special scholarship for disabled students (only full-time studies at public
(state) higher institutions).
2005
Special scholarship for disabled students (for all students);
Special scholarship for disabled PhD students;
Subsidy from the state budget for all higher institutions;
Subsidy from the state budget for public (state) higher institutions for tasks
related to education and medical rehabilitation of disabled students.
2011
Obligation to provide disabled persons with appropriate conditions to fully
participate in education and scientific research.
Subsidy for public (state) and non-public higher institutions to fulfil
the aforementioned obligation.
Specification of the conditions to be met by study rules and regulations,
which are to include also appropriate conditions to implement the didactic
process with special attention paid to the needs of disabled students.
Source: Own work.

The present version of the Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
26
wyższym and executory regulations upheld all provisions supporting disabled
people. The most important elements of the system are, as follows:
Obligation imposed on higher schools to provide disabled persons with
appropriate conditions to fully participate in education and scientific
research;
Right for all higher institutions to gain subsidies to provide and maintain
the conditions of full participation in education for the sake of students and
PhD students with disability;
Obligation to specify in the study rules and regulations the method to adjust
the organisation and appropriate implementation of the didactic process
to the special needs of disabled students, with attention paid to types
of disability. Also the recruitment mode and conditions in the case
of entrance examinations are to be specified to satisfy the disabled
people’s needs;
Possibility for the disabled to gain a special scholarship.
The basic task to provide conditions for full participation in education and
scientific research for disabled students is extremely important. This means also
satisfying their needs during recruitment and later studies. The obligation
to provide disabled persons with appropriate conditions to fully participate
26

Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, “Journal of Laws” 1012, no 572, item 742,
codified as amended
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in scientific research is as crucial as appropriate conditions to participate
in education. This is related not only to disabled students and disabled
PhD students, but also to the employees of higher-education institutions. It is vital
to provide disabled students with financial support. In the catalogue listing
the forms of material support for students, amended in 2012, the special
scholarship for disabled persons remained unchanged (apart from that, all
students, including the disabled, can apply for: need-based financial aid, the vicechancellor’s scholarship for the best students, the minister’s scholarship for
27
outstanding achievements, and a general financial aid). Also PhD students can
apply for this type of scholarship. It must be emphasised that such help
is conditioned solely by a legal certificate of disability and does not depend
on the material situation of a student. The amount of scholarships is specified by
a school. Nevertheless, also the degree of disability (occasionally, also the income
level in a family) influences the amount. The preliminary research demonstrates
that the scholarship rates fluctuated in 2012/2013 between PLN 100 to 550.
In the academic year 2012/2013 higher schools spent PLN 2676,50 on average
28
per year for one student as part of the scholarship for disabled students.
The introduction into legal articles of the regulations obliging to support
disabled people should be deemed as a very important step towards educating
persons with disabilities. As a result, such support is not the good will of a higher
school but an obligation it must fulfil. This step opened a way towards higher
studies primarily for these people whose disability significantly hinders their
learning and requires compensation.
Conclusions
The changes in the Polish higher education, resulting from welcoming
a disabled student, only now have taken a right direction. For many years highereducation institutions were interested in increasing the number of vacancies
as the demand for studying was growing and disabled people in particular could
count on the academics and other students. However, legal guarantees as well
as economic support were missing and higher-education institutions could not
be more responsive to the disabled people’s needs. Now the system of legal and
economic support exists.
Changes in legislation concerning higher education introduced in 2005 and
2011 created a legal framework providing the disabled support for the access
to higher education. It should be noted that they correspond to the needs of people
with disabilities and their proper implementation in universities will caused that
students with disabilities receive the assistance they need. It must be emphasized,
however, that these were not the legal guarantees that affected the interest
in higher education of disabled. These processes are interdependent – on the one
hand increasing number of disabled students has to be noticed and meet
the special needs of this category, on the other hand, legal guarantees encourage
to undertake studies.

27
28

Ibidem
Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r…, p. 204
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The support system for students with disabilities and activity integration
activity of the college is just being created, so we have to wait a few more years
to be able to fully assess the effects of these actions. In addition to legal
guarantees, the activities supporting the higher education for people with
disabilities is also of great importance, including the creation of the public
authorities and non-governmental organisations of special programs to help
the studding disabled. For instance, the activities under the State Fund for
the Support of People with Disabilities. The activation is also affected by the overall
atmosphere of acceptance and support of people with disabilities or by liquidation
of the architectural constraints (not only in universities, but also outside them).
Moreover, supporting inclusion and diversity at higher-education institutions
is not cheap. However, in the long term the profit brought in by such actions seems
to compensate the expenses on educating disabled people. First of all, this
is the profit from the perspective of individuals – the disabled people with higher
education have better opportunities on the labour market and are more open
to others. It is easier for them to overcome barriers. Secondly, social and economic
advantages for the entire society are significant. What is more, it is not only about
the obligation to pay benefits to the disabled (the obligation which can be limited
if such people get employed); it is about their active participation in political, social,
and economic life. Thirdly, of all, the presence of disabled people at higher school
can serve not only as an indicator but also as a source of innovation and changes.
Having disabled people on the list of students means for a university or a higher
school that they are open and accessible, namely they contribute to successes
of all their members.
Streszczenie
Edukacja osób niepełnosprawnych, szczególnie na poziomie wyższym jest
elementem inkluzji społecznej, zapewnia lepszą jakość życia i zwiększa szanse
na rynku pracy, stąd każda osoba niepełnosprawna – co podkreślają dokumenty
międzynarodowe – powinna mieć prawo do edukacji, również na poziomie
wyższym. Celem artykułu jest analiza edukacji na poziomie wyższym w odniesieniu
do osób niepełnosprawnych, w kontekście kreowania przez władze publiczne
prawnych ram zapewniających niepełnosprawnym równy dostęp do edukacji
wyższej oraz wskazanie na możliwości zwiększania dostępu niepełnosprawnych
do edukacji wyższej. Artykuł analizuje sytuację w Polsce po roku 1989,
przedstawia zmiany w udziale osób niepełnosprawnych w edukacji wyższej oraz
przemiany systemu prawnego w kierunku zagwarantowania osobom
niepełnosprawnym wsparcia w procesie kształcenia na studiach wyższych.
Summary
The disabled people’s education, particularly higher education, is a part
of social inclusion, ensures higher quality of life, and increases opportunities
on the labour market. Thus, as international documents emphasise, a disabled
person should have the right to education also on higher level. The purpose of this
article is to analyze higher education for persons with disabilities, in the context
of creating by the public authorities legal framework ensuring the disabled equal
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access to higher education and support in the learning process. The article
analyzes the situation in Poland after 1989, shows the changes in the participation
of people with disabilities in higher education and the transformation of the legal
system towards providing support to people with disabilities in the educational
process in higher education.
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Tomasz STANISZEWSKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W OBLICZU KRYZYSU OJCOSTWA
I AUTORYTETU MĘŻCZYZNY
Pojęcie bezpieczeństwa narodowego rozważane jest w wielu kontekstach
i z różnych punktów widzenia, bardzo często z pojęciem narodu, jego przetrwania,
stanu pewności na przyszłość – wobec walki z wieloma rodzajami zagrożeń.
Bezpieczeństwo narodowe to obraz sytuacji ludzi, tworzących polskie
społeczeństwo i decydujących o przyszłości wspólnoty narodowej, wpisanej
w kontekst europejski.
Refleksja nad bezpieczeństwem narodowym powraca do kręgu spraw rodziny,
będącej najważniejszą wspólnotą osób, powiązanych ze sobą teoretycznie
nierozerwalnymi więzami miłości i wierności. Wśród wielu wartości
współtworzących ludzką egzystencję na jednym z czołowych miejsc należy
postawić rodzinę; rodzina bowiem, będąc źródłem wartości, sama w sobie jest
niekwestionowaną wartością. To tutaj dokonuje się przemiana człowieka ku dobru,
ku wartościom moralnym i etycznym, dom rodziny ma być najważniejszym
środowiskiem rozwoju moralnego i społecznego. To na gruncie rodziny człowiek
kształtuje w sobie poczucie własnej wartości, zyskuje akceptację dla swojej
niepowtarzalności, jest zdolny wyrwać się z anonimowości i podtrzymać
świadomość własnej godności. Rodzina jako szkoła bogatszego człowieczeństwa
potrafi nie tylko ubogacić człowieka głębokim człowieczeństwem, ale także jest
pierwszą szkołą tych cnót społecznych, które stanowią o życiu i rozwoju samego
1
społeczeństwa.
Rodzina jest obrazem społeczności polskiej, odbiciem
zachodzących w niej procesów, lecz przede wszystkim podstawą i jedną
z fundamentalnych gwarancji istnienia bezpieczeństwa narodowego. Bez jej
normalnego i zdrowego funkcjonowania nie ma możliwości ochrony przed licznymi
zagrożeniami. Jednym z poważniejszych zjawisk w tym zakresie jest kryzys
2
ojcostwa, związany z pewnymi, czasem niepokojącymi tendencjami, określającymi
zmiany, zachodzące w stosunkach pomiędzy kobietą i mężczyzną i w strukturze
samej rodziny. Z jednej strony ma się bowiem do czynienia z żywszym poczuciem
wolności osobistej, jak również ze zwróceniem większej uwagi na jakość
stosunków międzyosobowych w małżeństwie, na podnoszenie godności kobiety,
na odpowiedzialne rodzicielstwo, na wychowanie dzieci; prócz tego obserwuje się
świadomość potrzeby zacieśnienia więzów między rodzinami celem niesienia
wzajemnej pomocy duchowej i materialnej, pełniejsze odkrycie posłannictwa
kościelnego właściwego rodzinie i jej odpowiedzialności za budowanie
1

2

D. Luber, Próba rekonstrukcji aksjologicznego wymiaru rodziny, jako swoistego antidotum w dobie jej
kryzysu. (w:) M. Dudek (red.), Wsparcie rodziny dysfunkcjonalnej. Krasnystaw 2010, s. 12
Należą do nich między innymi: a) wzrost udziału kobiet w rynku pracy, także tych posiadających małe
dzieci; b) procentowy wzrost grupy mężczyzn nieobecnych w wychowaniu i w życiu swoich dzieci;
c) większy udział ojców w obowiązkach domowych i wychowaniu dzieci, jeśli członkowie rodziny
mieszkają razem; d) spadek liczby zawieranych małżeństw; e) wzrost liczby związków nieformalnych;
f) wzrost liczby rodzin niepełnych oraz rodzin ponownie założonych z jednym lub większą liczbą
dzieci z poprzednich związków, ze wszelkimi tego konsekwencjami; g) wzrost urodzeń dzieci
pozamałżeńskich.
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społeczeństwa bardziej sprawiedliwego. Z drugiej jednak strony nie brakuje
niepokojących objawów degradacji niektórych podstawowych wartości: błędne
pojmowanie w teorii i praktyce niezależności małżonków we wzajemnych
odniesieniach; duży zamęt w pojmowaniu autorytetu rodziców i dzieci; praktyczne
trudności, na które często napotyka rodzina w przekazywaniu wartości; stale
wzrastająca liczba rozwodów, plaga przerywania ciąży, coraz częstsze uciekanie
się do sterylizacji; faktyczne utrwalanie się mentalności przeciwnej poczęciu
3
nowego życia. Kobiecie, ze względu na jej predyspozycje biologiczne, psychiczne
i społeczne dużo łatwiej jest wkroczyć w kompleksowy wymiar roli matki, zaś
mężczyzna – musi mieć więcej czasu i silną motywację, aby budować ojcowskie
powołanie. Jest to długi proces, z którym mężczyźni nie zawsze potrafią sobie
poradzić, co może prowadzić do zaburzenia jednej z podstawowych dla dziecka
relacji w procesie uspołeczniania. Dla bezpieczeństwa narodowego kryzys
ojcostwa jest jednym z poważniejszych zagrożeń, ponieważ osłabia prawidłowe
istnienie rodziny i małżeństwa jako podstaw pewnego porządku społecznego,
wypacza proces wychowania młodego pokolenia, które kiedyś będzie kształtowało
losy narodu. Jakość życia i zdrowie psychiczne wszystkich przedstawicieli systemu
rodzinnego wpływają na kondycję polskiego społeczeństwa, zależą zaś od stopnia
odczuwanego wsparcia, bliskości oraz umiejętności stosowania właściwych
4
strategii w różnych sytuacjach konfliktowych, nieodłącznie towarzyszących życiu
rodzinnemu.
5
Dzisiejsza rodzina wyraźnie przeżywa kryzys ojcostwa. Coraz więcej matek
6
samotnie wychowuje dzieci. Ojcowie odeszli, nie zdając często życiowego
egzaminu. W niektórych domach są ojcowie, ale ich obecność budzi zagrożenie,
niepewność, a czasem lęk i przerażenie. Ojciec i mąż nie jest panem w domu, lecz
osobą, przy której wszyscy czują się bezpiecznie. Udział ojca w procesie
wychowania jest czynnikiem wprowadzającym w atmosferę domową element ładu
i systematyczności, konsekwencji i wytrwałości. Ojciec jest pojęciem budzącym
w ludzkich umysłach różnorodne pozytywne i negatywne uczucia. Jednym kojarzy
3

4

5

6

Jan Paweł II, Familiaris Consortio, Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o zadaniach
rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym.
Źródeł zakłóceń relacji pomiędzy partnerami w związku można poszukiwać m. in. w: nieświadomie
powielanych wzorcach, wyniesionych z rodzin pochodzenia oraz urazogennych relacjach z osobami
bliskimi, nabytych we wczesnym dzieciństwie; zaburzonej wymianie wzmocnień pozytywnych
i negatywnych; błędnych przekonaniach na temat partnera i jego intencji; nierealistycznych
oczekiwaniach wobec związku, a także w deficytach w zakresie umiejętności komunikacyjnych
i strategii rozwiązywania problemów.
Czy ojciec ma jeszcze przyszłość na Zachodzie? Czy nie jesteśmy świadkami – współwinnymi albo
zobojętniałymi – rozpadu ojcostwa? Rosnąca liczba rozwodów i uciekanie się do metod sztucznego
zapładniania sprawiają, że w wielu przypadkach nie można wskazać tego jedynego mężczyzny, który
jest naprawdę ojcem. Jest wszakże jeszcze inne zmartwienie: czy mnożenie się faktów życia
w konkubinacie nie oznacza kresu ojcostwa? W każdym razie można powiedzieć, że obraz ojca stał
się kruchy: czy już nie rozpadł się ostatecznie na kawałki? Teraz nie sposób nie zadawać sobie pytań
(odpowiedzi na nie bowiem nie są bynajmniej oczywiste): Co to znaczy być ojcem? Jaka jest funkcja
ojcowska? (J. Delumeau, D. Roche (red.), Historia ojców i ojcostwa. Warszawa 1995, s. 9)
W kontekście kryzysu ojcostwa trzeba także zauważyć kryzys macierzyństwa. Kryzys ojcostwa
w sposób nieuchronny rodzi także kryzys macierzyństwa. Jeżeli zostaje zachwiany związek między
matką-żoną a ojcem-mężem oraz pomiędzy ojcem i dziećmi, zachwiany zostaje także w pewien
sposób związek matki z dzieckiem. Ani macierzyństwo, ani ojcostwo nie mogą być traktowane jako
izolowane od siebie zjawiska. Dojrzałe, pełne macierzyństwo nie istnieje bez ojcostwa, jak dojrzałe
ojcostwo nie jest możliwe bez macierzyństwa.
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się z władzą, odwagą, dzielnością, zdecydowaniem, wytrwałością, rozwagą, innym
z kolei ze sprawiedliwością, troskliwością, czułością, opiekuńczością,
wychowaniem. Wymienione cechy stanowią o pozycji ojca jako „pierwszego”
7
w rodzinie, od którego zależy funkcjonowanie pozostałych jej członków.
Współczesna kultura informacyjno-globalizacyjna doprowadziła również
do kryzysu autorytetu mężczyzny, jako dotychczasowego przewodnika, głowy
rodziny, tego, który wprowadzał swoje dzieci w nowy świat przeżyć i doświadczeń.
Ten, który zawsze był mądrze obecny w domu rodzinnym, został z przyczyn
ekonomicznych, częściowo osobistych – odsunięty od swojej funkcji
i pozostawiony niejako na marginesie codzienności. Sfrustrowany mężczyzna nie
może być ani dobrym mężem, ani dobrym ojcem. Żyje ze świadomością swojej
niepełnowartościowości i trudno mu wychować synów, jeżeli ma świadomość,
8
że nie do końca umiał obronić wartości, w które wierzył. Ukazywany
niejednokrotnie jako dostarczyciel środków finansowych, traci należne mu miejsce
w układzie małżeńsko-wychowawczym. Niektórym ta sytuacja odpowiada – mają
pozorne poczucie wolności, możliwość nowych relacji z inną kobietą, nadużywania
alkoholu.
Wspomniane wyżej zjawiska są poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa
narodowego – ponieważ z jednej strony uderzają w rodzinę jako jedną z podstaw
narodu, zakłócają proces kształtowania dobrych postaw młodego pokolenia,
osłabiają poczucie tożsamości, odrywają od własnych korzeni, wiążących
jednostkę ze wspólnotą narodu. Obecna sytuacja aksjologiczna w świecie
wzbudza uzasadniony niepokój nie tylko pedagogów; przemieszanie utopii
i racjonalizmu, zręczne manipulowanie człowiekiem to tylko nieliczne elementy
prowadzące do postępującej anomii moralnej i degradacji człowieka. Postępujący
relatywizm wartości, degradacja autorytetów czy konsumizm stanowią istotne
zagrożenia implikujące takie zjawiska jak: zanik więzi, urzeczowienie relacji,
kontestacja duchowości, a także rozwody, przemoc w rodzinie, czy „wolne
związki”. Współczesny młody człowiek jest zagubiony pośród miraży świata
zewnętrznego, który roztacza przed nim iluzje materialnej szczęśliwości; psychika
młodego człowieka jest delikatna i podatna na wpływy. Młody człowiek odczuwa
wiele potrzeb, wśród których na czoło wysuwają się: potrzeba miłości, akceptacji,
zrozumienia, bezpieczeństwa, sensu istnienia. Młodzi ludzie szukają odpowiedzi
9
na wiele trudnych pytań, jakie stawia im świat i brutalna niekiedy rzeczywistość.
Przedmiotem rozważań opracowania jest kryzys ojcostwa i autorytetu
mężczyzny jako jedno z poważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa
narodowego, szczególnie w kontekście rodziny, jako wspólnoty ludzkiej.
Na samym początku prowadzonej refleksji wskazano niepokojące tendencje,
zmierzające do upadku rodziny i rozbicia instytucji małżeństwa oraz główne
wyznaczniki kryzysu ojcostwa i wybrane konsekwencje społeczne. Istotne jest
także pytanie o przyczyny tego stanu rzeczy oraz zagadnienie upadku wartości
rodzinnych i autorytetu mężczyzny jako jedno z ważniejszych zagrożeń dla
bezpieczeństwa narodowego. W dalszej części opracowania przedstawiono
7
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znaczenie ojcostwa we wspólnocie rodzinnej i strukturze samego narodu, oraz
kryzys ojcostwa jako znak upadku kultury i symptom ogólnospołecznego
zmierzchu relacji międzyludzkich. Wspomniano o duchowym i religijnym kontekście
upadku męskości – w relacji do hedonizmu i poszukiwania chwilowego spełnienia
poprzez wartości materialne. Uwaga autora koncentruje się też wokół
najważniejszych cech ojcostwa i ich współczesnych zaprzeczeniach, a także
tematu miłości małżeńskiej i odpowiedzialności mężczyzny za kształt
i funkcjonowanie rodziny. Na zakończenie poruszono kwestię najważniejszych
niebezpieczeństw kryzysu męskości, zwłaszcza na tle zabijania dzieci
nienarodzonych wraz z pytaniem o perspektywy przyszłości ojcostwa i dalsze losy
autorytetu mężczyzny. Hasło „powrót taty” stało się na nowo aktualne. Opuszczone
i rozbite rodziny bez ojca, pozbawione wzoru mężczyzny uderzają w samego
człowieka, pozbawionego kierunku życiowej drogi, nie znającego dobrych
przykładów postępowania. Cała radość Ojca, cała tkliwość i wszystkie jego
uśmiechy kierują się ku Synowi... Znajduje On bowiem tak wielką radość w swoim
Synu, że nie potrzebuje nic innego jak tylko zrodzić swojego Syna; ten zaś jest
10
doskonałym podobieństwem i obrazem Ojca. Fakt istnienia kryzysu ojcostwa
wydaje się być bezdyskusyjny. Wielu mężczyzn rzeczywiście nie spełnia
podstawowych obowiązków związanych z rolą ojca i nie tylko uchyla się od nich,
ale też prezentuje dysfunkcjonalne, nieodpowiedzialne, a nawet dewiacyjne
wzorce zachowań. Mówiąc o kryzysie ojcostwa należy również dostrzec
pojawiające się pozytywne modele sprawowania rodzicielskiej roli. Wielu mężczyzn
angażuje się w planowanie rodziny, w towarzyszenie dziecku w rozwoju –
od okresu prenatalnego, poprzez udział w jego urodzeniu, a następnie opiekę nad
nim i jego wychowanie. Wyłania się spora grupa ojców, którzy od poczęcia dziecka
realizują model dwurodzicielstwa zrównoważonego, ojców, którzy czerpią wiele
satysfakcji z ojcostwa, jako ich najważniejszej kariery w życiu, ojców, którzy
wykazują szczególny hart ducha, zmagając się z chorobą lub niepełnosprawnością
dziecka, ojców, którzy miłują dzieci i starają się być ich wychowawcami.
W ostatnich latach w literaturze poświęconej rodzinie zauważa się kryzys roli ojca.
Wypowiadają się na ten temat tacy autorzy jak: Karol Meissner, Józef Augustyn,
Joseph-Marie Verlinde, Mieczysław Guzewicz, Jacek Pulikowski, ks. Piotr
Pawlukiewicz. Z drugiej strony – w nurcie wojującego feminizmu – odtrąca się
ojców, przekazując pełnienie ról męskich kobietom. Nie wspominając już
o ideologii gender, odbierającej mężczyznom i kobietom ich wrodzoną tożsamość
i pełnioną funkcję życiową.
Żyjemy w kulturze, która poddana jest konsekwencjom wynikającym
ze zredukowania pojęcia ojca. Ujawnia się ona w zerwaniu lub osłabieniu więzi
ojca z dziećmi, w jego wycofaniu się z życia rodzinnego, w ucieczce w pracę,
w alkohol i inne nałogi. Odrzuca się ojcostwo, odrzuca się autorytet, ponieważ
wywołuje on lęk. Autorytet, który rodzi lęk, jest formą degradacji. Autorytet
wywołuje bojaźń, która nie jest lękiem, ale postawą synowskiej miłości, pełnej
szacunku wobec tego, który pomoże dziecku wzrastać, rozwijać własną
tożsamość. Dzieci odrzucone emocjonalnie przez rodziców, mają negatywny obraz
siebie. Przyczyną tego może stać się mechanizm identyfikacji. Dziecko identyfikuje
10
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się z rodzicami. Gdy chłopiec kocha ojca i podziwia, z radością naśladuje go i jest
dumny z podobieństwa do ojca. Jeśli ojciec jest godny pogardy, syn odnosi
to także do siebie. Jednocześnie broni się przed tym poczuciem poniżenia,
odcinając się od ojca przez agresję i odrzucenie. Innym sposobem obrony przed
wstydem, że się jest synem własnego ojca jest udawana czy też wmawiana sobie
obojętność. Dziecko potrzebuje inności ojcowskiej, po to, aby odkryć swoją
tożsamość. Kiedy nie ma ojca, dziecko pozostaje w pełnej jedności z matką.
Kobieta ze względu na to, że jest matką i ze względu na swój biologiczny związek
z dzieckiem, stwarza sobie bardzo łatwo zastępcze relacje osobowe. Te zastępcze
relacje osobowe są nawiązywane z dziećmi. Powstaje nieuporządkowana relacja
między dzieckiem a matką. Staje się ono emocjonalnym partnerem zamiast
współmałżonka. Wtedy, nawet kiedy się staje już człowiekiem dorosłym, poszukuje
swojej tożsamości. Jeśli młody człowiek nie ma żadnego odniesienia typu
ojcowskiego, szuka autorytetu poza rodziną, najczęściej przedłuża relację
utożsamiania się z pewną grupą. Dlatego też powstają nowe sekty, subkultury,
podkultury typu przestępczego, gdzie możliwe jest chwilowe przeżycie pozoru
miłości – a właściwie jej zaprzeczenia poprzez zniewolenie i utratę samego siebie
11
oraz niemożność odkrycia własnej tożsamości.
Kryzys ojcostwa jest ogólnospołecznym kryzysem relacji międzyludzkich.
To jeden ze skutków upadku wartości tradycyjnych i braku dla ich poszanowania,
zaniku umiejętności rozmowy i dialogu w małżeństwie, poczucia obcości,
przedmiotowego traktowania drugiej osoby jako celu wymiany, często
o charakterze „handlowym” w „społeczeństwie rynkowym”. To efekt nadmiernego
dążenia przedstawicielek skrajnego feminizmu do wyzwolenia i emancypacji,
kosztem mężczyzny. Zmierzch autorytetu mężczyzny powstaje poprzez
„bezstresowe
wychowanie”
młodzieży,
bez
kształtowania
poczucia
odpowiedzialności oraz czytelnego systemu nagród i kar. Trzeba się zastanowić
nad kryzysem tożsamości świata ludzi, czyli celu i sensu ich życia oraz nad
12
problemem niedojrzałości funkcjonowania człowieka w społeczeństwie.
Poszukuje on spełnienia często nie w rodzinie, lecz w formach zastępczych,
dających jedynie chwilowe zaspokojenie przemijających popędów. Wskazuje
na to rosnąca liczba rozwodów. Kobieta, która odpycha partnera, nie tylko
jednostronnie wytycza granice w związku, ale też zaburza (czy wręcz
uniemożliwia) wypełnianie mu jego ojcowskiej roli. Czasami młode matki przyznają,
że odczuwają ulgę, gdy mąż wychodzi wreszcie do pracy i mają czas tylko dla
siebie i synka – „swojego małego mężczyzny”. Zaborcze matki swoim
zachowaniem zakłócają nawiązanie więzi między ojcem a dzieckiem, przekreślają
ich wzajemne poznanie, oswojenie się ze sobą, co może powodować, że ojciec –
w mniej lub bardziej uświadomiony sposób – zaczyna postrzegać syna jako rywala.
Kobiety sprawiają wrażenie też nieprzystępnych, unikają bliskości, są drażliwe,
11
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skoncentrowane na zdrowiu i samopoczuciu dziecka, abstynencja seksualna
przedłuża się. Gdy dziecko trafia do małżeńskiego łóżka, oficjalna wersja brzmi,
że tak będzie dla wszystkich lepiej. A co w rzeczywistości może się za tym kryć?
Niektóre kobiety przyznają, że zazdroszczą mężom ich kontaktów ze światem
zewnętrznym, tego, że stając się rodzicem, nie stracili swej niezależności. Unikanie
kontaktów seksualnych może być wyrazem niezgody na taki stan rzeczy i karą
13
wymierzaną partnerom, często podświadomie.
Kryzys ojcostwa ma także swoje podłoże religijne i duchowe.
Zakwestionowanie Boga sprawia, że człowiek przestaje rozumieć siebie samego,
swoje powołanie do miłości. Ufając jedynie we własne siły, a nie pokładając nadziei
w Absolucie, zaczyna wierzyć „w byle co”. Kiedy przychodzi chwila zwątpienia,
pojawia się coraz większa pustka, której nie zapełni przelotna znajomość, zdrada
czy też odejście od rodziny. Współczesny kryzys nie jest fenomenem
wyizolowanym, ale wiąże się bardzo ściśle z kryzysem męskości, kobiecości,
macierzyństwa, człowieczeństwa, cywilizacji. Jest on wyrazem „cywilizacji śmierci”,
a jednocześnie w dużym stopniu ją wzmacnia, gdyż rezygnacja przez mężczyzn
z roli ojca to rezygnacja z ochrony życia w każdej postaci, z opieki nad najbardziej
14
potrzebującymi, z zabezpieczenia trwania rodziny i troski o jej rozwój.
Industrializacja spowodowała nasilenie procesów urbanizacji i migracji, a tym
samym rozbicie więzi rodzinnych, porzucenie wyniesionych z miejsca pochodzenia
wzorów funkcjonowania, jak też zasad i ocen moralnych, ograniczenie możliwości
uzyskania wsparcia w problemach życia codziennego, osłabienie częstotliwości
i form komunikacji małżeńskiej i rodzicielskiej, znaczne ograniczenie kontaktów
z dziadkami, z krewnymi, a tym samym utrudnienie w dookreślaniu swej
tożsamości, swoich korzeni. Te przemiany spowodowały, iż dziecko ma znacznie
mniejsze niż kiedyś, możliwości poznania systemu zasad moralnych będących
fundamentem życia jego rodziny i doświadczenia tego, co nazywa się tradycją
rodzinną; trudniej mu wyrastać w przekonaniu, że swoim zachowaniem musi strzec
dobrego imienia wspólnoty. W ten sposób nie będzie zdolnym do założenia
własnej.
Istotnym czynnikiem, który wiąże się ze współczesnym kryzysem roli ojca
15
wydaje się być konsumpcjonizm. Ojciec, który hołduje ideom konsumpcjonizmu
13
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(a najczęściej nie zdaje sobie z tego sprawy), nie jest zainteresowany spełnianiem
trudnych zadań ojcowskiej roli, gdyż interesuje się systemem wartości
pragmatycznych, ocenia wszystko w kategoriach: „co ja z tego będę miał?”. Ojciec
uzależnia swoje zachowania od oceny możliwości zaspokojenia potrzeby
posiadania i przeżywania, preferuje to, co łatwe, szybkie, „fajne” i przyjemne.
Podejmowanie takich działań, które wiążą się z tradycyjną rolą męską
i są potrzebne w spełnianiu roli ojcowskiej, jak: heroizm, odwaga, honor,
rycerskość – nie jest wtedy pociągające. Materializm i konsumizm niosą ze sobą
poważne zagrożenia dla ludzkiej wolności, człowiek, który troszczy się wyłącznie
albo głównie o to, by mieć i używać, niezdolny jest do opanowywania własnych
instynktów i namiętności. Zjawisko konsumizmu przybrało w dobie obecnej
zatrważające rozmiary i grozi deprywacją całych społeczeństw, stwarzając również
niebezpieczeństwo dla ich istnienia. Najbardziej drastycznym przykładem jest:
narkomania, pornografia i inne choroby wynikające z wynaturzenia konsumpcji.
Społeczeństwo konsumpcyjne nie aprobuje wartości osobowych, jako celów
pierwszorzędnych, stąd też i kwestia wychowania zostaje zdewaluowana, spłycona
do zaspokojenia jedynie potrzeb materialnych. Wśród nich sytuują się także
te związane z wykształceniem i wszelkiego rodzaju umiejętnościami świetnie
przygotowującymi do tzw. „wyścigu szczurów”, ale często zupełnie nie
przygotowują do życia, do dokonywania wyborów czy do radzenia sobie
16
z emocjami i samym sobą.
Smutną, lecz rzeczywistą przyczyną kryzysu ojcostwa jest emigracja
zarobkowa, która jako jedno z zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego nasiliła
się w ostatnich latach z przyczyn niewydolności polskiego państwa w sferze
ekonomicznej i społecznej. Do pracy za granicę częściej wyjeżdżają ojcowie,
ponieważ to oni w stereotypowym, patriarchalnym modelu rodziny pełnią rolę
głównych żywicieli. Przymus sprostania tej funkcji powoduje, że mniej ważne staje
się wypełnienie roli ojca. Wyjazd taki ma negatywny wpływ na sytuację
wychowawczą i jest wyzwaniem dla wypracowanego w codziennym życiu układu
stosunków rodzinnych. Najbardziej destrukcyjna jest rozłąka z dzieckiem w okresie
dorastania. Decyzja o rozstaniu zawsze powinna być poprzedzona świadomą
i odpowiedzialną refleksją, czy rodzina jest na tyle silna, aby przetrwać tą trudną
sytuację, i co jest ważniejsze: bezcenny czas, spędzony w gronie najbliższych, czy
też pieniądze, za które nigdy nie zakupi się utraconych chwil ojca z dziećmi i żoną.
Szczególnie niebezpieczne jest tu osłabienie lub zanik relacji ojca wobec córki lub
17
syna. Nieobecny ojciec nie zna aktualnych problemów dziecka, nie jest w stanie
dzielić z nim jego radości i smutków – przestaje być kimś, godnym zaufania, znika
też potrzeba informowania go o codziennych sprawach. Mimo tęsknoty i potrzeby
bliskości, nieobecny rodzic przestaje być osobą, z którą można normalnie
porozmawiać, z dnia na dzień staje się coraz bardziej obcy, co doprowadza
18
czasem do rozbicia rodziny.
16

D. Luber, Próba rekonstrukcji aksjologicznego wymiaru rodziny, jako swoistego antidotum w dobie jej
kryzysu, s. 17
Wśród negatywnych skutków różnie rozumianej nieobecności ojca wymienić można między innymi:
a) niedostosowanie społeczne; b) brak poczucia bezpieczeństwa; c) przestępczość nieletnich;
d) niemożność przystosowania się do pełnienia ról męskich przez synów.
18
Nieobecność ojca w życiu codziennym rodziny może pogłębiać naturalną dla mężczyzn niechęć
do kontaktowania się z dzieckiem oraz trudności w prawidłowym komunikowaniu się z nim.
17
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19

