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Słowo wstępne
W rozwoju i funkcjonowaniu ludzkości podstawowe znaczenie ma poziom wiedzy. Jest on różny w zależności od stadium rozwojowego danego społeczeństwa (inna była sytuacja we wspólnotach plemiennych, w starożytności, średniowieczu i współcześnie),
punktu „startowego” i poszczególnych pokoleń (nagromadzenia wiedzy w okresie wcześniejszym), stanu zasobności oraz rozwoju edukacji i nauki, czy wreszcie jako efektu lokalizacji (społeczności
otwarte na kontakty z innymi czy społeczeństwa odcięte od „ognisk
cywilizacji”, typu mieszkańcy oddalonych wysp na oceanie lub osad
w dzikich dżunglach). Ogólnie można jednak stwierdzić, że są dwa
rodzaje wiedzy, uwzględniając jej zróżnicowanie według źródeł pochodzenia, a mianowicie: ñ wiedza potoczna, która jest efektem
skumulowanego doświadczenia życiowego obecnych pokoleń, a
może w większym stopniu naszych przodków; wiedza ta ma często
charakter praktyczny i przez tysiąclecia była głównym źródłem organizacji życia społecznego i gospodarczego; obecnie jej znaczenie
jest nieco lekceważone, choć niesłusznie, bowiem nadal jest bardzo
przydatna w bieżącym funkcjonowaniu, a także jest sposobem na
implementacji wyników osiągnięć naukowych; przeciętny człowiek
nie musi zastanawiać się, czy wykorzystywane przez niego środki
lub metody pochodzą z wyrafinowanych badań naukowych, czy też
są na danym etapie czymś oczywistym (posługiwania się Internetem
można nauczyć się od bardziej doświadczonego kolegi), wiedza naukowa, która pochodzi z badań prowadzonych według ścisłych,
wcześniej ustalonych zasad; wiedza ta jest dostępna ograniczonym
kręgom wyspecjalizowanych osób i często ma charakter hermetyczny, nieczytelny dla społeczeństwa (np. fizyka kwantowa, genetyka,
czy teoria chaosu są całkowicie niezrozumiałe nawet dla osób z wyższym, jednak o innym kierunku, wykształceniem); są wprawdzie
dyscypliny i dziedziny nauki bardziej powszechnie zrozumiałe, jednak często są to tylko pozory; w ostatnich wiekach wiedza także
bardzo się komplikuje, np. 200 lat temu ekonomista mógł objąć całą
wówczas dostępną wiedzę ekonomiczną, podczas gdy współcześnie
nawet w jej fragmencie, takim jak finanse są specjaliści np. od bankowości, papierów wartościowych, ubezpieczeń, zarządzania finan-
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sami publicznymi lub przedsiębiorstw. Istnieje wiele podejść dotyczących obszarów badań naukowych1.
W dobie XXI wieku prowadzone są badania w różnych kierunkach wiedzy, na różnych poziomach i różnymi metodami. Mając
na względzie badania naukowe zazwyczaj prowadzone są one w
oparciu o obserwację, pomiar, eksperyment, badania źródeł historycznych i rozważania teoretyczne (rozumowanie indukcyjne i dedukcyjne, stawianie hipotez i dowodzenie), weryfikację i falsyfikację
postawionych hipotez, uzasadnianie twierdzeń i budowanie teorii
naukowych. W postępowaniu badawczym te różne metody i elementy badań naukowych są wzajemnie ze sobą powiązane, tworząc historycznie zmienny i stale rozwijający się społeczny system wiedzy.
Z tej racji, że klasyfikacja nauk i podział nauk na teoretyczne i praktyczne są dość płynne i zmienne, a także z racji na pogląd o wzajemnym przenikaniu się badań teoretycznych i praktycznych, klasyfikację zastąpił podział na typy badań z punktu widzenia strategii czyli
celów badań naukowych. Wielokrotnie badania naukowe podejmuje
się bez dokrewnego określenia celu praktycznego, a jedynie dla wyjaśnienia pewnych zjawisk dotychczas nie zbadanych i odkrycia
nowych praw naukowych. Z tej to racji dość często badania naukowe
jako podstawowe nazywa się również teoretycznymi. Z kolei badania
naukowe określane mianem praktycznymi są zazwyczaj charakteryzowane jako badania naukowe zmierzające do wykorzystania ich w
praktyce.
Zgodnie z przyjętymi definicjami na temat badań naukowych
określa się je jako prace podejmowane przez badacza lub zespół
badaczy w celu osiągnięcia postępu wiedzy naukowej, ustalenia nowych twierdzeń naukowych, tez, aksjomatów, uogólnień i definicji.
Badania te mogą być podejmowane w czterech zasadniczych przypadkach a mianowicie, gdy dąży się do odkrycia dotąd nieustalonych
nowych zależności, których nikt wcześniej nie badał, w celu podważenia już istniejącego materiału i jego twierdzenia oraz chce się na to
miejsce udowodnić funkcjonowanie innych zależności, w celu poszerzenia istniejących już badań, które zostały opublikowane częściowo
lub w znacznym stopniu wymagają rozszerzenia bądź chce się zaktu1

B. Klepacki, Wybrane zagadnienia związane z metodologią badań naukowych, „Roczniki Nauk Rolniczych” seria G, T.96, z.2. R. 2009, s. 38-39.
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alizować (lub potwierdzić, że funkcjonują nadal) istniejące badania i
ich wyniki ze względu na znaczny upływ czasu i możliwość ich dezaktualizacji.
Jest rzeczą oczywistą, że badanie naukowe jest doskonalszym
i skuteczniejszym sposobem poznawania określonego fragmentu
rzeczywistości, który w drodze ewolucyjnych przekształceń wyemancypował się z poznania potocznego. Wynikiem badania naukowego powinno być wierne, adekwatne odzwierciedlenie obiektywnie
istniejącego i niezależnego od poznającego podmiotu, wycinka rzeczywistości społecznej, kulturowej lub przyrodniczej. Józef Pieter
wyróżnia trzy rodzaje badań naukowych: szerokie, pośrednie i wąskie. Badanie naukowe w znaczeniu szerokim jest to ogół czynności
w obrębie pracy naukowej - od powzięcia i ustalenia problemu aż do
opracowania materiałów naukowych włącznie, jednakże bez czynności pisania pracy, poprawiania jej i oceny. Są to innymi słowy wszystkie czynności poszukiwania prawdy w przystosowaniu do
danego problemu, łącznie z jego uzasadnieniem. Badanie naukowe w
znaczeniu pośrednim jest to szereg działań, które wynikają z wyboru
i uzasadnienia danego tematu jako problemu oraz z przygotowanych,
wybranych metod roboczych, zmierzających do rozwiązania danego
problemu naukowego w wyniku zgromadzonego i opracowanego
materiału naukowego. Natomiast badanie naukowe w znaczeniu
wąskim jest to badanie właściwe, polegające "prawie wyłącznie (...)
na czynnym posługiwaniu się metodami roboczymi przystosowanymi do problemu (...)"2.
Należy pamiętać, że każde badanie naukowe przebiega według
określonych etapów. Zdaniem Zbigniewa Zaborowskiego określenie
zagadnienia i formułowanie problemu zapoczątkowuje proces badawczy. Dalszym krokiem jest wysunięcie hipotez i konstrukcja
planu badawczego. Rezultatem przeprowadzonego badania są wyniki, które poddawane są opracowaniu, analizie i interpretacji. Według
Władysława Zaczyńskiego koncepcja badań powinna uwzględniać
następujące etapy: etap sytuacji problemowej, formułowania problemu, formułowania hipotezy roboczej, etap rozumowania (przewi-

2

J. Pieter, Zarys metodologii pracy naukowej, PWN, Warszawa 1975, s.
104 - 105.
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dywania skutków), empirycznej weryfikacji hipotezy, wnioskowania
końcowego i opisu wyników badań3.
Inną strukturę badań naukowych proponuje Mieczysław Łobocki. Jego zdaniem, badania naukowe obejmują następujące elementy: sytuacja problemowa, formułowanie problemów i hipotez,
wybór terenu badań i osób badanych, przygotowanie procedury badań, przeprowadzenie badań4. Natomiast Tadeusz Pilch dzieli proces
badawczy na dwie fazy: fazę koncepcji i fazę badań (wykonawczą).
Faza koncepcji obejmuje: określenie przedmiotu i celu badań, formułowanie problemów badawczych i hipotez, wybór terenu badań i
dobór próby, określenie zmiennych i opracowanie metod i technik
badawczych, badania pilotażowe oraz opracowywanie ostatecznej
wersji problemów, hipotez, narzędzi badawczych. Na fazę wykonawczą składają się: przeprowadzenie badań właściwych, uporządkowanie materiałów badawczych oraz ich kodyfikacja, opracowanie
statystyczne, analiza jakościowa, klasyfikacja zagadnień, weryfikacja
hipotez oraz opracowanie teoretyczne5.
Każdy kraj, każde państwo, każda jednostka uczelniana, każdy
podmiot badawczy wyznacza sobie właściwe jemu kierunki badań.
Jedne z nich są priorytetem inne stanowią uzupełnienie bądź alternatywę w badaniach naukowych. Ramy czasowe strategicznych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych oraz strategicznych
programów badawczych są ustalone tak, aby zapewnić stabilność
prowadzonych prac naukowych. Powinny one jednak podlegać modyfikacji wynikającej ze zmieniających się uwarunkowań, zadań
oraz potrzeb gospodarki i społeczeństwa. Strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych należy realizować przez okres
10-15 lat, a strategiczne programy badawcze w okresie 3-7 lat,
uwzględniając realne poziomy finansowania. Prace naukowobadawcze są realizowane przede wszystkim w laboratoriach i pracowniach Katedry.
Warto podkreślić, że zwykle opracowanie strategii badań naukowych, strategicznych kierunków badań naukowych i prac rozwo3

Z. Zaborowski, Wstęp do metodologii badań pedagogicznych, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, s. 136.
4
M. Łobocki, Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa 1978, s. 81.
5
Tamże

8

jowych okonywany jest przy udziale wybitnych przedstawicieli różnych środowisk, w szczególności świata nauki w kontekście działań
na rzecz gospodarki, których nadrzędnym celem jest stworzenie
uwarunkowań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności polskiej
gospodarki, przy wykorzystaniu wartości dodanej wynikającej ze
ścisłej współpracy polskiej nauki i przemysłu.
Wielkie znaczenie w prowadzeniu bada ń ma zagadnienie
etyki badań. Przez etykę badań naukowych należy rozumieć pewien
szczegółowy, względnie wyodrębniony dział etyki normatywnej, w
którym rozpatruje się etyczne aspekty czynności badawczych,
wykonywanych w ramach nauki. Głównym zadaniem tej dyscypliny
jest ustalenie i uzasadnienie reguł, których z etycz-nego punktu
widzenia powinni przestrzegać wykonawcy tych czynności. W obrębie takich reguł – zasad dobrej praktyki badawczej – rozróżniam trzy
grupy: reguły badawczej rzetelności, reguły lojalności wobec
uczestników badań i reguły pożyteczności wyników badawczych. Ta
kwestia to odrębny temat do przybliżenia go wszystkim badaczom z
racji na pojawiające sie tendencje „pójścia na skróty“, czyli
korzystania z pewnych wyników badań bez zgody autora. Ponieważ
intencją publikacji nie było zajęcie się tym tematem a kedynie
ukazanie tendencji w badaniach naukowych, stąd ta kwestia
pozostaje do podjęcia przy innej okazji. Występoujące dobre
obyczaje w nauce dziś są często pomijane, lekceważone.