Istnieje wiele kategorii cech, które można przypisać ojcu. Najistotniejszą
z nich jest dobroć. Współcześnie znika gatunek ojców, którzy potrafią wybudować
dom, polować, hodować, uprawiać, naprawiać, bronić, uczyć, śpiewać i tańczyć,
a w dodatku docenić syna. Dotyczy to przede wszystkim dominującej w naszych
czasach kultury miejskiej. Urbanizacja i industrializacja, opiekuńcza tradycja
państwa, to wszystko radykalnie zmienia tradycyjny model rodziny, jej strukturę
i sens istnienia. Przetrwanie rodziny zależy coraz bardziej od siły emocjonalnej
i duchowej więzi łączącej tych, którzy ją tworzą. W tradycyjnym sensie ojciec staje
się coraz mniej potrzebny. Nie musi już budować, hodować, bronić. Coraz częściej
nie musi już nawet zarabiać, bo żona zarabia tyle samo albo i więcej. Ojcostwo
i rodzina stają przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Ciężar sprawy przenosi się
ze sfery materialnej i z obszaru konieczności w obszar uczuć, więzi
20
i odpowiedzialności.
Portret ojca powinien być rzeczywistym obrazem
„normalnego” mężczyzny, który świadomy swoich nowych życiowych zadań,
w sposób dojrzały i odpowiedzialny, pomimo słabości, wątpliwości i lęków, bierze
na siebie zadanie opiekuna i stara się pełnić swoją rolę najlepiej, jak potrafi.
Dobroć jest podstawową cechą ojca realnie obecnego w życiu dziecka (zarówno
pod względem fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym). Dobry ojciec
jest jednocześnie pracowity, uczciwy, kochający, wymagający względem siebie
i dzieci, pomocny, troskliwy, komunikatywny, cierpliwy, radosny, współczujący,
21
a przede wszystkim szczęśliwy i zintegrowany wewnętrznie. W niektórych
Mężczyźnie o wiele trudniej przychodzi przestawienie się na rozumienie specyficznego świata
dziecka, jego problemów, doznań i potrzeb. Często kontakt ojca z dzieckiem nie jest wystarczająco
głęboki i wszechstronny. Rozłąka jeszcze bardziej utrudnia te relacje, a nawet może grozić ich
zupełnym zerwaniem.
19
W mediach spotykamy się z lansowaniem przeciwstawnych wzorców ojcostwa. Z jednej strony
zachęca się mężczyzn do komunikacji z ich nieurodzonymi dziećmi, do wizyt wraz z żoną
u ginekologa, do udziału w porodzie, z drugiej podkreśla się samowystarczalność macierzyństwa,
które kiedyś nazywano samotnym, a teraz – rodziną z jednym rodzicem. Przynagla się ojców
do zaangażowania w zabawę z dzieckiem, do zainteresowania się jego kolegami, do obecności
na wywiadówkach, do uświadamiania seksualnego – zwłaszcza synów, a równocześnie pokazuje się
ciągle wzorce ojców zdradzających swe żony, nietroszczących się o bliskich, porzucających rodzinę
dla przelotnej miłostki, rujnujących życie rodzinne alkoholizmem, okrucieństwem, brutalnością, ojców
nieudaczników lub „twardzieli”, czasem zaś ojców dobrodusznych, ale wywołujących uczucie
politowania i chęć pospieszenia mu z pomocą. (I. Stańczak, Ojciec a problem jakości
wychowawczego systemu rodzinnego, „Nauczanie początkowe” nr 2/2009/2010, s. 19)
20
W. Eichelberger, Zdradzony przez ojca. Warszawa 1998, s. 64-65
21
Ojcowski styl wychowawczy, adekwatny do poziomu rozwoju i wieku dziecka, można opisać w kilku
podstawowych założeniach: 1. Ojciec jest bardziej bezpośredni i szczery w dialogu z dziećmi: łatwiej
niż matka nazywa rzeczy po imieniu, a w dialogu z potomstwem szybciej przechodzi do konkluzji
i zachowuje trzeźwość myślenia; 2. Ojciec nie boi się powiedzieć: „radź sobie sam”; 3. Ojciec nie jest
skłonny do obniżania poprzeczki: męski instynkt wychowawczy, pozwalający stawiać dziecku wysokie
wymagania wydaje się być w dzisiejszych czasach koniecznym warunkiem formowania silnych
osobowości, zdolnych do zmagania się z życiowymi trudnościami, autentycznie zadowolonych
z siebie; 4. Ojciec nie boi się poszanowania własnych wymagań: poprzez wymaganie wzajemności,
która niewątpliwie sprawia dziecku kłopot, ojciec rozwija w nim zdolność zwracania uwagi na innych,
co stanowi konieczny warunek międzyludzkich interakcji; 5. Ojciec traktuje dziecko jako zdolne
do rozumienia: traktuje dziecko jako osobę niezależną, nie utożsamia się z nią tak głęboko, jak matka.
Taka sytuacja w pewien sposób zmusza potomstwo, by w obecności ojca jasno wyrażać, czego
potrzebuje; 6. Ojciec pomaga w podejmowaniu odpowiedzialności: dziecku nie jest obca naturalna
tendencja do zrzucania odpowiedzialności z siebie na innych. W takie sytuacji ojciec nie próbuje
chronić dziecka przed konsekwencjami, lecz pomaga mu znieść je z godnością. Pomaga dziecku
w uznawaniu własnej winy, czyni je zdolnym do rozpoznania i rozumienia egoistycznych przejawów
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małżeństwach brakuje ojcu cechy dobroci, staje się tyranem, odtrąca swoje dzieci
i żonę, dopuszcza się przemocy i molestowania innych członków rodziny. Ten fakt
22
staje się rzeczywistością, smutną i dotkliwą, zagraża bezpieczeństwu dzieci,
osłabia bezpieczeństwo narodu, jako zbiorowości rodzin.
Kluczowymi pojęciami dla ojcostwa są miłość i odpowiedzialność. Mężczyzna
zdolny do prawdziwej miłości kocha swoją rodzinę na sposób altruistyczny,
niczego w zamian nie wymagając. Miłość ta przejawia się w posiadaniu spójnej
i stabilnej hierarchii wartości, którą przekazuje potomstwu słowami i postawą
w codzienności. Jeżeli człowiek potrafi bez względu na pobudzenia, emocje
i uczucia, w każdej sytuacji wybrać to, co stoi wyżej w jego hierarchii wartości, jest
po prostu człowiekiem całkowicie wolnym – zawsze może robić to, co uważa
23
za dobre. Kochający ojciec jest zdolny do wyrzeczeń, a nawet do ofiary w obronie
24
bliskich czy też w imię zasad życia rodzinnego. Odpowiedzialność mężczyzny
obejmuje w małżeństwie nie tylko ponoszenie konsekwencji za własne
25
postępowanie, lecz także za działanie żony i dzieci. Rodzina jest więc pierwszym
i podstawowym środowiskiem wzrostu i rozwoju życia, przy czym – w ujęciu Jana
Pawła II – chodzi o rodzinę opartą na małżeństwie, gdzie wzajemny dar z samego
siebie, mężczyzny i kobiety, stwarza takie środowisko życia, w którym dziecko
może się urodzić i rozwijać swe możliwości, nabywać świadomość własnej
godności i niepowtarzalnego przeznaczenia. Niewątpliwie, zatem to przynależność
do rodziny, jako „wspólnoty życia i miłości” sprawia, że młody człowiek ceni sobie
dar, jakim jest zaufanie rodziców, ich miłość i na ten dar odpowiada również
miłością i odpowiedzialnością. Jednocześnie też doświadczając solidarności
i jedności z rodzicami dziecko zyskuje poczucie bezpieczeństwa, które stanowi
swojego postępowania i do ponoszenia za nie konsekwencji; 7. Ojciec łatwiej dostrzega w dzieciach
wady: okazywanie rozczarowania postępowaniem dzieci świadczy o autentyczności, a nie słabości
rodzica. Różne dyspozycje psychiczne w porównaniu z matką sprawiają, że ojcowie szybko i z pewną
swobodą pozbywają się obrazu „dziecka upragnionego” (takiego, jakie chcieliby widzieć) na rzecz
„dziecka rzeczywistego” (takiego, jakim ono jest); 8. Ojciec konfrontuje dziecko z rzeczywistością.
22
Dziewczęta wychowywane bez ojca lub przez ojca-tyrana czy ojca nieobecnego psychicznie
są szczególnie wrażliwe na przejawy zainteresowania, życzliwości i czułości ze strony swych
kolegów, a zwłaszcza dorosłych mężczyzn. Brak ojca ma więc szczególnie destrukcyjny wpływ
na stosunek dziewczyny do własnej płciowości, powoduje zagubienie w kształtowaniu kobiecej
tożsamości i taki głód uczuć, że w efekcie staje się ofiarą wczesnej inicjacji seksualnej,
przedwczesnego rodzicielstwa (np. pragnie mieć dziecko, a więc „kogoś, kto będzie na zawsze
do mnie należeć”, „kto nigdy nie odejdzie”, kogo mogłaby obdarzyć uczuciem i kto okaże jej dowody
miłości, których nie zaznała w rodzinie. (I. Stańczak, Ojciec a problem jakości wychowawczego
systemu rodzinnego, s. 20)
23
J. Pulikowski, Warto być ojcem. Poznań 2002, s. 73
24
Wśród istotnych cech wyobrażonego, dobrego ojca, wskazać można: a) okazywanie dzieciom
zainteresowania, cierpliwość w organizowaniu im czasu wolnego, rozmowy; b) dbałość o warunki
bytowe dzieci, spełnianie obowiązków zabezpieczających (bytowo-społecznych); c) wyrozumiałość,
tolerancja wynikająca z umiejętności nawiązywania kontaktów, pomoc w kłopotach; d) obdarzanie
dziecka miłością, ciepłem rodzinnym, serdecznością; e) umiejętność egzekwowania powinności,
kontrolowanie; f) autorytet, dawanie dobrego przykładu, pewne surowość, dystans, rygor, który jednak
nie wyklucza koleżeńskiego stosunku do dziecka; g) pogłębianie wiedzy pedagogicznej, poznawanie
psychiki dziecka; h) przyjaźń; i) troska o wykształcenie dzieci, o ich awans życiowy.
25
W dobrym ojcostwie uderza równowaga pomiędzy dostarczaniem, a troską, autorytetem,
a wycofaniem swojej władzy czy kompetencji, przewodzeniem a służbą, odpowiedzialnością za swoje
dzieci, a uszanowaniem ich wolności osobistej, wiernością wobec zasad, a demokratycznym
sposobem komunikowania się, walką społeczną ojców o równość w prawach do opieki nad swym
dzieckiem, a jednoczesnym przyznaniem matce specyficznych przywilejów (Walesa C., Rola ojca
w psychicznym rozwoju dziecka. (w:) D. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa. Lublin 2001, s. 293

238

_______________________________________________________________________________

silną barierę chroniącą je przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.
Przyswaja sobie postawy życiowe, aspiracje intelektualne, wzory moralne, religijne
i społeczne, które reprezentują rodzice, czyli przyswaja kulturę wspólnoty
rodzinnej, jako zespół środków rozwoju osobowości. Wówczas dziecko nie musi
poszukiwać wzorów poza domem, bo w rodzinie zyskuje prawidłowe wzorce osób
26
dorosłych, zachowań i postaw prospołecznych.
W polskich rodzinach są ojcowie nieodpowiedzialni i niekochający swoje
dzieci. Zostawiając matkę samą, tworzą model podwójnego obciążenia matki pracą
zawodową i wychowaniem. Takie odejście jest dla nich wygodne – jest formą
ucieczki o długotrwałych i dotkliwych skutkach – w rodzinie rozbitej dzieci
27
pozbawione wzoru mężczyzny stają się agresywne, bywa tak, że wkraczają
na drogę przestępczości. A nic nie zastąpi młodemu człowiekowi dojrzałej
i odpowiedzialnej miłości pomiędzy małżonkami, miłującymi także swoje
28
potomstwo.
Wraz z kryzysem ojcostwa zauważyć można we współczesnej rzeczywistości
pewien zmierzch autorytetu mężczyzny, jak i pewne symptomy upadku męskości.
Najnowsze zmiany społeczno-ekonomiczne odsłoniły psychiczną bezradność
i słabość wielu mężczyzn: brak pewności siebie, niezaradność, niedojrzałość
emocjonalną. Część z nich jest przewrażliwiona na punkcie swojej męskości,
29
potrzebuje nieustannego potwierdzania siebie poprzez działanie,
cierpi
na kompleks niższości, za którym z reguły skrywają się nadmierne ambicje.
26

D. Luber, Próba rekonstrukcji aksjologicznego wymiaru rodziny, jako swoistego antidotum w dobie jej
kryzysu, s. 15
27
Można wskazać, w zależności od wieku syna, istotne funkcje, spełniane przez ojca: a) syn w wieku
1-2 lat: ojciec karmi, ojciec utrzymuje – ojciec diadyczny; b) 1,5 roku-3 lata: ojciec wyzwoliciel – ojciec
triadyczny; c) 2-4 lata: ojciec jako model męskości – tożsamość płciowa; d) 3,5-6 lat (dorastanie):
ojciec jako rywal, ojciec do zabawy; e) połowa dzieciństwa: ojciec jako wzór i nauczyciel –
wzmocnienie identyfikacji płciowej; f) dojrzewanie: anty-ojciec, odnajdywanie własnej tożsamości,
częściowe oddalenie; g) 20-30 lat: ojciec jako punkt odniesienia dla dojrzałej męskości; h) dorosłość:
ojciec-mentor w sprawie ojcostwa; i) środkowa i późna dorosłość: ojciec jako mądry starzec.
28
Dojrzała miłość rodzicielska łączy w myśleniu i działaniu takie postawy, jak: a) akceptacja, czyli
przyjęcie dziecka takim, jakim ono jest; b) czułość, serdeczność, przytulanie wpisane w naturalne
potrzeby dziecka; c) współpraca z dziećmi zarówno w zabawie, jak i w obowiązkach; d) szacunek
względem aktywności dziecka; e) uznanie praw dziecka w rodzinie na równi z prawami innych
członków. Dziecko potrzebuje obojga rodziców. Matka nie wystarczy do pełnego rozwoju dziecka.
Potrzebny jest także obecny i dobry ojciec. Potrzeba zdobycia miłości ojcowskiej nie pojawia się
u dziecka samorzutnie, wymaga ono pomocy i uczestniczenia ojca w procesie wychowania. Matka
kocha nowonarodzone dziecko, ponieważ ono jest jej, a nie dlatego, że spełniło ono jakiś konkretny
warunek czy sprostało pewnym szczególnym wymaganiom. Miłość ojcowska nie jest, tak jak miłość
macierzyńska, w pełni bezwarunkowa. Ojciec nie kocha dziecka tylko dlatego, że jest dzieckiem, ale
dlatego, że spełnia ono pewne oczekiwania. Ojciec kocha przede wszystkim te cechy, które
są zgodne z wymaganiami, jakie stawia dziecku oraz te, które czynią dziecko zdolnym
do pokonywania przyszłych trudności życiowych, jak np. pilność, pracowitość, odwaga.
29
Jednym z częstych przejawów kryzysu męskości i ojcostwa jest nadmierne pogrążenie mężczyzn
w pracy zawodowej, w robieniu kariery i zarabianiu pieniędzy, kiedy stają się one wymówką przed
przebywaniem w domu. Zdarza się, że taki człowiek bardziej utożsamia się ze swoją pracą niż
z rodziną, co może stać się sposobem wygodnej egzystencji. I choć pozornie na co dzień uczestniczy
on w życiu rodziny, to jednak jego umysł żyje sprawami zawodowymi, a więzi z dziećmi są słabe lub
zanikają. Z brakiem zaangażowania w życie rodzinne oraz w proces wychowawczy związany jest
mniej lub bardziej ukryty żal żony i dzieci. W takiej sytuacji emocjonalnej łatwo rodzi się pokusa
szukania satysfakcji uczuciowej poza małżeństwem. Jeżeli mężczyzna nie posiada czytelnego
i klarownego systemu uwewnętrznionych i fundamentalnych wartości, to może dać się wciągnąć
w podwójne życie emocjonalne i moralne.
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W konsekwencji sprzecznych oczekiwań współczesny mężczyzna – szczególnie
nastoletni – „miota się” między macho a istotą delikatną, empatyczną, zdolną,
podobnie jak tradycyjna kobieta, do głębokiej ekspresji swoich uczuć. Podobny
problem powstaje w przypadku ciała męskiego, stąd wizerunki mężczyzn –
kulturystów i mężczyzn o fizyczności androgenicznej. Niekiedy też mężczyzna,
szukając swojego „wizerunku”, w desperacji odwołuje się do zorientowanych
na skrajną przemoc bohaterów filmów i gier komputerowych i powielając ich
30
zachowania próbuje w sposób „jednorazowy” potwierdzić swoją męskość. Jeżeli
aktualnie załamało się ojcostwo niektórych mężczyzn, to między innymi dlatego,
że oparte było głównie na czynnikach społecznych, kulturowych i religijnych, a nie
na osobistych wartościach duchowych, zastąpionych przez wewnętrzną pustkę
i poczucie braku wyższego sensu. Człowiek zapomniał o Bogu, czy też zepchnął
Go na ubocze? Gdy Bóg znika, ludzie szukają innych źródeł ciepła. Lecz gdzie
je znaleźć? Ojca już nie ma i wszyscy jesteśmy sierotami. Tak, gdy ojciec znika,
31
dzieci trzęsą się z zimna. Cała nasza cywilizacja jakby oziębła, miłość także.
Niebezpiecznym przejawem kryzysu męskości jest pogrążenie się w nałóg
alkoholowy i nadużywanie narkotyków. Współczesny mężczyzna zajmuje
w społeczeństwie coraz słabszą pozycję. Często jest nieprzygotowany do pełnienia
swej roli w wymiarze społecznym, psychologicznym, duchowym. Obserwacje
wskazują na brak pozytywnych i autentycznych wzorców na ścieżce inicjacyjnej
chłopców. To, co pozostaje im na drodze w poszukiwaniu dorosłego świata,
to częstokroć kwestia przypadku – zawężenie możliwości, negatywna selekcja lub
droga sztuczna – pogrążenie się w narkotykach, seksie, kulcie agresywnej siły lub
wyalienowanego intelektu. Bardziej wrażliwi izolują się za murami klasztorów,
szukają ucieczki w sektach lub nie kończącej się psychoterapii. Alkoholizm
32
i narkomania mężczyzn stały się codziennym zjawiskiem. Ile polskich rodzin
dotkniętych jest tą chorobą, wskazywać nie trzeba. Zasadniczym celem takich
zachowań jest pozorne wyciszenie bolesnych dla mężczyzny emocji: frustracji,
braku akceptacji siebie, zagubienia wewnętrznego, rozżalenia na innych, poczucia
krzywdy. Nadużywanie alkoholu lub narkotyków wywołuje chwilowe obniżenie
stanu napięcia psychicznego. Ucieczka taka jest możliwa tylko przez czas
działania zażywanych środków. Powrót do trzeźwości rodzi jeszcze większe
zagubienie i rozdarcie, tak powstaje błędne koło, powodujące powolną
33
degradację.
30

Z. Melosik, Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Kraków 2006, s. 189
G. Danneels, Gdy ojciec znika, dzieci trzęsą się z zimna, „List” nr 10/1996, s. 11-12
Z. W. Dudek, Przedmowa. (w:) R. A. Johnson, On. Być mężczyzną we współczesnym świecie.
Warszawa 1996, s. 7
33
Stąd już prosta ścieżka ku uzależnieniu od pornografii oraz brak uporządkowania w sferze
seksualności i cielesności. Dzisiejszy kryzys męskości przejawia się w oddzieleniu jej
od rodzicielstwa. Cały przemysł pornograficzny, stworzony przede wszystkim na „potrzeby męskie”,
przekazuje seksualność odartą z uczuć oraz odpowiedzialności za kobietę i dzieci. Z produkcją
tą związana jest dystrybucja środków antykoncepcyjnych oraz lansowanie prawodawstwa
proaborcyjnego. Przemysł pornograficzny ma za zadanie pobudzać mężczyzn do aktywności
seksualnej, natomiast środki antykoncepcyjne mają bronić przed niechcianym ojcostwem. Jak
ciekawie wspomina w swoich wypowiedziach ks. Piotr Pawlukiewicz, młodzi ludzie inwestują więcej
środków finansowych w antykoncepcję, pozornie „chroniącą” przed poczęciem dziecka niż
w bezpieczeństwo własnego mieszkania, poprzez montowanie np. środków alarmowych. W ten
sposób współczesny mężczyzna jest rozbity pomiędzy pożądaniem seksualnym a ucieczką przed
odpowiedzialnością za kobietę i lękiem przed ojcostwem.
31
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Najpoważniejszym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego, związanym
z kryzysem ojcostwa jest zabijanie dzieci nienarodzonych, co określa się mianem
zabiegu aborcji. To nie jest sprawa tylko kobiety, jak twierdzą przedstawiciele
światopoglądu lewicowego, lecz także, a nawet przede wszystkim mężczyzny,
podejmującego decyzję o poczęciu nowego życia. Niebezpieczeństwem jest sam
akt udziału w zabójstwie, lecz także bierność i milczenie także jest zabójstwem.
Funkcją mężczyzny jest wielkoduszna odpowiedzialność za poczęte życie. Z tej
funkcji mężczyzna nigdy i pod żadnym pozorem wycofywać się nie powinien. Jeżeli
to czyni, to tak naprawdę przestaje zasługiwać na miano prawdziwego mężczyzny.
Każde poczęte dziecko ma swojego ojca i on powinien o nie się troszczyć i zawsze
jest za jego życie odpowiedzialny. Zobaczmy, jak mężczyźni wymanewrowali
kobiety, które wyszły na ulice i krzyczały, nieraz wulgarnie: Dajcie mi prawo
do mojego brzucha. W każdym razie mężczyźni „wspaniałomyślnie” oddali kobiecie
prawo do decydowania o skutkach nieodpowiedzialnych działań mężczyzny. Z tej
odpowiedzialności za poczęte życie ludzkie w ogóle, a za poczęte swoje dziecko
w szczególności prawdziwemu mężczyźnie nigdy zrezygnować, wycofać się nie
34
wolno. Niezależnie od faktu, że nurt wojującego feminizmu oraz lewicy nie
przyznaje dziecku w łonie matki prawa do życia, nazywając je „płodem”,
„niechcianym zarodkiem”, brak zdecydowanej postawy ojca przeciwko zamiarowi
aborcji zawsze będzie stawiał jego w kategorii sprawcy. Jak niejednokrotnie
wspominał Jan Paweł II, naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez
przyszłości. Dlatego też w obliczu upadku wartości najwyższych, szansą na
przywrócenie godności mężczyźnie, jego odpowiedzialności i powołania jest
obrona każdego życia, szczególnie dzieci poczętych – najbardziej niewinnych. Jest
to ojcostwo zaangażowane, przede wszystkim w aspekcie emocjonalnym, lecz
także praktycznym, dotyczącym ochrony dzieci i dbałości o nie. Obecność ojca
w procesie wychowania jest nie tylko ważna i konieczna, ale niemożliwa
do zastąpienia. Ojciec bowiem dostarcza dziecku tych bodźców i wzorów w jego
rozwoju społecznym i moralnym, których matka nie może zupełnie lub w tak
35
szerokim zakresie mu ofiarować.
Jednym z poważniejszych objawów kryzysu ojcostwa jest podważanie roli
ojca w procesie prokreacji, czyli jednego z najbardziej fundamentalnych zadań
ojcostwa, a wynikające z rozwoju zarówno metod antykoncepcji, jak i metod
sztucznej prokreacji, pozwalających z jednej strony na seks bez prokreacji,
a z drugiej na prokreację bez seksu. Co więcej, trzeba zwrócić uwagę na inżynierię
genetyczną i problem klonowania ludzi, które być może prowadzić będą
w przyszłości do wykluczenia ojcostwa w ogóle. Wspomniane techniki pozwalają
na prokreację bez udziału mężczyzny.
Problemy współczesnych mężczyzn, przynajmniej w krajach należących
do kręgu cywilizacji zachodnioeuropejskiej, są tak wielkie, nowe i liczne, że ich
rozwiązanie przekracza możliwości indywidualnego działania i dlatego wymaga
zbiorowego namysłu, systematycznych badań i współdziałania na szeroką skalę.
Jeden z najważniejszych problemów stojących dziś przed mężczyznami polega
na tym, że tracą oni poczucie swej tożsamości: coraz mniej wiedzą, kim mają być
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36

jako mężowie i ojcowie. I coraz gorzej czują się do tego przygotowani. Jednym
z uwarunkowań tego procesu jest nurt kulturowy, który dezawuuje wartość
37
rodziny. Współczesny chłopiec z trudnością znajduje w dzisiejszym świecie ideał
mężczyzny, coraz rzadziej spotyka sytuacje naprowadzające go na kojarzenie
bycia prawdziwym mężczyzną, mężem i ojcem z tym, co dobre, wzniosłe i wielkie
w jego życiu.
Prawdziwe ojcostwo nie ogranicza się jedynie do płodności fizycznej, ale
rozciąga się także na płodność duchową i emocjonalną. Stąd też dojrzałość, jakiej
ono się domaga, ujawnia się nie tylko w relacji do dziecka, ale w każdej relacji
międzyosobowej: do własnych rodziców, do kobiet, do społeczeństwa, do świata,
do siebie samego oraz do Boga. Stąd też „naturalne ojcostwo” przeżywane
w rodzinie (jak też „duchowe ojcostwo” przeżywane w celibacie), domaga się
z jednej strony uzdrawiania relacji konfliktowych, z drugiej zaś pozytywnego
budowania dojrzałych więzi międzyosobowych. Gdzie podziali się ojcowie? Może
uciekli albo się zdymisjonowali, albo też zostali wyrzuceni za burtę rodziny? Czy
38
więc my, ginący ojcowie, mamy jeszcze jakąś przyszłość?
Perspektywa przyszłości autorytetu mężczyzny jako męża i ojca znajduje się
w rękach samego człowieka. To od przyjętego systemu wartości, codziennych
decyzji, wyboru odpowiedniej drogi, jaką powinna być miłość i szacunek – zależą
dalsze losy samego ojcostwa. Męskość nie jest pojęciem związanym tylko ze sferą
cielesności, co jest przyjmowane czasem jako pewne założenie i funkcjonujący
stereotyp. Potencja seksualna stanowi jedno z najistotniejszych kryteriów męskości
(zdania: „jest impotentem” lub „ma problemy z erekcją” stanowią wyraz
nieodwołalnego dramatu mężczyzny). Wspaniały bojownik, wybitny intelektualista,
ceniony polityk, posiadacz fortuny; w każdym z tych przypadków władza, potęga
i możliwości działania niewiele znaczą, jeśli mężczyzna ma problemy w sferze
seksualnej. Można stwierdzić, że na poziomie subiektywnym mężczyzna najpierw
czuje się mężczyzną przez swoją seksualność i potencję, a dopiero później
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Coraz więcej mężczyzn w coraz mniejszym stopniu identyfikuje się z rodziną jako głównym celem
swego życia przede wszystkim dlatego, że zachodnim kręgu kulturowym lansuje się obraz rodziny
jako instytucji, która w naszych czasach się kończy. W tym kontekście mówi się o tzw. zmierzchu
rodziny (ang. family decline). Ten jeden z wielu kierunków zmian traktowany jest jako dominujący
i zgodnie z lansowanym w jego ramach twierdzeniem utrzymuje się, że mamy do czynienia z prawem,
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wielopokoleniową i rodzinę dwupokoleniową aż do małżeństwa bezdzietnego, czyli ostatniego etapu
instytucji rodziny. Heterogeniczni mężczyźni i kobiety wolą konkubinat, kohabitację, formę
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swych świadczeń socjalnych. Kresem tej ewolucji mogą związki typu par bez wskazania kogo z kim
(co znajduje wyraz w ostatnio kształtowanej filozofii niektórych praw człowieka); par, które być może
będą zakładać okresową zmianę płci i partnerów.
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poprzez inne atrybuty męskości. Potencja jest fundamentem, na którym budowane
jest poczucie męskości. A jeśli nie ma fundamentu, cała konstrukcja jest krucha
i może w każdej chwili runąć. Władza, pieniądze, sława, siła fizyczna – nic nie jest
39
w stanie wymazać poczucia życiowej porażki i nieadekwatności impotenta. Łatwo
jest wskazywać zło, wyrażać obawy, trudniej jest zająć zdecydowaną postawę
oporu wobec tendencji, niszczących rodzinę, tradycyjne małżeństwo
i proponujących zwodnicze ideologie tolerancji, źle rozumianej wolności w imię
szeroko rozumianej emancypacji. Nie wystarczy już w obecnej kulturze samo
odnowienie ojcostwa. Powinno być ono zbudowane od podstaw, z uwzględnieniem
nowej sytuacji cywilizacyjnej, w jakiej żyją dziś kobiety i mężczyźni. Elementy
partnerstwa, równości, spontaniczności i wolności w relacjach społecznych, które
są trwałym elementem najnowszych czasów, muszą być uwzględnione także
w relacji ojca do dzieci. Gdy chodzi o rangę rodziny, wbrew wszystkim
czarnowidzom, sądzę, że ma ona absolutnie pewną i zabezpieczoną przyszłość.
Nie ma żadnych podstaw, aby w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym
wieścić upadek rodziny. Im bardziej wrogi człowiekowi i bezosobowy okazuje się
świat zewnętrzny, im mniejsza wiara w możliwość skutecznego przeciwstawiania
się biurokratycznym strukturom przez jednostkę, tym większa jest rola i waga
elementarnych grup społecznych, w tym rodziny. Staje się ona ostatnim miejscem,
gdzie człowiek jest wolny od manipulacji zewnętrznych, może być sobą
40
i swobodnie współtworzyć swój świat. Ojcostwo nie jest zabawą, pewnym
pomysłem na życie, chwilowym epizodem – dlatego tak wielu ludzi się od niego
odwraca. Jest ono całkowicie pogubione, zaś w codzienności brak jest pełnej wizji
ojcostwa, będącej pewnym programem zmiany na lepsze i formą jego
doskonalenia. Ojcostwo nie jest łatwe i przyjemne, lecz jest zadaniem, często zbyt
trudnym dla tych, którzy w życiu szukają jedynie rozrywki. Ono stawia wysokie
wymagania, a to z kolei wpływa na rozwój. Wielu mężczyzn szuka szczęścia tam,
gdzie go nie ma. Chcąc być szczęśliwym jako ojciec, też trzeba się ciężko
napracować. To nie jest trud, który człowiek wykonuje wbrew sobie. Przeciwnie,
jest to trud, który buduje człowieka. Trud, w którym można znaleźć ogromne
szczęście. Niezbędne staje się zatem odzyskanie powszechnej świadomości
prymatu wartości moralnych, które są wartościami osoby ludzkiej jako takiej.
Uświadomienie sobie na nowo ostatecznego celu życia i jego podstawowych
wartości jest wielkim zadaniem dnia dzisiejszego, mającym na celu odnowę
społeczeństwa. Tylko świadomość prymatu tych wartości pozwoli na takie
wykorzystanie ogromnych możliwości, jakie nauka złożyła w ręce człowieka, które
będzie naprawdę nastawione na rozwój osoby ludzkiej w całej jej wewnętrznej
41
prawdzie, w jej wolności i godności. Nauka winna sprzymierzyć się z mądrością.
W opinii autora artykułu najważniejszą ścieżką odnowy ojcostwa jest nowe
odczytanie słowa „miłość” i przywrócenie tej wartości należnego jej miejsca
w społeczeństwie. W obliczu zjawisk postmodernizmu i ideologii gender, szerzonej
w mediach kampanii przeciwko życiu i rodzinie, promowaniu związków
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partnerskich, szczególnie osób tej samej płci – kosztem małżeństwa tradycyjnego,
trudno jest umacniać pozycję ojca i męża we wspólnocie ludzi, wciąż podważaną.
Zrozumieć na nowo pojęcia elementarne – prawda, dobro i piękno – coś,
co pozornie jest przebrzmiałym banałem, a decyduje o jakości życia
i człowieczeństwa. Niezbędne staje się zatem odzyskanie powszechnej
świadomości prymatu wartości moralnych, które są wartościami osoby ludzkiej jako
takiej. Uświadomienie sobie na nowo ostatecznego celu życia i jego podstawowych
wartości jest wielkim zadaniem dnia dzisiejszego, mającym na celu odnowę
społeczeństwa. Tylko świadomość prymatu tych wartości pozwoli na takie
wykorzystanie ogromnych możliwości, jakie nauka złożyła w ręce człowieka, które
będzie naprawdę nastawione na rozwój osoby ludzkiej w całej jej wewnętrznej
42
prawdzie, w jej wolności i godności. Nauka winna sprzymierzyć się z mądrością.
Przywrócenie szacunku dla nierozerwalności małżeństwa, wierności kobiecie,
oddania się w służbę – a nie władania – jak czynią niektórzy ojcowie. Dla
mężczyzny, małżonka, pierwszą i podstawową relacją międzyludzką,
najważniejszą ze wszystkich na świecie, jest jego relacja z żoną. Dopiero potem
relacje z dziećmi. I tej kolejności nie powinno się zmieniać. Mężczyznom trzeba
wciąż uświadamiać, że dobra relacja z żoną jest dla ich rodzin ważniejsza nawet
niż zarabiane przez nich pieniądze i podejmowane wielkie dzieła.
Współcześni ojcowie powinni na nowo zdefiniować swoją tożsamość jako
mężczyźni, ale także na nowo przemyśleć swoje role męża i ojca, swoje relacje
z żoną i dziećmi, swoje obowiązki rodzinne. Chodzi o to, aby nowoczesny
mężczyzna potrafił czuć się odpowiedzialny za rodzinę jako całość. Powinien
w związku z tym dokonać psychicznego przejścia od odpowiedzialności wyłącznie
za siebie w rodzinie do odpowiedzialności za całość. Łatwo ograniczyć swoją
odpowiedzialność do cząstkowego wkładu (zwłaszcza finansowego). Współczesna
głowa rodziny to nie ktoś, kto utrzymuje rodzinę, ale ktoś, kto ponosi
odpowiedzialność za całość. A ta całościowa odpowiedzialność oznacza, że mąż
i ojciec uznaje prawo wszystkich członków rodziny do zgłaszania pretensji
o wszystko do niego; że on pozostaje do dyspozycji wszystkich, jest obecny tam
i robi to, co służy całości i każdemu z osobna. Warto nauczyć się nowej relacji
z żoną w sytuacji, kiedy pracuje ona zawodowo, w tym zwłaszcza ponoszenia
współodpowiedzialności za rodzinę, pomagania jej we wszystkim i organizacji
czasu odpoczynku. Mężczyzna XXI wieku jest zobowiązany nauczyć się pełnej
odpowiedzialności za dzieci. Być może w tej dziedzinie musi się od nowa nauczyć
najwięcej.
Bezpieczeństwo narodowe zależy od stanu polskiej rodziny, która, jak
wspomniano, jest obrazem społeczeństwa – a przede wszystkim ojcostwa, które
jest dla dzieci i samych ojców jedną z najpewniejszych metod walki z licznymi
niebezpieczeństwami, przed którymi stoi człowiek.
Streszczenie
Pojęcie bezpieczeństwa narodowego rozważane jest w wielu kontekstach
i z różnych punktów widzenia, bardzo często z pojęciem narodu, jego przetrwania,
stanu pewności na przyszłość wobec walki z wieloma rodzajami zagrożeń.
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Bezpieczeństwo narodowe to obraz sytuacji ludzi, tworzących polskie
społeczeństwo i decydujących o przyszłości wspólnoty narodowej, wpisanej
w kontekst europejski. Refleksja nad bezpieczeństwem narodowym powraca
do kręgu spraw rodziny, będącej najważniejszą wspólnotą osób, powiązanych
ze sobą teoretycznie nierozerwalnymi więzami miłości i wierności. Rodzina jest
obrazem społeczności polskiej, odbiciem zachodzących w niej procesów, lecz
przede wszystkim podstawą i jedną z fundamentalnych gwarancji istnienia
bezpieczeństwa narodowego. Bez jej normalnego i zdrowego funkcjonowania nie
ma możliwości ochrony przed licznymi zagrożeniami. Jednym z poważniejszych
zjawisk w tym zakresie jest kryzys ojcostwa, związany z pewnymi, czasem
niepokojącymi tendencjami, określającymi zmiany, zachodzące w stosunkach
pomiędzy kobietą i mężczyzną i w strukturze samej rodziny.
Dzisiejsza rodzina wyraźnie przeżywa kryzys ojcostwa. Coraz więcej matek
samotnie wychowuje dzieci. Ojcowie odeszli, nie zdając często życiowego
egzaminu. W niektórych domach są ojcowie, ale ich obecność budzi zagrożenie,
niepewność, a czasem lęk i przerażenie. Ojciec i mąż nie jest panem w domu, lecz
osobą, przy której wszyscy czują się bezpiecznie. Udział ojca w procesie
wychowania jest czynnikiem wprowadzającym w atmosferę domową element ładu
i systematyczności, konsekwencji i wytrwałości.
Przedmiotem rozważań opracowania jest kryzys ojcostwa i autorytetu
mężczyzny jako jedno z poważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa
narodowego, szczególnie w kontekście rodziny, jako wspólnoty ludzkiej.
Na samym początku prowadzonej refleksji wskazano niepokojące tendencje,
zmierzające do upadku rodziny i rozbicia instytucji małżeństwa oraz główne
wyznaczniki kryzysu ojcostwa i wybrane konsekwencje społeczne. Istotne jest
także pytanie o przyczyny tego stanu rzeczy oraz zagadnienie upadku wartości
rodzinnych i autorytetu mężczyzny jako jedno z ważniejszych zagrożeń dla
bezpieczeństwa narodowego. W dalszej części opracowania przedstawiono
znaczenie ojcostwa we wspólnocie rodzinnej i strukturze samego narodu, oraz
kryzys ojcostwa jako znak upadku kultury i symptom ogólnospołecznego
zmierzchu relacji międzyludzkich. Wspomniano o duchowym i religijnym kontekście
upadku męskości – w relacji do hedonizmu i poszukiwania chwilowego spełnienia
poprzez wartości materialne. Uwaga autora koncentruje się też wokół
najważniejszych cech ojcostwa i ich współczesnych zaprzeczeniach, a także
tematu miłości małżeńskiej i odpowiedzialności mężczyzny za kształt
i funkcjonowanie rodziny. Na zakończenie poruszono kwestię najważniejszych
niebezpieczeństw kryzysu męskości, zwłaszcza na tle zabijania dzieci
nienarodzonych wraz z pytaniem o perspektywy przyszłości ojcostwa i dalsze losy
autorytetu mężczyzny. Hasło „powrót taty” stało się na nowo aktualne. Opuszczone
i rozbite rodziny bez ojca, pozbawione wzoru mężczyzny uderzają w samego
człowieka, pozbawionego kierunku życiowej drogi, nie znającego dobrych
przykładów postępowania.
Wraz z kryzysem ojcostwa zauważyć można we współczesnej rzeczywistości
pewien zmierzch autorytetu mężczyzny, jak i pewne symptomy upadku męskości.
Najnowsze zmiany społeczno-ekonomiczne odsłoniły psychiczną bezradność
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i słabość wielu mężczyzn: brak pewności siebie, niezaradność, niedojrzałość
emocjonalną. Część z nich jest przewrażliwiona na punkcie swojej męskości,
potrzebuje nieustannego potwierdzania siebie poprzez działanie, cierpi
na kompleks niższości, za którym z reguły skrywają się nadmierne ambicje.
Współcześni ojcowie powinni na nowo zdefiniować swoją tożsamość jako
mężczyźni, ale także na nowo przemyśleć swoje role męża i ojca, swoje relacje
z żoną i dziećmi, swoje obowiązki rodzinne. Chodzi o to, aby nowoczesny
mężczyzna potrafił czuć się odpowiedzialny za rodzinę jako całość. Powinien
w związku z tym dokonać psychicznego przejścia od odpowiedzialności wyłącznie
za siebie w rodzinie do odpowiedzialności za całość. Łatwo ograniczyć swoją
odpowiedzialność do cząstkowego wkładu (zwłaszcza finansowego). Współczesna
głowa rodziny to nie ktoś, kto utrzymuje rodzinę, ale ktoś, kto ponosi
odpowiedzialność za całość. A ta całościowa odpowiedzialność oznacza, że mąż
i ojciec uznaje prawo wszystkich członków rodziny do zgłaszania pretensji
o wszystko do niego; że on pozostaje do dyspozycji wszystkich, jest obecny tam
i robi to, co służy całości i każdemu z osobna. Warto nauczyć się nowej relacji
z żoną w sytuacji, kiedy pracuje ona zawodowo, w tym zwłaszcza ponoszenia
współodpowiedzialności za rodzinę, pomagania jej we wszystkim i organizacji
czasu odpoczynku. Mężczyzna XXI wieku jest zobowiązany nauczyć się pełnej
odpowiedzialności za dzieci. Być może w tej dziedzinie musi się od nowa nauczyć
najwięcej.
Bezpieczeństwo narodowe zależy od stanu polskiej rodziny, która, jak
wspomniano, jest obrazem społeczeństwa – a przede wszystkim ojcostwa, które
jest dla dzieci i samych ojców jedną z najpewniejszych metod walki z licznymi
niebezpieczeństwami, przed którymi stoi człowiek.
Summary
Being deemed in many contexts and from various viewpoints, the national
safety is very often associated with the notion of a nation, its survival, its certainty
about the future in the face of many different threats. The internal safety
is depiction of the situations of people of whom consist the Polish society and
determine the future of the national community rooted in the context of Europe.
The refelection on the internal safety returns to the issues of a family, which
is the major community of individuals theoretically related to one another with love
and fidelity. A family is a reflection of the Polish community and is a picture
of the actions within which occur. However, a Polish family ensures a basic and
fundamental guarantee of the existence of internal national safety above all.
There is no possibility of protection against numerous threats without normal
and sane family functioning. One of more serious phenomenons concerns
the decline in fatherhood, to which is related some, sometimes, unfortunate
tendencies that determine the changes occuring within the realtionship between
a woman and a man and the structure of a very family.
A modern family is undergoing the decline in fatherhood, and, consequently,
more and more mothers bring up their children alone; their fathers have
abandoned them, as they did not fit for the role of a father. However, there are
fathers at some homes, but they arouse a threat and sometimes inspire fear and

246

_______________________________________________________________________________

dread there. The head of a family is not in charge of home, but he is a person
by whom eveyone can feel safe. Besides, the paticipation of a father in raising
chidren is an agent which contributes to create the atmosphere of order,
systematization, consequence and endurance.
The issue of the analysis refers to the fatherhood and man authority crisis
which poses one of significant threats to the national safety, especially
in the context of a family existing as a human community. At the beginning
of the reflection, there were indicated the alarming tendencies which lead
to a family crisis, marriage breakdown, the principal determinants of fatherhood
crisis and the selected social consequences. Furthermore, it is crucial to ask
a question about the causes of this state affairs, the decline in family values and
man authority which is one of more important threats posing to the national safety.
In the farther part of the analysis, there presented the importance of the fatherhood
played in a family community and the structure of a nation. In addition, there were
depicted the decline in fatherhood as the symbol of the culture that has collapsed
and the common refering to crisis symptoms of human interrelations. Besides,
there was the mention of spiritual and religious decline in the meaning of manhood
in relation to hedonism and pursuit of momentary satisfiability by means of material
values. The author focuses on the principal characters of fatherhood and its
present contradictions as well as the topic of conjugal love, and a man who takes
responsibility for the shape of a family and its function. In conclusion, there was
brought up the most important threats of manhood crisis related particularly
to an abortion, simulataneously there was raised the question about the prospect
over the future of fatherhood and the subsequent fate of a man's authority.
The solgan, “the return of a father”, has become actual again. Consequently,
families abandoned by its fathers and broken homes, where there were no men
as examples, impact on a very individual deprived of choosing a right life course,
having no good examples to take. Along with fatherhood crisis, we can perceive
the authority of a man in decline nowadays as well as some symptoms
of the collapse of manhood. Moreover, the latest socio-economic changes have
resulted in displaying psychic helplessness and weakness among men: diffidence,
resourcelessness and emotional immaturity. Some of men are charracterised
by oversensitiveness about their manhood, and, consequently, they need to prove
it by activity, or they suffer from inferiority complex which drives their unbridled
ambitions.
Present fathers should determine their identity as a men anew, but also
rethink their roles of a husband and a father, their relationships with wives and
children and their family duties. The point is that a modern man can be responsible
for his family as a whole. Thus he ought to stop being only responsible for himself
in a family and start bearing responsibility for the whole. It is easy to limit your
responsibility for partial contribution, especially financial one. A present family head
is not someone who supports a family, but answers for the whole one. This entire
responsibility means that a family head acknowledges that all family members are
allowed to inform him of pretensions; he is at disposal of all members, and
he is present and serves them and one another. It is worth learning about a new
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relationship with a wife when she works, including bearing joint responsibility for
a family, helping her with everything and organizing leisure. The man of twentiethone century is oblidged to learn how to answer for his children. Probably, he must
mostly learn his paternal duties anew.
The internal safety depending on the condition of a Polish family, as previously
mentioned, is mainly the reflection of the society and fatherhood which constitutes
the for children and fathers most reliable method of dealing with numerous dangers
which a human has to confront.
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Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
PŁYNNA TOŻSAMOŚĆ SPOŁECZNA SINGLI W KONTEKŚCIE
NIEWYPEŁNIANIA RÓL RODZICIELSKICH
Wstęp
Pojęcie kultura zostało na stałe zakorzenione w socjologii dzięki Emilowi
Durkheimowi, który uważał, że religia, prawo i moralność to nadrzędne rodzaje
faktów społecznych, czyli „normatywnych i aksjologicznych przekonań i reguł, które
1
podzielane są przez całą zbiorowość”, a wymienione powyżej to główne rodzaje
faktów społecznych, które dzisiaj nazywane są obszarem kultury. Kultura dla
socjologa to wyuczone, nie dziedziczne aspekty społeczeństw ludzkich. Elementy
kultury są wspólne dla wszystkich członków społeczeństwa. Pozwalają im one
współpracować i porozumiewać się ze sobą. Tworzą również wspólny kontekst,
2
w którym trwa życie jednostek społecznych. W skład kultury każdego
społeczeństwa wchodzą elementy materialne, czyli wszystko to, co dotykalne,
fizyczne i mierzalne oraz aspekty niematerialne, czyli duchowe wytwory
3
społeczeństwa przekazywane w procesie transmisji kulturowej z pokolenia
na pokolenie, stanowiące ośrodek życia społecznego. Są to: wiedza, przekonania,
wartości, normy, znaki,symbole ale i język, gesty, obyczaje czy zwyczaje.
Rodzina jako najbardziej wartościowa i najistotniejsza mikrostruktura
społeczna, właściwie spełniając mnogość swoich funkcji odpowiedzialna jest za
prawidłowy przekaz elementów kultury w ramach kulturowej transmisji
pokoleniowej, proces socjalizacji i wychowania. Jednak we współczesnym
4
„późnonowoczesnym świecie”
w bogactwie alternatywnych form życia
małżeńskiego i rodzinnego rodzina przestaje już być wyłącznie odpowiedzialna za
przygotowywanie młodego pokolenia do pełnienia ról rodzicielskich. Posttradycyjny
i postnowoczesny świat społeczny dopuszcza, bowiem budowanie kariery życiowej
nie tylko w rodzinie, ale również w niesformalizowanym związku kohabitacyjnym,
związku homoseksualnym, małżeństwie mieszanym, bezdzietnym czy otwartym
oraz żyjąc w pojedynkę jako single. Dzieje się tak, dlatego, że mamy do czynienia
z atomizacją społeczeństw, kulturą wyboru, zindywidualizowanym podejściem do
własnej trajektorii życiowej, możliwościa wyboru stylu zycia uzależnionym od
prywatnych przekonań i preferowanych wartości, co daje podstwę, aby kreację
indywidualnego losu włączyć do rozbudowanej kategorii nowych wyzwań stojących
przed współczesną naukami społecznymi, których zadaniem powinno być przede
wszystkim pomagać zrozumieć w sposób łatwy i przystepny otaczający człowieka
świat społeczny.