Proces naukowy to droga odkrywania. Jest to proces zdobywania wiedzy o wszechświecie poprzez obserwowanie wymiernych
dowodów. Wbrew temu, co sądzi wiele osób, ta „droga” nie jest
prostą autostradą o równej nawierzchni: naukowcy mogą podążać w
różnych kierunkach badawczych, idąc ścieżkami, które wiją się,
zakręcają, a czasem nawet wracają do tego samego punktu lub nagle
się urywają przed odkryciem jakichkolwiek faktów. Nawet wtedy
odkryte fakty mogą stanowić tylko część większego, częściowo zrozumiałego zjawiska, które wymaga dalszych badań, zanim dotrzemy
do bardziej kompletnych odpowiedzi.
W rezultacie proces naukowy - sposób planowania, prowadzenia i raportowania badań - często wymaga długiej dyskusji. Śledzenie takich debat często ma kluczowe znaczenie dla rozpatrywania
nowych badań w określonym kontekście. Mając to na uwadze, należy postrzegać nowe badania naukowe, publikowane w czasopismach
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naukowych, jako dyskusje między naukowcami. W dyskusjach tych
prawie nikt nie ma ostatniego słowa, ponieważ rzadko zdarza się, że
badanie dostarcza ostateczną i kompletną odpowiedź. Czasami nawet
dawne, zaakceptowane wyniki badań są ponownie weryfikowane i
omawiane. Dzięki dostępności nowych informacji lub technologii
naukowcy czasami widzą wcześniejsze wyniki badań w nowym
świetle. Publikowanie odkryć naukowych umożliwia naukowcom
uzyskanie opinii i krytycznych uwag na temat ich pracy ze strony
innych specjalistów, co nie tylko potwierdza lub podważa ich wnioski, lecz również wzbogaca literaturę na dany temat, tym samym
pomagając w kształtowaniu przyszłych badań.
Niniejsza monografia to dowód na szerokośc spojrzeń, badań
naukowych w kontekście różnych dyscyplin naukowych Jest to kolejny tom publikacji jaki ukazuje się w ostatnich latach w ramach
Katedry Pedagogiki Katolickiej. Niniejsza publikacja składa się z
czterech rozdziałów zawierających różne spojrzenia na człowieka,
społeczeństwo, naród.
Rozdział pierwszy zatytułowany: „Naród w nauczaniu Kościoła”
zawiera przede wszystkim spojrzenie kard. S. Wyszyńskiego i Jana
Pawła II na sprawy narodu. Rozdział drugi, który nosi tytuł: „Człowiek
wobec wyzwań współczesności” ukazuje miejsce i byt człowieka w
obecnej rzeczywistości. Rozdział trzeci zatytułowany: „Wartość człowieka w społeczeństwie” stanowi pewnego rodzaju obraz człowieka na
tle pełnej i obiektywnej rzeczywistości współczesnych czasów. Z kolei
rozdział czwarty zatytułowany: „Prawo w służbie Narodu” ukazuje rolę
i znaczenie prawa dla danej wspólnoty ludzkiej.
Takie ujęcie problematyki zarysowanej w tytule publikacji
czyni monografię przejrzystą w treści, a jednocześnie uporządkowaną w spojrzeniu na sprawy i zagadnienia tak istotne dla każdego
człowieka – szczególnie w dzisiejszych czasach. Publikacja ma na
celu pomóc w zrozumieniu znaczenia badń nad wybranymi zgadanieniami mającymi nie lada znaczenie dla ludzkości XXI wieku.
Należy więc mieć nadzieję, że niniejsza publikacja choć w niewielkim stopniu przyczyni się do bliższego poznania trendów dzisiejszych badaniach naukowych i podjęcia ich dla dobra poszczególnych
jednostek i ogółu społeczeństwa.
Ks. Jan Zimny
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Rozdział I
Naród w nauczaniu Kościoła
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Zbigniew Narecki

Zagrożenia współczesnej rodziny w świetle społeczno-moralnej
nauki Bł. Jana Pawła II
1. Rodzina rzeczywistością naturalną i religijną. 2. Zagrożenia
miłości małżeńskiej. 2.1. Rozwody. 2.2. Związki niesakramentalne:
cywilne /laickie/; „wolne”; homoseksualne. 3. Zagrożenia prokreacji
i wychowania /odpowiedzialnego rodzicielstwa/ w rodzinie. 3.1.
Zagrożenia wewnątrzrodzinne /ad intra/: antykoncepcja, aborcja,
eksperymenty in vitro. 3.2. Zagrożenia zewnętrzno-rodzinne /ad
extra/: wzorce kultury konsumpcyjnej /laickiej/; wpływ mass mediów;
ustawodawstwo; czynniki ekonomiczno-socjalne (bezrobocie, migracje). /Przypisy-Bibliografia/Summary/
******
W gąszczu prezentowanych w dzisiejszej literaturze i dyskusji
obrazów małżeńsko-rodzinnych, a zwłaszcza poglądów dotyczących
tej fundamentalnej dla człowieka, społeczeństw i Kościoła wspólnoty-instytucji, zauważa się brak jednomyślności na temat rangi oraz
oceny nękających ją zagrożeń. Na oczach wielu ludzi, sytuacja i
funkcje dzisiejszych rodzin, pod wpływem wielorakich i szybkich
przemian, ulegają głębokich przekształceniom. Ukazujące dotychczasowe wzory życia małżeńsko-rodzinnego wartości oraz normy
zostają zagubione, niemalże zatracają swoją tożsamość, zaś pogłębiająca się u ludzi nieumiejętność w podejmowaniu decyzji, wygodnictwo i chęć życia bez jakiejkolwiek odpowiedzialności oraz zamieranie życia wewnątrzrodzinnego dyktowanego konsumpcjonizmem,
negatywnie wpływają nie tylko na rodziny, ale wyraźnie przyczyniają się do patologii struktur całych społeczności.
W obliczu pojawiających się wciąż nowych i szeroko nagłaśnianych różnymi kanałami kontrowersji oraz związanych z tym
rozwiązań odnośnie wielokształtnego kryzysu tejże społecznoreligijnej struktury: od dotychczasowych i całkowicie akceptujących
– aż po takie, które ją negują oraz wysuwają na jej miejsce alternatywne postacie – niewątpliwie cennym a jednocześnie przypominającym „całą prawdę” o związku mężczyzny i kobiety oraz rodziny
przedsięwzięciem byłoby:
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1/ krótkie zakreślenie ludzkiej i religijnej istoty - wartości
małżeństwa i rodziny, jaką wykłada nam Błogosławiony (I);
2/ aby z kolei na „gruncie” tym zaprezentować - w świetle Jego obowiązującej, społeczno-moralnej wykładni - ważniejsze zagrożenia tejże struktury (II). Przypomnieć tu jeszcze warto o jednoznacznie brzmiącej, klarownej nauce Jana Pawła II, która owe ważkie, jakże żywotne i często bolesne dylematy małżeństw i rodzin
nam wyjaśnia.
Zaprezentowany przekrój rodzinnych zagrożeń ukażemy na
dwóch fundamentalnych dla tego związku płaszczyznach:
1 – jednoczącej miłości, której grożą: rozwody oraz związane
z nimi, różnego rodzaju związki niesakramentalne;
2 - przekazu życia i wychowania, tj. odpowiedzialnego rodzicielstwa, a) którym od wewnątrz zagrażają: antykoncepcja, aborcja,
eksperymenty in vitro; b) z zewnątrz zaś: wzorce kultury konsumpcyjno-laickiej, wpływ liberalnych mass mediów, swoboda ustawodawcza państw, nieobliczalne w skutkach czynniki społecznoekonomiczne.
Na pewno wykład papieski stanowi rękojmię i zarazem antidotum dla człowieka epoki ponowoczesnej XXI wieku; przede wszystkim podkreśla Rzeczywistość, na której jako Źródle Błogosławiony
się opiera. W rozgardiaszu różnorodności wizji i częstych dramatycznie poszukiwanych przez ludzi doświadczeń na te odwiecznie ustalone
Prawdy, jest to bezsprzecznie bezcenny, jasny i zdecydowanie brzmiący Drogowskaz, bowiem oparty na sprawdzonej od strony teologicznej
i antropologiczno-społecznej Bazie. Jednocześnie można zauważyć w
papieskim Przekazie wyjątkową i niewyczerpaną żywotność społeczno-moralnej nauki Kościoła oraz konieczność jej rekomendowania dla
dobra ludzkiego i świata współczesnego, w których eliminowanie z
obiegu jej Prawd rodzi, zarówno w wymiarach mikro- i makrospołecznych – kryzysy i dramaty!
1. Rodzina rzeczywistością naturalną i religijną
A oto - gwoli krótkiego przypomnienia - syntetyczny skrót
istoty chrześcijańskiej rodziny. Rodzina w nauce Błogosławionego
– podobnie jak w nauczaniu Vaticanum II i Jego poprzedników –
traktowana jest jako pierwsza, naturalna, żywa komórka społeczna,
która stanowi fundament społeczeństw oraz podstawową, trwałą i
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żywą wspólnotę Kościoła. Ojcowie Soboru nazwali ją: pierwszą i
żywotną komórką społeczeństwa, szkołą bogatszego społeczeństwa,
domowym sanktuarium Kościoła, małym Kościołem – eklezjolą” (1);
zaś Jan Paweł II - prawdziwym sanktuarium życia, pierwszym miejscem =humanizacji= osoby i społeczeństwa (2), gdzie przyszłość
ludzkości idzie przez rodzinę (3).
Przytoczone sformułowania potwierdzają filozoficznoteologiczny fundament rodziny, z którego wyrasta i na jakim się
opiera. Opiera się on na dwóch porządkach: stworzenia i odkupienia,
gdzie w pierwszym – rodzina jest wspólnotą naturalną życia i miłości
między osobami, w której wewnętrzną zasadę stanowi miłość czyniąca ją wspólnotą osób ukierunkowanych na wierne przeżywanie
rzeczywistej komunii w ciągłym działaniu na rzecz rozwijania prawdziwej wspólnoty osób (4); zaś w drugim – osadzona na sakramencie
małżeństwa jest powołana do praktykowania, ochrony, ukazywania i
przekazu miłości jako uczestnictwa w miłości Boga Trójjedynego,
miłości Boga do ludzi i odkupieńczej miłości Chrystusa do swojej
Oblubienicy-Kościoła (5). Najogólniej mówiąc - w perspektywie
chrześcijańskiej jest to: świętość małżeństwa oraz - fakt osobowego
spotkania mężczyzny i kobiety, gdzie rodzenie i wychowanie, choć
jest główną i równorzędną - obok miłości - misją małżonków, nie
może być traktowane w oderwaniu od niej oraz ich duchowego i
fizycznego uzupełniania się .
2. Zagrożenia miłości małżeńskiej
2.1. Rozwody
Jan Paweł II, w pełni świadomy faktu, iż rozwody oraz ponowne związki małżeńskie są w dzisiejszym świecie zjawiskiem
częstym; nazywa je plagą, która na równi z innymi dotyka w coraz
większym stopniu także środowiska katolickie (6); jednoznacznie
ocenia On, że od strony moralnej, rozwód jest poważnym wykroczeniem przeciw prawu naturalnemu. Zmierza bowiem do zerwania
dobrowolnie zawartej przez małżonków umowy, by żyć razem aż do
śmierci (7). Co więcej, ten niemoralny charakter rozwodu wynika też
z nieuporządkowania, który wprowadza do rodzin i społeczeństw;
powoduje bowiem wielkie spustoszenie w życie małżonków, zwłaszcza dla dzieci (8). Według Papieża – powstające tą drogą w rodzinach liczne dramaty i kryzysy są potwierdzeniem szerzących się dziś
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nieszczęść ludzkich: sieroctwa dzieci, szkód społecznych i zawodowych, cierpień duchowych oraz zgorszeń w najbliższym otoczeniu.