1

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków 2005, s. 232
A. Giddens, Socjologia. Warszawa 2004, s. 45
3
N. Goodman, Wstęp do socjologii. Poznań 1997, s. 39
4
Patrz: A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” Nowoczesność społeczeństwo w epoce późnej
nowoczesności. Warszawa 2007
2
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Niejednorodność definicji singla-osoby samotnej
5
Singiel
to osoba samotna, ale już niekoniecznie z własnego,
nieprzymuszonego wyboru, ponieważ trudno jest od kogoś oczekiwać, chyba poza
deklaracją do życia w stanie kapłańskim lub zakonnym, postanowienia życia
w pojedynkę przez cały czas. Należy pamietać, że jednostki są istostami
społecznymi, co powoduje, że dla prawidłowego funkcjonowania człowieka
w społeczeństwie potrzebuje on interakcji z innymi ludźmi i gdy ich zostanie
pozbawiony, na wielu płaszczyznach, dochodzi do zaburzenia tworzenia
podstawowych relacji międzyludzkich.
Do kategorii singli zaliczani są wdowy i wdowce, którzy odbiegają od definicji
singli, bowiem świadomie swojej samotnej trajektorii życiowej nie wybierali.
Ponadto rozwodnicy, którzy wcale nie chciali czy planowali samotnego stanu
faktycznego, gdyż większość ludzi, na co wskazuja badacze życia małżeńskiego,
wchodząc w sakramentalny związek oczekują, że będzie on jedynym do końca
życia. Terminem singla określa się również osobę samodzielną, nie pozostającą
w trwałym związku formalnym, usankcjonowanym religijnie i prawnie z inną osobą.
Można tu zaliczyć osoby młode poszukujące partnera (nazywam ich singlami
temporalnymi, ponieważ w wieku dwudziestu paru nie lat, często nie będąc jeszcze
wżadnym poważnym związku młodzi ludzie nie wiedzą, czy chcą żyć z kimś czy
może jednak pozostawać przez pewien czas w samotności), wdowy i wdowców,
osoby rozwiedzione, nie pozostające w związku kohabitackim.
W literaturze przedmiotu nie funkcjonuje jednolita definicja singla. Każdy
naukowiec, w żalezności jakimi aspektami funkcjonowania osób samotnych jest
zainteresowany operacjonalizuje kategorię singli w sposoób zindywidualizowany.
Priorytetem jest czy osoba decyduje się wieść samotne życie świadomie czy
niezależne i obiektywne od niej okoliczności spowodował taki stan rzeczy.
Osoby samotne z wyboru jako przykład przerwania ciągłości życia
małżeńsko-rodzinnego
Socjologowie małżeństwa i rodziny uznają, że małżeństwo, posiadanie dzieci,
a w konsekwencji pełnienie nowych ról rodzicielskich powoduje znalezienie się
w odmiennej sytuacji życiowej, tożsamej z podjęciem niepełnionych dotychczas
6
ról społecznych. Następuje proces uczenia się nowej roli, zaznajamianie się
z jej obowiązkami i przywilejami oraz dostosowywaniem się do osobowości
współpartnera. Jeżeli proces kompatybilności z cechami partnera przebiega
spójnie i prawidłowo małżeństwo przekształca się w grupę zharmonizowaną.
Natomiast kiedy proces ten przebiega niepomyślnie, związek małżeński przeradza
się w dysfunkcjonalną, nieustabilizowaną strukturę, która charakteryzuje się
trwałym napięciem, konfliktami, problemami strukturalnymi, niemoznościa
prawidłowego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie.
Osoby samotne, które sytuacji małżeńskiej nigdy nie doświadczą lub które
mają ją za sobą i chcą zawrzeć kolejny związek małżeński albo tego nie planują,
gdy ich poprzednie małżeństwa zakończyły się rozwodem w odczuciu społecznym
to również przykłady współczesnych singli. Nalezy jednak podkreslić, że samotni,
5

6

P. Stein, Być singlem – próba zrozumienia życia singli, za P. Sztompka, M. Bogunia-Borkowska,
Socjologia codzienności, Znak. Kraków 2008, s. 143
Np. F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie. Warszawa 1982, s. 36
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którzy nie decydują się na zawarcie związku małżeńskiego to ludzie, którzy bardzo
często planują posiadanie dzieci, jednak nie ze związku formalnego. Jeżeli osoba
samotna potrzebuje bliskości drugiej osoby może zaangażować się w nieformalny,
czasowy związek uczuciowy. Młode osoby samotne bardzo często angażują się
w nieformalne seryjne związki monogamiczne, które są nietrwałe, a ich zadaniem
nie jest doprowadzenie ich do zawarcia związku małżeńskiego ale zdobycia
doświadczeń życiowych ponieważ single, szczególnie do 30 roku życia, nie
poszukują stabilizacji uczuciowej ani rodzinnej, tylko kolekcjonowania wrażeń,
które pozwolą im później świadomie wybrać partnera na drogę żyicową, jeżeli
takiego poszukują.
Oddanie siebie czy drugiej osobie czy realizacja swłasnych ambicji? –
indywidualna perspektywa trajektorii życiowej singli.
Zainteresowanie samotnością sięga początków dziejów ludzkości. Rozmyślali
nad nią filozofowie w samotności pisząc wiekopomne dzieła i przekazując
je ludzkości w testamencie, mędrcy – zgłębiając tajne księgi, szamani udający się
w miejsca odosobnienia, aby przeżyć mistyczne uniesienia, poeci i pisarze. Istnieje
wiele opracowań na temat samotności rozumianej w kontekście filozoficznym,
psychologicznym lub socjologicznym, natomiast temat „singlostwa” jest
zagadnieniem nowym, który nie doczekał się jeszcze pogłębionych studiów, poza
kilkoma próbami zgłębienia tematu życia w pojedynkę podejmowanego przez ludzi
młodych, nigdy niezamężnych lub nieżonatych, w sile wieku, rozwiedzionych lub
owdowiałych.
Aldona Żurek w pozycji „Single. Żyjąc w pojedynkę” charakteryzuje
historię życia solo w społeczeństwach przedindustrialnych, przemysłowych
i postindustrialnych, przedstawia niektóre aspekty związane z życiem w pojedynkę,
jak np. starość w życiu singli, ukazuje uwarunkowania życia solo oraz przedstawia
wyniki własnych badań przeprowadzonych na terenie Poznania i w okolicznych
mniejszych miasteczkach i we wsiach.
Autorka twierdzi, że „samotne i samodzielne życie nigdy nie leżało w naturze
7
człowieka”, ponieważ człowiek ze względu na swoje biologiczne i społeczne cechy
został zaprogramowany do życia w grupach i wspólnotach, które uspołeczniają
jednostkę, wprowadzają ją w kulturę oraz tworzą ramy dla jego rozwoju i trwania.
Specyficzną i niepowtarzalną grupą społeczną o szczególnym znaczeniu była i jest
rodzina, dzięki której każda znajdująca się w niej jednostka otrzymuje możliwość
wkraczania w bardziej złożone struktury społeczne. Miejsce w rodzinie każdej
jednostki determinuje jej status społeczny, który decyduje o sposobie realizowania
wszelkich działań leżących poza rodziną. Obecnie, mamy do czynienia
ze zjawiskiem modyfikacji w funkcjach spełnianych przez rodzinę, która utraciła
wyłączność na pokazywanie jednostkom sposobu życia, czyli kreacji i rekreacji ich
karier życiowych. Stało się tak, dlatego, że rodzina powoli traci coraz więcej swoich
przywilejów, pierwotnie zarezerwowanych tylko dla członków znajdujących się w jej
obrębie. Nie kontroluje już działań podejmowanych przez jej członków na zewnątrz
swojej struktury, boryka się ze zjawiskiem autonomizacji, redukcją składu,
modyfikacją praw i obowiązków oraz rozszerzeniem środowiska społecznego,
w którym funkcjonuje dzięki pracy zawodowej kobiet, ich otwarciu się na świat
7
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zewnętrzny oraz egalitaryzmowi ról i pozycji poszczególnych członków.
Żurek twierdzi, że „nowe zjawiska, związane z umasowieniem, globalizacją
i indywidualizacją, pogłębiły proces uwalniania się jednostek z kontekstu grup,
8
do których przynależność miała obligatoryjny charakter”. W konsekwencji coraz
więcej osób uwolnionych z przymusu podporządkowania się karierom rodzinnym
projektowanym najczęściej przez rodziców zaczęła wybierać nierodzinne style
życia, alternatywne w stosunku do rodziny nuklearnej, której podstawą jest związek
małżeński dwojga osób odmiennej płci prawnie i religijnie usankcjonowany. Osoby
decydujące się na życie w pojedynkę wybierają taki styl życia, kiedy posiadają
niezależność ekonomiczno-mieszkaniową oraz są w stanie uwolnić się bądź
9
przeciwstawić „trwałym i formalnym zobowiązaniom małżeńsko-rodzinnym”.
Autorka opracowania jest zdania, że osoba świadomie wybierająca życie
w pojedynkę potrafi samodzielnie realizować postawione przed sobą cele i nie
potrzebuje
oparcia
w
postaci
nieformalnych
struktur
społecznych.
W społeczeństwie nie jest przedstawicielem grupy singli do której należy, ale jest
„indywiduum wyposażonym przez grupę w kompetencje i zdolności pomagające
10
mu w współdziałaniu z innymi ludźmi”. Jednostki uwalniając się spod władzy grup
zyskują poczucie kontroli nad własnym życiem, sami ponoszą odpowiedzialność
za swoje sukcesy i porażki, dokonują autonomicznych wyborów związanych
z realizacją prywatnych zamierzeń co w konsekwencji prowadzi do wybierania
bardziej śmiałych i niepopularnych dróg ekspresji w postaci życia w pojedynkę lub
podejmowania innych alternatywnych stylów życia rodzinnego. Ponadto singiel
może utrzymywać takie kontakty społeczne, które nie biorą pod uwagę interesów
osób trzecich. Oznacza to samodzielne dysponowanie posiadanymi środkami
finansowymi i materialnymi oraz czasem wolnym. Jednak, jednostki decydujące się
na podjęcie trudu życia w pojedynkę powinny liczyć się nie tylko z możliwością
podejmowania indywidualnych decyzji, ale z brakiem oparcia emocjonalnego, które
gwarantowane jest przez fakt bycia członkiem rodziny. Singiel zmuszony jest
poszukiwać takiego zabezpieczenia przed negatywnymi aspektami życia
społecznego na zasadzie wymiany społecznej pomiędzy jednostką a osobami
obecnymi w jej środowisku społecznym lub w zinstytucjonalizowanych formach
pomocy społecznej. Żurek twierdzi, że co prawda kariery życiowe singli
charakteryzują się dużą autonomią i niezależnością, jednak relacje społeczne nie
są im dane, jak w rodzinie, gdzie mają osadzenie w strukturze, ale pojawiają się
i ulegają modyfikacji na zasadzie kontraktu społecznego, który opiera się
na wymianie dóbr o rozmaitym charakterze. Biografie ludzi żyjących samotnie
podlegają okresowym wahaniom, bowiem bardzo silnie związane są z osobistą
atrakcyjnością singla pod względem fizycznym, intelektualnym i majątkowym.
Utrzymywanie zainteresowania sobą w różnych środowiskach społecznych
skutkuje tym, że single nie czują się osamotnieni ani odizolowani od innych
jednostek. Gdyby jednak było inaczej osoby samotne muszą poradzić sobie ze
skutkami podejmowanych przez siebie działań samodzielnie lub odpowiednio
zadbać o wsparcie o charakterze instytucjonalno-organizacyjnym, ponieważ
zarówno odniesionymi sukcesami, jak i poniesionymi porażkami nie można dzielić
8
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się z osobami najbliższymi. Żurek uznaje, że społecznym podłożem wybierania,
a później trwania w procesie singlehood są zjawiska indywidualizacji, rewolucji
industrialnej, modernizacji społecznej, a w konsekwencji pojawienia się
społeczeństwa postindustrialnego.
Pozostawanie poza grupami wspólnotowymi nadaje atrakcyjności życia
w pojedynkę i prowadzenia jednoosobowego gospodarstwa domowego. Kiedy
osoba dysponuje trzema rodzajami dóbr społecznych, czyli pieniędzmi, dobrami
materialnymi i czasem, a ponadto relacjami i związkami społecznymi, możliwość
opuszczenia domu rodzinnego i nie zakładanie własnej rodziny prokreacji jawi się
jako przepustka do samodzielnego, nieskrępowanego zasadami narzuconymi
przez rodziców życia. Szczególnie osoby młode, wyjeżdżające z małych
miasteczek do większych aglomeracji miejskich bardzo często stają się singlami.
Należy jednak pamiętać, że singiel to nie tylko osoba młoda, która jeszcze nie chce
lub w ogóle nie pragnie realizować stylu życia rodzinno-małżeńskiego z własnej,
nieprzymuszonej woli, ale to również jednostka, której okoliczności życiowe nie
dały wyboru i która została zmuszona do realizacji swojej kariery życiowej jako
singiel. Taka sytuacja ma miejsce, kiedy człowiek zostaje opuszczony przez swoich
bliskich i niejako obiektywnie zmuszony do bycia samotnym oraz kiedy wybrana
droga kariery zawodowej bardzo silnie koliduje z posiadaniem współmałżonka
i dzieci. Związane jest to oczywiście z indywidualnym postrzeganiem takiej sytuacji,
ale nie da się zaprzeczyć, że przypadki tego rodzaju coraz częściej mają miejsce
na rynku pracy co wiąże się z potrzebą osiągania celów prestiżowych.
Należy podkreślić, że bycie singlem najczęściej jest stanem przejściowym
i możliwym do odwrócenia, poprzez dokonywanie wyborów zorientowanych
na znalezienie partnera lub współmałżonka. Według Aldony Żurek proces ten
występuje pod dwoma postaciami:
1) to okres przejściowy między dwoma fazami wspólnotowymi, przed
zawarciem pierwszego w życiu związku małżeńskiego lub między
zakończeniem jednego związku małżeńskiego a wejściem w kolejny lub
jest to faza pomiędzy kolejnymi zawiązkami kohabitackimi;
11
2) lub to „docelowy projekt życiowy jednostki”.
Pierwsza wymieniona postać singlehood dotyczy najczęściej osób młodych,
które odkładają wejście w związek małżeński i założenie rodziny prokreacji
z powodu zintensyfikowania działań związanych z realizacją wybranej ścieżki
kariery zawodowej, zdobywaniu nowych lub pogłębianiu posiadanych kwalifikacji
zawodowych, umiejętności lub kompetencji bądź próbie uzyskania zamierzonej
pozycji zawodowej. Nastawienie na realizację własnej osoby związane jest
z ekspresją siebie oraz z możliwością swobodnej eksploatacji posiadanych
aktywów pieniężnych i czasowych.
Druga opcja pozostawania singlem związana jest ze świadomym podjęciem
decyzji o pozostawaniu osobą samodzielną i niepołączoną formalnymi więzami
małżeńskimi z drugą osobą, jednak trudno sobie wyobrazić, jak podkreśla autorka,
że ludzie w okresie młodości lub w fazie wczesnej dorosłości są w stanie podjąć
tak doniosłą decyzję implikującą pozostałe lata życia. Dopiero osoba, która zostaje
opuszczona przez partnera, niezależnie czy był to współmałżonek czy konkubent
lub innych bliskich jej członków rodziny może zdecydować czy pozostawanie
11
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osobą samotną życiowo jest odpowiednią dla niej trajektorią życiową.
Realizowanie samotnego stylu życia, w ogromnej większości przypadków, nie jest
świadomie przemyślaną decyzją, bowiem samotna starość to jedno z najbardziej
traumatycznych przeżyć, jakie może przydarzyć się jednostkom.
Jak słusznie zauważa Aldona Żurek socjologia zaczęła stosunkowo niedawno
interesować się tematyką nierodzinnych i nie małżeńskich stylów życia, bowiem
w polskim społeczeństwie to rodzina i rodzinność były i bardzo często nadal
są kategoriami przez pryzmat których bada i postrzega się życie człowieka.
Badania koncentrują się nie na rodzajach i stylach alternatywnych form życia
małżeńsko-rodzinnego, ale na okolicznościach i przyczynach społecznych, które
spowodowały, że dana jednostka znalazła się poza strukturą rodzinną. Głównymi
dziedzinami zainteresowań jest sytuacja osób rozwiedzionych, owdowiałych lub
ewentualnie opuszczonych przez bliskie osoby, które były obiektywnie zmuszone
do zmierzenia się z problemem samotności, szczególnie w fazie starości.
Wspólnym mianownikiem tych badań było założenie, że pozostawanie singlem
było wynikiem świadomego wyboru takiej drogi życiowej. Natomiast wybór
prowadzenia jednoosobowego gospodarstwa rodzinnego i kontynuowanie takiego
stylu życia był najczęściej podejmowany przez osoby w okresie wczesnej
dorosłości, a związany był z opuszczaniem rodziny pochodzenia oraz
niepodejmowaniem zobowiązań małżeńskich, co implikowane było przemianami
cywilizacyjnymi. Nie ma materiałów empirycznych ani odrębnej pracy naukowej,
która skupiałaby się na osobach, które w sposób w pełni świadomy podjęły decyzję
o prowadzeniu życia singla. W związku z tym bardzo mało wiadomo jest
o „warunkach, w jakich takie osoby wchodziły w fazę nierodzinną, ale również
12
o sposobach organizowania przez nie codziennego życia”. Samodzielni single
muszą sprostać skutecznemu prowadzeniu jednoosobowego gospodarstwa
domowego, efektywnej dyspozycji czasu wolnego oraz jak najlepszemu
zabezpieczeniu się na wypadek wystąpienia szeregu ryzyk życiowych jak
np. choroby. Należy brać pod uwagę atomizację współczesnych społeczeństw,
a w konsekwencji o wiele mniejsze zaangażowanie dla tworzenia dobra
13
wspólnego, ponieważ coraz więcej pojawia się ludzi „luźnych”, którzy nie chcą
bądź nie życzą sobie być związani zobowiązaniami z innymi jednostkami. Ponadto
osoby żyjące solo są niejako zmuszone do zmierzenia się ze statusem jednostek
stanu wolnego żyjących w otoczeniu osób w większości przypadków
„sparowanych”.
Wydaje się, że życie rodzinne powoli przestaje być atrakcyjne dla
współczesnych kobiet i mężczyzn, którzy raczej koncentrują się na osobistych
osiągnięciach i kreacji własnej kariery zawodowej. Oczywiście jest grono singli,
którzy pozostawanie bezżennym aktywnie wykorzystują na poszukiwania
kandydatów na przyszłych współmałżonków obok własnej ekspresji, dokształcania
i realizacji wcześniej założonych planów. Jednak coraz więcej singli, szczególnie
kobiet, nie ulega presji zamążpójścia i stawia sobie kluczowe pytanie czy
małżeństwo nie spowolni lub zupełnie nie zahamuje ich dotychczasowego rozwoju
zawodowego i sposobu spędzania czasu wolnego. Osoby, które są singlami
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z „odzysku” lub świadomie zakończyły związek małżeński lub kohabitacki często
odrzucają rodzinne style życia na rzecz samotnej, ale nie osamotnionej drogi.
Aldona Żurek przeprowadzając badania empiryczne na terenie Poznania,
w okolicznych miasteczkach i wsiach zwróciła uwagę na płynność i różnorodność
definicji singla, bowiem uzależniona jest ona od wielu czynników (np. wieku, stanu
cywilnego, miejsca zamieszkania, wykształcenia, wykonywanego zawodu), które
powodują jej zawężenie lub rozszerzenie. Autorka zoperacjonalizowała
na potrzeby swoich badań definicje singla jako osoby nie pozostającej ani
w związku małżeńskim ani kohabitackim, tworzącą jednoosobowe gospodarstwo
domowe, nie przekraczającą 50 roku życia, co wyłączyło z badań osoby
obiektywnie zmuszone do realizacji stylu życia singla oraz zamieszkujących
w dużej aglomeracji i mniejszych miastach wykluczając wsie, co uzasadniła
14
„specyficznym profilem cech społeczno-demograficznych, jakie posiadają single”.
Na wsi bowiem największy odsetek singli tworzą wdowy oraz kawalerowie
poszukujący partnerki, która zechciałaby zamieszkać z nimi w ich rodzinnej wsi
i prowadzić gospodarstwo rolne. Aldona Żurek skupiając się na profilu społecznodemograficznym singli omawia ich wiek, bowiem większość dostępnych materiałów
naukowych, bądź popularnonaukowych skupia się na młodych singlach nigdy
niezamężnych i nieżonatych, płeć, stan cywilny, wykształcenie, aktywność
zawodową, warunki materialne, mobilność przestrzenną, brak oznak samotności
społecznej oraz oczekiwania rodziców co do kształcenia własnych dzieci.
Materialne podstawy egzystencji singli okazują się bardzo stabilne, ponieważ
większość z nich posiada dochody ze stałej pracy, najczęściej o charakterze
umysłowym, co efektywnie umożliwia im samodzielne prowadzenie gospodarstwa
domowego. Jednak badania pokazały, że pieniądze nie sa celem samym w sobie
dla osób samodzielnych, niezależnie od płci (kobiety – 53%, mężczyźni – 35,7%).
Są oczywiście obszary życia domowego, które singlom przysparzają kłopotów
jednak mechanizacja życia prawie niweluje te problemy. Pomagają im również
fachowcy. Dla kobiet obszarem, który przysparza im trudności są finanse
i remonty, natomiast dla mężczyzn to prace domowe i gotowanie.
Bardzo istotnym aspektem badań Aldony Żurek były przyczyny realizowania
stylu życia singla. Stwierdza ona, że nie ma jednego, głównego, dominującego
powodu, dla którego badane osoby wybrały samodzielne życie. Z reguły występuje
kilka przyczyn nakładających się na siebie i tworzących splot wydarzeń, które krok
po kroku doprowadzają daną osobę do wniosku, że najlepiej będzie zaprzestać
poszukiwań partnera za wszelką cenę i rozpocząć świadomą drogę samotnej
osoby. Respondenci w omawianych badaniach uznali, że najważniejszą przyczyną
realizacji życia osoby samotnej jest dążenie do uzyskania niezależności, brak
właściwego partnera do zawarcia związku małżeńskiego lub pozostawania
w związku kohabitackim, posiadanie dużej ilości czasu wolnego i swoboda
dysponowania nim, uniezależnienie się od rodziców i rodziny pochodzenia oraz
innych członków mających wpływ na sytuację materialną badanych, posiadanie
większej ilości pieniędzy, które można wydać na zaspokojenie własnych potrzeb,
które niekoniecznie zostałyby uznane za godne do zrealizowania w rodzinie
pochodzenia, wymogi związane z wykonywaną praca zawodową, np. długi dojazd
do pracy i z pracy, odległe miejsce zatrudnienia czy przymus pozostawania
14
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do późna w pracy oraz negatywne doświadczenia związane ze związkiem
małżeńskim lub kohabitackim. Przy czym doświadczenia te niekoniecznie
są własnymi doświadczeniami singli. Należy tutaj również wspomnieć o złych
przykładach związków małżeńskich zaobserwowanych w rodzinie lub w bliższych
kręgach przyjaciół.
Ponadto wyżej omawiane badania skoncentrowane były na ukazaniu
pozytywnych i negatywnych zdaniem respondentów stron bycia samotnie
zamieszkującym singlem. Jako pozytywne aspekty bycia osobą samodzielną
zostały wskazane: niezależność w podejmowaniu decyzji, ochrona prywatności,
swoboda w dysponowaniu przestrzennie mieszkaniem, więcej czasu dla siebie,
realizacja własnych celów i niezależność finansowa. Tylko 8,7% singli nie znalazło
żadnych dobrych stron mieszkania i życia solo. Oznacza to, że są to osoby, które
realizują styl życia człowieka samotnego z przyczyn obiektywnych. Natomiast
negatywne strony życia w pojedynkę to brak kontaktów społecznych
i bezpieczeństwa społecznego, osamotnienie, monotonia i nuda życia, mniej
pieniędzy oraz więcej zajęć domowych. Znamiennym jest fakt, że aż 32,2% nie
potrafiło albo nie znalazło żadnej złej strony życia w pojedynkę. Może to świadczyć
o tym, że duża ilość osób żyjących samotnie wybrała taki styl życia świadomie lub
przyzwyczaiła się do niego i postrzega go jako lepszy niż związek małżeński lub
kohabitacki zawarty z powodu presji społecznej czy nalegań rodziny. Zresztą
badania Aldony Żurek dowiodły, że single mają dużo źródeł zadowolenia
ze swojego życia. Jest to: praca, pieniądze, rodzina, miłość, zdrowie, stabilność
w życiu, realizacja marzeń, posiadanie przyjaciół oraz akceptacja siebie.
Badania te dowiodły również, że osoby żyjące w pojedynkę nie odrzucają
małżeństwa jako instytucji, ale zdają sobie sprawę z powodów, które zniechęcają,
szczególnie młodych ludzi, do jego zawierania. Przyczyn mniejszej ilości
zawieranych małżeństw osoby samotne dopatrują się w braku posiadanych
finansów na godne rozpoczęcie wspólnego życia, bardzo wysokie wymagania
na rynku pracy, niejednokrotnie ograniczające czas na posiadanie rodziny, brak
pomocy ze strony państwa dla młodych małżeństw, własny egoizm albo
twierdzenie, że małżeństwo to relikt i przeżytek, ale temu poglądowi hołduje
zaledwie 5% badanych.
Dywagacje na temat tożsamości jednostek
Tożsamość to pojęcie, które wywodzi się z języka łacińskiego od słowa
„idem”, i oznacza identyczność i ciągłość. Arystoteles w dziele „Metafizyka” pisał
już o tożsamości, że jest to „pewna jedność wielości rzeczy” lub „jedność jednej
rzeczy pojmowanej jako wielość”. Następnie tematem tożsamości zajmowali się
Karl Leibnitz, Immanuel Kant, Hegel i Heidegger. Dopiero pod koniec XIX wieku
filozofowie zaczęli pojmować tożsamość w stosunku do jednostki jako jej
samoświadomość i egzystencję (William James). Pojęcie tożsamości cały czas
funkcjonowało w psychoanalizie czy w symbolicznym interakcjonizmie
równocześnie z rozwijającą się refleksją w latach 20 i 30. XX wieku. Dopiero
w połowie zeszłego wieku weszło ono do potocznego i powszechnego użycia.
Analitycy zagadnienia tożsamości największe usługi w jego upowszechnianiu
przypisują Erikowi Eriksonowi, który zajmował się wpływem i kreacją tożsamości
w cyklu życia jednostki. Refleksje związane z pojęciem tożsamości jako
autoprezentacja jednostki pojawiły się tak późno, ponieważ dopiero w wieku XX
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zaczęto tak szeroko dyskutować i komentować indywidualność wyborów
człowieka, autokreacji jego biografii życiowej, określenia własnego losu, czyli
możliwość projekcji, stwarzania i kreowania samego siebie w społeczeństwie
15
nowoczesnym.
Dyskusje i rozważania na temat tożsamości toczyły się w literaturze
przedmiotu dwoma zasadniczymi torami: psychodynamicznym i socjologicznym.
Podejście psychodynamiczne wywodzi się z teorii identyfikacji Zygmunta Freuda.
Zakładało ono, że dziecko uwewnętrznia, internalizuje zewnętrzne osoby
i przedmioty i zwykle proces ten odzwierciedla się jako superego rodzica. Teoria
psychodynamiczna, natomiast podkreśla doniosłość wewnętrznego rdzenia
struktury psychicznej, który charakteryzuje się trwałą, choć bardzo często
konfliktową tożsamością. Z kolei psychohistoryk Erik Homburger Erikson
postrzegał tożsamość jako proces „usytuowany” w rdzeniu jednostki oraz jej kultury
jako członka społeczności i przez to tworzący więź pomiędzy jednostką
a społecznością. Podczas II wojny światowej Erikson stworzył pojęcie „kryzysu
tożsamości”, które odnosiło się do pacjentów, którzy, jak sam to określił „stracili
16
poczucie identyczności i ciągłości historycznej”,
bowiem znaleźli się
w warunkach, które nie odpowiadały rzeczywistości codziennej oraz w sytuacjach,
w których zmuszeni byli podejmować decyzje wpływające, bardzo często
destrukcyjnie, na całe późniejsze ich życie. W późniejszych latach Erikson uogólnił
to pojęcie i „kryzysem tożsamości” nazwał jeden z etapów życia człowieka, który
stał się częścią jego epigenetycznego modelu „ośmiu etapów życia człowieka”.
Naukowiec ten twierdził, że kryzys tożsamości dotyka człowieka w okresie jego
młodości, który uważał za okres ogólnego kryzysu i możliwego, potencjalnego
chaosu. Następnie termin ten przeniknął do języka potocznego. Erikson zajmując
się przejawami tożsamości w latach 40. XX wieku postrzegał tożsamość w różnych
jego konotacjach: po pierwsze jako „świadome poczucie siebie samego”, po drugie
jako „dążenie do ciągłości osobistego charakteru”, po trzecie jako „milczące
realizowanie syntezy ego” oraz po czwarte jako „wewnętrzną solidarność
17
z ideałami i właściwościami grupy”.
Erikson najwięcej wysiłku włożył
w zrozumienie tożsamości, która bazuje na dwóch jednoczesnych procesach
niezmienności i ciągłości oraz w rozpoznawaniu tych dwóch procesów
zachodzących w jednostce przez inne jednostki. Twierdził, że człowiek posiada
18
poczucie tożsamości jako „wewnętrznej pewności siebie”. Erikson badał różne
odcienie i przejawy tożsamości: poczucie „złej” tożsamości, zaprzeczenia własnej
tożsamości czy „rozproszenie tożsamości”, czyli braku jej wewnętrznej
i zewnętrznej integralności.
William James i Erik H. Erikson to dwaj klasycy odnośnie spojrzenia
na zagadnienie tożsamości, a ich koncepcje naświetliły kierunki dalszych
poszukiwań i zainteresowań badaczy, zaproponowały terminologię, punkty wyjścia
dla badań empirycznych oraz naświetliły poczucie dalszego wnikliwego badania
15
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zagadnienia tożsamości, które jak się później okazało miało się stać jednym
z najczęściej podejmowanych problemów badawczych w socjologii.
W tradycji socjologicznej termin tożsamość związany jest z teorią
interakcjonizmu symbolicznego i wywodzi się z pragmatycznej teorii jaźni Williama
Jamesa i George’a Herberta Meada. Pogląd ten zakłada, że tożsamość człowieka
jest cechą wyróżniającą każdego człowieka i daje mu możliwość odnoszenia się
do własnej natury i otaczającego go świata społecznego dzięki pośredniczeniu
w tym procesie komunikacji i języka, jako zestawu symboli. Obydwaj naukowcy,
James i Mead, postrzegają jaźń jako proces, w którym nieodzownie pojawiają się
dwie fazy: „ja podmiotowe” (z języka angielskiego „I”), które traktują jako fazę
poznawczą, subiektywną, wewnętrzną, determinującą, niepoznawalną i kreatywną.
„Ja podmiotowe” obejmuje indywidualistyczny aspekt jaźni oraz jej spontaniczną
stronę oraz „ja przedmiotowe” (z języka angielskiego „me”), które postrzegają jako
fazę zewnętrzną, zdeterminowaną, społeczną oraz bardziej empirycznie uchwytną.
„Ja przedmiotowe” związane jest z aspektem kolektywistycznym społeczeństwa.
To zorganizowana forma postaw innych, która łączy jednostkę z szerszym
społeczeństwem. Często postrzegane jest jako „koncepcja jaźni”, bowiem ukazuje
jak ludzie widzą samych siebie oczyma innych. „Ja przedmiotowe” ulega
modyfikacjom poprzez komunikację i symbole, dlatego dziecko dzięki procesowi
socjalizacji staje się coraz bardziej skłonne i przygotowane do stawiania siebie
w roli innych. George Herbert Mead opisuje ten proces i jego kolejne etapy:
zabawy, gry i „uogólnionego innego”. Termin „uogólniony inny” odnosi się
do „uporządkowanych postaw całej społeczności i dzięki niemu możliwe staje się
19
włączenie przez ludzi do swej własnej koncepcji jaźni wartości całej zbiorowości”.
Identyfikacja to dla nich proces „nazywania, lokowania siebie samych w ramach
20
społecznie skonstruowanych kategorii”,
a najbardziej istotną i zarazem
najważniejszą rolę w tym procesie odgrywa język. Do powyższej teorii w swojej
twórczości odwołują się również Erving Goffman oraz Peter Berger. Drugi z nich
21
określa tożsamość jako nadawaną, potwierdzaną i przekształcaną społecznie.
Dyskusje i polemiki na temat tożsamości odgrywają w socjologii znaczącą rolę
i są jednym z tematów socjologicznych, które są bardzo często podejmowane.
Na temat tożsamości nie są tylko pisane książki naukowe, ale również
popularnonaukowe, dzieła dramaturgiczne oraz liczne powieści. Najczęściej
podejmowanymi wątkami literackimi związanymi z tożsamością są poszukiwanie
lub kryzys tożsamości. Oczywiście istnieją też twórcy, którzy na zagadnienia
tożsamości patrzą w zupełnie inny sposób. Można ich zaliczyć do dwóch
odmiennych obozów: są to zwolennicy wizji optymistycznej i pesymistycznej.
Optymiści postrzegają nowoczesny świat jako ten, który przyniósł ze sobą
ukierunkowanie na indywidualizm oraz poszerzający się wachlarz możliwości
wyboru tożsamości, jej kreowania i zmiany. Konsekwencją powyższego
postrzegania tożsamości jest możliwość jednostki do coraz większego dążenia
do samorealizacji na wielu polach życia osobistego i społecznego. Jednostka może
odkrywać wewnętrzną jaźnię, która nie została odgórnie i sztucznie narzucona
przez tradycję, obowiązującą kulturę lub religię. Człowiek może rozwijać
19
20
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te dążenia, które zapewnią mu coraz większą autonomię, lepsze rozumienie
samego siebie, elastyczność w kreowaniu indywidualnej biografii życiowej oraz
odmienność i niepowtarzalność tak pożądaną we współczesnym świecie. Jako
antagonizm – pesymiści postrzegają tożsamość jako element człowieka
wyobcowanego, „samotnego w tłumie”, niepotrafiącego odnaleźć się
w otaczającym ponowoczesnym społeczeństwie. Twierdzą, że nowoczesne
społeczeństwo masowe to twór złożony z ludzi wyobcowanych, zagubionych,
niewiedzących, czego chcą od życia, pasywnych, „płynących z prądem”, chcących
nadmiernie konsumować, a zapominających o istotnych wartościach i normach
społecznych. Tradycja psychodynamiczna zwraca uwagę na zanik granic
pomiędzy jaźnią a kulturą i wyodrębnia osobowość narcystyczną, czyli taką, która
zdaniem Zygmunta Freuda oznacza miłość do samego siebie, która jest tak silna
i intensywna, że poprzedza zdolność kochania innych ludzi, to identyfikacja
z osobą lub obiektem, a następnie jego internalizacja, w wyniku czego ów człowiek
lub rzecz staje się częścią osobowości narcystycznej. Narcystyczny wybór obiektu
oznacza utożsamienie się z pewną osobą na zasadzie podobieństwa tej osoby
22
do siebie samego. Uogólnieniem tego pojęcia zajął się amerykański historyk
społeczny Charles Lasch, który, pomimo, że był reprezentantem lewicy, optował
za wartościami życia rodzinnego oraz twierdził, że to nowoczesne społeczeństwo
aktywnie przyczyniło się do zniszczenia ludzkich zdolności do kochania drugiego
człowieka oraz zaangażowania w życie osobiste i społeczne. Zmiany społeczne,
które przyniosła ze sobą nowoczesność, przede wszystkim liczne i szybkie
przemiany technologiczne oraz rozwój biurokracji, a w konsekwencji zmianę
stosunków rodzinnych przejawiających się m.in. w permanentnej nieobecności
ojca, znacznie utrudniają przekroczenie narcystycznej fazy w rozwoju osobowości
i tożsamości. W rezultacie dominującym typem osobowości w społeczeństwie
ponowoczesnym staje się człowiek „wewnętrznie zubożały i błąkający się między
23
wyolbrzymioną miłością do siebie a nienawiścią”.
Kiedy następuje rozwój
osobowości narcystycznej jednostka żeruje w sposób pasożytniczy na relacjach
z innymi, czyli inne osoby potrzebne są jej tylko po to, aby je wykorzystać
do jakiegoś celu bez budowania żadnej więzi, która w ich mniemaniu jest zbędna,
niepotrzebna, zabierająca im czas oraz bezużyteczna. Osobowość narcystyczna
niezdolna jest do znoszenia frustracji, ma problemy z adaptacją do zmieniających
się stosunków społecznych, nie rozumie pojęcia „głębokie uczucia”, a co za tym
idzie nie doświadcza ich, ponieważ nie potrafi zrobić czegoś bezinteresownie dla
innych, ponieważ jego ego nie zostało rozwinięte. Lasch twierdzi, że przejawami
narcyzmu we współczesnym społeczeństwie są przesadne dbanie o zdrowie
w wymiarze fizycznym i psychicznym, wybitne osiągnięcia sportowe, ruchy
wyzwolenia seksualnego czy feminizm. Jednostki odznaczające się osobowością
narcystyczną często osiągają sukcesy w życiu zewnętrznym, natomiast ich świat
duchowy, wewnętrzny nie istnieje, odczuwają pustkę, beznadzieję egzystencji
i koncentrują się na przetrwaniu, życiu z dnia na dzień, a raczej nie myślą
o przyszłości, nie inwestują w nią swoich wysiłków ani nie przywiązują do niej
nadmiernej, jeśli w ogóle, wagi.
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Socjologowie w obecnej rzeczywistości społecznej dostrzegają nasilenie się
fragmentaryzacji życia społecznego, poczucia braku zakorzenienia, sensu życia,
braku autorytetów w życiu publicznym, czego upatrują we wzroście egoizmu oraz
narastającego skupiania się na realizacji własnych wizji życiowych, zainteresowań,
zamierzeń oraz celów. Dlatego też bardzo ciężko sprecyzować pojęcie tożsamości
we współczesnej socjologii, bowiem jest ono wielowymiarowe, wielopłaszczyznowe
oraz bardzo często rozmyte, różnie rozumiane przez współczesnych naukowców,
którzy operacjonalizują je zgodnie z własnymi potrzebami. Pojęcie tożsamości
używa się obecnie w świecie nauki oraz w życiu codziennym, powszednim
w bardzo szeroki i swobodny sposób. Tożsamość można odnieść do czyjegoś
poczucia jaźni, uczuć, poglądów, jak również w kategoriach np. tożsamość płciowa
lub klasowa. Jest to uzależnione od tematyki badawczej. Czasami zakłada się,
że tożsamość jest pochodną oczekiwań jednostek przypisanych do ról
społecznych, które każdy za nas pełni i realizuje, a następnie uwewnętrznia, tak
więc w konsekwencji tożsamość kształtowana jest przez proces socjalizacji. Inna
teoria zakłada, że człowiek konstruuje własną tożsamość aktywnie wykorzystując
materiały, z którymi ma kontakt w czasie socjalizacji czy pełnienia różnorodnych ról
społecznych.
Erving Goffman w pozycji „Człowiek w teatrze życia codziennego” pokazał
złożoność sposobów przedstawiania samego siebie innym osobom, co można
nazwać posługiwaniem się tożsamością oraz podjął zasadniczą kwestię, która
pojawia się prędzej czy później, kiedy dyskutujemy o tożsamości, a mianowicie
zastanawia się, czy poza różnymi maskami, które „wkładamy” i pokazujemy innym
ludziom dostosowując się do panujących różnorodnych sytuacji społecznych
i grając swoje „role” w „teatrze życia” posiadamy autentyczną, prawdziwą jaźń –
tożsamość.
Jaźń (z języka angielskiego używane są zamiennie dwa pojęcia „self” lub
„the self”) wywodzi się z filozofii Charlesa Cooleya, Williama Jamesa oraz Georgea
Herberta Meada i stanowi fundament interakcjonizmu symbolicznego, który
ukazuje rozumową i refleksyjną zdolność ludzi do uznania siebie samych
za przedmiot swojego myślenia. Interakcjonizm symboliczny to najważniejsza
amerykańska teoria psychospołeczna, której najistotniejszym aspektem jest
koncentracja na sposobach pojawiania się znaczeń w wyniku panujących interakcji
w życiu codziennym. Interakcjonizm symboliczny rozwinął się na Uniwersytecie
w Chicago w pierwszych dekadach XX wieku, a po raz pierwszy zyskał rozgłos
kiedy szkoła chicagowska zdominowała amerykańską socjologię w początkowym
okresie swojego rozwoju. Oparty jest na wnikliwej obserwacji i bliskim oswojeniu
się z badanym zjawiskiem, dzięki czemu można poznać ukryte formy interakcji
ludzkich i je zinterpretować. Termin interakcjonizm symboliczny został stworzony
w 1937 roku przez Henriego Blumera. Teoria ta pozostawała pod silnym wpływem
szkoły chicagowskiej, pragmatyzmu oraz pism filozoficznych George’a Herberta
Meada. W interakcjonizmie symbolicznym można wyróżnić cztery podstawowe
aspekty: pierwszy z nich stara się pokazać, że świat ludzi różni się od świata
zwierząt, ponieważ ludzie porozumiewają się symbolami, dlatego też ludzie zdolni
są do tworzenia kultury i przekazywania tradycji. W myśl tego wątku interakcjoniści
interesują się nieustannym nadawaniem przez ludzi znaczenia swoim ciałom,
uczuciom, biografii, sytuacjom, w których się znajdują, a w konsekwencji
postrzegania świata społecznego oraz płynnością, wieloznacznością i osadzaniem
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w kontekście społecznym. Drugi aspekt życia społecznego, którym interesują się
interakcjoniści dotyczy samego procesu powstawania. Interakcjoniści symboliczni
postrzegają świat społeczny jako dynamiczną stale podlegającą zmianie sieć,
a konkretne sytuacje społeczne traktują jako spotkanie o sumie zmiennych,
ponieważ nie dających się do końca przewidzieć, rezultatach. Życie każdego
człowieka i jego biografia podlega nieustannemu procesowi przemieszczania się
i ponownego stawania, nigdy nie będą one do końca ustalone i niezmienne.
Interakcjoniści skupiają się na działaniach społecznych, związanych z nimi
rozstrzygnięć i wyników tych działań. Zasadnicze znaczenia mają dla tego
drugiego wątku takie pojęcia jak: kariera, porządek negocjowany, spotkanie,
stawanie się lub manipulowanie wrażeniami. Trzecim aspektem postrzegania
interakcjonizmu społecznego jest pokazywanie świata społecznego jako
interakcyjnego na wszystko, co się w nim dzieje. W myśl tego aspektu nie istnieje
nic takiego jak „samotna jednostka”, dlatego, że każdy człowiek jest zawsze
powiązany z innymi, bowiem żyje w społeczeństwie. Zgodnie z tym kierunkiem
zainteresowań interakcjonizmu symbolicznego najbardziej podstawową jednostką
analizy jest jaźń. Jest to kategoria, która uwypukla wagę sposobów zachowania
się, dzięki którym ludzie, nie tylko mogą, ale tak naprawdę muszą zobaczyć siebie
w kategorii przedmiotu i przyjmować rolę innych w trakcie procesu stawiania się
w roli. Idea ta została wyrażona w pojęciu jaźni odzwierciedlonej Charlesa
Cooleya, a bardziej ogólnie w koncepcji jaźni stworzonej przez George’a Herberta
Meada. Czwarty aspekt interakcjonizmu symbolicznego związany jest z Georgiem
24
Simmlem i poszukiwaniem „źródłowych procesów społecznych”. Zgodnie z tym
wątkiem interakcjoniści chcą dostrzec to, co znajduje się poniżej „poziomu symboli,
procesów i interakcji” i znaleźć leżące u ich podstaw wzory lub formy życia
społecznego. Dlatego też, interakcjoniści związani z tym wątkiem badają życie
różnych grup społecznych, np. lekarzy, więźniów lub muzyków rockowych i starają
się dostrzec w tych odmiennych grupach jakieś wspólne procesy.
Konstrukcjonizm społeczny to bardzo często stosowany w socjologii termin,
który odnosi się do teorii uwypuklających fakt, że życie społeczne jest wytworem
społeczeństwa, że społeczeństwo w sposób aktywny tworzone jest przez istoty
ludzkie. Orientacje te podkreślają, że świat społeczny jest zrobiony lub wymyślony,
a nie jest dany czy przyjęty raz na zawsze w sposób niepodważalny na zasadzie
oczywistości. Światy społeczne, w których jednostka żyje i nabywa kompetencje
społeczne, to sieci interpretacji „tkane” przez jednostki i grupy społeczne. Termin
„konstrukcjonizm społeczny” znalazł się w powszechnym użyciu przez socjologów
za pośrednictwem pracy Petera Bergera i Thomasa Luckmanna pt. „Społeczne
tworzenie rzeczywistości”. Jest to traktat z zakresu socjologii wiedzy, który stanowi
próbę nowatorskiej syntezy koncepcji Emila Durkheima i George’a Herberta
Meada. Berger i Luckmann twierdzą, że społeczeństwo jest ludzkim produktem,
rzeczywistością obiektywną, a w konsekwencji człowiek to również wytwór
25
społeczny.
Interakcjoniści odchodzą zarówno od wewnętrznego, jak i zewnętrznego
sposobu patrzenia na człowieka. W modelu zewnętrznym społeczeństwo istnieje
poza jednostką, a mimo to kształtuje ją w ten sposób, że jej zachowania
24
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są przewidywalne. W ujęciu wewnętrznym natomiast jednostka wchodzi w świat
społeczny już z gotowymi, pewnymi, swoimi tendencjami oraz dyspozycjami
do określonych zachowań. W interakcjonizmie natomiast uwarunkowania
wewnętrzne i zewnętrzne jednostki podporządkowane są dynamicznemu
26
procesowi kształtowania jaźni, przejawiającej się w działaniach”.
Interakcjonizm posługuje się socjologiczną teorią podmiotowości, która
zakłada kulturową zmienność doświadczenia ludzi, symboliczny i relacyjny wymiar
27
ich doświadczeń, czyli zależny od działań innych ludzi. Elżbieta Hałas pisze:
„W późnej nowoczesności, szczególnie kwestie płci, rodziny i prokreacji,
a co za tym idzie, także zmian w socjalizacji, wystawiają na próbę dotychczasowe
sposoby pojmowania człowieka i, jak twierdzę, sprawdzian ten przechodzi
28
z pozytywnym wynikiem symboliczno-interakcyjna koncepcja jaźni”. Jaźń pojmuje
się jako procesy interakcji symbolicznej, a od interakcji symbolicznej zależy
konstruowanie społeczeństwa i jaźni. G. H. Mead twierdził, że jaźń i umysł
są tożsame, natomiast E. Hałas uważa, że koncepcja jaźni jako interakcji
symbolicznej nie jest tożsama z koncepcją siebie, dlatego, że jaźń jest
ucieleśniona, a procesy myślowe to tylko jakiś ułamek aktywności jaźni jednostek
uczestniczących w społecznych działaniach. Również Jurgen Habermas jest
zadania, że „indywidualna jaźń powstaje na zasadzie społecznego
29
uzewnętrzniania się”.
We współczesnym ponowoczesnym świecie tożsamość jest jednym
z podstawowych problemów egzystencjalnych, jak twierdził Anthony Giddens.
Uważał, że „jakkolwiek lokalne byłyby konteksty działania jednostek, konstruując
swoją tożsamość czynnie uczestniczą one w społecznych oddziaływaniach
30
o globalnych konsekwencjach i implikacjach”.
A następnie dodaje „(…)
w warunkach wysoko rozwiniętej nowoczesności coraz powszechniejszym
zjawiskiem jest wpływ odległych wydarzeń na to, co dzieje się w bezpośredniej
bliskości oraz na strukturę wewnętrzną tożsamości jednostki. Główną rolę
odgrywają tu bez wątpienia środki przekazu: materiały drukowane i środki
elektroniczne. Już od dawna, począwszy od pierwszych doświadczeń związanych
z posługiwaniem się pismem, doświadczenie zapośredniczone kształtuje zarówno
31
tożsamość jednostek ludzkich, jak i elementarny porządek relacji społecznych”.
Barbara Skarga twierdzi, że tożsamość jest zasadą porządku świata,
ludzkiego w nim istnienia oraz naszej kultury. Uważa więc, że nie ma co się dziwić
jednostkom, że traktują tożsamość jako bardzo istotną wartość, „ład i źródło
poznania”, natomiast brak poczucia tożsamości zredukowałby jednostkę tylko
do biologicznego trwania, zorientowanym jedynie na to, co teraźniejsze, bez
32
żadnego odniesienia się ani do zdarzeń przeszłych ani przyszłych.
26
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Marian Golka twierdzi, że ludzka tożsamość to nie jest cecha
charakterystyczna ani zespół swoistych cech człowieka ani przejaw istnienia
33
„odrębnego przestrzennie, a czasowo ciągłego”. W ten sposób rozumiane pojęcie
tożsamości odnosi się do bytów materialnych, ponieważ ten akcentuje się „idem”,
czyli wszystko to, co jednakowe. Przyznaje, że „idem” oczywiście wchodzi
w zakres rozumienia tożsamości człowieka, ale należy podkreślić, że tożsamość
każdego z nas dotyczy przede wszystkim percepcji i dostrzegania samego siebie,
a dokładniej mówiąc pewnych własnych, swoistych cech, które mają dla
poszczególnej jednostki najważniejsze znaczenie z całego zespołu wszystkich
charakterystycznych cech. Dlatego też Marian Golka zgadza się z twierdzeniem
Paula Ricourea, który „dialektycznie oddziela, a czasem nawet przeciwstawia,
czasem dopełnia „bycie tym samym” (idem) oraz „bycie sobą” (ipse) – rozróżniając
34
przy tym pytanie o to „czy jestem?” oraz pytanie o to „kim jestem?. Paul Ricouer
podkreśla również, że prawdziwa natura tożsamości, którą nazywa narracyjną
to właśnie połączenie tych dwóch powyższych pytań i próba odpowiedzi na nie.
Należy pamiętać, że tożsamość człowieka zawsze przejawia się w dwóch
odsłonach, bowiem dotyczy relacji z samym sobą, ale również ze światem
zewnętrznym, czyli z innymi ludźmi i kulturą. W związku z czym następuje
samookreślenie się, poczucia bycia podmiotem i uzmysłowienie sobie swojej
podmiotowości, ale jednocześnie przedmiotowości. Gordon Mathews proponuje
w związku z powyższym zdefiniować tożsamość jako sposób w jaki jednostka
35
siebie pojmuje, klasyfikuje i nazywa. Marian Golka przypomina, że czasami
o tożsamości mówi się jako o autodefinicji, ale jego zdaniem jest to zbyt
sugestywne, ponieważ trzeba by się było zastanowić z jakim typem definicji
mielibyśmy do czynienia w przypadku tak rozumianej tożsamości, jednak z drugiej
strony taka metafora tożsamości jest dla Golki inspirująca, bowiem uwzględniając
jak najwięcej różnych definicji tożsamości można cały czas rozszerzać i pogłębiać
36
percepcję tożsamości pod względem teoretycznym.
Marina Golka zadaje sobie pytanie, czy pod maskami, które sami sobie
zakładamy, świadomie bądź nie lub wizerunkiem, „image’m” jak nazywa go Hanna
Mamzer, a który tworzą za nas inni kryje się treść, która składa się z innych,
niewidocznych, nieuświadomionych, nierozpoznawalnych, a może jeszcze
nieodkrytych cech, czyli coś co, Golka nazywa „tożsamościową podświadomością”.
I sam odpowiada sobie na to pytanie twierdząco, bowiem jest zdania,
że tożsamość, czyli świadomość swego własnego, osobistego „ja” wcale nie
stanowi i nie wyczerpuje pełnię wiedzy na temat samego siebie, nie jest
całkowitym i absolutnym rozpoznaniem, „rozgryzieniem” siebie do końca. Zgadza
się również z twierdzeniem Barbary Skargi, która utrzymuje, że nie wiadomo, gdzie
należałoby szukać tego najgłębszego, najistotniejszego „rdzenia” wiedzy o sobie,
37
„rzeczywistego stanu rzeczy” dotyczącego zarówno jednostki, jak i zbiorowości.
33
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38