Jednocześnie Papież zaznacza tę smutną prawdę, że wielu
rozwiedzionych „zakłada” ponowne związki; jednakże nie mogą oni
już zawrzeć ślubu kościelnego, a tym samym przystępować do sakramentów. Wtedy jednak Kościół - na wzór Miłosiernego Boga nie odwraca się od nich, ich dramatu i biedy życiowej (9), ale wychodzi naprzeciw z odpowiednią troską ewangelizacyjną; na dzisiaj
jest to bogata i stosowna do sytuacji poszkodowanych oferta pomocy
duszpastersko-apostolskiej, zarówno tej zwyczajnej oraz - nadzwyczajnej (specjalnej). Przy okazji Papież wyraźnie poucza, aby tacy
wierni nie czuli się odtrąceni czy traktowano ich za ludzi „drugiej
kategorii” (10), gdyż to oni na mocy chrztu i bierzmowania pozostają
nadal w Kościele; żyjąc w wierze, której się nie wyparli, nadal znajdują się na drodze zbawienia, ponieważ Bóg nie przestaje kochać
tych, którzy się rozstali, ani nawet tych, którzy zawarli nowy, niezgodny z prawem kościelnym związek. Bóg zawsze towarzyszy tym
ludziom z niezmienną wiernością swojej miłości, zwracając wciąż
uwagę na świętość naruszonej normy, a jednocześnie zachęcając ich,
by nie tracili nadziei (11).
Podsumowując - z prawd papieskich wartych tutaj podkreślenia są następujące:
- poprzez duszpasterzy i cała wspólnotę wiernych wzywa do
okazywania pomocy rozwiedzionym, a samych poszkodowanych do uczestniczenia w życiu Kościoła (12);
- różnorodne formy kontaktu z małżonkami z wielorakich
związków cywilnych, winny mieć zawsze na celu ukazywanie im
drogi naprawy i zbawienia; przy tej okazji Papież podaje szereg możliwości uczestniczenia małżonków niesakramentalnych w życiu religijnym Kościoła (13).
- jak zaznacza Błogosławiony - trudno dziś nie dostrzegać
dramatów wielu katolików spowodowanych rozwodami, co do których należy podejmować ustawiczne wysiłki, aby oddawać im do
dyspozycji posiadane przez siebie środki zbawienia. Co więcej podkreśla, że należy każdą sytuację oceniać bardzo indywidualnie
(14); są bowiem tacy, którzy pozostają ofiarami zła w rodzinie, ale są
też bezwzględni sprawcy dramatów; dlatego sposób i miara oceny
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oraz pomocy musi być w każdym przypadku zachowana czyli sprawiedliwa (15);
- niemniej jednak wciąż i bezkompromisowo Papież przypomina ( wbrew wielu oczekującym i żądającym zmiany stanowiska
Kościoła - i nie tylko w tej kwestii ), iż komunia małżeńska jest z
woli Bożej nierozerwalna. Bóg chce nierozerwalności małżeństwa i
daje ją jako owoc, jako znak i wymóg miłości absolutnie wiernej,
którą On darzy człowieka i którą Chrystus Pan żywi dla swego Kościoła (16).Co więcej, dar sakramentu jest zarazem powołaniem i
przykazaniem dla chrześcijan, aby zawsze pozostali sobie wierni,
pomimo licznych prób i trudności. Jest to bezcenny dar-wartość i
zarazem zadani dla nas wszystkich. Tegoż domaga się natura samej
miłości jako fundament więzi i jedności małżeńskiej. Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha się zawsze, w radości i
smutku, bez względu na dobry czy zły los – jeszcze raz podkreśla i
syntezuje swą wykładnię Błogosławiony (17).
2.2. Związki niesakramentalne
Niebezpieczne trendy panujące dziś w świecie wprowadzają coraz częściej - określenia dwuznaczne, które definiują nowe modele
rodziny. Związki niesakramentalne, jak również tej samej płci, burzą
nie tylko moralno-religijny porządek pierwotnej rodziny, który ustalił sam Bóg; prowadzą nad przepaść byt narodów i ludzkości. Problem ten stał się obecnie jednym z głównych i nagłaśnianych tematów społeczno-moralnych, politycznych i kościelnych, wobec którego Jan Paweł II przyjął jasno określone stanowisko i program zaradczy. Niniejszy problem - nurtujący nie tylko „świat ludzi dobrej woli,
sumień i wiary”- zawiera trzy zaznaczające się z pośród wielu, postacie związków niesakramentalnych: - cywilne (laickie); - tzw. wolne; - homoseksualne.
Związki cywilne /laickie/
Obok wielkiej plagi jaką są rozwody, coraz częstszym problemem w Kościele stają się związki złączone tylko ślubem cywilnym. Jest to tylko kontrakt między dwiema stronami, bez godności
sakramentalnej czy jakiegokolwiek odniesienia do Boga, pomimo
tego, iż nie ma żadnych przeszkód, aby zawarły one związek sakramentalny. Co w świetle smutnych statystyk widać, zaś podkreśla
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Papież, to nie jakiś dokument zawiązuje związek; o randze jakim jest
małżeństwo chrześcijańskie przesądza ich głęboka i intymna decyzja,
której źródło i los znajduje się w Bogu. Nie jest zatem rzeczą zrozumiałą, co często na co dzień spotka się, iż można żyć w małżeństwie
bez ślubu kościelnego. Błogosławiony jednocześnie uczy, iż ślub taki
jest nie tylko czczą formalnością czy zbędnym na dzisiejsze czasy
obyczajem, ale niewyobrażalną Rzeczywistością, która przesądza o
uświęceniu oraz zbawieniu na całą wieczność każdego z nas; jak
widać – co wielu nie rozumie i nie czuje, jest to Boska stawka o los
człowieka na ziemi i po śmierci. Tą „współczesną modę” jasno piętnuje Jan Paweł II, chociaż stwierdza, że sytuacji tych ludzi nie można
stawiać na równi z sytuacją tych, którzy żyją bez żadnego związku, tu
bowiem istnieje jakieś przynajmniej zobowiązanie do określonej i
prawdopodobnie trwałej sytuacji życiowej, chociaż często decyzji tej
nie jest obca perspektywa ewentualnego rozwodu (18). Jednocześnie
Papież dodaje cenną uwagę, że w niniejszych związkach możliwe
jest częstsze i silniejsze odczuwanie przez osoby niepokoju i wyrzutów sumienia, a tym bardziej - zdania się przez nich w trudnych
chwilach i kryzysach na własne, ludzkie siły i związane z tym ryzyko. Korzystanie z sakramentalnej Łaski wiary oraz przebywanie w
określonej wspólnocie parafialno-religijnej, są czymś niewątpliwie
stymulującym do trwania razem i czynienia wiele dobrego wobec
swej rodziny i społeczności; stawiają w korzystniejszej sytuacji rodziny chrześcijańskie, które dojrzale i odpowiedzialnie z takiego
wsparcia korzystają.
Związki „wolne”
Dzisiaj coraz bardziej uwidacznia się trend rozrostu nieskrępowanej miłości w duchu fałszywie pojmowanej wolności , który to
niewątpliwie katalizuje postęp zeświecczenia oraz konsumpcjonizmu
współczesnego człowieka i rodziny. Wartości tradycyjnego małżeństwa ulegają poważnemu zagrożeniu, bowiem określenie i styl życia
w wolnych związkach „robią karierę”, zwłaszcza pośród młodego
pokolenia. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której ludzie pochłonięci fałszywie pojmowaną wolnością , nie widzą potrzeby czy
pożytku z zawarcia małżeństwa; według nich jest to niepotrzebna
komplikacja, której przyświeca głównie ideologia każąca triumfować
uczuciom nad instytucją małżeństwa (19).

18

Niniejsze związki zwane konkubinatami, zgodnie z prawem
cywilnym oraz kościelnym, są nielegalne oraz w żaden sposób nie
sformalizowane. Cechują się tym, że para żyje ze sobą jakby była po
ślubie. Częstą dziś postacią takich związków, zwłaszcza pośród młodych, jest „ życie na próbę”, kiedy to nie ma żadnych przeszkód, by
taki związek zalegalizować. Są także liczne powody życia w konkubinatach spowodowane rozczarowaniem po uprzednim, nieudanym
małżeństwie. Ludzi żyjących w wolnych związkach można podzielić
zatem na dwie grupy: tych, którzy dopuszczają się rozbicia i zdrady
małżonka - oraz takich, którzy odrzucają obowiązujące normy społeczno-moralne i religijne, decydują się na własny sposób wyrażania
swoich wartości i potrzeb we wspólnym pożyciu.
Takiego typu związkom jednoznacznie i kategorycznie sprzeciwia się Jan Paweł II w całym swoim nauczaniu oraz posługiwaniu ,
ponieważ instytucja małżeńska nie stanowi ograniczenia wolności
osób, lecz jest wyrazem ich miłości. Obejmuje ona zarówno aspekt
fizyczny, jak i duchowy, tworząc całkowitość , w którą wchodzą
wszystkie elementy osoby oraz - podkreśla sakramentalny charakter
małżeństwa, co potwierdza jego nierozerwalność. Głosi, iż tylko
małżeństwo spełnia głęboką potrzebę dopełnienia się mężczyzny i
kobiety, gdyż naturą jego jest całkowite wzajemne oddanie się małżonków oraz - ich wzajemna odpowiedzialność (20). Rozwijając tę
naukę – Kościół ze względu na ostateczne, pierwotne, wypływające z
wiary zasady, nie może dopuścić do takiego rodzaju związków. Z
jednej strony bowiem dar życia we współżyciu fizycznym jest realnym
symbolem oddania się całej osoby: oddanie takie nie może w obecnym stanie człowieka urzeczywistnić w całej swojej prawdzie bez
współdziałania miłości z „caritas” daną przez Jezusa Chrystusa. Z
drugiej strony, małżeństwo dwojga ochrzczonych jest realnym symbolem zjednoczenia Chrystusa z Kościołem, zjednoczenia nie czasowego czy na próbę, ale wiernego na całą wieczność; pomiędzy dwojgiem ochrzczonych nie może więc istnieć inne małżeństwo, aniżeli
nierozerwalne (21).
Z nauk Papieża można wysunąć konkluzje:
- tego typu związki, a więc bez nadprzyrodzonego „wyposażenia”, są zaprzeczeniem małżeństw i rodzin, które żyją wedle zasad
chrześcijańskiej moralności;
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- zagrażają szczęściu, bezpieczeństwu i osobowemu rozwojowi
mężczyzny i kobiety, bowiem zakładają swoje trwanie na kruchych
uczuciach, chęciach i słabostkach przyrodzonej natury ludzkiej;
- są powodem licznych nieszczęść, gdzie najczęściej ofiarą są
dzieci, ich całe wychowanie i los;
- rodzą nieobliczalne w skutkach społeczno-ekonomicznych,
kulturowych, moralno-duchowych..., konsekwencje dla całego życia
społecznego, narodowego i Kościoła (22).
Związki homoseksualne.
Zjawisko homoseksualizmu we współczesnych społeczeństwach było do niedawna prawie nie dostrzegane; obecnie przeżywa
jeden z historycznych etapów wzmożonej popularności. Łącząc go z
małżeństwem i rodziną – stanowi dlań poważne zagrożenie zważywszy na fakt, iż pederaści i lesbijki także zakładają i żyją w swoich
związkach, zaś ostatnio – w coraz częściej nagłaśnianych i żądających swoich praw. Ta patologia-anomalia seksualna, wyrażająca
aktywność do osoby tej samej płci, powoduje ewidentne zaburzenia
identyfikacji płci i roli płciowej wraz z jej niebezpiecznymi dewiacjami w wymiarach psycho-społecznych, obyczajowych, a nawet
politycznych.
Chociaż Jan Paweł II nie opublikował specjalnego, odrębnego
na ten temat dokumentu, jednakże za Jego stanowisko w tej kwestii
można uznać nauczanie Kościoła zawarte w: 1 - Katechizmie Kościoła Katolickiego z 1992 roku , oraz 2 - Deklaracji Kongregacji Nauki
Wiary pt.: Uwagi dotyczące projektów legalizacji prawnej związków
między osobami homoseksualnymi z 3.06.2003. Oto główne wątki
tegoż nauczania.