Robert Spaemann przypomina bowiem, że charakterystyczne cechy każdej
jednostki nie są tylko opisowe, czysto deskryptywne. Bardzo ciężko jest
zdefiniować każdego człowieka i ująć jego wizerunek w postaci tożsamości,
zarówno biorąc pod uwagę wnętrze człowieka jak i jego konotacje ze światem
zewnętrznym. Każda istota ludzka jest unikalna, nieporównywalna w opisie, jedyna
w swoim rodzaju, jej tożsamość jest multiskładnikowa, wielowarstwowa
i wieloaspektowa. Trzeba również zwrócić uwagę, co również uwypukla
39
Speamann, że niekoniecznie jest tak, że znamy samych siebie lepiej niż znają
nas inni, pomimo, że czujemy, że znamy siebie od wewnątrz, ponieważ cały czas
jesteśmy ze sobą. Golka zastanawia się również nad kwestią „rozmijania się
tożsamości”, czyli „tożsamości prawdziwej i fałszywej”. Twierdzi, że rozmijanie się
tożsamości może pojawić się, gdy mamy do czynienia z konstrukcją, a raczej
rekonstruowaniem tożsamości.
Tożsamość to swoista odpowiedź na pytanie „kim jestem?”, czyli na pytanie
Immanuela Kanta, do którego współcześnie bardzo często się nawiązuje badając
kwestie tożsamości. Golka zastanawia się, czy odpowiedź na tak postawione
pytanie jest prosta, czy łatwo jej udzielić osobie pytanej, czy będzie miała kłopoty
z odpowiedzią na nie, czy taka odpowiedź zawsze jest gotowa i taka sama, czy się
ją rekonstruuje, czy ma się już dawno przygotowaną i zawsze ta odpowiedź będzie
identyczna. Są to bardzo istotne kwestie, bowiem pytanie „kim jestem?” jest
fundamentalne i zasadnicze dla określenia istoty jestestwa każdej jednostki, jej
miejsca w giddensowkiej „płynnej nowoczesności”, jeżeli takowe istnieje i dla
poczucia sensu egzystencji i przynależności do „jakiegoś” miejsca na mapie
społecznej. Oczywiste jest, że każda jednostka zmuszona jest do funkcjonowania
w złożonych kontekstach interakcyjnych, jest aktorem wielu ról społecznych
w goffmanowskim „teatrze życia”, przechodzi przez wiele faz swojej egzystencji,
więc na powyższe pytanie albo ma już z góry, ad hoc, gotową odpowiedź,
z różnych przyczyn albo zmuszona jest zastanowić się and odpowiedzią, gdy
ma taką możliwość albo musi ją przygotować „na poczekaniu”, gdy zostanie
do tego zmuszona. Na pytanie „kim jesteś?” pojawia się przymus, niezbędność
odpowiedzenia, autowglądu w siebie, autorefleksji, zastanowienia się. Nie ma
co się oszukiwać, że odpowiedź na powyższe pytanie będzie w poszczególnych
fazach życia jednostki identyczna, ponieważ jest to niemożliwe z racji
funkcjonowania w różnorodnych aspektach historycznych, społecznych,
indywidualnych itd. W różnych momentach funkcjonowania człowieka
ta odpowiedź będzie dopasowana do zaktualizowanej wersji samego siebie,
funkcjonując od minimum refleksji i autowglądu w samego siebie aż do obsesyjnej
czy wręcz schizofrenicznej refleksji jednostki czy grupy społecznej.
Wnioski
Clem tworzenia rodzin, oprócz prokreacji, jest przygotowanie młodych
ludzi do odnalezienia się w późnonowoczesnym, zindywidualizowanym,
skomplikowanym świecie, jednak nie zawsze jest to możliwe ze względu
na upośledzenie i dysfunkcje w wypełnianiu wszystkich jej obowiązków. Jednym
z priorytetowych zadań rodziny jest przygotowanie następnego pokolenia
38
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do pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich. Single również były do takich ról
społecznych przygotowywane, jednak czynniki osobowościowe, zawodowe
i prywatne spowodowały, że osoby te, zdecydowały się wybrać samotne życie bez
rodziny, ale nie bez innych ludzi. Naukowcy nie są jeszcze w stanie wstwierdzić
i wskazać wszystkich czynników, które spowodowały, że jakś jedanostka bardziej
lub mniej świadomie wybrała życie w pojedynkę, ponieważ na indywidualny wybór
trajektorii życiowej skłda się za wiele aspektów. Nie jest prawdą, jakoby osobami
samotnymi z wyboru byli ludzie pochodzący z rozbitych czy patologicznych
rodzin, którzy fakt samotnego życia motywują niechęcią do powtarzania błędów
swoich rodziców, ponieważ żadne badania takiego stanu rzeczy nie potwierdzają.
Jednak prawdą jest, że single, mniej lub bardziej świadomie decydują się na
niewypełnienie ról rodzicielskich z własnego, nieprzymuszonego wyboru, za co
społeczeństwo nie ma prawa ich potępiać, a jedynie uszanować ich decyzję.
Tożsamość i indywidualizm singli to nowe wyzwania dla edukacji w XXI wieku,
którym zdobywana wiedza musi sprostać, bowiem związane są one
z poszukiwaniem samego siebie i miejscem singli we współczesnym świecie, ich
odbiorem społecznym oraz postrzeganiem przez osoby zamężne. Single
poszukują odpowiedzi na pytanie: „kim jestem?”, a edukacja zobowiązana jest
pomóc w znalezieniu satysfakcjonującej na nie odpowiedzi nie tylko singlom, ale
wszystkim, którzy aktywnie poszukują odpowiedzi na tak sformułowane pytanie.
Streszczenie
Celem artykułu jest zaprezentowanie osób samotnych, nie tylko z własnego,
nieprzymuszonego wyboru jako przykład zaburzenia do pełnienia ról rodzicielskich
w społeczeństwie. Osoby samotne to kategoria bardzo zróżnicowana, ponieważ
zaliczane są do niej osoby, które świadomie podjęły decyzje o samotnym życiu jak
i takie, które w opinii społecznej stały się samotne w przyczyn od nich
niezależnych. Artykuł ukazuje problem z niejednoznaczną definicją kategorii singli,
odnosi się do badań Aldony Żurek, która próbowała zdiagnozować zjawisko
singlostwa, biorąc pod uwagę różne jego aspekty oraz stara się spojrzeć na singli
jako na grupę wyłamującą się od pełnienia ról rodzicielskich, co w silnie
sfamilializowanej Polsce jest odważnym krokiem. Ponadto skupia się na spojrzeniu
na tożsamość społeczną jako na wieloaspektowe zjawisko, również niejednolicie
definiowane, w perspektywie interakcjonizmu symbolicznego.
Summary
The aim of this piece of writing is to describe single people, not only by choice,
as an example of not fulfilling various family roles by them. Being a diverse
sociological category it is a difficult goal to achieve since single people are those
who decidecd for themsleves to be alone as well as those who has never thought
of becoming one such as widowers or divorced. The article shows ambiguity
of defing single people as a sociological category and refers to Aldona Żurek's
research who tried to diagnose phenomenon of singlehood given different aspects
of it. The author of this piece of writing sees single people as those whose do not
desire to fulfill any family roles or have never thought of it which is extremly brave
step in family concentrated Poland. Moreover, social identity in the context of
symbolism interactionism is brought up. It is worth remembering that identity is
perceived as a multicomplex aspect in different field of academic discussion.
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Andrzej PIOTROWSKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
GRUPY INTERWENCYJNE SŁUŻBY WIĘZIENNEJ.
PASJA CZY SŁUŻBA?

Wprowadzenie
Każda organizacja, która pragnie podnosić jakość swojego funkcjonowania
musi rozwijać się nieustannie. Zmiany te, czy to na drodze ewolucji czy rewolucji
wymuszane są zarówno przez czynniki zewnętrzne, jak i przez procesy
zachodzące w samej organizacji. Polski model penitencjarny musi odpowiadać
m.in. na zmieniającą się politykę penalną, zmiany legislacyjne, ale także
na dynamikę populację osadzonych. Wynikające z tego wyzwania powodują,
że działania ochronne nie tracą na swej ważności i nadal są niezwykle aktualne.
Do jednostek penitencjarnych trafiają osoby niejednokrotnie wyjątkowo
zdeprawowane, związane z przestępczością zorganizowaną o dużym potencjale
agresji. Często są to też osoby o bardzo dobrej sprawności fizycznej, ćwiczące
wiele lat dla uzyskania wysokiej formy. Nie zawsze jest łatwo nad nimi w pełni
zapanować. Standardowe działania ochronne wobec takich osób mogłyby czasami
być niewystarczające. Mając na uwadze zwiększoną konieczność ochrony
społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz potrzebę zapewnienia porządku
i bezpieczeństwa w jednostkach powołane zostały w 2010 roku przez Dyrektora
1
Generalnego etatowe Grupy Interwencyjne Służby Więziennej (GISW).
Grupy Interwencyjne Służby Więziennej
Zarządzeniem nr 3 Dyrektora Generalnego SW z dnia 11 stycznia 2011 roku
powołane zostały Grupy Interwencyjne Służby Więziennej. Do ich szczegółowych
zadań opisanych w § 4 wymienia się:
zapobiegania zdarzeniom nadzwyczajnym lub likwidowania ich skutków;
konwojowania
osadzonych
wymagających
wzmożonych
działań
ochronnych;
uczestniczenia w ćwiczeniach ochronnych i obronnych organizowanych
na terenie jednostek organizacyjnych podległych dyrektorowi okręgowemu;
szkolenia funkcjonariuszy działów ochrony z zakresu technik
interwencyjnych.
Gdy funkcjonariusze z Grup Interwencyjnych (GI) nie realizują swoich
szczegółowych zadań mogą zostać skierowani do doraźnej realizacji zadań
ochronnych, które nie mogą jednak obniżyć dyspozycyjności i mobilności grupy,
do której kadrowo przynależą. Organizacja funkcjonowania GI przewiduje,
że odbywają oni wspólne ćwiczenie dla całej grupy minimum 4 dni w miesiącu,
są przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy medycznej oraz raz w roku
poddawani są weryfikacji. Przewiduje się dla nich także dodatkowe
umundurowanie, wyposażenie i uzbrojenie. Grupy Interwencyjne pełnią swoją
1

Zarządzenie nr 3/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 11 stycznia 2011 roku
w sprawie zasad organizacji i zakresu działania etatowych Grup Interwencyjnych Służby Więziennej,
http://www.nszzfipw.org.pl/pragmatyka_z.html (pobrano 12.03.2012 r.)
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służbę w szesnastoosobowym zespole, na który składają się dwie sekcje,
a w każdej z nich zatrudnionych jest ośmiu funkcjonariuszy. Sekcje te standardowo
stacjonują w największych jednostkach okręgu, na który przypada
16 funkcjonariuszy.
Powołanie GISW to duży skok jakościowy i technologiczny skutkujący
2
poprawą poziomu funkcjonowania systemu ochrony całej SW. Wysoki poziom
umiejętności GI jest wzorem i inspiracją do podnoszenia kwalifikacji dla innych
funkcjonariuszy działu ochrony. Jest to o tyle istotne, że nabyte umiejętności
muszą być nieustannie utrzymywane na wysokim poziomie, co możliwe jest tylko
dzięki systematycznemu treningowi. Dziesiątki godzin treningów, schematy
i procedury ćwiczone do perfekcji warunkują skuteczne realizowanie zadań.
GISW mają elitarny charakter, a funkcjonariusze pełniący w nich służbę
odznaczają się ponadprzeciętnymi umiejętnościami przydatnymi w dziale ochrony.
O powołaniu do GI decyduje wzorowa opinia oraz wyjątkowa sprawność fizyczna
i umiejętność pracy w zespole. Niejednokrotnie osoby takie osiągają duże sukcesy
3
w sztukach walk, również w trakcie międzynarodowych turniejów.
Znajomość jednostek okręgu jest jedną z podstaw efektywnego
funkcjonowania GI. Jednostki różnią się znacznie między sobą wielkością,
architekturą i otoczeniem. Dlatego też ćwiczenia realizowane przez GI prowadzone
są we wszystkich jednostkach. Wysoka sprawność taktyczna utrzymywana jest
właśnie dzięki permanentnym treningom. Ponieważ w GI służą pasjonaci sztuk
walki, to trenują oni także dodatkowo w wolnym czasie i niejednokrotnie
są instruktorami samoobrony dla osób cywilnych oraz technik obronnych
i ochronnych dla funkcjonariuszy działu ochrony. Jednym ze słabszych punktów
ochrony jest konwój, dlatego też duża liczba ćwiczeń realizowanych przez GI
polega na trenowaniu możliwych scenariuszy zdarzeń nadzwyczajnych mogących
mieć miejsce w trakcie konwojowania osadzonych „niebezpiecznych” (jest
4
aktualnie ok. 200) lub osadzonych szczególnie chronionych. Rozwojowi
umiejętności sprzyjają także ćwiczenia realizowane łącznie z innymi elitarnymi
grupami: Wydziałem Realizacyjnym Komendy Stołecznej Policji, Biurem Operacji
Antyterrorystycznych, Centralnym Biurem Śledczym Komendy Głównej Policji,
Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym Policji. Ćwiczenia takie
5
odbywają się przeciętnie dwa razy w miesiącu. Umożliwia to koordynację działań
i wymianę doświadczeń oraz korzystanie z wiedzy i umiejętności innych formacji.
Zdobywaniu nowych doświadczeń i umiejętności służą także wyjazdy
6
7
8
do zagranicznych jednostek, np. do Rosji, Czech lub Norwegii. Warto
wspomnieć, że to polscy funkcjonariusze zapraszani są, aby szkolić innych.
2

W. Syrocki, Po co GISW?, „Forum Penitencjarne”, nr 148/10, 2010, s. 15
Ł. Stec, Trzeci na świecie, „Forum Penitencjarne”, nr 152/1, 2011, s. 31
4
P. Kochanowski, Niebezpiecznych coraz mniej, „Forum Penitencjarne”, nr 190/3, 2014, s. 6
5
R.
Witkowski,
GISW
–
zaangażowani,
profesjonalni,
obecni
w
jednostkach,
http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-gdansk/news,7742,oisw-gdansk-gisw
--.html (pobrano 23.12.2012 r.)
6
L. Kołtun, Szkolenie w Rosji. Vologda, http://www.leszekkoltun.com/galerie/2013/106-szkolenie-wrosji-vologda (pobrano 27.12.2013 r.)
7
L. Kołtun, Szkolenie czeskich funkcjonariuszy, http://www.leszekkoltun.com/galerie/2013/117szkolenie-czeskich-funkcjonariuszy (pobrano 27.12.2013 r.)
8
L. Kołtun, Szkolenie Dowódców GISW w Norwegii, http://www.leszekkoltun.com/galerie/2013/116szkolenie-dowodcow-gisw-w-norwegii (pobrano 27.12.2013 r.)
3
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Praca GISW w głównej mierze polega na zapobieganiu zdarzeniom
nadzwyczajnym. Podstawą działania GI jest przede wszystkim profilaktyka.
Świadomość stałej gotowości i obecności GI wpływa tonująco na zachowanie
osadzonych. W znakomitej większości przypadków samo ich pojawienie się oraz
wydawane komendy powodują, że sytuacja jest opanowana. Nie można jednak
pozwolić sobie na to, by w trudnej sytuacji zabrakło wprawy bądź też umiejętności.
Stąd też ciągłe ćwiczenia i trenowanie procedur. Dobrą okazją do nabywania
nowych umiejętności są seminaria walk wręcz grup mundurowych, podczas
których następuje wymiana doświadczeń wywodzących się z różnych formacji oraz
9
reprezentujących różne style. Podnoszeniu umiejętności służy także udział
w zawodach Paramedyk – zawodach ratownictwa taktycznego, w trakcie których
10
odbywają się także szkolenia z zakresu ratownictwa. Jednym z celów tych
zawodów jest pomoc w systemowym wprowadzeniu Tactical Combat Casualty
Care do polskich jednostek, dzięki czemu nastąpić ma zmniejszenie poziomu
ryzyka i śmiertelności.
Funkcjonowanie GI opiera się na zgraniu zespołu, zdecydowaniu, dobrej
komunikacji, wzajemnym zaufaniu i wielogodzinnych treningach. Duża rolę
w organizacji pracy zespołu odgrywa dowódca. Od jego autorytetu i umiejętności
zależy w znacznej mierze poziom wyszkolenia, sprawności taktycznej,
bezpieczeństwa oraz morale zespołu. Dowódca motywuje, ocenia, daje wsparcie,
jest przyjacielem ale przede wszystkim przełożonym. Wcześniejsze badania w SW
wykazały, że dla satysfakcji ze służby bardzo ważna jest relacja funkcjonariuszy
11
z bezpośrednim przełożonym.
Przeglądając materiały dostępne na temat GISW nie odnajdujemy niestety
zbyt wielu opracowań empirycznych opisujących ich funkcjonowanie.
Wcześniejsze badanie własne wykazało, że funkcjonariusze GI charakteryzują się
niższym poziomem agresji w porównaniu z funkcjonariuszami działu ochrony
12
i osobami pracującymi w zawodach cywilnych.
Niski poziom zachowań
agresywnych utrudnia prowokacje osadzonych oraz wpływa na racjonalne
wykonywanie zadań. Dodatkowo funkcjonariusze GI w porównaniu z innymi
grupami badanymi charakteryzują się bardzo wysokim poziomem spostrzeganej
własnej skuteczności (średnia w grupie 37 punktów na 40 możliwych). Poczucie
własnej skuteczności powstaje w efekcie weryfikacji efektów podjętych działań
w sytuacjach trudnych, co dowodzi wysokiego poziomu przeszkolenia
i profesjonalizmu GI. Inne przeprowadzone badania z wykorzystaniem Skali
Uogólnionej Własnej Skuteczności na funkcjonariuszach SW wykazały, że osoby
posiadające wysokie wyniki dobrze radzą sobie ze stresem i z wypaleniem
13
zawodowym.
9

A. Szelutka, Pasja i praca, „Forum Penitencjarne”, 3, 178, 2013
R. Witkowski, Paramedyk 2012 – elitarne zawody ratownictwa taktycznego w Gdańsku,
http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-gdansk/news,11896,paramedyk-2012
--elitarne.html (pobrano 23.12.2012 r.)
11
A. Piotrowski, Klimat organizacyjny a satysfakcja z pracy w Służbie Więziennej, „Przegląd
Więziennictwa Polskiego”, nr 78, 2013
12
A. Piotrowski, Skuteczni, ale nieagresywni. Efektywność wyszkolenia Grup Interwencyjnych Służby
Więziennej. (w:) A. Piotrowski (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Media a bezpieczeństwo.
Edukacyjne konteksty bezpieczeństwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Poznań
2012, s. 483-492
13
A. Piotrowski, Kwestionariusz stresu Służby Więziennej. Podręcznik, Difin. Warszawa 2011
10
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Inspiracje do przeprowadzenia badań
Inspiracji do przeprowadzenia kolejnych badań wśród funkcjonariuszy GISW
było kilka. Pierwszą z nich był przede wszystkim brak danych empirycznych
ukazujących funkcjonowanie tych formacji. Do badania przyczyniły się także
prywatne rozmowy z funkcjonariuszami i obserwacje ich treningów. W trakcie
rozmów ujawniły się najczęściej powtarzające się tematy związane z ich
stosunkiem do pracy. Były nimi: zaangażowanie w służbę, nacisk na ciągłe
doskonalenie umiejętności, poczucie odpowiedzialności, ważność pracy w grupie
oraz wzajemne zaufanie, satysfakcja z wykonywanej pracy, duże osobiste
znaczenie wykonywanych obowiązków i identyfikacja ze służbą. Próbując
zoperacjonalizować najczęściej pojawiające się motywy oraz własne obserwacje
wybranych zostało kilka obszarów, które poddane zostały empirycznej analizie.
Obszarami tymi były: satysfakcja z pracy, zaangażowanie w pracę, identyfikacja
z zespołem, wartości związane z pracą oraz sumienność. Ponieważ obszary
te mają już udokumentowane w literaturze przedmiotu związki z wieloma
korzystnymi dla organizacji postawami i zachowaniami pracowników
przedstawione zostaną jedynie dane nakreślające kluczowe zależności.
Satysfakcja z pracy
Satysfakcja z pracy może być określana jako „uczuciowa reakcja
przyjemności lub przykrości, doznawana w związku z wykonywaniem określonych
14
zadań, funkcji i ról.”
Z punktu wiedzenia organizacji „opłaca się” mieć
zadowolonych z pracy pracowników. Liczne badania nad zachowaniami
w organizacji wykazały, że osoby o wyższej satysfakcji z pracy mają niską chęć
15
zmiany pracy,
odznaczają się wyższą produktywnością i przywiązaniem
16
do organizacji, jak również większą ilością zachowań obywatelskich w miejscu
17
pracy, jak np. dzielenie się wiedzą lub pomaganie innym. Pracownicy o wysokiej
18
satysfakcji przejawiają także niską ilość zachowań kontrproduktywnych, absencji
dobrowolnej, a jednocześnie charakteryzują się niskim poziomem wypalenia
19
zawodowego.

14

A. Bańka, Psychologia pracy. (w:) J. Strelau (red.), Psychologia. Jednostka w społeczeństwie, T. 3,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2000, s. 329
N. Roulin, E. Mayor, A. Bangerter, How to satisfy and retain personnel despite job-market shortage:
Multilevel predictors of nurses’ job satisfaction and intent to leave, „Swiss Journal of Psychology”, 73,
1, 2014, s. 13-24
16
M. I. Malik, M. Ahmad, M. I. Saif, M. N. Safwan, Relationship of organizational commitment, job
satisfaction and layoff survivor's productivity, „Interdisciplinary Journal of Contemporary Research
in Business”, 2, 7, 2010, s. 200-211
17
R. Ziegler, C. Schlett, K. Casel, M. Diehl, The role of job satisfaction, job ambivalence, and emotions
at work in predicting organizational citizenship behavior, „Journal of Personnel Psychology”, 11, 4,
2012, s. 176-190
18
M. Mount, R. Ilies, E. Johnson, Relationship of personality traits and counterproductive work
behaviors: The mediating effects of job satisfaction, „Personnel Psychology”, 59, 3, 2006, s. 591-622
19
J. F. Ybema, M. S. Evers, A. R. Scheppingen van, A longitudinal study on the effects of health policy
in organizations on job satisfaction, burnout, and sickness absence, „Journal of Occupational and
Environmental Medicine”, 53, 11, 2011, s. 1251-1257
15
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Zaangażowanie w pracę
Zaangażowanie w pracę według R. Kanungo oznacza stopień, w jakim osoba
20
identyfikuje się ze swoją obecną pracą. Pracownicy o wysokim poziomie
21
zaangażowania w pracę odznaczają się wysoką produktywnością, mniejszą
22
absencją i wypaleniem zawodowym. Pracownicy zaangażowani w pracę odnoszą
także więcej sukcesów zawodowych, są bardziej z pracy zadowoleni,
23
charakteryzuje ich także niższa fluktuacja.
Ważną kwestią wynikającą
z wysokiego poziomu zaangażowania jest fakt, że pracownicy tacy mają wysoką
24
potrzebę osobistego rozwoju wewnątrz organizacji.
Identyfikacja z zespołem
Identyfikacja z zespołem określa jakie relacje panują między pracownikami
25
oraz ich stopień wzajemnego zaufania i lojalności. Pracownicy identyfikujący się
26
z zespołem mają dobre relacje interpersonalne z współpracownikami, dobrze
27
współpracują ze sobą, a także nie wywołują konfliktów interpersonalnych,
28
a jednocześnie odznaczają się innowacyjnością, motywacją do pracy oraz niskim
29
poziomem wypalenia zawodowego. Wykazano także, że identyfikacja z zespołem
30
wiąże się z lojalnością wobec organizacji, wysokim poziomem wykonywania
31
zadań oraz zachowaniami obywatelskimi w organizacji. Identyfikacja z zespołem
w dużym stopniu uzależniona jest od stylu zarządzania, osobistego poświęcenia

20

R. N. Kanungo, Measurement of job and work involvement, „Journal of Applied Psychology”, 67, 3,
1982, s. 341-349
I. T. Robertson, A. J. Birch, C. L. Cooper, Job and work attitudes, engagement and employee
performance: Where does psychological well-being fit in? „Leadership & Organization Development
Journal”, 33, 3, 2012, s. 224-232
22
W. B. Schaufeli, A. B. Bakker, W. Rhenen Van, How changes in job demands and resources predict
burnout, work engagement and sickness absenteeism, „Journal of Organizational Behavior”, 30, 7,
2009, s. 893-917
23
D. P. Schulz, S. E. Schulz, Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Warszawa 2000
24
D. Robinson, S. Perryman, S. Hayday, The Drives of Employee Engagement. Raport nr 408, Institute
for Employment Studies. Brighton 2004
25
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1998, s. 161-170
26
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The team identification-social psychological health model, „Group Dynamics: Theory, Research,
and Practice”, 10, 4, 2006, s. 272-296
27
A. Somech, H. S. Desivilya, H. Lidogoster, Team conflict management and team effectiveness:
The effects of task interdependence and team identification, „Journal of Organizational Behavior”, 30,
3, 2009, s. 359-378
28
H. S. Desivilya, E. Yezreel, A. Somech, H. Lidgoster, Innovation and conflict management in work
teams: The effects of team identification and task and relationship conflict, „Negotiation and Conflict
Management Research”, 3, 1, 2010, s. 28-48
29
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employees, „Chinese Journal of Clinical Psychology”, 19, 4, 2011, s. 525-527
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32

się bezpośredniego przełożonego oraz od udzielanego przez niego wsparcia
33
i sprawiedliwego traktowania pracowników.
Wartości związane z pracą
Wartości są czynnikami motywacyjnymi i pozostają w ścisłej relacji
z postawami, potrzebami oraz celami. Wyznaczają przez to kierunki działań oraz
cele do których jednostka dąży. Wartości definiowane są jako elementy systemu
34
przekonań jednostki, które uważa ona za godne pożądania. Odgrywają ważną
rolę w strukturze motywacyjnej ukierunkowującej działanie jednostki. To, co uważa
ona za ważne w znacznym mierze determinuje jej działanie. Według M. Schelera
wartości tworzą hierarchiczną strukturę i dzielą się na wartości hedonistyczne,
35
utylitarystyczne, witalne, duchowe lub kulturowe oraz święte.
M. Weber
na początku ubiegłego wieku w swoim dziele „Etyka protestancka a duch
kapitalizmu” wskazał, jak wartości związane z pracą przyczyniają się do sukcesów
jednostek, organizacji, a także całych społeczeństw. Także i współczesne
brytyjskie badania wskazują, że preferowane wartości decydują o osiąganiu
36
sukcesu w miejscu pracy.
Sumienność
Sumienność to obok ekstrawersji, neurotyzmu, ugodowości i otwartości
na doświadczenia jeden z podstawowych wymiarów osobowości wyróżniony
37
w aktualnie najpopularniejszej koncepcji osobowości P. Costy i R. McCrae.
Sumienność określana jest jako stopień zorganizowania, wytrwałości i motywacji
jednostki w działaniach zorientowanych na cel. Pomiar sumienności dokonywany
jest często w procesie rekrutacji, gdyż umożliwia on przewidywanie poziomu
38
angażowania się pracownika w wykonywane zadania. Wysoka sumienność
39
pracowników wiąże się z wysokim poziomem wykonywania zadań, oddaniem
40
41
w pracy zawodowej,
zachowaniami obywatelskimi w organizacji,
32
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42

zaangażowaniem efektywnym w pracę. Sumienność sprzyja także zachowaniom
43
kontekstowym,
które obejmują zachowania prospołeczne, obywatelskie
i inicjatywę w miejscu pracy.
Metodologiczne podstawy badań
Cel badań
Celem badania było ustalenie głównych postaw wobec pracy funkcjonariuszy
Grup Interwencyjnych Służby Więziennej.
Problem badawczy
Problemem badawczym była próba odpowiedzi na pytanie jaki jest poziom
satysfakcji z pracy, zaangażowania w pracą, identyfikacji z zespołem,
preferowanych wartości związanych z pracą oraz sumienności u funkcjonariuszy
GISW w porównaniu z funkcjonariuszami działu ochrony.
Osoby badane
W badaniu wzięło udział łącznie 58 mężczyzn. Osobami badanymi byli
funkcjonariusze gdańskiej GISW (n = 13), funkcjonariusze działu ochrony SW
(n = 45) W prezentowanym badaniu wzięli udział funkcjonariusze GI z jednego
zespołu taktycznego, a z działu ochrony z jednej jednostki.
Zastosowane narzędzia badawcze
W badaniu zastosowano zestaw narzędzi, które służyły do pomiaru
następujących zmiennych: satysfakcja z pracy, zaangażowanie w pracę,
identyfikacja z zespołem, wartości związanych z pracą oraz sumienności. Pomimo
tego, że cała ankieta zawierała aż 5 skal, były to stosunkowo krótkie narzędzia,
które charakteryzowały się jednocześnie wielokrotnie potwierdzoną trafnością
i rzetelnością. Ankieta uzupełniona była pytaniem o staż służby, które służyło
do dobrania funkcjonariuszy z działu ochrony o podobny stażu pracy
do funkcjonariuszy GISW.
Satysfakcja z pracy
Pomiar satysfakcji z pracy dokonany został na podstawie narzędzia
44
skonstruowanego przez L. Bettencourta, K. Gwinnera i M. Meuera. Narzędzie
to jest oparte na skali typu Likerta i składa się z 9 itemów. Osoba badana ocenia
na skali od 1 (zupełnie niezadowolony) do 7 (całkowicie zadowolony) poziom
swojej satysfakcji z poszczególnych wymiarów pracy. Zsumowany oceny dają
wynik ogólny, który mieści się w przedziale od 9 do 63 punktów. Im wyższy wynik,
tym wyższy poziom zadowolenia z pracy.
41
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Zaangażowanie w pracę
Poziom zaangażowania w pracę mierzony był przy wykorzystaniu
Kwestionariusza Zaangażowania w Pracę skonstruowano w oparciu o Job
45
Involvement Questionaire autorstwa R. Kanungo. Narzędzie to składa się
z 8 itemów, do których osoby badane ustosunkowują się na 6-stopniowej skali,
w której 1 oznacza zupełnie nie zgadzam się, a 6 całkowicie zgadzam się. Możliwe
do uzyskania wyniki mieszczą się w przedziale od 8 do 48 punktów. Im wyższy
wynik otrzymuje osoba, tym większe jest jej zaangażowanie w pracę.
Identyfikacja z zespołem
Aby
zmierzyć
poziom
identyfikacji
z
zespołem
wykorzystano
z Kwestionariusza Klimatu Organizacyjnego W. Paluchowskiego skalę
46
identyfikacja z zespołem pracowniczym. Skala ta składa się z 7 itemów, wobec
których osoby badane ustosunkowują się na 5- punktowej skali, gdzie 1 oznacza
zdecydowanie nie, a 5 zdecydowanie tak. Wyniki w tej skali mogą być uzyskane
w przedziale od 7 do 35 punktów. Im wyższy jest wynik, tym większy jest poziom
identyfikacje z zespołem.
Wartości związane z pracą
Aby zidentyfikować preferowane wartości związane z pracą wykorzystano
47
Kartę wyboru wartości w opracowaniu A. Paszkowskiej-Rogacz. Wartościami
tymi były: autonomia (niezależność), bezpieczeństwo, kontakty społeczne, dobre
warunki finansowe, urozmaicenie (brak nudy), uznanie, twórczość (oryginalność),
produktywność, kierowanie innymi, jasne cele i zadania, specjalizacja zawodowa,
awans, osobisty rozwój. Osoby badane oceniają na skali od 1 (bardzo
niepożądana właściwość pracy) do 5 (bardzo ważna właściwość pracy) swoje
aktualne preferencje dotyczące pracy. Im wyższy wynik, tym większą wartość
ma dana właściwość pracy.
Sumienność
Do pomiaru sumienności wykorzystana została skala Sumienność
pochodząca z Inwentarza Osobowości NEO-FFI Paula Costy i Roberta McCrae
w polskiej adaptacji. B. Zawadzkiego, J. Strelaua, P. Szczepaniaka,
48
M. Śliwińskiej.
Narzędzie to składa się z 12 itemów, a osoby badane
ustosunkowują się do nich na 5- punktowej skali, w której 1 oznacza zdecydowanie
nie zgadzam się, a 5 zdecydowanie zgadzam się. Wyniki mieszczą się
w przedziale od 5 do 60 punktów. Im wyższy wynik, tym większą sumiennością
odznacza się osoba badana.
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Wyniki
Dokonując obliczeń i interpretacji statystycznych na uwadze trzeba mieć małą
liczebność badanej grupy GISW. Dlatego też, uzyskane różnice w rzeczywistości
mogą być większe. Pierwszym etapem analiz statystycznych było ustalenie jaki jest
poziom satysfakcji z pracy w GISW oraz w dziele ochrony SW. Uzyskane wyniki
przedstawia tabela nr 1.
Tabela nr 1: Uzyskane wyniki w Kwestionariuszu Satysfakcji z Pracy dla
poszczególnych grup.
Dział ochrony

GISW
M
SD
Satysfakcja z pracy
51,00
3,62
Źródło: opracowanie własne.

M
34,06

SD
11,10

t

p

7,48

0,000

Z danych przedstawionych w tabeli 1 wynika, że funkcjonariusze GISW
charakteryzują się dużo wyższą satysfakcją z pracy w porównaniu
z funkcjonariuszami działu ochrony. Uzyskana różnica jest nie tylko bardzo duża,
ale także istotna statystycznie. Funkcjonariusze z GI uzyskali wyniki zbliżające się
do maksymalnych (63 punkty). Wysoki poziom satysfakcji z pracy jest korzystny
nie tylko dla pracownika, ale także dla organizacji, ponieważ wiąże się z licznymi
pozytywnymi zachowaniami personelu w miejscu pracy, jak np. produktywność,
zachowania
obywatelskie,
inicjatywa,
pomaganie
współpracowników.
Wcześniejsze badania w SW wykazały, że dla satysfakcji z pracy najważniejsza
jest pozytywna relacja podwładnego z przełożonym. Wysokie wyniki satysfakcji
z pracy pokazują, że jest ona dla GISW raczej pasją niż służbą. W dalszym etapie
analiz statystycznych sprawdzone zostało, jaki jest poziom zaangażowania
w służbę w badanych grupach. Wyniki analiz przedstawione zostały w tabeli nr 2.
Tabela nr 2: Uzyskane wyniki w Kwestionariuszu Zaangażowania w Pracę dla
poszczególnych grup.
Dział ochrony

GISW
M
Zaangażowanie w pracę
24,61
Źródło: opracowanie własne.

SD
4,32

M
20,90

SD
6,73

t

p

1,41

0,174

Funkcjonariusze GISW uzyskali wyższe wyniki w Kwestionariuszu
Zaangażowania w Pracę w porównaniu z funkcjonariuszami działu ochrony.
Prawdopodobnie różnica ta byłaby istotna statystycznie, gdyby osoby z GISW
stanowiły liczniejszą grupę badaną. Wyższe zaangażowanie w pracę przynosi dla
organizacji wiele korzyści, jak np. wyższą produktywność, mniejszą absencję
i fluktuacją, a także niższe ryzyko wypalenia zawodowego, co jest przecież bardzo
49
istotne w Służbie Więziennej. Następne obliczenia skupiły się na ustaleniu, jaki
jest poziom identyfikacji z zespołem, a uzyskane wyniki znalazły miejsce w tabeli
nr 3.
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Tabela nr 3: Uzyskane wyniki w skali Identyfikacji z Zespołem Pracowniczym dla
poszczególnych grup.
Dział ochrony

GISW
M
Identyfikacja z Zespołem
26,23
Pracowniczym
Źródło: opracowanie własne.

SD

M

SD

t

p

4,34

22,83

3,64

2,64

0,011

Funkcjonariusze GISW w skali Identyfikacji z Zespołem Pracowniczym
podobnie jak w Kwestionariuszu Zaangażowania w Pracę uzyskali wyższe wyniki
w porównaniu z działem ochrony. Wyniki te pokazują, że w większym stopniu
są oni związani z najbliższymi współpracownikami niż dział ochrony. Ujawnia się
tutaj z pewnością efekt małej grupy silnie i efektywnie współpracującej ze sobą.
Wysoki poziom identyfikacji z zespołem dobrze wpływa na konsolidację grupy
wokół stawianych przed nią zadań. Umożliwia także większe angażowanie się
w sprawy zespołu, co jest widoczne nie tylko w tendencji do rozwoju, ale także
nastawieniu na współpracę, tak bardzo istotną w funkcjonowaniu GISW.
Identyfikacja z zespołem powoduje także, że funkcjonariuszom bardzo zależy
na bezpieczeństwie innych współpracowników. Kolejne obliczenia statystyczne
skupiły się na ustaleniu, jakie są preferowane wartości w badanych grupach.
Uzyskane dane umieszone zostały w tabeli nr 4.
Tabela nr 4: Uzyskane wyniki w Karcie wyboru wartości dla poszczególnych grup.
Dział ochrony

GISW
M

SD

M

SD

t

p

3,61

0,869

3,63

0,999

0,059

0,953

5,00
4,54

0,000
0,518

4,40
3,89

0,813
0,859

4,03
2,98

0,000
0,005

dobre warunki finansowe

4,46

0,967

3,83

1,34

1,72

0,094

urozmaicenie (brak nudy)

4,46

0,967

3,72

1,19

2,12

0,043

uznanie

4,30

0,947

3,73

0,944

1,82

0,081

twórczość (oryginalność)

3,76

1,01

3,03

1,23

2,02

0,053

produktywność
kierowanie innymi

4,07
3,92

0,640
1,03

3,60
3,86

1,03
1,05

1,83
0,175

0,075
0,863

jasne cele i zadania

4,53

0,518

4,53

0,730

,026

0,979

specjalizacja zawodowa

4,53

0,660

3,96

0,850

2,38

0,024

awans
4,61
osobisty rozwój
5,00
Źródło: opracowanie własne.

0,506
0,000

4,00
4,33

1,05
,884

2,58
4,13

0,013
0,000

autonomia
(niezależność)
bezpieczeństwo
kontakty społeczne
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Funkcjonariusze GISW uzyskali znacznie wyższe wyniki w takich wartościach
jak: rozwój osobisty, awans, specjalizacja zawodowa, kontakty społeczne
i bezpieczeństwo. Wszyscy funkcjonariusze z GISW zaznaczyli maksymalną
wartość dla rozwoju osobistego i bezpieczeństwa. Wartości te mają szczególne
znaczenie dla profesjonalizmu oraz efektywności działania tej grupy. Uzyskane
wyniki korespondują z danymi przestawionymi w tabelach 1-3, które pokazały,
że gdańska GISW charakteryzuje się wyższą satysfakcją, większym
zaangażowaniem oraz wyższym poziomem identyfikacji z zespołem w porównaniu
z całym działem ochrony. Dane zawarte w tabeli 4 pokazują także,
że funkcjonariuszy GISW charakteryzują wartości parateliczne i praca jest dla nich
pasją, a nie tylko służbą, gdyż dzięki niej mogą rozwijać się na bardzo wielu
płaszczyznach. Ostatnim krokiem analiz statystycznych było ustalenie poziomu
sumienności w badanych grupach, a uzyskane dane umieszczone zostały tabeli
nr 5.
Tabela nr 5: Uzyskane wyniki w skali Sumienności dla poszczególnych grup.
GISW
M
SD
Sumienność
56,53
4,05
Źródło: opracowanie własne.

Dział ochrony
M
52,03

SD
5,75

t

p

1,98

0,047

Funkcjonariusze z GISW charakteryzują się istotnie statystycznie wyższą
sumiennością w porównaniu z funkcjonariuszami działu ochrony. Uzyskane wyniki
w obu grupach zbliżone są do maksymalnych (60 punktów). Sumienność określa
stopień zorganizowania oraz wytrwałości w osiąganiu celów. Wysoki poziom
sumienności powiązany jest z angażowaniem w pracę i często stanowi czynnik
kluczowy przy rekrutacji personelu. Dodatkowo przeprowadzone obliczenia
pokazały, że zaangażowanie w pracę w GISW koreluje z satysfakcją z pracy (0,32)
oraz z sumiennością (0,26). Jeśli chodzi o związek wartości z zaangażowaniem
w pracę to najsilniej koreluje autonomia (0,49), kontakty społeczne (0,53),
urozmaicenie (0,41) specjalizacja zawodowa (0,52) i awans (0,45). Ponieważ
badana była mała grupa, a wszystkie osoby z GISW zaznaczyły maksymalną
odpowiedź w osobistym rozwoju, dlatego też nie było możliwe dokonanie obliczeń
korelacji w tym zakresie. Prawdopodobnie i ona ma duży związek
z zaangażowaniem się w służbę. Warunki finansowe i uznanie okazały się mieć
najmniejszy związek z zaangażowaniem w pracę. Dla GISW warunki finansowe
oraz uznanie mają drugorzędne znaczenie.
Podsumowanie i wnioski z badań
Przedmiotem przeprowadzonych badań było funkcjonowanie GISW
w kontekście wykonywanej pracy zawodowej. Analizowanymi obszarami była:
satysfakcja z pracy, zaangażowanie w pracę, identyfikacja z zespołem, wartości
oraz sumienność. Gdańska GISW charakteryzuje się wyższymi wynikami
w satysfakcji z pracy, zaangażowaniu w pracę, identyfikacji z zespołem oraz
w sumiennością w porównaniu z personelem działu ochrony. Dodatkowo wartości,
które są kluczowe dla GISW pozwalają przyjąć tezę, że praca jest dla nich
prawdziwą pasją. Wyniki te pokazują, że zarówno nabór, jak i szkolenie do GISW
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okazały się skuteczne, a implicite także ujawnia się rola samego przełożonego,
który w taki sposób potrafi zorganizować pracę GISW, że odczuwają oni dużą
satysfakcję z jej wykonywania, są w pracę zaangażowani, identyfikują się
z zespołem, odznaczając się przy tym sumiennością w wykonywaniu obowiązków.
Pozostaje tylko mieć nadzieję, że inne GISW-y funkcjonują podobnie.
Streszczenie
Artykuł w części teoretycznej charakteryzuje formacje jakimi są Grupy
Interwencyjne Służby Więziennej. Przestawia także wpływ satysfakcji z pracy,
zaangażowania w pracę, identyfikacji z zespołem, wartości związane z pracą oraz
sumienność pracowników na funkcjonowanie w organizacji. Empiryczna cześć
artykułu prezentuje wyniki badań na satysfakcją z pracy, zaangażowaniem
w pracę, identyfikacją z zespołem, wartościami związanymi z pracą oraz
sumiennością u funkcjonariuszy GISW w porównaniu z funkcjonariuszami działu
ochrony.
Summary
An article in the theoretical part characterized Intervention Group of the Prison
Service. Article presents the impact of job satisfaction, commitment to work,
identification with the team, the values associated with work and diligent workers
on the functioning of the organization. The empirical part of the article presents
the results of research on job satisfaction, commitment to work, identification
with the team, work-related values and conscientiousness of the officers GISW
compared with the officers of the security department.
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JAKOŚĆ RELACJI JAKO PODSTAWOWY WSKAŹNIK KOMPETENCJI
KOMUNIKACYJNYCH Z PODOPIECZNYM W ASPEKCIE TEORII GIER
NEGOCJACYJNYCH ORAZ IMPERATYWU KATEGORYCZNEGO
IMMANUELA KANTA
Fakty nie są najważniejsze. Zresztą, aby je poznać,
nie trzeba studiować na uczelni – można się ich nauczyć z książek.
Istota kształcenia w szkole wyższej nie polega zatem na wpajaniu
wiedzy faktograficznej, lecz na ćwiczeniu umysłu w dochodzeniu do tego,
czego nie da się znaleźć w podręcznikach
Albert Einstein

Wprowadzenie
Analizując KRK i Systemy Zapewniania Jakości Kształcenia, bezwzględna
wydaje się konieczność kształtowania wysokiego poziomu kompetencji
personalnych i społecznych – poza wiedzą i umiejętnościami. Trudno jednak
przyjąć deklarację nauczyciela, że będzie generował wysokiej jakości relację
z uczniem, jeżeli preferuje autokratyczny – jednostronny model komunikacyjny […].
Z moich obserwacji prowadzonych w różnych placówkach edukacyjnych
wynika, iż marginalna liczba uczniów doświadczyła inspirującej relacji ze swoimi
nauczycielami, a dla większości była to relacja trudna o znamionach destruktywnej.
Dominuje tu bowiem autokratyczny styl nauczania, w którym najbezpieczniejszą
(wymuszoną) formą przetrwania dla ucznia w szkole jest model „BMW”, czyli
1
„BIERNY, MIERNY (bezmyślny lub przyjmujący punkt widzenia nauczyciela), ALE
WIERNY”. Wszelkie przejawy przejęcia inicjatywy, alternatywnego myślenia
o rozwiązaniu problemu, kończą się zwykle mentalną pacyfikacją podopiecznego
(tak, żeby poznał swoje miejsce w szeregu – kiedy już pozna swoje miejsce,
nauczyciel potwierdzi swoją hipotezę, że jest to mierny uczeń i wszystko wróci
do normy). W mojej opinii zdarza się w polskim systemie edukacji, iż nie akceptuje
się osób wybitnie zdolnych oraz uczniów z niskim poziomem intelektu, ponieważ
obie grupy podopiecznych sprawiają problemy wychowawcze oraz edukacyjne
(najbardziej pożądany jest jednak model BMW – bezproblemowy dla
„nauczyciela”). Z tym, że osoby wybitnie zdolne mogą generować znacznie
większe problemy, ponieważ ciężko je indoktrynować oraz osadzić w ramach
standardowego kształcenia z racji posiadanego poziomu intelektu oraz wiedzy […].
Efektem końcowym może być absurdalnie głęboko patologiczne zjawisko, którego
symptomem jest represjonowanie najlepszych i najgorszych uczniów […].
Komunikowanie się w procesie edukacji jest koniecznością. Nasi
praprzodkowie porozumiewali się ze sobą na długo przed tym, zanim zostali
ludźmi, a porozumiewali się nie po to, żeby zapewnić sobie sukces towarzyski, lecz
raczej po to, żeby w ogóle przeżyć. Nie da się bowiem przetrwać bez
współdziałania, a nie można współdziałać bez porozumiewania się. Komunikują się
1

Uczeń mierny w tym kontekście może mieć bardzo dobre oceny – głównie poprzez bezmyślne
odtwarzanie danych – jak dyktafon.
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ze sobą wszystkie organizmy, poczynając od najprostszych. To jednak, że proces
komunikacji jest starszy od samej ludzkości, nie znaczy, iż dobrze ten proces
rozumiemy. Wprost przeciwnie. Na razie nie jesteśmy w stanie precyzyjnie
uchwycić i opisać wielu jego aspektów, na przykład wpływu przypadkowych
2
okoliczności zewnętrznych na sposób interpretowania wypowiadanych słów.
Teorie komunikacji w kontekście procesu nauczania
Na podstawie analizy funkcjonalnej istniejących teorii komunikacji Delhees
doszedł do wniosku, że w niewystarczającym stopniu dają one wyraz mnogości
relacji, które wpisują się w komunikację. Dotyczy to w takim samym stopniu teorii
Bühlera, co teorii Watzlawicka i Schulza von Thuna. Z tego względu Delhees
próbował dokonać „syntezy różnych podejść świadczącej o wielofunkcyjności
komunikacji". Owa synteza obejmuje sześć funkcji komunikacji: opis treści
merytorycznych; kierowanie apelu do odbiorcy; dostarczanie wyjaśnień
i interpretacji, jaki był zamysł mówiącego; podkreślanie interakcyjnej relacji między
nadawcą a odbiorcą; wyraz własnego nastawienia do odbiorcy; orientowanie się
3
według stylu. Poniżej charakteryzuję podstawowe systemy reprezentacji
w kontekście ich funkcji (Tab. 1).
Tabela nr 1: Rozpoznawanie systemów reprezentacji.
Treść

Kinestetyczny
(CZUCIOWY)
Rozumiem (nie
Świetnie wyczuwam
rozumiem),
(lub nie), co chcesz
co chcesz powiedzieć.
mi powiedzieć.
Chcę ci coś
Chcę położyć na coś
zakomunikować.
nacisk.
Opisz mi dokładniej
swoje aktualne
przeżycia.

Pomóż mi uchwycić
to, co teraz czujesz.

Wizualny
(WZROKOWY)
Jasno widzę (nie
widzę), co chcesz
powiedzieć.
Chcę ci coś pokazać
(przestawić ci obraz
sytuacji).
Przedstaw mi jasny
obraz tego, co teraz
widzisz.

Akustyczny
(SŁUCHOWY)
Słyszę (nie słyszę
wyraźnie, co chcesz
powiedzieć).
Chciałbym, żebyś
mnie uważnie
wysłuchał.
Chciałbym usłyszeć,
co masz
w tej chwili do
powiedzenia.
To brzmi doskonale.

Czuję się naprawdę
Sytuacja wygląda
świetnie. Pasuje mi
znakomicie.
to, co robimy.
Czy chwytasz, o co Czy widzisz, co ci chcę Czy to, co mówię,
michodzi?
pokazać?
brzmi zrozumiale?
Źródło: G. R Weeks, L. L’ Abate, Paradoks w psychoterapii. Gdańsk 2000, s. 108

Moje aktualne
doświadczenie jest
przyjemne.
Czy mnie rozumiesz?

Komunikowanie – w szerokim sensie – to wszelkie (techniczne, biologiczne,
psychiczne społeczne) strukturalnie podobne do siebie procesy przekazywania
4
informacji. W codziennych rozmowach między dziećmi/podopiecznymi/uczniami
a osobami dorosłymi z reguły dominuje osoba dorosła: ona mówi, a dziecko słucha
i odpowiada. W wypadku aktywnego słuchania dorosły powinien na tyle się
wycofać, by dziecko mogło się wewnętrznie otworzyć. Zanim jeszcze zostanie
omówiony problem, o który chodzi w danej sytuacji, dziecko/podopieczny musi
2
3
4

M. Tokarz, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Gdańsk 2006, s. 11
H. Retter, Komunikacja codzienna w pedagogice. Gdańsk 2005, s. 192
W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu. Warszawa 2008, s. 18
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nabrać pewności, że osoba dorosła/nauczyciel je akceptuje. Staje się
to niemożliwe, gdy dorosły reaguje w sposób, który utrudnia dziecku, a nawet
uniemożliwia – werbalizację spraw, do których przykłada ono największą wagę.
Osoba dorosła nie może ani przywiązywać do siebie dziecka skumulowaną litością
czy pochwałami, ani proponować rozwiązania, ani kierować do dziecka apeli
moralizujących. To wszystko świadczyć by mogło o braku akceptacji. „Akceptacja”
dziecka oznacza zaś sytuację, w której podopieczny rzeczywiście sam może
zaprezentować swój problem. Szacunek i akceptacja sygnalizowane dziecku przez
osobę dorosłą są przekazywane w znacznej części niewerbalnie. Paradoksem
i ogromną przeszkodą byłoby zapewnianie dziecka w długiej przemowie, jak
bardzo jesteśmy zainteresowani tym, co je porusza. Przekazywany bez słów
komunikat: „Akceptuję cię” – wyrażany jest przez osobę dorosłą za pomocą mowy
ciała. Gordon wymienia „trzy podstawowe metody” okazywania akceptacji,
z których dwie pierwsze są znane i stosowane przez większość ludzi, a trzecia
chyba nie do końca. Są to:
1) brak interwencji;
2) uważne pasywne słuchanie;
3) aktywne słuchanie.
Z reguły pomocne jest również używanie prostych „wytrychów", by ułatwić
dziecku nawiązanie rozmowy: „Czy chciałbyś o tym porozmawiać?”, „Bardzo mnie
interesuje, co sądzisz na ten temat”, „Wydaje mi się, że masz wyrobione zdanie
5
na ten temat”. Kiedy porozumiewają się ze sobą ludzie o wysokim poczuciu
własnej wartości, występuje zgodność, odpowiedniość. Wyraża się ona postawą:
„Powiem ci, co czuję. Podejmę to ryzyko. Być może ujawnię swoje słabości,
niewiedzę, cokolwiek innego – ale za to porozumiemy się uczciwie”. Jest
to sytuacja zgodności tego, co się czuje w środku z tym, co dzieje się na zewnątrz.
6
Przekaz jest bardzo jasny”.
Niestety, ale z przeprowadzonych przeze mnie badań (wywiadów z uczniami,
studentami, doktorantami w różnych województwach) wynika, iż najczęściej relacja
nauczyciel-uczeń sprowadzona do kontroli ucznia/podopiecznego oraz subtelnej
manipulacji polegającej na bezwiednym sterowaniu wychowankiem. Relacja
sprowadza się do jednostronnych komunikatów tj. nauczyciel mówi uczeń słucha
i bez dyskusji wykonuje polecenia. W tym bardzo uproszczonym modelu
komunikowania się, komunikacja przebiega jedynie od nadawcy do odbiorcy przy
braku troski o sprzężenie zwrotne (o to, czy komunikat został odebrany).
Komunikację ujmuje się tutaj jako przebiegającą jednokierunkowo akcję lub
działanie. Działanie to nie uwzględnia sfery „pomiędzy osobami”, lecz zachodzi
„wewnątrz” komunikującego i zdeterminowane jest jego wyborami. Ten rodzaj
komunikacji występuje na ogół w rodzinach, szkołach, placówkach, w których
realizuje się autorytatywny typ opieki z dużym naciskiem na kontrolę. Tego typu
systemy charakteryzują się sztywnością granic w podsystemach, a pełnienie roli
opiekuńczej sprowadza się często do wydawania poleceń, nakazów i zakazów
7
oraz kontrolowania zakresu ich przestrzegania.

5
6
7

H. Retter, Komunikacja codzienna w pedagogice. Gdańsk 2005, s. 218
S. Wegscheider-Cruse, Rekonstrukcja rodziny. Warszawa 2000, s. 45
B. Harwas-Napierała, Komunikacja interpersonalna w rodzinie. Poznań 2008, s. 21
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Manipulacja jako zaburzenie komunikacji w relacji edukacyjnej
Termin manipulacja jest dość trudny do zdefiniowania, ponieważ bardzo
często jest uznawany za synonim wywierania wpływu społecznego, a taka
interpretacja jest całkowicie nieuprawniona. Manipulatorów/psychopatów cechują:
brak sumienia i poczucia odpowiedzialności wobec innych oraz brak żalu
8
i wyrzutów sumienia. Osoby, które wywierają wpływ społeczny mogą tych cech nie
posiadać, ponieważ osoba wywierająca wpływ nie traktuje człowieka jako
narzędzia służącego do osiągania celu. Sam termin „manipulacja” pochodzi
z języka łacińskiego, z połączenia dwóch słów, a mianowicie: manus – ręka i plere
– napełniać (np. dłoń wodą). Inni autorzy wywodzą go od manus pellere,
co oznacza „mieć w dłoni czyjąś dłoń, mieć kogoś w ręce”. W sensie opisowym
pojęcie to kojarzone jest znaczeniowo z retoryką, perswazją, doktrynerstwem,
kuratelą, represją, a także agitacją i propagandą. W języku łacińskim i francuskim
termin manipulacja wywodzi się od słowa ręka (łac. manus, fr. main), a manipulator
to osoba używająca czegoś, przesuwająca coś rękoma. Jak pisze Fabrice
dv Almeida, już od XVIII wieku określenie to zaczęło opisywać kogoś, kto
manipuluje drugim człowiekiem. Dv Almeida wskazuje też na związek tego pojęcia
m.in. z terminem „manewry", wywodzącym się z żeglugi, i z terminem „podstęp
wojenny”, pochodzącym z wojskowości. Taka geneza pojęcia manipulacja
wskazuje zatem na zręczne posługiwanie się kimś, jakby był raczej przedmiotem
niż podmiotem.
Pojęcie „manipulacja” nie jest zatem jednoznaczne, gdyż bywa stosowane
w odniesieniu do genetyki (manipulacje genetyczne), polityki i innych dziedzin
życia. Używane jest także jako określenie codziennych czynności,
np. manipulowanie kluczem w zamku, manipulowanie przy jakimkolwiek
urządzeniu, często dla usprawnienia jego działania. Najczęściej używane jest
jednak w znaczeniu psychologicznym i oznacza różne działania ukierunkowane
na myślenie i emocje ludzi.
Mówiąc o manipulacji, mamy na myśli pojęcie o negatywnym odcieniu
emocjonalnym. Manipulowanie ludźmi oznacza posługiwanie się nimi jako
narzędziami w celu osiągnięcia swojego celu. Każde manipulowanie kimś, nawet
jeżeli jesteśmy przekonani, że robimy to „dla jego dobra”, narusza w jakimś stopniu
jego wolność wyboru, jest przejawem traktowania go w sposób instrumentalny.
Istnieją bowiem inne, niemanipulacyjne sposoby, przy pomocy których powinny
być załatwiane sprawy między ludźmi. Należą do nich takie formy komunikacji, jak:
rzetelne informowanie, dyskutowanie o różnorodnych możliwościach rozwiązań
problemu, jasne przedstawianie sprawy i wyraźne ukazanie naszego stosunku
do niej, dopuszczenie głosów przeciwnych, czyli danie możliwości wypowiedzenia
swojego zdania każdemu z uczestników interakcji. Uważa się na ogół,
że manipulator stara się wywrzeć taki wpływ na osobę manipulowaną, który
spowoduje zmianę jej myślenia i całej postawy, a co za tym idzie – osoba ta będzie
podejmować takie decyzje i postępować w sposób, jaki został planowany przez
9
manipulatora.
Nauczyciel, który postępuje zgodnie z kodeksem etycznym nie będzie
kierować się własnym punktem widzenia, czy też ucznia, będzie świadomy
8
9

M. E. P. Seligman, E. F. Walker, David L. Rosenhan, Psychopatologia. Poznań 2003, s. 414
A. Grzywa, Pułapki manipulacji. Lublin 2006. s. 4
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całościowej sytuacji, będzie się kierował zasadami etyki zgodnie z moralnością
oraz kompetencjami wykorzystywanymi dla optymalizacji osiągnięć ucznia. Taka
praktyka jest zbieżna z filozofią Immanuela Kanta, niemieckiego filozofa, który
wierzył, że zabierając głos, mamy moralny obowiązek mówić prawdę. Pisał,
że „[...] prawdomówność stwierdzeń, których nie można uniknąć, jest formalnym
obowiązkiem każdego wobec wszystkich, bez względu na niedogodności
10
narastające dla niego samego lub innych”. Inni mogą przymykać oko na „białe
kłamstwa”, kwestionować prawo niektórych osób do wyegzekwowania szczerych
odpowiedzi, usprawiedliwiać werbalne matactwa dobrem słuchaczy lub ostrzegać
przed negatywnymi konsekwencjami nieocenzurowanej prawdy. Z punktu widzenia
Kanta nie ma żadnych okoliczności łagodzących. Kłamiemy, gdy tylko mówimy
11
z intencją oszukania kogoś. A kłamstwo jest zawsze złe. McCornack twierdzi,
że wszyscy zakładamy w ramach domniemanego kontraktu społecznego,
że będziemy wzajemnie uczciwi wobec siebie, że wiąże nas obopólna zgoda,
iż nasze komunikaty będą odzwierciedlały rzeczywistość w znanej nam postaci.
Ponieważ oszustwo zrywa ten kontrakt, trudno jest nam uwierzyć, że ktoś tak
12
po prostu spycha nas w chaos społeczny. Jeżeli więc manipulujemy naszym
podopiecznym, traktujemy go przedmiotowo, nie możemy liczyć na otwartą,
szczerą relację, na niezakłócony długofalowy dialog.
Wpływ społeczny a manipulacja w relacji edukacyjnej
Bardzo często spotykałem się z „ekspertami” z komunikacji interpersonalnej,
terapeutami, nauczycielami, menadżerami, którzy usprawiedliwiali kłamstwa,
perfidną (zamierzoną) manipulację, poprzez przedefiniowanie kłamstwa oraz
manipulacji na moralnie akceptowalny proces wywierania skutecznego wpływu
społecznego. Taka redefinicja jest absolutnie nieuprawniona. To tak jakby przyjąć,
że jeżeli okradłem podopiecznego, to tak naprawdę podopieczny bezwiednie
udzielił mi pożyczki.
Jednym z korelatów wadliwej relacji z podopiecznym, może być ubóstwo
emocjonalne, które jest jedną z głównych różnic pomiędzy kimś z aspołecznym
zaburzeniem osobowości a przestępcą, który nie ma tego zaburzenia. Różnica
ta polega na głębi odczuwanych stanów emocjonalnych. Zwykli kryminaliści
prawdopodobnie odczuwają te same emocje, co inni ludzie. U osób z osobowością
antyspołeczną są one jednak bardzo płytkie. Wydaje się, że brak im możliwości
13
odczuwania nieprzerwanej miłości, gniewa, żalu, radości i rozpaczy. Jak się
to przekłada na komunikację i co ma do wpływu społecznego? Na podstawie
analizy teoretycznej możemy założyć, że nauczyciel charakteryzujący się
ubóstwem emocjonalnym nie będzie chciał identyfikować, rozumieć stanów
emocjonalnych podopiecznych oraz analizować ich w innych (złożonych)
kontekstach (np. statusu społeczno-ekonomicznego). Jeśli jednak to zrobi,
najprawdopodobniej sprowadzi ucznia z rodziny dysfunkcyjnej o niskim statusie
społeczno-ekonomicznym do menela, albo stwierdzi, że jest „gnojem”, tak jak jego
10
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rodzice są marginesem społecznym i nic już z niego nie będzie […]. Dla
nauczyciela z głębokim ubóstwem emocjonalnym, pojęcia empatii i etyki są czymś
całkowicie obcym, ewentualnie używając slangu więziennego może stwierdzić,
że są to „bajki dla frajerów”. Taki nauczyciel będzie dążył do pozbycia się
„problemu-ucznia” ze szkoły. Nauczyciel posiadający wysoki poziom empatii oraz
posiadający relację z podopiecznym opartą na otwartości może wywierać wpływ
na ucznia, a dzięki zrozumieniu jego sytuacji/problemów również oddziaływać
na jego rodziców – ewentualnie: pedagogów, psychologów, sąd – kuratorów,
policję, asystenta rodziny. Efektem takiego działania jest pomoc w rozwiązywaniu
problemów rodziny w tym wychowanka. Z własnego doświadczania (jako kuratora
sądowego) wiem, że jeżeli istnieje duże zaangażowanie w pomoc rodzinie wielu
instytucji, szanse na efektywną pomoc i wymierne efekty są ogromne […].
Wpływ społeczny jest zagadnieniem blisko związanym z fenomenem władzy,
bowiem rozumiany jest jako istota władzy i wówczas definiowany jako zdolność
do zmiany zachowań, myślenia i uczuć innych ludzi, albo też jako konsekwencja
posiadania władzy. Sprawowanie władzy definiowane jest jako „umiejętność
wywierania wpływu na innych i zarazem opierania się wpływowi innych”. Zatem
władza to zdolność wpływania na innych, a ludzie posiadający władzę mają
zwiększoną zdolność wywierania wpływu na innych ludzi.
W psychologii zagadnienie wpływu społecznego (social infulence; influence)
analizowane jest na rozległym kontinuum od jego przejawów najprostszych –
pojmowanych jako „minimalny wpływ społeczny”, czyli społeczne konsekwencje
samej obecności innych ludzi (zjawisko facylitacji, efekt audytorium, konformizm,
rozproszenie odpowiedzialności itd.) – do form bardziej złożonych, takich jak
zamierzone manipulowanie innymi. Wpływ społeczny to proces, w wyniku którego
dochodzi do zmian w zachowaniach, postawach, doświadczeniach, emocjach czy
stanach motywacyjnych pod wpływem rzeczywistych bądź tylko wyobrażonych
zachowań innej osoby czy grupy osób.
Wpływ społeczny jest pojęciem szerszym niż manipulacja – każdy akt
manipulacji należy do kategorii wpływu społecznego, nie każdy zaś akt
wpływu społecznego jest manipulacją. Wpływ społeczny obejmuje bowiem
oddziaływania zarówno intencjonalne, jak i nieintencjonalne, kiedy to podmiot nie
zdaje sobie sprawy z tego, że jego zachowanie wpływa na sposób myślenia,
emocje czy zachowanie drugiego człowieka. Dariusz Doliński wskazuje
na to, że wpływ społeczny może wiązać się z oddziaływaniami zarówno
korzystnymi, jak i niekorzystnymi dla obiektu oddziaływania. Natomiast manipulacja
jest oddziaływaniem, w którym osoba wywierająca wpływ nie liczy się z interesem
osoby, podlegającej temu oddziaływaniu, a ważna jest dla niej przede wszystkim
korzyść własna. Manipulacja definiowana jest więc jako podejmowanie przez
jednostkę, grupę, czy instytucję intencjonalnych zachowań mających na celu
skłonienie innych osób do działań, których te prawdopodobnie nie podjęłyby
spontanicznie. Jednocześnie – co istotne – prowadzić one mają u osoby
poddawanej wpływowi do mylnego przekonania, iż to głównie ona (a nie
manipulator) kontroluje sytuację, podstawowym zaś motywem osoby wywierającej
wpływ jest maksymalizacja interesu własnego w określonej interakcji społecznej.