Co Katechizm: mówi o zjawisku psychologiczno-moralnym
przy omawianiu VI przykazania Dekalogu. Homoseksualizm oznacza
relacje między mężczyznami lub kobietami odczuwającymi pociąg
płciowy, wyłączny lub dominujący, do tej samej płci (23). Uczy także,
że akty homoseksualne z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane, dlatego, iż są one sprzeczne z prawem naturalnym; wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej (24). Nie można ich w żadnym
wypadku aprobować moralnie, niezależnie od tego, czy są wrodzone
czy nabyte. Zresztą tą naukę potwierdza dokument Persona humana
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Pawła VI z 1975 roku. W sumie - Kościół wstrzymuje się od uznania
popędowej anomalii homoseksualizmu za osobistą winę; traktuje fakt
ten za trudne doświadczenie dla doświadczających go; winę zaś łączy
z konkretnym zachowaniem homoseksualnym, gdzie te osoby wzywane są do czystości seksualnej i doskonałości. Pomocą w uporządkowaniu ich życia jest więc praktykowanie cnót, modlitwa i życzliwość ze
strony otoczenia, kiedy wzywa, aby do tych osób odnosić się z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec
nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji (25).
Z kolei - Dokument Kongregacji Nauki Wiary w swoich Uwagach... uzupełnia naukę o aspekt społeczny i polityczny homoseksualizmu, bowiem na tle współczesnych tendencji liberalnych społeczeństw, zwłaszcza Zachodu, głosi się poglądy o prawach przysługującym tym ludziom: do zawierania tzw. małżeństw wraz z adoptowaniem dzieci, uprawnień socjalnych czy politycznych itp., ponieważ uważa się, że homoseksualizm jest naturalną, choć odmienną
orientacją seksualną - a nie zboczeniem czy wynaturzeniem wrodzonym lub nabytym. Przy okazji Kongregacja raz jeszcze przypomina,
że stosunki takie są poważną deprawacją, (...) są wewnętrznie nieuporządkowane (...), są grzechami pozostającymi w głębokiej
sprzeczności z czystością (26). Poza tym - że małżeństwo istnieje
tylko między dwiema osobami różnej płci, które przez wzajemne osobowe oddanie dążą do jedności ich osób (...) by współpracować z
Bogiem w przekazywaniu i wychowywaniu nowego życia ludzkiego
(27). Taka jest zatem prawda naturalna potwierdzona przez Objawienie, dzięki której płciowość - jako sfera ludzkiej biologii - podniesiona zostaje na poziom osobowy, zaś małżeństwo jako komunia
osób w aktach płciowych, uczestniczy w misji stwórczo-zbawczej
samego Boga, gdzie w owej komplementarności małżeństwo podniesione jest do godności sakramentu.
Niniejszy wykład należałoby zaakcentować naukami Błogosławionego:
- małżeństwo chrześcijańskie jest święte, w opcji sakramentalności czyny homoseksualne przeczą jego komplementarności uczuciowej i płciowej;
- próby legalizacji takich związków, zarówno prawne jak i
faktyczne, odnośnie równouprawnienia z małżeństwami sakramen-
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talnymi, z prawem do adopcji, itp. - są niedopuszczalne; jednoznacznie i zdecydowanie należy im się przeciwstawiać;
- każda zdrowa i szanująca się społeczność, zarówno w porządku społecznym i prawnym, musi szanować naturalną i religijną
prawdę oraz rangę małżeństwa i rodziny; jest to jeden z istotnych
warunków dla jej ochrony przed dezintegracją społeczną i demoralizacją moralną;
- w traktowaniu tegoż problemu konieczne jest szerokie i jednomyślne porozumienie wszystkich zainteresowanych w państwie
stron, ich wzajemna współpraca oraz pomoc poszkodowanym;
- Kościół winien ze swej strony świadczyć wobec nich stałą,
zwyczajną posługę oraz - rozwijać wyspecjalizowaną pomoc ewangelizacyjną (28).
3. Zagrożenia prokreacji i wychowania /odpowiedzialnego
rodzicielstwa/ w rodzinie
W swoim nauczaniu Papież podkreśla znaczenie rodziny dla
całości życia społecznego państw, dla ładu międzynarodowego i
pokoju. To nowe spojrzenie Kościoła, iż „przyszłość ludzkości idzie
przez rodzinę”, nie ogranicza jej zadań do prokreacji i wychowania
potomstwa. Jest ona zarazem uprawniona do pełnienia ważnych
funkcji społecznych, a nawet politycznych. To rodzina stanowi
obecnie nośnik kultury współżycia i współdziałania, przysługuje jej
więc prawo do wsparcia ze strony instytucji państwowych. Zwraca
On też uwagę na współczesne zagrożenia życia i wychowania w
rodzinie oraz jej kryzys; i tu niepokoi go antypopulacyjna polityka
wielu państw w kwestii regulacji urodzeń. Do degradacji jej funkcji
prokreacyjno-wychowawczej przyczyniają się również: antyrodzinny
system organizacji pracy, lansowany przez kulturę konsumpcyjną
tzw. pracoholizm, mass media, ustawodawstwo i polityka socjalna
państw, itp. Przyglądając się zagrożeniom rodzinnym w sferze życia
i wychowania daje się w nauce społeczno-moralnej Błogosławionego
zauważyć dwojakie i zarazem przenikające się źródła ich powstawania: wewnętrzne /ad intra / oraz - zewnętrzne /ad extra/. Pokrótce
omówimy te - znamienne dla Papieża - kwestie.
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3.1. Zagrożenia wewnątrzrodzinne /ad intra/
Antykoncepcja (sterylizacja)
We współczesnym świecie antykoncepcja stanowi praktykę,
poprzez którą drastycznie wpływa się – i to w skali globalnej - na
obniżenie populacji i starzenie się ludności. W ogóle istnieje dziś w
wielu państwach bogatych i biednych silna tendencja, aby posługiwać się tą grzeszną praktyką dla „rozwiązywania” trudnych problemów społeczno-ekonomicznych, politycznych, edukacyjnych czy
kulturowych. Co istotne – uciekanie się do antykoncepcji łączy się z
zupełnie inną i wrogą chrześcijaństwu wartością, gdzie cielesność
staje się ważniejsza niż miłość, wzajemny szacunek i duch ofiary. W
tej to sytuacji płodność jest czymś złym, co należy starannie niszczyć, słowem – „eliminować z rozkosznego konsumowania dóbr
tego świata”. Jest to rzeczywiste zagrożenie dla świętości sakramentalnego małżeństwa.