14

Stwierdzenie jednego z nauczycieli w rozmowie nieoficjalnej […] – obserwacja własna.

293

_______________________________________________________________________________

W życiu codziennym pojęcie wpływu społecznego jest określane jako
„wychodzenie na swoje” (get their way). Jednocześnie badania psychologiczne
pokazują, iż wypływ społeczny często jest rezultatem nie tyle stosowania
wyrafinowanych procedur czy technik, ile uruchamiania w ludziach „na skróty”
uniwersalnych reguł funkcjonowania społecznego: wzajemności, zaangażowania,
społecznego dowodu słuszności, lubienia i sympatii, autorytetu, niedostępności.
Wpływ społeczny wywierany jest też poprzez wykorzystywanie mechanizmów
egotystycznych (np. mówienie komplementów, posługiwanie się imieniem drugiej
osoby, podkreślanie podobieństwa do niej, uświadamianie hipokryzji)
i manipulowanie emocjami (np. wprowadzanie osoby poddawanej wpływowi
w dobry nastrój lub przeciwnie: jej zastraszanie, zawstydzanie lub wzbudzanie
w niej poczucia winy). Bardzo ważne okazują się też dialog, sposób prowadzenia
rozmowy (prośby i rozkazy), dotyk czy poczęstunek. Wpływ społeczny to także
zachowania wykorzystujące dysonans poznawczy, poczucie kontroli czy wrodzone
automatyzmy.
Niektóre sposoby wywierania wpływu społecznego przyjmują bardzo złożone,
wyrafinowane formy czy strategie. Są nimi przede wszystkim sekwencyjne techniki
manipulacyjne: „stopa w drzwiach” (food-in-the-door technique), „drzwiami w twarz”
(door-in-the-face technique) „niska piłka” (low ball technique), „stopa w ustach”
(foot-in-the-mouth), „to nie wszystko” (that not all technique) i inne.
W niektórych analizach podkreśla się, że w codziennym życiu ważnym
instrumentem wywierania wpływu społecznego staje się autoprezentacja. Stanowi
ona bowiem w swojej istocie podejmowanie działań ukierunkowanych na takie
„zarządzanie wrażeniem”, które wpływa na pożądane przez podmiot reakcje
otoczenia. Wśród wielu różnorodnych zachowań autoprezentacyjnych formą
zachowań silnie intencjonalnego wpływu, nacechowanego interesownością
i będącego rezultatem rozmyślnego, taktycznego planowania, jest ingracjacja.
Edward Jones wskazuje na istotne w ingracjacji kryterium naruszania norm
społecznych, czyli „nieuprawniony sposób” zmierzania do zakończenia interakcji
sytuacją korzystną przede wszystkim dla siebie. Wywierający wpływ stara się
minimalizować koszty, jakie ponosi w interakcji, jednocześnie sugerując
partnerowi, że są one wysokie, oraz, że odzwierciedlają „sprawiedliwy podział”.
Próbuje przedstawiać swoje „zasoby” jako większe i bardziej nagradzające dla
partnera niż jest w istocie, naruszając w ten sposób zasady ekwiwalentnej
wymiany społecznej. Randall Gordon, definiuje ingracjację jako formę wywierania
wpływu społecznego, strategicznego usiłowania osiągania własnych celów,
myślowej, ale też automatycznej reakcji na warunki społeczne związane
z zależnością od innych ludzi.
Fenomen władzy jest zatem wyraźnie akcentowany w analizie wielu
zachowań związanych z wywieraniem wpływu społecznego. Jednocześnie zwraca
się tutaj uwagę na wyuczony, a niekiedy nawet automatyczny, charakter wielu tego
typu zachowań związanych z sytuacją sprawowania bądź podlegania władzy
15
drugiej osoby.
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Imperatyw kategoryczny a konflikt interesów w relacjach i wyznacznik
jakości relacji
Weźmy za przykład biedaka i bogacza. Ten pierwszy okradł drugiego i ucieka.
Jeżeli zastosujemy zasadę imperatywu z punktu widzenia biednego, dojdziemy
do wniosku, że należy puścić go wolno, bo gdybyśmy byli na jego miejscu, tego
właśnie byśmy chcieli. Jeśli jednak przyjmiemy punkt widzenia bogatego,
stwierdzimy, iż biedaka trzeba złapać, aby odebrać mu skradzione walory. Jak
w takiej sytuacji powinna postąpić osoba postronna? Oba przytoczone
tu rozumowania są wadliwe, a związany z nimi dylemat jest pozorny, ponieważ
koncentrują się one na partykularnych interesach raz to biedaka, a raz bogacza.
Tymczasem imperatyw kategoryczny wyraża zasadę ogólną. Zgodnie
z powszechnym prawem tak biedny, jak bogaty powinni się zgodzić co do tego,
że kradzież jest złem, bo gdyby było inaczej, należałoby sobie życzyć, aby
16
wszystkie istoty rozumne kradły, i – w rezultacie – okradać się nawzajem. Nie
wystarcza, że woli naszej z jakiego bądź powodu przypiszemy wolność, jeżeli nie
mamy dostatecznej podstawy do przyznania jej także wszystkim istotom
rozumnym. Ponieważ bowiem moralność służy nam za prawo tylko jako istotom
rozumnym, przeto musi ona mieć także znaczenie dla wszystkich istot rozumnych,
a ponieważ trzeba ją wyprowadzić jedynie z własności wolności, przeto musimy
dowieść, że wolność jest także własnością woli wszystkich istot rozumnych. Nie
wystarcza też wykazać jej istnienia za pomocą pewnych rzekomych doświadczeń
dotyczących natury ludzkiej (zresztą jest to rzeczą wręcz niemożliwą i da się
wykazać jedynie a priori), lecz trzeba udowodnić, że należy ona w ogóle
do czynności istot rozumnych i obdarzonych wolą. Twierdzę więc: Każda istota,
która nie może działać inaczej, jak w imię idei wolności, jest dlatego właśnie
w praktyce rzeczywiście wolna, tj. mają dla niej ważność wszystkie prawa złączone
nierozdzielnie z wolnością, tak jak gdyby wola jej także sama w sobie była wolna
17
i z punktu widzenia teoretycznej filozofii trafnie była za wolną uznana.
Tak więc otwartość, wolność wypowiedzi, musi być osadzona na moralnym
fundamencie, bo w przeciwnym razie można założyć, że wygenerujemy chaos
i anarchię. Bez otwartości człowiek nie jest w stanie stworzyć z nikim bliskiego,
osobistego związku. Związek dwóch osób rozwija się w miarę postępów ich
wzajemnej szczerości i otwartości. Jeżeli nie potrafimy się odsłonić, nie możemy
być bliscy dla nikogo i nie możemy być cenieni za to, jacy jesteśmy.
Po to, żebyśmy stali się dla innego człowieka kimś bliskim, musimy go znać
i on musi znać nas. Ludzie, którzy nawzajem znają swoje reakcje na to, co się
dzieje i na siebie nawzajem, dobrze się rozumieją; ludzie, którzy milczą o swoich
uczuciach i reakcjach, pozostają sobie obcy: „żeby lubić ciebie, być z tobą, muszę
wiedzieć kim jesteś; żebyś mnie lubił i był ze mną, ty musisz wiedzieć, kim
ja jestem”.
Otwartość może być zdefiniowana jako ujawnienie tego, jak człowiek reaguje
na bieżącą sytuację i przekazanie takich informacji z przeszłości, które są ważne
dla zrozumienia jego obecnych reakcji. Reakcje na ludzi i wydarzenia nie należą
do faktów, ale do uczuć. Być otwartym – to znaczy dzielić się z inną osobą tym,
co się czuje, wobec tego, co ona zrobiła albo powiedziała, albo co się czuje wobec
16
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zachodzących właśnie wydarzeń. Otwartość nie oznacza ujawniania intymnych
szczegółów z własnej przeszłości. Czynienie bardzo osobistych zwierzeń może
prowadzić do czasowego poczucia zażyłości, ale związek budowany jest przez
odkrywanie reakcji podmiotów relacji na te wydarzenia, których wspólnie
doświadczały, i na to, co druga osoba mówi, czy robi. Człowiek nabywa wiedzy
o innej osobie i osiąga zrozumienie innego człowieka, nie przez poznanie jego
historii, ale przez poznanie, tego, w jaki sposób reaguje. Przeszłość może pomóc
tylko o tyle, o ile wyjaśnia, dlaczego dana osoba zachowuje się w ten, a nie inny
18
sposób.
Istota relacji edukacyjnej w kontekście komunikacji
Ale czym tak naprawdę jest relacja międzyludzka, że jest tak ważna, a tak
pomijana w edukacji. Pojęcie relacji, jak i wiele różnych terminów, takich jak
symbole, mowa, rozumienie, proces, transmisja, kanał, intencja, znaczenie
i sytuacja było wykorzystywanych do definiowania komunikacji. Najbardziej
użyteczna jest definicja komunikacji, którą można zastosować do różnych sytuacji
i do różnorodnych ludzi. Komunikacja jest procesem organizowania wiadomości
w celu stworzenia znaczenia. Kluczowymi terminami tworzącymi tę definicję
19
są: wiadomości, organizowanie i znaczenie.
Znaczenie słowa „komunikacja” można uściślić, sięgając do słownika
łacińskiego: communicatio – użyczenie, doniesienie; communico – udzielić komuś
wiadomości, naradzać się, omawiać; communitas – poczucie łączności, ludzkość,
20
uprzejmość; commutatio – zmiana, zwrot, wymiana.
Czym więc jest komunikacja? Na pewno nie tylko użyciem właściwie
dobranych słów. Znacznie ważniejsze jest uczynienie naszego przekazu jasnym
i zrozumiałym, aby trafić do adresata, zbliżyć się do niego jako człowieka, na dłużej
pozostać w jego pamięci, a wszystko to w atmosferze wzajemnego zaufania
21
i otwartości.
Wydaje nam się, że postrzegamy i obserwujemy innych ludzi w sposób
„poprawny, rzeczywisty i pozbawiony uprzedzeń czy inklinacji”. Innymi słowy, wiele
osób wierzy, że spostrzeganie jest w swojej istocie procesem wchłaniania danych
zmysłowych. Istnieje jakiś „realny świat” poza nami, który tylko czeka
na to, abyśmy go zmysłowo poznali, my zaś widzimy, słyszymy, czujemy,
smakujemy i dotykamy go w mniej lub bardziej „obiektywny” sposób.
Problem z tym zdroworozsądkowym przekonaniem polega na tym, że nie
poparły go, podjęte właśnie w tym celu, badania procesów psychologicznych czy
komunikacyjnych. Co ważniejsze, nie jest ono poparte nawet przez codzienne
doświadczenie.
Jeśli weźmiemy pod uwagę powszechnie znany problem z naocznymi
świadkami w sądzie. Dwie osoby, które były świadkami wypadku drogowego,
pobicia, lub innego zdarzenia, mogą postrzegać tę sytuację w znacząco odmienny
sposób. Gdy prawnicy i członkowie ławy przysięgłych porównują zeznania
naocznych świadków ze zdjęciami i filmami wideo, dostrzegają, że to, „co się
zdarzyło”, a także to, „co to oznaczało”, zależy od tego, kogo się o to pyta. Być
18
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może poza zdarzeniami najprostszymi to, co jest przez nas nazywane
„rzeczywistością”, przez prawników zaś „faktami”, stanowi rodzaj transakcji między
tym, kto spostrzega, a tym, co jest spostrzegane. Dlatego właśnie Bill Wilmot
tytułuje ten fragment swojego tekstu „Transakcyjna natura spostrzegania osoby”,
na wstępie wprowadzając nas w swoje rozumienie pojęcia „transakcyjny”.
Podstawowa idea jest taka, że spostrzeganie jest obustronnym procesem, który
zachodzi między tym, kto spostrzega, i tym, co jest spostrzegane; jest to zjawisko
dwukierunkowe. Wynika to z faktu, że ludzie żyją nie w świecie rzeczy, ale
w świecie znaczeń. Nie reagują ani na przedmioty, ani na ludzi, ale na to, co one
dla nich znaczą. Nawet zatem w przypadku przedmiotów, które nie są ludźmi:
„znaczenie łączne z przedmiotem jest funkcją (1) tego, kto spostrzega,
22
(2) przedmiotu oraz (3) sytuacji.
Jeżeli nie przyjmiemy postawy autorytatywnej względem podopiecznego,
wówczas możemy spojrzeć na niego samego oraz występujący problem z innej
perspektywy tzn. jeżeli np. założymy, że brak porozumienia z podopiecznym może
stanowić grę negocjacyjną, możemy spróbować w nią zagrać stosując się
do zasad opisanych poniżej i w trosce do dobro wychowanka.
Negocjacje w edukacji – wyznaczniki i funkcje
Mapa wszystkich stron negocjacji. Sporządzenie mapy przedstawiającej
wszystkie strony negocjacji, ich interesy i opcje braku porozumienia jest zadaniem
bardzo ważnym, lecz wielu potencjalnych negocjatorów w pośpiechu je pomija.
Wydaje się im, że sprawa jest całkiem prosta: oto ja, oto tamci po drugiej stronie
stołu, a staramy się uzgodnić odpowiednie porozumienie.
Kim są rzeczywiste strony negocjacji? Prawdziwe rozpoznanie wszystkich
zainteresowanych stron – występujących już na scenie i tych, które być może
powinny na nią wkroczyć – wymaga w istocie prawdziwego aktu wyobraźni.
Przypuśćmy, że chcemy coś sprzedać. Czy jesteśmy absolutnie pewni,
że potencjalni nabywcy, których mamy na myśli, mają najsilniejszą motywację
do zakupu? Czy na nasz produkt lub usługę da się spojrzeć w jakiś nowy sposób,
uwzględnić nowy kontekst użytkowania, dzięki czemu mogą się one stać
szczególnie cenne dla jakiegoś rodzaju nabywców? Jeśli nie zbadamy gruntownie
23
takich okoliczności, możemy ponieść druzgocącą porażkę. Dla nauczyciela jedną
z kluczowych informacji w negocjacjach z uczniem jest poznanie jego rodziny.
Poznanie rodziny ujmowanej jako grupa społeczna oznacza diagnostyczną analizę
znaczących wychowawczo cech rodziny stanowiącej grupę pierwotną.
Zainteresowanie badawcze skierowane jest więc na takie elementy rodziny, jak:
struktura formalna, społeczna i emocjonalna, styl i organizacja życia.
W szczególności następuje tu rozpoznawanie takich cech, jak:
- układ ról i pozycji w rodzinie;
- podział władzy, rozkład względów, autorytetu;
- więzi i relacje między członkami;
- rytm i organizacja życia;
- aktywność ogólna rodziny i indywidualnych jej członków;
- normy i standardy zachowań uznawanych w rodzinie;
22
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- sposoby kontroli norm i wymagań;
- wzory porozumiewania się (komunikacja);
- typ kulturowego stylu życia rodziny;
- tradycje, obrzędowość, symbolika;
- warunki materialne;
- warunki bytowe i otoczenie;
24
- związki rodziny z innymi strukturami społecznymi.
W każdych negocjacjach wszystkie zainteresowane strony stoją przed
fundamentalnym stałym wyborem: pozostać przy stole lub od niego odejść, dobić
targu lub zerwać rozmowy, powiedzieć „tak” lub „nie”. Aby zaakceptować
porozumienie przy stole, musimy wiedzieć, w jakiej mierze będzie ono służyło
naszym interesom. Nie możemy jednak oceniać tego w próżni. Istotne pytanie
brzmi bowiem następująco: „W jakiej mierze i w porównaniu z czym dane
porozumienie służy naszym interesom?”.
Mamy tu do czynienia z saldem porozumienia i braku porozumienia. Na jednej
szali spoczywa proponowane porozumienie; na drugiej – opcja „odejścia” zwana
niekiedy najlepszą z alternatyw negocjowanego porozumienia. Czy możemy
znaleźć innego nabywcę? Czy istnieje inny dostawca lub partner w sojuszu? Czy
możemy iść do sądu? Rozpocząć strajk? Zaryzykować kolejną wojnę z Egiptem?
Czy jakiś kierunek działania może służyć naszym interesom lepiej niż negocjowane
porozumienie? Najlepsze rozwiązanie alternatywne ustawia poprzeczkę wartości,
którą musi pokonać każda proponowana umowa. Jeśli będzie mniej warta,
odejdziemy od stołu.
Ustalenie salda porozumienia i braku porozumienia wymaga od każdej strony
dwuczęściowej oceny: po pierwsze, jak wskazano powyżej, oceny własnej pozycji,
po drugie zaś – oceny możliwości stojących przed drugą stroną (w takim stopniu,
w jakim da się je poznać). Dlaczego? Ponieważ udana strategia negocjacji
wymaga od nas między innymi takiego wpływania na dokonywaną przez drugą
stronę ocenę jej salda porozumienia i braku porozumienia, aby powiedziała „tak”
umowie, której my chcemy. Druga strona musi na własny rachunek ocenić,
że oferowane przez nas porozumienie jest dla niej lepsze od każdego rozwiązania
alternatywnego, w tym także od braku porozumienia. Naprowadzenie jej
na to rozstrzygnięcie może wymagać od nas szeregu działań; powinniśmy
w szczególności zwiększać postrzeganą przez nią wartość porozumienia oraz
skłaniać ją, aby oceniała własną najlepszą opcję braku porozumienia jako złą
25
(i pogarszającą się), naszą natomiast – jako dobrą (i polepszającą się). Osobiście
wypróbowałem omówioną strategię na podopiecznych niechcących uczęszczać
do szkoły i uważam ją za skuteczną.
Ale, nie każda dyskusja w jakiejś spornej sprawie to negocjacje i nie każda
konfliktowa sprawa podlega negocjacjom. Do negocjacji może dojść jedynie wtedy,
gdy spełnione są co najmniej następujące cztery warunki:
1) Strony muszą mieć możliwość komunikowania się. Gdy wymiana informacji
nie jest możliwa, negocjacje również – z definicji – nie są możliwe;

24

E. Jarosz, Diagnoza środowiska wychowawczego rodziny – założenia teoretyczne. (w:) E. Jarosz,
E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna. Warszawa 2006, s. 113; por. E. Wysocka, Człowiek
a środowisko życia – podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa 2007, s. 151-178
25
D. A. Lax, J. K. Sebenius, Negocjacje w trzech wymiarach. Warszawa 2007, s. 36

298

_______________________________________________________________________________

2) Przynajmniej niektóre interesy stron muszą być ze sobą sprzeczne. Tam,
gdzie od początku panuje pełna zgoda, nie dochodzi do rokowań;
3) Przynajmniej niektóre interesy stron muszą być ze sobą zgodne. Gdy nie
ma żadnych podstaw do kompromisu, rozwiązaniem jest wojna, a nie
układy;
4) Obie strony muszą mieć wolę negocjowania – muszą być przekonane,
że dzięki negocjacjom mogą osiągnąć większe korzyści niż te, które
osiągnęłyby, odmawiając negocjacji.
Krótko mówiąc, negocjacje to „konflikt sterowany interesami”. Zgodnie
z modelową propozycją Waltona i McKersie'ego dwie najbardziej
charakterystyczne ogólne strategie spotykane w negocjacjach to:
1) strategia konfrontacyjna, oparta na założeniu, że druga strona jest
wrogiem, którego należy pokonać;
2) strategia kooperacyjna, oparta na założeniu, że druga strona jest
partnerem, z którym – w drodze współpracy – trzeba znaleźć
satysfakcjonujące wszystkich rozwiązanie problemu.
Pierwsza strategia charakteryzuje się obroną własnych pozycji,
deprecjonowaniem ofert przeciwnika i minimalizowaniem ustępstw własnych.
Ta strategia teoretycznie nie powinna mieć miejsca w relacji nauczyciel-uczeń.
Jeżeli nauczyciel przyjmuje założenie, że uczeń jest jego wrogiem i należy
go pokonać by pokazać swoją wyższość, to w mojej opinii jest to nauczyciel
głęboko zaburzony. Niestety, ale omawiana strategia jest stosowana przez
autokratyczny (oparty na zakamuflowanej przemocy psychicznej) styl nauczania.
W takim stylu ukryte założenie jest takie, że „uczeń jest nikim” i wszelkie przejawy
jego myślenia – aktywności są warte tyle samo co on – czyli nic. W tej koncepcji
nauczyciel jest wszechwiedzącym – nieomylnym ekspertem. Osobiście znam
nauczycieli, których ponad wszystko cieszyło upadlanie najsłabszych uczniów – był
to spektakl sadyzmu psychicznego pod przykrywką nauki. Specjaliści od taktyki
ukrytej przemocy, najczęściej stosują żart, metaforę, porównanie i prowokację,
celem pacyfikacji wychowanka. Wypowiedzi są tak formułowane, by ewentualne
nagranie rozmowy nie mogło stanowić dowodu (stosowania przemocy psychicznej)
w sądzie (bo przecież żart, to nie przestępstwo). W ekstremalnej strategii
konfrontacyjnej relacja sprowadza się wyłącznie do walki, przejawiającej się
strachem ofiary (ucznia) przed atakiem oraz satysfakcją oprawcy. Niestety, ale
26
w przypadku nauczycieli posiadających poważne zaburzenia osobowości,
a w szczególności posiadających wysokie natężenie cechy makiawelistycznej,
wyrażanej w maksymie, że cel uświęca środki, takie działania są normą.
Spotkałem się nawet z twierdzeniem jednego z nauczycieli akademickich –
certyfikowanego terapeuty, że praca na negatywach – stosowaniu przemocy
psychicznej i manipulacji to jedna z najlepszych możliwych form oddziaływania
na pacjenta oraz ucznia. W/w argumentacja miała mieć podłoże teoretyczne
w „terapii” Miltona H. Ericksona, a przede wszystkim w NLP […]. I faktycznie NLP
to esencja manipulacji, perswazji oraz zarabiania kroci na efekcie placebo
i generowaniu terapeutów-fanatyków, odrzucających jakąkolwiek metodologię
badań naukowych. Praktycy swoje tezy uznają za dogmat, niepodlegający
weryfikacji empirycznej – naukowej. Paradoksem jest, że nienaukowe koncepcje
26
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wykładane są na niektórych uczelniach […]. Myślę, że warto przytoczyć opowieść
Derrena Browna o NLP (jako eksperta w dziedzinie psychologicznej iluzji), który
stwierdził, że NLP to ogromny interes i choćby z tego względu warto potraktować
go poważnie, aczkolwiek nigdy nie była to „zmiana paradygmatu”, jak uważają
Bandler i Grinder. Kurs NLP, na który uczęszczał Derren Brown, zorganizowany
był z rozmachem (czterystu uczestników) i miał bardzo ewangeliczny ton. Kojarzył
mi się z ruchem zielonoświątkowców, z którymi był związany kilka lat wcześniej.
Chociaż kurs bardzo mu się podobał i bez wątpienia wstrzelił się w jego rytm,
podobieństwo do kościoła sprawiało, że niekiedy czuł się trochę nieswojo. Odkrył,
że w obu przypadkach znajduje zastosowanie pewna technika manipulacji, oparta
na mentalności typu „potrafimy śmiać się z samych siebie”. Zarówno mistrzowie
NLP, jak i charyzmatyczni przywódcy religijni, stojąc na scenie, zachęcają czasem
zgromadzonych do śmiechu, podczas gdy sami parodiują niektóre ze swych
zabawniejszych wyczynów. Kiedy w odpowiedzi rozlegają się chichoty, obecne
na sali zasoby inteligentnego sceptycyzmu topnieją bez reszty i widowisko
może przebiegać bez zakłóceń i rozbieżności zdań. Niektóre kursy NLP mogą
wystrzegać się przesadnego szumu i teatralności, ale zwykle popełniają inny błąd
i zagłębiają się zbytnio w technikę. Zarówno Bandler, jak i Anthony Robbins
reklamują swój towar przede wszystkim jako rodzaj nastawienia i jawnie posługują
się ewangelicznym zadęciem, aby sprawić, że staniemy się bardziej uczuciowi
i podatni na sugestię, co daje im pewność, że:
a) przesłanie osiągnie swój cel;
b) zechcemy zapłacić za kolejne kursy.
W piątym wieku naszej ery wędrujący po Grecji sofiści zarabiali na życie,
udzielając rad, które miały zapewnić sukcesy w polityce. Wygłaszali wykłady
i kształcili uczniów, pobierając za to słone opłaty. Uczyli młodych polityków, jak
sprawić, aby tłum im uwierzył. Sofiści szczycili się swoją umiejętnością
przekonywania ludzi, że czarne jest białe, oraz udzielania satysfakcjonujących
odpowiedzi w dziedzinach, o których nie mieli pojęcia. Kunsztownie dobierając
słowa i posługując się barokowymi metaforami, potrafili zbić z tropu i uciszyć swych
przeciwników, lecz nie byli zainteresowani poszukiwaniem prawdy. Ich działalność
stanowiła odpowiedź na powszechne wśród ludzi pragnienie sukcesu bez
angażowania wysiłku i zdobywania wiedzy, a jedynie poprzez spryt
i naśladownictwo. To bardzo stary biznes.
Na koniec kursu, który trwał jedynie cztery dni, iluzjonista otrzymał
certyfikat terapeuty. Nie musiał zdawać żadnych egzaminów ani w jakikolwiek
inny sposób „zapracować” na swoje uprawnienia. Pod wieloma względami kurs
zmierzał do tego, by zakorzenić w nim „zdeterminowane” nastawienie
do zmieniania siebie lub innych na lepsze, toteż jakiś rodzaj formalnych
sprawdzianów mógłby się wydać rozczarowująco przyziemny. Takim oto
sposobem około czterystu uczestników, z których niektórzy byli wyraźnie
niezrównoważeni bądź zagubieni, otrzymało wolną rękę, aby po czterech dniach
pretensjonalnego spędu okrzyknąć się terapeutami i leczyć załamanych ludzi pod
szyldem NLP. Powiedziano im, że po roku mają skontaktować się z organizatorami
i powiedzieć, dlaczego ich licencje powinny zostać przedłużone, a jeśli będą
kreatywnie wykorzystywać swą znajomość NLP, prześlą im kolejny certyfikat
na drugi rok działalności. Ponieważ te kilka dni spędzone w towarzystwie setek
przyszłych terapeutów zniechęciło go do zawodowego praktykowania NLP, nie
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miał zamiaru już więcej z nikim się kontaktować. Po roku otrzymał jednak list, który
przypominał mu, aby zadzwonił i porozmawiał o przedłużeniu swoich uprawnień.
Zignorował go, jednak po niedługim czasie przyszło następne powiadomienie,
którego autorzy oświadczali, że z radością przyślą mu nowy certyfikat, jeśli tylko
się z nimi skontaktuje. Łatwość, z jaką szafowali tymi dokumentami, wzbudziła
w nim pewne podejrzenia i znowu zignorował ich prośbę. Wkrótce potem znalazł
w skrzynce pocztowej piękny nowy dyplom uprawniający go do kolejnego roku
27
praktyki […]. Polscy mistrzowie – „terapeuci” psycholodzy, pedagodzy pracujący
w nurcie NLP twierdzą, że w naszym kraju mamy najwięcej osób praktykujących
NLP i wydaje mi się, że wcale nie wynika to wysokiego poziomu wykształcenia,
a bardziej prawdopodobną przyczyną takiego stanu rzeczy jest nierozumienie
znaczenia metodologii badań i analiz statystycznych, jako najważniejszego
paradygmatu naukowego. […] Efektem końcowym jest fakt, że jeżeli nauczyciel
jest zagorzałym fanem-fanatykiem NLP będzie generował relację opartą
na manipulacji perswazji i oszustwie, a co bardziej przerażające będzie uznawał,
że robi to dla dobra podopiecznych. U podstaw „terapii” NLP, leży bowiem
kwestionowanie norm etycznych, które argumentuje się tak, że jeżeli w przyrodzie
zwierzęta naturalnie stosują manipulację, to ludzie też powinni, bo takie
zachowanie jest naturalne. Stosując tę logikę myślenia, można stwierdzić, że silne
drapieżniki zjadają słabsze zwierzęta, więc człowiek powinien „zjadać” słabszego
człowieka […].
Dla drugiej strategii (kooperacyjnej) charakterystyczne jest skupianie się
na interesach, a nie na stanowiskach i twórcze poszukiwanie alternatywnych
możliwości. Ta strategia w moim odczuciu w pełni realizuje najwyższe standardy,
narzucane przez KRK oraz Systemy Zapewniania Jakości Kształcenia. Realizacja
tej strategii uczy ucznia: otwartości, kooperacji, elementów demokratycznego
ustroju, konstruktywnego serowania konfliktem, partnerstwa – kształtuje wysoki
poziom kompetencji personalnych i społecznych. Można założyć, że wychowanek
będzie wdrażał tę strategię w swoim późniejszym życiu osobistym, co przełoży się
zapewne na wiele sukcesów oraz rozwiązanych bez „ofiar” problemów.
Refleksja końcowa
Skuteczniejszymi formami komunikowania, generującymi wysoką jakość
relacji okazują się wzorce, które wiążą się z uwzględnianiem zmian rozwojowych
u dorastających osób (takich jak np. rozwój myślenia formalnego i związany z nim
krytycyzm, a także niestabilność emocjonalna). Należą do nich zwłaszcza
dyskusja, negocjowanie, z uwzględnieniem dziesięciu ogólnych podstawowych
zasad, takich jak: zasada akceptacji, wiarygodności, poszanowania intymności,
równych zobowiązań, informacji, humoru, współdecydowania. Szczególnego
znaczenia nabierają wewnątrzrodzinne dyskusje, przydatne w przypadku
omawiania trudniejszych i życiowo ważnych dla dorastających problemów,
dotyczących zwłaszcza kształtowania się ich perspektyw życiowych.
Respektowanie przez nauczycieli powyższych form komunikacji z młodzieżą
28
przyspiesza kształtowanie się relacji wzajemności. Stosowanie od samego
początku strategii kooperacji, która nie antagonizuje uczestników wymiany, jest
27
28
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29

z reguły decyzją słuszną.
W przypadku nauczycieli kooperacja oparta
o szczerość, zrozumienie, ofertę adekwatną do podopiecznego wydaje się być
fundamentem wysokiej jakości relacji interpersonalnej, która powinna zaowocować
spełnieniem dla nauczyciela i sukcesami podopiecznego. Dzięki takiej relacji,
zaangażowaniu stron, wiedzy oraz umiejętnością nauczyciela możemy
skoncentrować się na ćwiczeniu umysłu w dochodzeniu do tego, czego nie da się
znaleźć w podręcznikach i jednocześnie realizować najwyższy standard dotyczący
jakości kształcenia, który pozwoli w przyszłości wychowywać naukowców
światowego formatu, sięgających po najbardziej prestiżowe nagrody.
Streszczenie
Autor w artykule podjął próbę przestawienia teoretycznej koncepcji
wykorzystania pojęcia relacji do kształtowania wysokiego poziomu kompetencji
personalnych i społecznych, zgodnie z KRK i Systemami Zapewniania Jakości
Kształcenia. Wysoka jakość komunikacji interpersonalnej to konieczność – poza
wiedzą i umiejętnościami, komunikacja pozostaje kluczową do efektywnego
nauczania. W artykule zarysowano standard wysokiej jakości komunikacji
z uwzględnieniem technik negocjacyjnych przy jednoczesnym poszanowaniu
najwyższych standardów etycznych.
Summary
In this article the author has attempted to present the theoretical concept of
using the concept of relation to the development of a high level of personal and
social competence in accordance with the NQF and Quality Assurance Systems.
Nowadays, the high quality of interpersonal communication is a necessity. Besides
knowledge and skills, communication is the key to effective teaching. While
respecting the highest ethical standards, the article also outlines the standard for
high quality communications with regard to negotiation techniques.
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MĄDROŚĆ ŻYCIOWA A DOŚWIADCZENIA ŻYCIOWE U OSÓB
W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI
Mądrość życiowa
Znaczny rozwój badań psychologicznych dotyczących mądrości życiowej
przypada na lata 80. XX wieku. W tym rozwoju duży udział miały badania w nurcie
psychologii poznawczej pod kierunkiem Roberta Sternberga w USA oraz Paula
Baltesa w Berlinie. Znaczące są również badania prowadzone z perspektywy
właściwości osobowościowych oraz w nurcie psychologii life-span, która bada
zmiany rozwojowe zachodzące w psychice jednostki przez całe jej życie
1
od poczęcia aż do śmierci.
Pomimo wielu badań dotyczących mądrości życiowej, nie została
sformułowana jej uniwersalna definicja. Jednym z powodów tej sytuacji może być
2
fakt iż jest to złożone, niejednorodne i wieloaspektowe pojęcie.
Monika Ardelt korzysta z podejścia zaproponowanego przez Claytona
i Birrena, którzy definiują mądrość życiową jako integrację poznawczych,
3
refleksyjnych i emocjonalnych elementów. Ta podstawowa definicja mądrości
wydaje się być zgodna z większością zarówno współczesnych jak i starożytnych
4
opisów mądrości.
Ardelt stworzyła model zawierający trzy wymiary mądrości: poznawczy,
refleksyjny i emocjonalny. Wymiar poznawczy związany jest z głębszym
rozumieniem życia, świadomością ograniczoności wiedzy, nieprzewidywalności
zdarzeń i akceptacji zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów życia.
Wymiar refleksyjny dotyczy zaś spostrzegania sytuacji i zdarzeń z różnych stron,
a także wymaga znajomości i rozumienia siebie. Natomiast wymiar emocjonalny
odnosi się do sposobu funkcjonowania w relacjach interpersonalnych,
5
współodczuwania, współczucia i empatii.
Osoba mądra w ujęciu Ardelt dąży do poznania prawdy i zrozumienia
głębokiego sensu zjawisk i zdarzeń. Stara się wnikliwie obserwować rzeczywistość
i jest zdolna do rozważania zjawisk z różnych perspektyw. Zdaje sobie także
sprawę z ograniczenia ludzkiej wiedzy. Przedkłada kwestie uniwersalne nad
6
indywidualny dobrostan. Cechuje ją ponadto współczucie dla innych i empatia.
1

S. Steuden, Z rozważań nad mądrością. (w:) I. Ulik-Jaworska, A. Gała, Dalej w tą samą stronę. Lublin
2012b, s. 533-545; G. Łój, Psychologiczne wyznaczniki przeżywanej starości (Psychoneuroimmunologia starości). Mysłowice 2007
2
M. Ardelt, Wisdom and life satisfaction in old age, “Journal of Gerontology: Psychological Sciences”,
52B(1),1997, s. 15-27
3
V. P. Clayton, J. E. Birren, The development of wisdom across life-span: A reexamination
of an ancient topic. (w:) P. B. Batles, O. G. Brim Jr. (red.), Life span development and behavior. New
York 1980 (Vol. 3, s. 103-135)
4
M. Ardelt, Empirical assessment of a three-dimensional wisdom scale, “Reaearch on Aging”, 25(3),
2003, s. 275-324
5
Ibidem
6
M. Nerło, Mądrość w okresie późnej dorosłości dorosłości jako efekt indywiduacji rozwoju.
(w:) A. I. Brzezińska, K. Ober-Łopatka, R. Stec, K Ziółkowska (red.), Szanse rozwojowe w okresie
późnej dorosłości. Poznań 2007
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Orwoll i Achenbaum sugerują, że droga do mądrości u kobiet i mężczyzn
może być inna. Niemniej jednak mądra osoba posiada zarówno żeńskie,
7
jak i męskie aspekty mądrości. Mężczyźni mają przewagę w sferze
intrapersonalnej oraz w poznawczym wymiarze mądrości, podczas gdy kobiety
8
uzyskują wyższe wskaźniki w interpersonalnym i emocjonalnym wymiarze. Ardelt
przeprowadziła badania 178 osób powyżej 52 roku życia i wykazała, że mądrość
życiowa mierzona za pomocą wymiaru poznawczego, emocjonalnego
i refleksyjnego nie jest związana z płcią, aczkolwiek kobiety osiągały wyższe wyniki
9
w wymiarze emocjonalnym, mężczyźni natomiast w wymiarze poznawczym.
Przez ostanie lata problem mądrości życiowej zyskał popularność szczególnie
w takich obszarach, które zajmują się rozwojem człowieka, satysfakcjonującym
10
starzeniem się i osobistym doskonaleniem.
Przez całe swoje życie człowiek zdobywa i opracowuje własne
doświadczenia. Zdobywa je poprzez aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju
wydarzeniach, sytuacjach, które wymagają od osoby obiektywnej oceny
i adekwatnej reakcji. Zmiany, których dokonuje człowiek w swoim postępowaniu
są oznaką zdrowia psychicznego. W znacznym stopniu człowiek sam kształtuje
sytuacje, w których uczestniczy, co oznacza, że może sam wywierać wpływ
11
na własne życie i na przebieg jego rozwoju.
Mądrość życiowa to wyjątkowa siła psychiczna człowieka dorosłego, która
osiągana jest poprzez indywiduację rozwoju. Oznacza to, że człowiek w sposób
pozbawiony naśladownictwa innych ludzi może realizować swoje zarówno
12
wrodzone, jak i nabyte umiejętności.
Według niektórych badaczy pojęcie mądrości wiąże się z duchowym
rozwojem człowieka. Przyczynia się do osiągania coraz to wyższego poziomu
człowieczeństwa i oznacza zdolność do rozumienia ludzkiego istnienia i zdarzeń
życiowych, do korzystania i dzielenia się z własnego doświadczenia, przy
jednoczesnej świadomości ograniczeń jakie stawia życie. Mądrzy ludzie są zdolni
do akceptacji straty i dostrzeżenia tego, co strata odsłania. Mądrość polega
13
na utrzymywaniu równowagi w obliczu różnych sytuacji.
Psychologowie poznawczy natomiast uważają, że mądrość życiowa może
wyłaniać się znacznie wcześniej, a mianowicie w okresie wczesnej dorosłości,
14
a nawet w fazie dorastania. Okazuje się, że mądrość wyraźnie wzrasta w wieku
15-25 lat i utrzymuje się na względnie stałym poziomie w okresie między 25-75
15
rokiem życia, a następnie obniża się. Szczyt przypada najczęściej na szóstą

7

L. Orwoll, W. A. Achenbaum, Gender and the development of wisdom, “Human Development”, 36,
1993, s. 274-296
M. Ardelt, How similar are wise men and women? A comparison across two age cohorts, “Research
in Human Development”, 6(1), 2009, s 9-26
9
L. Orwoll, W. A. Achenbaum, Gender and the…, op. cit., s. 274-296
10
M. Ardelt, Wisdom and life satisfaction in old age, “Journal of Gerontology: Psychological Sciences”,
52B(1),1997, s. 15-27
11
M. Ardelt, Empirical assessment of a three-dimensional wisdom scale, “Reaearch on Aging”, 25(3),
2003, s. 275-324
12
Ibidem, s. 275-324
13
Ibidem, s. 275-324
14
M. Ardelt, Empirical assessment…, op. cit., s. 275-324
15
S. Steuden, Psychologia starzenia się i starości. Warszawa 2011
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16

i siódmą dekadę życia człowieka. Oznacza to, że wiek jest koniecznym,
aczkolwiek niewystarczającym warunkiem wzrostu poziomu zachowań typowych
17
dla mądrości. Niewątpliwie jednak podstawowe funkcje poznawcze takie jak
szybkość przetwarzania informacji, pamięć, koncentracja i podzielność uwagi
zaczynają słabnąć. Jednak spadek tych funkcji następuje wcześniej aniżeli wiedza
18
i osąd mądrościowy. Co więcej pewne poznawcze umiejętności mogą doskonalić
się wraz z wiekiem. Zaliczamy do nich abstrakcyjne myślenie, na którym oparte
jest podejmowanie decyzji i osądzenie. Prawdopodobnie jest to związane
ze zdobywaniem mądrości życiowej. Jednak należy pamiętać, że wiek, inteligencja
19
i wiedza nie są gwarantami mądrości.
W osiągnięciu mądrości i rozwoju osobowości w okresie późnej dorosłości
sprzyja pomyślne rozwiązanie kryzysów i trudności. Świadczy o tym wzrost
zdrowia psychicznego u osób, które rozwiązały kryzys ekonomiczny we wczesnej
dorosłości. Stwierdzono, że wysoki poziom mądrości był wynikiem dojrzewania
20
dzięki doświadczaniu problemów podczas rozwoju psychicznego. Ważna jest
zatem jakość życiowych doświadczeń i pomyślne rozwiązanie kryzysów
21
na wcześniejszych etapach życia. Czynnikiem znacząco przyczyniającym się
do wzrostu mądrości w późniejszych latach życia, niewątpliwie jest środowisko
społeczne otaczające jednostkę we wczesnym okresie dorosłości. Według Ardelt
środowisko społeczne wpływa znacznie bardziej na rozwój mądrości po 40 roku
życia niż dobre i łagodne dzieciństwo czy dojrzałość cech osobowości
22
we wczesnych latach dorosłości. Możliwe jest natomiast, iż cechy osobowości
23
stają się znaczące w średnim wieku życia osoby.
Jedną z zalet starzenia się jest zdolność do rezygnacji z celów, które nie
24
są już odpowiednie. Umiejętność ta niewątpliwie wymaga mądrości życiowej.
Zatem mądrość życiowa wpływa na zmianę priorytetów. Mniej ważne stają się takie
sprawy jak awans społeczny, status materialny, wykształcenie, stabilizacja
zawodowa i rodzinna. Niemniej jednak ocena sposobu i poziomu realizacji
wcześniejszych trudności i wyzwań stanowi o formie bilansu życia, poczuciu jego
jakości, a także o mądrości życiowej. Mądrość osób starszych wiąże się
z poczuciem sensu życia, wewnętrznym spokojem, wolnością w wyrażaniu opinii
i poglądów, a także z wycofywaniem się z niesatysfakcjonujących
16

J. Gluck, U. Kunzmann, Wisdom: Its structure and function in regulating successful life span
development. (w:) C. R. Synder, S. J. Lopez (red.), Handbook of positive psychology. Oxford 2002,
s. 327-347
17
M. Nerło, Mądrość w okresie późnej dorosłości dorosłości jako efekt indywiduacji rozwoju.
(w:) A. I. Brzezińska, K. Ober-Łopatka, R. Stec, K Ziółkowska (red.), Szanse rozwojowe w okresie
późnej dorosłości. Poznań 2007
18
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19
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i powierzchownych kontaktów społecznych. Osoby starsze charakteryzujące się
mądrością życiową stają się mniej oceniające, a bardziej akceptujące własne
i innych zachowanie. Są bardziej cierpliwe w dążeniu do celu, mają zdolność
do przyjmowania życia takim, jakim ono jest, bez nadmiernych emocji
i oszukiwania siebie.
Napotykając na sytuacje trudne osoby starsze są w stanie zachować
równowagę psychiczną, optymizm, pokorę i cierpliwość. Są zdolne do wyrzeczeń
i samoograniczeń. Nie mają problemów z wyrażaniem swoich opinii, jeżeli są one
sprzeczne z poglądami innych i niezgodne z ich oczekiwaniami. Wykorzystując
zdobyte doświadczenie życiowe mają świadomość braku wpływu na niektóre
sytuacje, stąd też wyznają pogląd, że nie należy się martwić o to, czego nie można
zmienić. Ludzie posiadający mądrość życiową są w stanie zaakceptować
ograniczenia związane ze starością, a także przemijalność ludzkiej egzystencji,
25
które stanowią integralną część życia.
W okresie starości osoby zyskują czas na przemyślenie i uporządkowanie
spraw, które dotyczą całego życia. Może się okazać, że z perspektywy czasu
inaczej ocenia się swoje sukcesy, porażki, decyzje. Służy to jednak dokonywaniu
oceny i porównań. Dodatkowo wycofanie z życia zawodowego i zmniejszenie
tempa życia prowadzi do lepszego zrozumienia siebie, innych i odkrywania sensu
własnego życia. Istotną cechą mądrości życiowej jest również wypracowanie
nowych kryteriów oceny siebie i otoczenia, zmiana form aktywności,
zaangażowania emocjonalnego, a jednocześnie zdolność do akceptacji nowych
zjawisk kulturowych, społecznych, ekonomicznych. Bardzo ważną cechą mądrości
życiowej ludzi starszych jest umiejętność pogodzenia się ze śmiercią. Długi proces
starzenia się pomaga osobom przygotować się do kresu własnego życia. Myślenie
o śmierci jest dla osób starszych oczywiste i wpisuje się w perspektywę ich
przyszłości.
Wypracowanie mądrości życiowej polegającej na koncentrowaniu się
w kolejnych okresach życia na sprawach najważniejszych jest zatem jednym
z najważniejszych elementów w podejmowaniu trudu rozwoju. Całościowe
spojrzenie na własne życie wymaga natomiast mądrości, która wynika z wieku
26
i doświadczenia.
Doświadczenia życiowe
Jakość przeżywania własnej starości uwarunkowana jest wieloma czynnikami,
jednak jednym z najbardziej istotnych jest historia życia, ponieważ okres starości
27
jest następstwem poprzednich: dzieciństwa, młodości i dorosłości.
Człowiek w trakcie swojego życia wyznacza sobie różne cele i zadania, które
są dla niego ważne. Na różnych etapach swojego życia dokonuje jego oceny
i podsumowania. Okres starości w porównaniu z poprzednimi bardziej sprzyja tego

25

M. Nerło, Mądrość w okresie późnej dorosłości dorosłości jako efekt indywiduacji rozwoju.
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26
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27
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307

_______________________________________________________________________________

28

typu refleksji. Jest często czasem uporządkowania spraw dotyczących całego
29
życia. Osoba z perspektywy lat, może inaczej ocenić własne sukcesy i porażki.
Wraz z wiekiem człowiek może ograniczać swoje kontakty ze światem
zewnętrznym i jednocześnie większą uwagę poświęcać swojemu wnętrzu. Pojawia
się u niego coraz większa możliwość odkrycia życia wewnętrznego i tworzenia
30
go.
Jakość takiego bilansu życia jest wyrazem subiektywnego odniesienia
do własnego życia. Refleksja nad doświadczeniami życiowymi może być
czynnikiem sprzyjającym dojrzewaniu osobowości w wymiarze osobowościowym,
duchowym, religijnym i społecznym. Może to się wyrażać poprzez refleksyjne
odniesienie do świata, poszukiwanie sensu codziennych zmagań, twórczą postawę
wobec życia, a także pozytywną postawę wobec innych ludzi. W zależności od
tego, jakie wspomnienia znajdują się w pamięci człowieka, kształtuje się jego
31
ustosunkowanie do przyszłości i własnej starości.
Pozytywna lub negatywna treść bilansu życiowego jest wynikiem oceny
skuteczności realizacji celów, które osoba uznała za ważne i wartościowe w życiu,
32
ale również integracji osobowości. Można wyróżnić pewne subiektywne czynniki,
które są ważne w pozytywnym bilansie życiowym. Należy do nich świadomość,
że zrobiło się wiele dla innych, poczucie bycia potrzebnym i użytecznym. Ważne
jest poczucie wspólnoty, przynależności do grupy społecznej, poczucie więzi
z rodziną i innymi, a także doświadczanie szacunku od innych. Zaufanie,
satysfakcja ze sposobu realizacji własnych zadań życiowych oraz poczucie
spełnienia w obszarze rodzinnym, zawodowym i społecznym także sprzyjają
pozytywnemu bilansowi życiowemu. Istotne wydaje się również poczucie
właściwego wyboru drogi życiowej i filozofii życia, świadomość, że życie nie zostało
zmarnowane, nawet jeżeli osobie nie udało się wszystkiego zrealizować lub jeżeli
wymagało to przezwyciężenia własnych słabości i lęków. Znaczące jest również
poczucie sensu realizowanych zadań, działań, niezależnie od poczucia ich
ważności. W okresie starości w bilansie życia dominują te elementy, które
włączone są w kontekst społeczny. Mniejsze znaczenie zajmują te dotyczące
osobistych sukcesów, które są tak ważne w okresie młodości i dorosłości. Człowiek
starszy przede wszystkim koncentruje się na tym, co zrobił dla innych, w jakim
stopniu był użyteczny, pomocny dla innych, ale najważniejsze dla niego jest to, jaki
33
sens ma cel, do czego dążył.
Kulminacją procesu spoglądania wstecz może być mądrość, pogoda ducha
i spokój bądź depresja, poczucie winy czy gniew. Reminiscencje często wywołują
poczucie szczęścia i zadowolenia, ale zdarza się również, że prowadzą one
34
do umiarkowanego smutku, a nawet rozpaczy.
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Koncentracja osób starszych na przeszłości nie ogranicza się tylko
do przypomnienia sobie zdarzeń z wcześniejszych okresów, ale przede wszystkim
daje możliwość ponownej interpretacji, oceny własnych przeżyć. Przypomnienie
sobie przeszłości pozwala na dookreślenie swojego pochodzenia i doświadczeń
związanych z domem rodzinnym. Osoby starsze mogą nie tylko analizować swoją
przeszłość, ale także ją oceniać. Wraz z upływem lat oceniają ją bardziej
35
pozytywnie.
Bilans życiowy i poczucie jakości życia są ze sobą związane. Bilans wydaje
się jednak podsumowaniem jakiegoś okresu życia, biorąc pod uwagę zrealizowane
plany, odniesione sukcesy czy porażki, natomiast poczucie jakości życia wynika
z doświadczeń emocjonalnych, które wpływają na zadowolenie z życia. Pozytywny
bilans życiowy w większości przypadków przekłada się na poczucie dobrej jakości
36
życia.
Havighurst podkreśla powiązanie zadowolenia z życia w okresie starości
z wcześniejszymi okresami życia takimi jak dzieciństwo, młodość i dorosłość.
Zgodnie z tą koncepcją zadowolenie z życia ma decydujący wpływ
na przystosowanie i równowagę między indywidualnymi potrzebami
37
i oczekiwaniami, a biograficznymi i społecznymi wydarzeniami życiowymi.
Nagromadzone doświadczenia życiowe w sposób znakomity mogą być
opracowane w postaci mapy biograficznej. Według Olgi Czerniawskiej „jest ona
odwzorowaniem środowiska niewidzialnego, obejmującego to, co zachowała
pamięć uczuciowa, długoterminowa, zmysłowa. Elementy mapy biograficznej
powstają w trakcie biegu życia, nie chodzi tylko o pamięć dzieciństwa, ale także
38
okresu młodości i dorosłości”. Środowisko niewidzialne to środowisko kultury
duchowej, psychiczne, subiektywne. Wpływają na nie czynniki psychologiczne
takie jak system wartości, subiektywne wydarzenia, kultura duchowa, a także
39
zjawiska kulturowe i społeczne wpływające na życie człowieka.
Narracja jest sposobem dotarcia do mapy biograficznej. Jest to naturalny
40
sposób ekspresji siebie. Rezultatem narracji o życiu jest historia życia.
Mapa biograficzna ukazuje najważniejsze doświadczenia z przeszłości, które
41
odzwierciedlają ważne doświadczenia autobiograficzne. Odkrywane są one
dzięki chronologicznemu przeglądowi najważniejszych chwil. Jest to możliwe dzięki
pytaniom, które zadajemy sobie, aby określić, co następowało wcześniej lub
później względem pewnych lat, dekad lub krótszych okresów, gdzie zazwyczaj
42
można ustalić pewne fundamentalne momenty ludzkiej egzystencji. Opowiadanie
o swoim życiu umożliwia sprawna pamięć autobiograficzna. Ważne są również
35
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bardziej złożone procesy przypominania i interpretowania faktów z uwzględnieniem
ich ciągłości i spójności. Wspominanie swojego życia daje osobie poczucie
tożsamości, co oznacza, że czuje się ona tą sama osobą, którą była kiedyś,
43
niezależnie od upływu czasu i miejsca, w którym przebywa.
McAdams uważa, że tożsamość narracyjna w sposób aktywny wpływa
na to, kim człowiek jest i co robi. Dzięki niej życie ludzkie charakteryzuje się
spójnością i osoba ma świadomość, co jest dla niej ważne, co wpływa na trafne
44
formułowanie swoich celów i dążeń.
Doświadczanie ma aspekt zewnętrzny, który dotyczy jego źródeł, a zatem
zdarzeń i sytuacji, a także wewnętrzny, który odzwierciedla subiektywne stany,
przeżycia i wiedzę osoby. Ma ono więc treść oraz aspekt emocjonalny.
Doświadczenie autobiograficzne ma charakter całościowy. Mają w nim udział
intelekt, a także emocje i intuicja oraz powiązane jest z innymi wcześniejszymi
45
doświadczeniami.
W opowieści o życiu ujmujemy różne zdarzenia, ale zawsze dochodzimy
do tych najważniejszych. Odtwarzanie historii jest również procesem jej tworzenia,
jej elementy mogą być różnie łączone, a tym samym tożsamość ciągle
46
opracowywana na nowo.
Każda autonarracja dostarcza jej autorowi wiedzy o nim samym i dzięki niej
może wyrazić siebie, swoją przemianę, która nastąpiła w trakcie rozwoju.
Opowiadanie daje większą samoświadomość, może więc pełnić funkcje
przystosowawcze, a także służyć odkrywaniu, zmianie, kreowaniu siebie.
Rozumienie własnej przeszłości, siebie i swojego życia może ułatwić realizację
47
własnej drogi życiowej.
Potrzeba wielokrotnego opowiadania o swoim życiu przez osoby starsze jest
nie tylko umacnianiem ich tożsamości, ale także odkrywaniem samego siebie,
48
swojego miejsca w rodzinie i w świecie, w którym żyją.
Ryff i Singer po przeprowadzeniu wielu badań empirycznych zauważyli,
że o dobrym i wartościowym życiu, a także jego jakości nie decyduje brak
negatywnych emocji i trudnych doświadczeń, ale sposób radzenia sobie
z wyzwaniami i zadaniami życiowymi, a także umiejętność reagowania
49
na te wydarzenia i zdolność do ich reinterpretacji i przekształcania. Ponadto
wyniki badań Halickiej i Pędicha wskazują, że większość osób starszych jest
zadowolona ze swojego życia. Jednak zadowolenie to częściej związane jest z ich
50
osiągnięciami z przeszłości niż z sytuacją obecną. Częściowo potwierdzają
to również wyniki badań przeprowadzonych wśród słuchaczy Uniwersytetu
43
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Trzeciego Wieku. Oceniają oni jakość swojego życia podobnie do osób starszych,
51
które nie realizują takiej formy aktywności.
Problem badawczy
Celem pracy jest próba scharakteryzowania związku między mądrością
życiową a doświadczeniami życiowymi osób w okresie późnej dorosłości. W pracy
wykorzystane zostały następujące metody: Three Dimensional Wisdom Scale
3D – WS, opracowana w 2003 roku przez Ardelt, a przetłumaczona na język polski
przez S. Steuden i P. Brudka (2011) oraz Mapa Biograficzna Olgi Czerniawskiej,
która jest postacią wywiadu standaryzowanego, za pomocą którego można
uzyskać informacje dotyczące doświadczenia życiowego osób badanych. Jest
to arkusz odpowiedzi w formie matrycy pustych pól i służy do porządkowania
wypowiedzi osoby badanej. Każdy okres życia: dzieciństwo, młodość, dorosłość,
okres aktualny posiada oddzielny arkusz. Nie ma arbitralnie wyznaczonych granic
wiekowych dla tych okresów, co oznacza, że osoba badana w sposób dowolny
przywołuje wspomnienia związane z danym okresem życia. W każdym okresie
zostały wyróżnione następujące kategorie zarówno pozytywne, jak i negatywne:
A – wydarzenia związane z Ja (dotyczące badanego osobiście i bezpośrednio)
i wydarzenia dotyczące świata, historii, otoczenia; B – miejsca; C – inni ludzie.
Badanym przedstawiono następującą instrukcję: „Mapa biograficzna ujmuje
wydarzenia, miejsca i ludzi, jakich zapamiętał/-a Pan/Pani z różnych okresów
swojego życia: dzieciństwa, młodości, dorosłości i czasu obecnego (aktualnie).
Proszę o uzupełnienie tabelek odnoszących się do poszczególnych okresów życia.
Nie ma tu odpowiedzi dobrych ani złych, proszę kierować się własnymi
52
doświadczeniami i uczuciami”.
Osoby badane
W badaniach wzięło udział 73 osoby w wieku od 60 do 86 lat (M=69,08;
SD=5,52). W badanej grupie liczba kobiet i mężczyzn jest porównywalna (K=42,
M=31).
Dane socjodemograficzne całej grupy osób badanych pokazują, że badani
pochodzą w większości z dużego miasta (51,1%) oraz ze wsi (45,6%). Tylko 3,3%
osób pochodzi z małego miasta. Znaczna większość osób badanych jest
w związkach małżeńskich (71,2%). Około jedna czwarta badanych pozostaje
w stanie wdowieństwa (21,9%), a jedynie niewielka liczba osób badanych jest
stanu wolnego (5,5%) lub rozwiedzionych (1,4%). Zdecydowana większość osób
badanych przebywa na emeryturze (78,1%). Niewielka część badanych pozostaje
aktywnych zawodowo (12,3%) lub jest rencistami (9,6%). Większość osób
badanych ma wykształcenie średnie (50,7%). Około jedna piąta respondentów
posiada wykształcenie wyższe (23,3%). Znacznie mniejsza część osób
ma wykształcenie zawodowe (13,7%) i podstawowe (12,3%). Połowa badanych
seniorów ocenia swój stan zdrowia jako raczej dobry (45,2%), natomiast 27,4%
jako dobry. Pozostałe osoby uważają swój stan zdrowia za raczej zły (19,2%) lub
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zły (8,2%). Większość respondentów cierpi na choroby przewlekłe (74%),
natomiast 26% osób nie zgłosiło występowania u siebie takich chorób.
Charakterystyka poziomu mądrości życiowej
Ogólna mądrość życiowa u osób badanych kształtuje się na poziomie
średnim. Seniorzy w umiarkowany sposób zdają sobie sprawę z ograniczoności
swojej wiedzy oraz w przeciętnym stopniu radzą sobie z akceptacją zarówno
pozytywnych, jak i negatywnych aspektów życia. Mają oni również umiarkowaną
zdolność spostrzegania sytuacji i zdarzeń z różnych stron, co oznacza,
że w średnim stopniu znają i rozumieją siebie. Ich empatia, współczucie,
współodczuwanie i sposób funkcjonowania w relacjach interpersonalnych także
znajduje się na poziomie przeciętnym. Szczegółowe dane znajdują się w Tabeli 1.
Tabela nr 1: Średnia i odchylenie standardowe w Skali 3D – WS w całej grupie osób
badanych.

Poznawczy
Refleksyjny
Emocjonalny

Kobiety
M
SD
2,72
0,62
3,39
0,51
3,58
0,51

Mężczyźni
M
SD
2,96
0,61
3,49
0,57
3,31
0,50

M
2,82
3,43
3,47

Ogółem
SD
0,62
0,54
0,52

Wynik ogólny

3,23

3,25

3,24

0,45

Wymiary 3D – WS

0,45

0,45

M – średnia, SD – odchylenie standardowe

Aby ustalić, czy różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami w poziomie
mądrości życiowej i jej poszczególnych składników są istotne, została
przeprowadzona dodatkowa analiza. Wyniki zostały przedstawione w Tabeli 2.
Tabela nr 2: Różnice w poziomie mądrości życiowej ze względu na płeć.

Wymiar poznawczy
Wymiar emocjonalny
Wymiar refleksyjny
Wynik ogólny
t – test t Studenta, p – istotność

t
-1,65
2,25
-,81
-,23

p
,103
,028
,420
,819

Uzyskane wyniki świadczą o tym, że kobiety i mężczyźni różnią się pod
względem wymiaru emocjonalnego. Kobiety w porównaniu z mężczyznami lepiej
funkcjonują w relacjach interpersonalnych, mają większe umiejętności
współodczuwania, współczucia i empatii.
Treść mapy biograficznej u osób w okresie późnej dorosłości
Dopełnieniem dotychczasowych rozważań jest analiza treści doświadczeń
całego życia, dokonana na podstawie wypowiedzi stanowiących treść mapy
biograficznej. Wypowiedzi badanych pozwalają na ocenę jakości życia, a także
kształtowanie mądrości życiowej na podstawie doświadczeń pozytywnych
i negatywnych okresu dzieciństwa, młodości, życia dorosłego i aktualnego.
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Poniżej zostanie przedstawiony materiał zebrany w narracji biograficznej,
a także opis zdarzeń życiowych, czyli elementów mapy biograficznej osób
starszych. Celem tej analizy jest zdobycie informacji na temat powiązania mądrości
życiowej z treścią narracji. Aby uzyskać te dane zostały wyodrębnione grupy osób
o wysokiej i niskiej mądrości życiowej, a także dokonano analizy treści dla całej
badanej grupy.
Została zachowana forma arkusza, użytego w badaniu, dzięki czemu możliwe
będzie płynne przejście od treści map do opisu prawidłowości w poszczególnych
okresach życia: dzieciństwa, młodości, dorosłości i okresu aktualnego. Treści
wypowiedzi zostały skategoryzowane i opracowane procentowo osobno dla całej
grupy badawczej (R), jak i dla osób charakteryzujących się wysokim (W) i niskim
poziomem mądrości życiowej (N).
Na podstawie analiz zostały wyodrębnione dwie grupy osób ze względu
na poziom mądrości życiowej: wysoki i niski. Każda z grup zawiera 18 osób. Średni
wynik osób, które uzyskały wysoki poziom mądrości życiowej wynosi 3,69,
a odchylenie standardowe 0,31. Natomiast średni wynik osób o niskim poziomie
mądrości życiowej wynosi 2,38, a odchylenie standardowe 0,14.
Okres dzieciństwa
Pierwsza część opracowania mapy biograficznej obejmuje okres dzieciństwa,
który w wypowiedziach osób badanych rozpoczynał się w wieku kilku lat, a kończył
na kilkunastu. Zebrany materiał znajduje się w Tabeli 3.
Tabela nr 3: Treść mapy biograficznej okresu dzieciństwa u całej grupy badanej
i u osób o wysokim i niskim poziomie mądrości życiowej.

Wydarzenia związane ze
światem

Wydarzenia związane z
własną osobą

Kategorie

Pozytywne %
Treść
R
doświadczenia
I Komunia Św.,
14
bierzmowanie
Czas z rodziną
37
Czas w szkole
Zabawa z
rówieśnikami
Narodziny
rodzeństwa
Beztroski czas
dzieciństwa
Koniec
wojny/pokój na
świecie
Śmierć Stalina
Rozwój Polski
Pierwsze loty w
kosmos

W

N

17

6

17

38

61

22

10

11

11

10

11

4

6

8

6

11

7

17

6

10

11

Negatywne %
Treść doświadczenia
Doświadczenia czasu
wojny
Utrata rodziców/kogoś z
rodziny
Kłopoty zdrowotne
Konflikty w rodzinie
Bieda (po wojnie)

R

W

N

16

17

6

21

22

28

12

11

22

12

22

17

12

17

6

II wojna światowa
27
Okres
powojenny/komunizm w
Polsce
Bieda

22

22

10

6

11

10

11

17

11

Konflikty na świecie
5

11
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Ludzie

Miejsca

Kategorie

Pozytywne %
Treść
R
doświadczenia
Dom rodzinny
64
Szkoła
Las, łąka, rzeka
Kościół
Dom dziadków
Miejsce
wypoczynku
Dom zastępczy
Rodzina

21
10
11
8

W

N

56

13

17
17
11
22

33
11
17

12

Negatywne %
Treść
R
doświadczenia
Przymusowe miejsce
15
pobytu
Dom rodzinny
3
Szkoła
7
Szpital
4

W

N

17

11

6
6

6
6
11

Niemcy/zbrodniarze
wojenni

11

6

11

11

11

11

10

6

11

7
4
8
3

6

6
6
17
11

17

3

6

6

29

17

17

Rodzice
Rodzeństwo

67

61

89

25

22

17

Dziadkowie
Bóg, Matka Boża
Koledzy, koleżanki
Nauczyciele
Ksiądz
Sąsiedzi

19
3
25
16
5
4

28
6
33
28
11
6

28
6
22
11
11

Nauczyciele
Niektóre osoby z
rodziny
Koledzy, koleżanki
Komuniści
Sąsiedzi
Personel medyczny

R – cała grupa badawcza, W – wysoki poziom mądrości życiowej, N – niski poziom
mądrości życiowej.

Powyższa tabela wskazuje, że osoby badane najbardziej w okresie
dzieciństwa cenią sobie czas z rodziną (37%) i chwile spędzone z rówieśnikami
(38%). Natomiast wydarzenia związane z okresem wojennym (16%) oraz z utratą
bliskiej osoby (21%) wywołują u badanej grupy negatywne wspomnienia.
Tabela pokazuje również, że możliwość rozwoju Polski (10%), koniec wojny
(8%) oraz śmierć Stalina i Bieruta (7%) występują jako pozytywne wspomnienia
wydarzeń związanych ze światem. II wojna światowa natomiast przywołuje
negatywne, traumatyczne wspomnienia.
Jeżeli chodzi o zapamiętane miejsca to najważniejszy jest dla badanych dom
rodzinny (64%). Kojarzy im się z bezpieczeństwem i miłością, a także
z pozytywnymi wydarzeniami z dzieciństwa. Najbardziej negatywnym miejscem dla
osób badanych było to, w którym zostali umieszczeni wbrew własnej woli, gdzie
prawdopodobnie spotkali się z bólem i cierpieniem (15%).
Najbardziej pozytywnymi osobami dla badanej grupy seniorów byli rodzice
(67%). Co więcej powyższa tabela wskazuje również na fakt, że badani duże
znaczenie przypisywali osobom bliskim zarówno z rodziny, jak i z najbliższego
otoczenia. Negatywne wspomnienia natomiast wiązały się z Niemcami, wojennymi
zbrodniarzami (11%) oraz nauczycielami (11%). Także niektóre osoby z rodziny
oraz koleżanki i koledzy negatywnie zapisali się w pamięci osób badanych.
Zarówno osoby z wysokim (61%), jak i z niskim (22%) poziomem mądrości
życiowej, najbardziej cenią sobie czas spędzony w szkole wraz z rówieśnikami.
Negatywne emocje natomiast pojawiają się u osób o wysokim poziomie mądrości
życiowej we wspomnieniach dotyczących utraty bliskiej osoby i konfliktów
w rodzinie (po 22%). U osób z niskim poziomem mądrości życiowej dominującymi
negatywnymi wydarzeniami są utrata bliskiej osoby (28%) oraz kłopoty zdrowotne
(22%).
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Najbardziej pozytywnym wydarzeniem na świecie, które zapisało się
w pamięci osób o wysokim poziomie mądrości życiowej jest śmierć Stalina (17%),
podczas gdy dla osób o niskim poziomie nie miało ono takiego znaczenia (6%).
Zarówno dla osób o wysokim, jak i niskim poziomie mądrości życiowej II wojna
światowa była najbardziej negatywnym wydarzeniem na świecie w tamtym czasie
(po 22%).
Jeżeli chodzi o zapamiętane miejsca to najbardziej pozytywne znaczenie
osoby o wysokim poziomie mądrości życiowej przypisują domowi rodzinnemu
(56%), zaś osoby o niskim poziomie – szkole (33%). Negatywnym miejscem dla
obu badanych grup jest natomiast przymusowe miejsce pobytu, które
prawdopodobnie wiązało się z negatywnymi emocjami i brakiem bezpieczeństwa.
Ważne osoby to przede wszystkim rodzice – dla 61% osób z wysokim
poziomem mądrości życiowej i 89% z niskim. Także dziadkowie, koledzy
i koleżanki były wyjątkowymi osobami dla badanych grup w okresie dzieciństwa.
Jeżeli chodzi o negatywne postaci z tego etapu życia, to nie zauważa się wyraźnie
dominujących treści.
Okres młodości
W drugiej części mapy biograficznej należy zwrócić uwagę na doświadczenia,
które są początkiem tych realizowanych na późniejszych etapach życia. Zebrany
materiał znajduje się w Tabeli 4.
Tabela nr 4: Treść mapy biograficznej okresu młodości u całej grupy badanej i u osób
o wysokim i niskim poziomie mądrości życiowej.

Miejsca

Wydarzenia
związane ze
światem

Wydarzenia związane z
własną osobą

Kategorie

Pozytywne %
Treść doświadczenia
R
Pomoc innych, dobre
4
rady
Czas z rodziną
5
Praca
25
Szkoła, matura, studia
55
Ślub
8
Wyjazdy, wczasy
8
Sukcesy osobiste
12
Przyjaźnie, znajomości,
19
związki
Narodziny dzieci
5
Śmierć Stalina, Bieruta
3
Lot w kosmos
Rozwój Polski
Wydarzenia związa-ne
z Kościołem
Zmiany po wojnie
Dom rodzinny
Kościół
Miejsce wypoczynku
Las, łąka, morze, góry
Miejsce pracy
Akademik, stancja
Szkoła, uczelnia
Własne mieszkanie

W

N

6

6

6
39
67
11
22

39
44
44
6
6
6

6

22

6

11

6

14

11

11

17

10

11

4
37
10
18
12
7
11
23
11

39
6
11
11
6
17
11
17

11

Negatywne %
Treść doświadczenia
R
Praca
4
Śmierć bliskiej osoby
Problemy finansowe
Problemy miłosne
Konflikty rodzinne
Problemy zdrowotne

Problemy polityczne
w Polsce
Konflikty na świecie,
zamachy
Kataklizmy

16
11
4
4
5

W

N

28
11
11

28
11

17

11
6

38

22

39

26

44

22

3

6
6
50
17
17
17
6
33
17

Miejsce pracy
Dom rodzinny
Internat
Szpital
Szkoła
Jednostka wojskowa

5
4
7
4
5
5

6
6
6
6
11
6
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Ludzie

Kategorie

Pozytywne %
Treść doświadczenia
R
Koledzy, koleżanki
34
Rodzina
21
Dziadkowie
7
Mąż/żona
7
Nauczyciele
33
Współpracownicy, szef
11
Rodzice
32
Rodzeństwo
7
Księża
5
Dzieci
3
Autorytety religijne
5

W
33
22
11
6
39
17
39
11
11
6

N
56
6
11
39
17
33
11
11
11
11

Negatywne %
Treść doświadczenia
R
Sąsiedzi
4
Rodzina
5
Nauczyciele
10
Rodzice
3
Koledzy, koleżanki
8
Przywódcy polityczni
4

W

N

6
6
11
11

6

6
6

R – cała grupa badawcza, W – wysoki poziom mądrości życiowej, N – niski poziom
mądrości życiowej.

Jak wskazuje analiza powyższego materiału, w sferze osobistej, tematem
dominującym wśród badanych osób jest dalsze kształcenie się. Czas spędzony
w szkole, egzamin dojrzałości oraz lata studenckie (55%). Na podstawie
uzyskanych danych, nie można wskazać dominującego, negatywnego wydarzenia.
Nie można również wskazać pozytywnego wydarzenia związanego
ze światem, które w sposób szczególny wpisałoby się w pamięć badanych osób.
Natomiast pośród negatywnych wydarzeń najczęściej wymieniane były problemy
polityczne w Polsce (38%) oraz konflikty i zamachy na świecie (26%).
Dom rodzinny w dalszym ciągu jest dla badanych najbardziej pozytywnym
miejscem (37%). Nie można natomiast wskazać dominującego, negatywnego
miejsca, które wspominaliby seniorzy.
Wśród osób znaczących najczęściej wymieniani były koleżanki, koledzy
(34%), nauczyciele (33%) oraz rodzice (32%). Brak jest zaś wyraźnie
dominujących postaci negatywnych.
Zarówno dla osób o wysokim, jak i niskim poziomie mądrości życiowej okres
szkolny, napisanie egzaminu dojrzałości, dostanie się na studia i podjęcie pracy
to najważniejsze wydarzenia z okresu młodości. Również w wydarzeniach
negatywnych wyraźnie obie grupy wskazują, że najbardziej przykrym
doświadczeniem była utrata bliskiej osoby (po 28%).
Wyróżnione grupy nie wskazują na żadne konkretne pozytywne wydarzenie
z realiów świata zewnętrznego. Zauważyć można jednak, że wśród wydarzeń
negatywnych osoby o wysokim poziomie mądrości życiowej częściej wskazują
na konflikty i zamachy na świecie (44%), natomiast osoby o niskim poziomie
na problemy polityczne w Polsce (39%).
Analizując wynik można dostrzec, że dom rodzinny to miejsce, które dla osób
o wysokim i niskim poziomie mądrości życiowej jest bezpieczną przystanią. Nie
wyróżniono natomiast dominujących, negatywnych miejsc wiążących się
z negatywnymi emocjami.
Wśród pozytywnych osób wymienianych przez osoby o wysokim poziomie
mądrości życiowej najczęściej wymieniani byli rodzice i nauczyciele (po 39%).
Natomiast osoby o niskim poziomie mądrości największe znaczenie przypisywały
koleżankom i kolegom (56%). Dopiero w dalszej kolejności pojawili się nauczyciele
i rodzice. Nie wyróżniono dominujących postaci negatywnych z tego okresu.
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Okres dorosłości
Poniższe zestawienie obejmuje najszerszy zakres czasowy, który w części
końcowej nakłada się na okres życia aktualnego. Zebrany materiał znajduje się
w Tabeli 5.
Tabela nr 5: Treść mapy biograficznej okresu dorosłości u całej grupy badanej
i u osób o wysokim i niskim poziomie mądrości życiowej.
Pozytywne %

Ludzie

Miejsca

Wydarzenia związane ze
światem

Wydarzenia związane
z własną osobą

Kategorie

Negatywne %

Treść
doświadczenia

R

W

N

Treść doświadczenia

R

W

N

Narodziny dzieci

40

44

39

Konflikty rodzinne,
rozwód

14

17

22

15

11

17

Strata bliskiej osoby

33

28

50

58
52

56
61

50
56

Trudy życia codziennego
Utrata pracy, emerytura

19
5

22
17

11
6

4

6

6

Choroby w rodzinie

12

18

22

28

„Solidarność”

12

11

22

Stan wojenny

25

28

28

Upadek komunizmu
Wybór Polaka na
papieża

25

44

17

Komunizm

18

28

17

30

44

33

Śmierć księżnej Diany

1

Rozwój kraju

12

22

Osiągnięcia Polaków

3

Życie rodzinne,
towarzyskie
Ślub
Praca, awans
Działalność w
„Solidarności”
Nowe mieszkanie,
dom

6

Wojny, ataki
terrorystyczne
Zamach na
papieża/zamordowanie
ks. Popiełuszki
Walka z kościołem
Sytuacja polityczna w
Polsce

17

6

18

17

7

11

11

7

6

6

5

11

6

Miejsca
pielgrzymkowe
Las, łąka, jeziora

5

6

Dom, mieszkanie

10

17

6

11

11

5

17

6

Kościół

16

17

33

3

6

Dom, mieszkanie
Miejsca wypoczynku
Miejsce pracy
Współpracownicy,
szef
Rodzina
Przyjaciele
Sąsiedzi
Jan Paweł II
Mąż, żona
Dzieci
Przywódcy polityczni
Młodzież/uczniowie
Ksiądz

56
15
22

50
28
28

72
22
22

Wojsko
Miejsca konfliktów
zbrojnych
Miejsce pracy
Szpital

7
5

6

6
11

21

33

11

Rodzina

8

6

11

45
26
4
14
29
22
3
5
3

44
39
11
22
28
39

39
33
6
6
44
22

Sąsiedzi
Mąż/żona
Kolega/koleżanka
Komuniści
Współpracownicy; szef
Politycy

10
4
3
4
11
7

17

11
6
6
11
11
11

6
17

11
6

R – cała grupa badawcza, W – wysoki poziom mądrości życiowej, N – niski poziom
mądrości życiowej.
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W sferze osobistej badane osoby najbardziej cenią sobie doświadczenia
związane ze ślubem (58%) oraz z życiem zawodowym i odnoszeniem sukcesów
w pracy (52%). Najbardziej negatywnym natomiast wydarzeniem jest strata bliskiej
osoby (28%).
Pozytywne wydarzenia związane ze światem dla badanej grupy to przede
wszystkim wybór Polaka na papieża i upadek komunizmu. Negatywne
wspomnienia wiążą się ze stanem wojennym, komunizmem oraz z cierpieniem
wywołanym wojnami i atakami terrorystycznymi.
Przywołane ważne miejsca to przede wszystkim własny dom, mieszkanie,
które świadczą o atmosferze bezpieczeństwa i poczuciu stabilizacji. Wśród
negatywnych miejsc nie ma żadnego dominującego elementu.
Osoby znaczące to przeważnie rodzina, współmałżonek i przyjaciele, czyli
osoby najbliższe, które w ciężkich chwilach wspierają i służą radą. Postrzeganych
negatywnie było wiele osób, jednak żadna grupa nie dominuje.
Zarówno osoby o wysokim i niskim poziomie mądrości życiowej cenią sobie
wydarzenia z życia prywatnego i zawodowego. Ślub, sukcesy w pracy oraz
narodziny dzieci przeważają w pozytywnych wspomnieniach z okresu dorosłości.
Dla osób o niskim poziomie mądrości życiowej wydarzeniem, które negatywnie
zapisało się w ich pamięci jest zdecydowanie utrata bliskiej osoby. Z kolei dla osób
charakteryzujących się wysokim poziomem mądrości życiowej wydarzenie
to ma również znacznie, aczkolwiek mniejsze, porównywalne z trudami życia
codziennego.
Obie wyróżnione grupy uważają wybór Polaka na papieża za szczególne
i ważne wydarzenie na świecie. Osoby o wysokim poziomie mądrości życiowej
dostrzegają także pozytywny i duży wpływ na dalsze życie wydarzeń związanych
z upadkiem komunizmu i zmianami, które on zapoczątkował. Do negatywnych
wydarzeń na świecie obydwie grupy zakwalifikowały przede wszystkim okres stanu
wojennego i komunizm.
Rodzina, własne dzieci oraz przyjaciele to osoby najbardziej znaczące dla
wyróżnionej grupy o wysokim poziomie mądrości życiowej. Ci, charakteryzujący się
niskim poziomem cenią sobie przede wszystkim współmałżonka i rodzinę.
Reasumując, należy stwierdzić, że obie grupy przykładają dużą wagę do życia
rodzinnego. Wśród negatywnych osób, które pojawiły się w życiu badanych grup
w okresie dorosłości przeważają osoby spoza rodziny: sąsiedzi, współpracownicy
lub szef.
Okres aktualny
Prezentacja materiału zawartego w tej części pracy jest kontynuacją tego
wszystkiego co wydarzyło się do tej pory w życiu badanych osób i przedstawia
najważniejsze wydarzenia i chwile tego, co obecnie dzieje się w życiu badanych
seniorów. Zebrany materiał znajduje się w Tabeli 6.

318

_______________________________________________________________________________

Tabela nr 6: Treść mapy biograficznej okresu aktualnego u całej grupy badanej
i u osób o wysokim i niskim poziomie mądrości życiowej.

Ludzie

Miejsca

Wydarzenia związane ze
światem

Wydarzenia związane
z własną osobą

Kategorie

Pozytywne %

Negatywne %

Treść doświadczenia

R

W

Pielgrzymki, wyjazdy

7

11

10

6

55
8

Polepszenie warunków
życia
Życie rodzinne
Zaangażowanie w życie
parafii
Sukcesy osobiste
Życie towarzyskie
Przejście na emeryturę
Polityka w kraju

Treść doświadczenia

R

W

N

Trudności finansowe

8

6

6

11

Śmierć bliskiej osoby

16

11

17

67

67

6

6

Problemy rodzinne
Problemy zdrowotne w
rodzinie

18
4
27

22

22
11
22

3

6

39

Przynależność do UE

10

6

Pokój na świecie

3

6

Działalność kościoła

7

17

Beatyfikacja JPII

5

17

N

Katastrofy np. Smoleńsk
6

6

Sytuacja polityczna w
Polsce
Konflikty, wojny,
zamachy
Kryzys ekonomiczny na
świecie
Walka z religią, upadek
moralny

8

22

36

33

50

21

28

11

34

39

50

27

28

28

10

11

12

11

22

8

6

11

7

6

Sukcesy Polaków

3

6

Dom, mieszkanie

67

61

61

Kościół
Miejsca pielgrzymkowe,
wypoczynkowe
Miejsce pracy

19

17

11

18

17

22

8

6

17

Koleżanki, koledzy

27

44

33

Koledzy, koleżanki

7

11

Rodzina

59

50

50

Niektóre osoby z rodziny
Ludzie nieuczciwi,
tkwiący w nałogach
Sąsiedzi
Politycy

7

11

10

11

6

7
19

6
6

22
22

Sąsiedzi

5

6

11

Mąż, żona
Papież, Ojciec Rydzyk
Politycy

22
11
5

11
11
6

22
11

Miejsca konfliktów
zbrojnych
Szpital

6

R – cała grupa badawcza, W – wysoki poziom mądrości życiowej, N – niski poziom
mądrości życiowej.

Ta część zawiera tematy najważniejsze obecnie dla badanych osób. Cenią
one sobie przede wszystkim życie rodzinne (55%), czas spędzany już nie tylko
z własnymi dziećmi, ale także z kolejnym pokoleniem, a mianowicie z wnukami.
Wiąże się to z przyjęciem nowej roli. Głównym problemem wśród badanych
seniorów są trudności zdrowotne dotyczące zarówno członków rodziny,
jak i samych badanych.
W wymiarze pozaosobistym trudno było wskazać osobom badanym
najważniejsze dla nich obecnie wydarzenie. Najczęściej jako negatywne odbierane
są takie zdarzenia jak sytuacja polityczna w Polsce, konflikty, wojny, zamachy
i katastrofy.
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Miejscem, które jest aktualnie najważniejsze dla badanych osób jest ich
własny dom, mieszkanie, czyli miejsce do którego seniorzy się przywiązali, i które
zaspokaja ich potrzebę bezpieczeństwa.
Tak jak i w poprzednich okresach, zauważyć można, iż dla osób badanych
najważniejsza jest rodzina. Wśród negatywnych postaci nie ma dominującej grupy.
Zarówno u osób o wysokim i niskim poziomie mądrości życiowej
zdecydowanie najważniejsze jest życie rodzinne (55%) i czas spędzony
z najbliższymi. Problemy zdrowotne w rodzinie są obecnie największym
zmartwieniem wśród wyróżnionych grup seniorów. Dodatkowo osoby o wysokim
poziomie mądrości w przeciwieństwie do osób o niskim poziomie, dostrzegają
w swoim życiu trudności związane z problemami rodzinnymi (22%).
Dla badanych grup sytuacja polityczna na świecie oraz konflikty, wojny
i zamachy są obecnie najbardziej negatywnymi wydarzeniami. Dodatkowo osoby
o wysokim poziomie mądrości życiowej zauważają, że różnego rodzaju katastrofy,
np. w Smoleńsku również wiążą się z negatywnymi wydarzeniami na świecie.
Analizując treść doświadczeń badanych osób, nie można stwierdzić, aby
jakaś grupa dominowała w negatywnych doświadczeniach. U osób o niskim
poziomie mądrości życiowej, zauważyć można jednak, że w większym stopniu
sąsiedzi oraz politycy wywołują negatywne emocje.
Doświadczenia życiowe osób starszych
Jakość życia w okresie późnej dorosłości uzależniona jest od wielu
czynników, jednym z najbardziej istotnych wydaje się być historia życia, ponieważ
okres starości jest następstwem wydarzeń zaistniałych zarówno w dzieciństwie
oraz młodości, ale także w dorosłości. To w jaki sposób osoby badane rozwiązały
konflikty zaistniałe na wcześniejszych etapach życia ma duży wpływ na obecną
sytuacje i ocenę jakości własnego życia. Problemy napotkane w przeszłości
umacniają człowieka i uczą w jaki sposób należy radzić sobie w przyszłości.
Pewne wydarzenia i sytuacje z perspektywy lat mogą być obecnie zupełnie inaczej
oceniane i generować innego rodzaju wnioski.
Każda autonarracja dostarcza jej autorowi wiedzy o nim samym i dzięki niej
może on wyrazić siebie, a także swoją przemianę, która nastąpiła w trakcie
rozwoju. Opowiadanie daje większą samoświadomość i może służyć odkrywaniu,
zmianie i kreowaniu siebie. Rozumienie własnej przeszłości, siebie i swojego życia
53
może ułatwić realizację własnej drogi życiowej.
Biorąc pod uwagę elementy zawarte w mapie biograficznej można stwierdzić,
że przez całe życie dla badanych seniorów najważniejsze były chwile spędzone
z rodziną i z przyjaciółmi. Dom rodzinny, a na późniejszym etapie własne
mieszkanie lub dom, to miejsce, które nie tylko daje poczucie bezpieczeństwa, ale
także poczucie spokoju i stabilności. Okres wojenny, utrata bliskich, problemy
polityczne w kraju, a także wojny, zamachy i katastrofy na świecie to wydarzenia
poza sferą osobistą wywołujące największe negatywne wspomnienia i emocje.
Zdobyte doświadczenia życiowe opisane w formie mapy biograficznej
stanowią również doskonały materiał do analizy zależności pomiędzy poziomem

53

M. Ardelt, Empirical assessment of a three-dimensional wisdom scale, “Reaearch on Aging”, 25(3),
2003, s. 275-324
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mądrości życiowej a nagromadzonymi zdarzeniami i przemyśleniami życiowymi
mającymi wpływ na poziom jakości życia.
Zarówno u osób o wysokim, jak i niskim poziomie mądrości życiowej w historii
życia z okresu dzieciństwa dominują wydarzenia związane z domem rodzinnym
i otoczeniem rówieśników. Osoby wspominają wydarzenia takie jak utrata bliskiej
osoby bądź też okres II wojny światowej. Bezpieczeństwa niewątpliwe dostarczają
rodzice. W okresie młodości wyróżnione grupy osób wskazują na doświadczenia
związane z okresem szkolnym oraz ze śmiercią bliskiej osoby. Dom rodzinny
w dalszym ciągu jest ostoją dla badanych osób. Jest to również okres, w którym
zwracają one uwagę na wydarzenia związane z polityką w kraju, zamachami
i konfliktami na świecie. Znaczącymi osobami dla grupy charakteryzującej się
wysoką mądrością życiową są rodzice i nauczyciele, natomiast dla osób o niskim
poziomie – koledzy i koleżanki. Okres dorosłości to czas, w którym życie prywatne
i zawodowe odgrywa największą rolę. Świadczą o tym wspomnienia zarówno osób
o wysokim, jak i niskim poziomie mądrości życiowej. Wybór Polaka na papieża
to jedno z częściej wymienianych przez badanych pozytywnych wydarzeń
z tamtego okresu. Seniorzy również jednomyślnie wskazują na trudności życia
w okresie stanu wojennego i komunizmu jako chwile negatywne. Życie rodzinne
oraz osoby z rodziny są najważniejsze dla wyróżnionych grup osób. Aktualnie
osoby o wysokim i niskim poziomie mądrości życiowej także wskazują,
że najważniejsze są dla nich chwile i wydarzenia związane z życiem rodzinnym.
Największym problemem są natomiast problemy zdrowotne, które utrudniają
podejmowanie niektórych aktywności i stają się barierą w codziennym
funkcjonowaniu. Badani w dalszym ciągu interesują się tym, co się wokół nich
dzieje i mają swoje przemyślenia dotyczące sytuacji politycznej na świecie, a także
zamachów, konfliktów i wojen.
Dokonane analizy pokazują, że osoby o wysokim i niskim poziomie mądrości
życiowej przejawiają podobne wspomnienia z okresu dzieciństwa, młodości,
dorosłości, a także w okresie aktualnym kładą nacisk na zbliżone wydarzenia.
Oznacza to, że być może to nie rodzaj wydarzenia z przeszłości ma wpływ
na mądrość życiową, a zatem na jakość życia danej osoby, ale raczej sposób
w jaki poradziła ona sobie z trudnościami i emocjami, z którymi było związane.
Wyciągnięte wnioski i doświadczenie zdobyte podczas rozwiązywanie zadań
rozwojowych z każdego etapu życia niewątpliwie mają wpływ na podejmowanie
przyszłych decyzji, a w rezultacie na ocenę dotyczącą jakości życia.
Wypracowanie mądrości życiowej związanej z koncentracją w kolejnych
okresach życia na sprawach najważniejszych jest zatem jednym z najważniejszych
elementów w podejmowaniu trudu rozwoju. A całościowe spojrzenie na własne
życie wymaga natomiast mądrości, która wynika z wieku i zdobytego
54
doświadczenia.
Kolejnym ważnym spostrzeżeniem jest fakt, że osoby badane pochodzą
z różnych rodzin i środowisk. Wsparcie i rady otrzymywane od tych osób mogły
generować innego rodzaju decyzje przekładające się na powstałą historię życia.
Warto także zwrócić uwagę na różnice w poziomie szczegółowości wypowiedzi
osób badanych. Część z nich udzielała bogatych i dość wyczerpujących
54
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odpowiedzi, inni natomiast opowiadali krótko i zwięźle. Ponadto niektórzy
wymieniali kilka zdarzeń, miejsc czy osób w danej kategorii, inni zaś ograniczali się
do jednego czy dwóch zdań. Jednocześnie wiele osób nie udzieliło odpowiedzi
do wszystkich kategorii. Może to wynikać z ich niepamięci pewnych zdarzeń,
miejsc czy osób, ale także z niechęci udzielenia odpowiedzi, bądź powracania
do zdarzeń z przeszłości.
Należy także pamiętać, że ocena mądrość życiowej na podstawie testów, skal
psychologicznych powinna być traktowana z ostrożnością. Zasadne jest
interpretowanie wyników jako ocena tylko pewnych aspektów mądrości życiowej.
Wyniki nie powinny być traktowane jako ocena czy badana osoba jest czy nie jest
mądra życiowo.
Streszczenie
Okres późnej dorosłości to czas, w którym ludzie charakteryzują się
najwyższą mądrością życiową jak również posiadają bogate doświadczenia
życiowe.
Przedmiotem tego artykułu jest przedstawienie mapy biograficznej osób
w okresie późnej dorosłości w zależności od poziomu mądrości życiowej.
Badaniami objęto 73 osoby w wieku od 60 do 86 lat. Wykorzystano skalę
do badania mądrości życiowej „Three Dimensional Wisdom Scale” autorstwa
M. Ardelt oraz Mapę Biograficzną, która jest formą autonarracji i obejmuje
następujące okresy życia: dzieciństwo, młodość, dorosłość oraz obecny okres
życia.
Summary
Late adulthood is a time in which life experiences are rich and when the level
of wisdom is the highest.
The subject of the following articles is to show a biographical map of people
in old age in relation to level of wisdom. The sample consisted of 73 people
between 60 and 86 years old. Wisdom level was measured using Three
dimensional wisdom scale (Ardelt) whereas life experiences was described
by Biographical Map which is a form of autonarration and which characterizes
the following life periods: childhood, youth, adulthood and present days.
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RECENZJE I
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Edyta BOCHNIA
Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu
SPRAWOZDANIE Z IV KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO DNIA JĘZYKÓW OBCYCH
ODBYWAJĄCEJ SIĘ POD HASŁEM
„Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej”
Do niedawna człowiek nie odczuwał potrzeby znajomości struktur własnych systemów
behawioralnych, ponieważ przebywając wśród swoich, łatwo mógł przewidzieć zachowanie
innych ludzi. Dzisiaj jednakże człowiek bezustannie pozostaje w kontaktach z obcymi.
Ponieważ zasięg jego kontaktów znacznie się zwiększył koniecznością stało się
rozszerzenie własnej kultury, a można to uczynić jedynie przez ujawnienie reguł, według
których ona funkcjonuje
(Hall 1984).

Słowa Halla wprowadzają odbiorcę w obszar refleksji nad kompetencją
interkulturową stanowiącą przedmiot rozważań niniejszego opracowania. Nie bez
przyczyny Autorka wybrała powyższy cytat, bowiem dotyczy konstytutywnej
umiejętności w czasach wzmożonego przemieszczania się ludności i ścierania się
jednostek z różnych kultur. Procesy globalizacji i szybkich zmian technologicznych
determinują przeobrażenia w sferze społecznej, kulturowej, ustrojowej, politycznej,
których konsekwencją jest konfrontacja i zbliżenia między państwami, narodami,
ludźmi całego świata. Przystosowanie się do mechanizmów tego ewoluującego
systemu jest trudnym zadaniem, któremu muszą sprostać ludzie będący na
różnych etapach swojego życia, jednak jest to sine qua non udanego
funkcjonowania w otaczającej, skomplikowanej rzeczywistości współczesnego
świata.
W latach 70. XX wieku początek tych przemian zauważył Alwin Toffler,
amerykański pisarz i naukowiec. Uważał, że wymagane jest stworzenie
specjalnego systemu wsparcia, który pomoże jednostce w adaptacji w tym
złożonym konglomeracie przemian, zapobiegając tym samym marginalizacji
społeczeństw. Według Tofflera, narzędziem do realizacji tych założeń powinna być
edukacja ustawiczna, prowadząca do rozwoju własnego jednostki a tym samym
stwarzająca szansę na godną egzystencję. Pokłosiem tego zjawiska było
powstanie koncepcji edukacji przez całe życie z postulatem: każdy człowiek ma
prawo i powinien uczyć się przez całe życie. Koncepcja ta otrzymała swoje
formalne potwierdzenie w roku 2001 w memorandum wydanym przez Komisję
Europejską.
W roku 2007 decyzją polskich władz edukacyjnych instytucją odpowiedzialną
za wdrażanie i realizację programu Lifelong Learning Programme (Uczenie się
przez całe życie) na terenie naszego kraju została ustanowiona Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji. Zajmuje się ona administrowaniem największymi programami
z zakresu edukacji w Polsce, które umożliwiają wielu osobom realizowanie
zamierzeń związanych z kształceniem, podnoszeniem kwalifikacji, umiejętności
i poszerzaniem wieloobszarowej wiedzy. Konstelacja tych wszystkich czynników
stanowi założenia koncepcji edukacji przez całe życie.
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To właśnie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w dniu 23 września 2014
roku, po raz 4 zorganizowała Międzynarodową Konferencję w ramach
Europejskiego Dnia Języków Obcych pod hasłem: „Kompetencje interkulturowe w
edukacji językowej.” Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawowali: Rektor
Uniwersytetu Warszawskiego, Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Patronat medialny objęło czasopismo Języki Obce
w Szkole. Konferencja odbyła się w gmachu dawnej biblioteki uniwersyteckiej na
kampusie centralnym Uniwersytetu Warszawskiego.
Tematyka tegorocznego spotkania jest niezwykle istotna w aspekcie
początkowych rozważań niniejszego opracowania, dotyczących próby odnalezienia
się podmiotów wobec przeobrażeń współczesnego świata. Dodatkowo trudna
sytuacja ekonomiczna wielu państw powoduje migrację ludności, szczególnie
młodych obywateli w różne zakątki świata, w celach zarobkowych. Wówczas
okazuje się, że nie wystarczy sama znajomość języka. Zetknięcie z inną
rzeczywistością kulturowo-zawodową bywa zaskakujące, budzi niejednokrotnie
negatywne emocje, powoduje strach i poczucie wyobcowania. Dlatego
implementacja aspektów kulturowych do lekcji języka obcego powinna stać się
częścią programów kształcenia. Bowiem rozwijanie świadomości i wrażliwości
kulturowej w ramach edukacji językowej to droga do dialogu międzykulturowego
ułatwiającego znalezienie zatrudnienia oraz nawiązywanie i podtrzymywanie
1
kontaktów z przedstawicielami innych kultur. Tylko synergia biegłości językowej i
kulturowej umożliwi efektywne funkcjonowanie na styku kultur.
Ponieważ kompetencje interkulturowe są „rodzajem busoli, która nie tylko
istotnie usprawni komunikację w wielojęzycznych i wielokulturowych
społeczeństwach, miejscach pracy, szkołach i osiedlach, ale także ułatwi złożone
2
procesy integracyjne” . o istocie tego zjawiska dyskutowano podczas
kilkugodzinnych obrad.
Jak corocznie konferencję rozpoczął i powitał przybyłych gości Dyrektor
Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Mirosław Marczewski.
Przemówienia otwierające wygłosili: prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior – prorektor
Uniwersytetu Warszawskiego, Rafał Rudnicki – przedstawiciel Komisji Europejskiej
w Polsce oraz Włodzimierz Paszyński – zastępca prezydenta miasta stołecznego
Warszawy. Całość konferencji moderowała Jolanta Urbaniak – pełnomocnik
rektora do spraw Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania.
W części głównej wśród gości zaproszonych do wygłoszenia referatów
znalazły się tak znamienite postaci jak: prof. dr hab. Hanna Komorowska
z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, dr Krystyna Mihułka z Instytutu
Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof.dr hab. Michel Candelier
z Uniwersytetu Du Maine, Anna Schröder-Sura z Uniwersytetu w Gießen a także
irlandzka poetka Nuala Ni Dhomhnaill.
Celem wystąpień było zwrócenie uwagi na ważność komponentu
interkulturowego w edukacji językowej przedstawionego w różnych ujęciach,
w odniesieniu do różnych elementów rzeczywistości oraz w oparciu o wybrane
wyniki badań. Na szczególną uwagę zasłużyło wystąpienie pani prof. dr hab.
1

2

Ewa Bandura, Rozwijanie krytycznej świadomości kulturowej w nauczaniu języka obcego.:
http://konferencje.frse.org.pl/edj2014/article/abstrakty/lang:pl, (pobrano 23.09.2014 r.)
Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej. http://konferencje.frse.org.pl/edj2014/index/lang:pl,
(pobrano 23.04.2014 r.)
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Hanny Komorowskiej: „Kultura i sztuka w nauczaniu języków obcych.” Była to
porcja użytecznej wiedzy zorientowana na kulturę materialną i jej związki ze
sztuką, które to elementy połączone z odpowiednimi aktywnościami dla uczniów
z niższym i średnim poziomem zaawansowania wesprą rozwój kompetencji
interkulturowej. Wykład ten był także dowodem na to, iż możliwe jest
przekazywanie treści naukowych z dozą dobrego humoru i nietypowymi
przykładami. Konstelacja tych wszystkich czynników może zainteresować nawet
najbardziej opornego odbiorcę i pozostawi trwały ślad w jego pamięci.
Dyskusje dotyczące skomplikowanych zagadnień interkulturowych uczestnicy
mogli prowadzić także w kuluarach, podczas dwóch przerw konferencyjnych. Była
to okazja do wymiany poglądów, doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów.
Po pierwszej z dwóch przerw uczestnicy rozeszli się do sal, w których brali
udział w pięciu równoległych sesjach. Tematyka obejmowała poniższe obszary:
1. Kompetencje interkulturowe w dydaktyce języków obcych.
2. Kształtowanie kompetencji interkulturowych i językowych w edukacyjnych
programach europejskich.
3. Wielojęzyczność i wielokulturowość w środowisku szkolnym.
4. Edukacja pozaformalna jako narzędzie wzmacniania kompetencji
międzykulturowych i językowych.
5. Projekt FREPA (A Framework for Pluralistic Approaches to Languages and
Cultures) i korzyści wynikające z jego wykorzystania – przykłady
materiałów dydaktycznych i zajęć w klasie.
Każdy z uczestników konferencji mógł wybrać jeden z paneli, który był dla
niego najbardziej użyteczny z uwagi na przedstawianą tematykę. Wszystkie sesje
obejmowały prezentację referatów a następnie dyskusję moderowaną przez
przewodniczących poszczególnych paneli. Po ponad dwugodzinnych obradach
w grupach uczestnicy mogli po raz kolejny dokonać w kuluarach wymiany
poglądów. Po przerwie odbyła się trzecia a zarazem ostatnia część konferencji
ponownie z wystąpieniami plenarnymi. Tym razem swoje referaty zaprezentowali:
dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich, prof. Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej, dr Waldemar Martyniuk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor
Grażyna Czetwertyńska z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab.Robert Małecki,
prof. Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Popołudniową sesję
plenarną zakończyła pani Joanna Gospodarczyk z Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy, która podsumowała przedsięwzięcie i zakończyła konferencję.
W czasie tego międzynarodowego spotkania prawie 360 osób, w tym
naukowcy, nauczyciele i eksperci językowi odpowiedzialni za kształtowanie polityki
językowej, dyskutowało o roli kształcenia językowego w rozwijaniu kompetencji
interkulturowych uczniów, studentów i kadry akademickiej w celu przygotowania
tych grup odbiorców do mobilności edukacyjnej i funkcjonowania
na międzynarodowym rynku pracy. W czasach w których stykanie się jednostek
z różnych kręgów kulturowych staje się codziennością, kreowanie umiejętności
pozwalających na bezkonfliktowe funkcjonowanie w interkulturowej rzeczywistości
powinno stać się postulatem edukacyjnym. Zrozumienie zjawisk zachodzących na
pograniczu kultur jest szczególnie ważne dla młodych ludzi, będących na różnych
etapach kształcenia, którzy chcą stać się częścią Europejskiej i Światowej
Wspólnoty. Dlatego przed dydaktykami stoi niezwykle trudne zadanie. Chcąc mu
sprostać muszą być wyposażeni w aparat specjalistycznej wiedzy i umiejętności.
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Tego rodzaju spotkania konferencyjne to szansa zdobycia wielu ciekawych
informacji i doświadczeń z zakresu edukacji międzykulturowej, która jest kluczem
do pozytywnego doświadczania międzykulturowego świata. „Przygotowanie
i wdrażanie wychowanków do życia w społeczeństwie zróżnicowanym pod
3
względem etnicznym i kulturowym”
poprzez „podejmowanie działań
wychowawczych tak, aby członkowie poszczególnych kultur nie stali się więźniami
własnych kulturowych konwencji przez sam fakt socjalizacji w takich
społeczeństwach” (Lewowicki 1997:182) to droga do efektywnego funkcjonowania
w zjednoczonej Europie. Kompetencja interkulturowa w edukacji językowej to nie
tylko hasło tegorocznej konferencji, to przede wszystkim postulat współczesnej
polityki edukacyjnej.
Należy wyrazić tylko nadzieję, iż w przyszłym roku Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji zorganizuje kolejne tak inspirujące przedsięwzięcie edukacyjno
naukowe, dzięki któremu wiele osób otrzyma szansę na zdobycie nowych,
ciekawych doświadczeń.
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Piotr KWIATKIEWICZ
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
EWOLUCJA POLITYKI ZAGRANICZNEJ I OBRONNEJ RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ W RAMACH EUROATLANTYCKIEGO SYSTEMU
BEZPIECZEŃSTWA W LATACH 1999-2013, WYDAWNICTWO AKADEMII
OBRONY NARODOWEJ. WARSZAWA 2014 SS. 483
Nakładem Wydawnictwa Akademii Obrony Narodowej w 2014 roku ukazała
się praca pióra Dariusza Stokwiszewskiego pt. Ewolucja polityki zagranicznej
i obronnej Rzeczypospolitej Polskiej w ramach euroatlantyckiego systemu
bezpieczeństwa w latach 1999-2013. Jest to debiut książkowy autora, który jako
wieloletni żołnierz i uczestnik międzynarodowych misji wojskowych pozostawał
dotąd narzędziem praktycznej realizacji działań wskazanych w tytule polityk.
Nietrudno odgadnąć, gdzie leżą źródła jego poznawczych inspiracji. Książka nie
została jednak napisana jako synteza doświadczeń i teorii. Jej treść pozbawiona
jest takich elementów, chociaż sposobności do takich odniesień nie brak.
Najwyraźniej nie leżały one w koncepcji jaką przyjął dla swej monografii Dariusz
Stokwiszewski. Dwie zasadnicze płaszczyzny badawcze, które zdominowały
przekaz to wysiłki podejmowane w latach 1999-2013 przez władze RP na rzecz
umocnienia pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej i zapewnieniu
mu bezpieczeństwa, a precyzyjniej proces zachodzących tu zmian w nakreślonych
chronologicznie ramach.
W zakresie problematyki dociekań naukowych autora znalazły się stosunki
międzynarodowe stanowiące integralną część jednego i drugiego obszaru
poszukiwań. Współczesne charakteryzują się one ogromną dynamika. Tempo,
w jakim następują w nich zmiany, ma prawo zadziwić nawet najbardziej
doświadczonych obserwatorów światowej sceny politycznej. Odpowiedzialnością
za istniejący stan rzeczy możemy obciążyć m.in. systematycznie rosnącą ilość
czynników determinujących kształt relacji międzypaństwowych. Spekulacje
giełdowe, wirtualny pieniądz, Internet – to tylko kilka z wielu elementów, które
kreują otaczającą nas rzeczywistość w wymiarze krajowym, regionalnym
i globalnym. Dla przedstawicieli nauk o polityce to bezkresny rezerwuar zagadnień,
które zasługują na wnikliwe poznanie empiryczne. Treści zawarte w pozycji Polska
w euroatlatyckim systemie bezpieczeństwa w latach 1999-2013 są najlepszym
tego dowodem. Stąd wybór autora, który zdecydował się uczynić politykę
zagraniczną podmiotem swoich wysiłków naukowych, uznać należy zatem
za zrozumiały i jak najbardziej słuszny.
Problematyka związana z bezpieczeństwem Polski ma bardzo bogatą
literaturę. W praktyce sięga ona XII wieku i anonimowego działa Chronica
Polonorum, której autora określono mianem Galla. Oczywiście najstarsze traktaty
poruszały temat, przedstawiając go zgodnie z duchem epoki i na miarę potrzeb
czytelnika tamtych czasów. Stricte naukowe opracowania tej kwestii pojawiły się
dopiero w ubiegłym stuleciu. Cechowała je niestosowana nigdy dotąd wnikliwość
ocen i, co ważniejsze, analiza czynników, które wcześniej nie były brane pod
uwagę. Zasadniczo zmienił się też pod ich wpływem wykorzystywany w tego typu
rozprawach aparat badawczy. Wnikliwość wywodu, wieloaspektowe podejście
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do podejmowanej kwestii i najwyższe standardy metodologiczne to signum
temporis współczesnej nauki. Bez wątpienia monografia pióra Dariusza
Stokwiszewskiego posiada takie stygmaty.
Recenzowana dla Państwa książka jest nowoczesnym opracowaniem.
Decyduje o tym, poza wspomnianym już warsztatem badawczym, także język oraz
sposób prowadzenia narracji. Zachowanie tradycyjnej struktury i podziału treści
to jedne z niewielu schematycznych elementów pracy, co jednak nie może zostać
potraktowane jako zarzut. Zastosowany układ zdecydowanie bowiem ułatwia
lekturę tak całości, jak i poszczególnych części rozprawy. Przyjęte we wstępie
założenia dotyczące wyznaczonych przez Autora celów prowadzonych poszukiwań
oraz zasady ich realizacji nie budzą najmniejszych zastrzeżeń.
Świadectwem dobrego obeznania z teorią badań nad poszczególnymi
aspektami stosunków międzynarodowych jest treść rozdziału pierwszego, w której
to omówione zostały wykładnie najważniejszych szkół metodologicznych. Ponadto
podjęta została z satysfakcjonującym skutkiem próba użytej w tekście siatki
pojęciowej. W rozdziale drugim przyjęto na gruncie instytucjonalizmu
historycznego ocenę sytuacji, w jakiej znalazło się nasze państwo po roku 1991,
gdy obowiązujący dotąd układ bipolarny przestał istnieć. Kontynuacja wspomnianej
próby ustalenia stanu wyjściowego oraz poszukiwań rozwiązań, które pozwalałyby
Polsce możliwie najskuteczniej niwelować potencjalne zagrożenia, znalazła się
w kolejnym rozdziale. Wnikliwym rozważaniom poddane zostały w nim zalety
i wady członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach i porozumieniach
niezależnych od NATO i Unii Europejskiej. Dwa końcowe rozdziały, czwarty i piąty,
odnoszą
się
bezpośrednio
do
poszczególnych
elementów systemu
bezpieczeństwa, który to objęty został mianem euroatlantyckiego.
Treść niniejszej pozycji tworzy spójną całość. Zachowanie porządku
chronologiczno-problemowego pozwoliło Autorowi utworzyć cykl bloków
tematycznych. Dzięki takiej konstrukcji czytelne stają się zestawienia informacji
dotyczących tego samego problemu w różnych przedziałach czasowych. Analiza
ich niemal samoistnie wskazuje kierunek ewolucji danego aspektu
bezpieczeństwa. Zauważyć należy niezwykłą sprawność autora w posługiwaniu się
indukcją – zarówno retrogresywnie, jak i progresywnie. Wyraźnie zarysowany
podział nie nastręcza jednakże kłopotów z łączeniem poszczególnych części
w jedność. W czytelny sposób zachowane zostały relacje przyczynowo-skutkowe,
co też właściwie i z należytą starannością eksponuje Autor w swym wywodzie.
Stara się on jak najszerzej wypełnić treść swej monografii materiałem
faktograficznym.
Stosowana
przez
niego
selekcja
zmierza
jedynie
do usystematyzowania zgromadzonych informacji w oparciu o kryterium
tematyczne. Trudno oprzeć się podziwowi nad skutecznością tych zabiegów.
Uwagi pod adresem Autora dotyczą przede wszystkim zachowania daleko idącej
poprawności politycznej w ocenie wybranych zdarzeń. Fragmentarycznie przekaz
niemal pozbawiony jest aparatu krytycznego.
Całość pracy Dariusza Stokwiszewskiego jest niewątpliwie lekturą niezwykle
pasjonującą. Ogromna rozpiętość tematyczna przy jednoczesnym bogactwie,
wręcz natłoku, informacji źródłowych czyni Ewolucję polityki zagranicznej
i obronnej Rzeczypospolitej Polskiej w ramach euroatlantyckiego systemu
bezpieczeństwa w latach 1999-2013 pozycją wartościową. Wnikliwe analizy
i prowadzące ku refleksji rozważania oraz niebanalne wnioski zasługują na to, by
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rekomendować ją studentom uczelni kształcących swych słuchaczy na
kierunku bezpieczeństwo narodowe bądź stosunki międzynarodowe.
Opracowania ma też wymiar szczególny ze względu na treść i zawarte
w niej wartości poznawcze. Dotyka bowiem wydarzeń z niedalekiej
przeszłości, których gospodarcze, polityczne i – co istotniejsze – społeczne
oddziaływania nie ustały.
Dzięki temu obszerny materiał opracowany przez Autora zyskuje
charakter analitycznego studium przypadku. To pragmatyczne, a zarazem
korzystne z poznawczego punktu widzenia podejście Autora utwierdza
mnie w opinii o rekomendowaniu Czytelnikom lektury książki Dariusza
Stokwiszewskiego. Pozycja ta, zgodnie ze swą predestynacją, może w istotny
sposób przyczynić się do uzupełniania nadal utrzymującej się w Polsce luki
na rynku publikacji apolitycznych raportów i analiz, w których podejmowana jest
ocena stanu państwa.
Poznań, dn. 20 kwietnia 2014 r.