Wszystkie więc zabiegi ludzi i władz na rzecz stosowania antykoncepcji i sterylizacji zdecydowanie odrzuca i potępia Jan Paweł
II. Zresztą na temat tegoż śmiertelnego zagrożenia dla człowieka,
rodzin i życia społeczeństw współczesnych poświęcał Papież niezwykle dużo miejsca, co z kolei wywoływało – od pamiętnej już
encykliki Pawła VI Humanae vitae z 1968 roku – ostrą krytykę świata zachodniego, jak i wewnątrz Kościoła. Jego zdaniem - antykoncepcja sprzeczna jest z prawem naturalnym i moralnym porządkiem
objawionym przez Stwórcę; niweczy najbardziej podstawowe więzi
osobowe łączące mężczyznę i kobietę. Aktywnie też przeciwstawia
się On propagandzie antykoncepcji w świecie, potępiając wszelkie
inicjatywy społeczne i państwowe, które zmierzają do tzw. regulacji
poczęć. Przestrzega przed niebezpieczeństwem permisywizmu seksualnego i - krótkowzroczną polityką demograficzną, w której programy antykoncepcji mogą przeistaczać się w strategie masowej
sterylizacji. Należy zauważyć, że temat ten i jemu pokrewne (aborcja, eutanazja...), stanowiły w nauczaniu Jana Pawła II szczególnie
wymowną i istotną część - co można zauważyć w licznie poświęconych tym kwestiom naukach (29).
Reasumując - głównie negatywna ocena zjawiska wynika z
Jego personalistycznego patrzenia na miłość małżeńską, która winna
być – zgodnie z ludzką i sakramentalną istotą związku – na wskroś
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ludzka, tj. cielesno-duchowa, wierna, płodna i wyłączna; w przeciwnym wypadku grozi jej tragiczny i żałosny zanik (30).
- przywołując encyklikę Pawła VI Humanae vitae /11-12/- antykoncepcja rujnuje strukturę aktu małżeńskiego, jako jednoczesnego
znaku miłości i płodności biologicznej bądź duchowej, którego przestrzeganie przez małżonków umacnia ich w jedności i rozwija; małżonkowie winni zawsze odczytywać to dwojakie znaczenie tkwiące
w akcie, tj. jako nierozerwalny związek ustanowiony przez Boga,
który rozbija antykoncepcja oraz inne niedozwolone praktyki, zaś
małżeństwo i jego rozwój wystawia na niebezpieczeństwo rozpadu
lub stan permanentnego pozostawania w grzechu;
- uciekanie się do praktyk przeciw życiu i prawdziwej miłości
stanowi nieobliczalne dlań w skutkach, a w rezultacie – dla życia
społecznego i duchowego człowieka - konsekwencje nieładu (31);
- żadne więc trudności egzystencjalne nie mogą zwalniać ludzi z obowiązku zachowywania prawa Bożego; przyczyna takiego
zachowania tkwi najczęściej w nieodpowiedzialnej i egoistycznej,
bowiem zaprzeczającej logii ewangelicznego Krzyża - postawie
człowieka wobec życia płciowego, która może go w ostateczności
zniszczyć (32).
Aborcja
Podobnie do poprzedniej wygląda – w ocenie Błogosławionego – kwestia aborcji, tj. przerywania ciąży. Jest to jeden z priorytetowych problemów w nauczaniu Jana Pawła II, aczkolwiek sam Papież rzadko używa tego określenia. Za nauką Przekaźników Objawienia, tj. Biblii i Tradycji, odwołuje się raczej do sformułowań:
„zabijanie nienarodzonych”, „odbieranie życia bezbronnym”... Bezwzględnie neguje to zjawisko, nie potępia natomiast osób w nią uwikłanych, zwłaszcza kobiet, które uważa raczej za ofiary. Nie podejmuje dyskusji w - oczywistej dla moralności chrześcijańskiej - kwestii początku życia głosząc, iż już od chwili poczęcia człowiek obdarzony jest nieśmiertelną duszą; dlatego aborcja jest zabójstwem.
Zresztą nauki biologiczno-medyczne dostarczają Kościołowi coraz to
nowych dowodów, które wskazują na Jego rację, na zbieżność początku życia z momentem poczęcia! Zatem nieugięte stanowisko
Papieża - pomimo licznych w świecie nacisków i krytyk wielu środowisk społeczno-politycznych i światopoglądowo-moralnych –
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zyskuje nowe naukowe uzasadnienie, zaś oponentom pozostają jedynie, zresztą fałszywe i przebrzmiałe, argumenty demograficzne czy
ekonomiczne. Papież ostrzega jednoznacznie, że akceptacja aborcji
w ramach tzw. walki z przeludnieniem świata służy „cywilizacji
śmierci”, jest nieuchronnym zagrożeniem ludzkości, które prowadzi
naszą cywilizację na krawędź wojen i zguby (33). W świetle wielu
współczesnych dyskusji oraz stanowisk zwolenników i przeciwników aborcji, jawi się kilka ważniejszych sentencji:
- przede wszystkim, niepokoi Papieża rozmiar niebezpiecznych opinii, pochodzących zwłaszcza z Zachodu oraz krajów tzw. III
Świata, gdzie przybiera aborcja monstrualne rozmiary oraz wrogie
wobec opcji Kościoła stanowiska jej szermierzy; statystyki tegoż
zjawiska w ostatnich latach – choćby wedle zwolenników Raportów
WHO i Banku Światowego – szacuje się na ok. 50-80 milionów
rocznie. Niepokoi coraz bardziej fakt, iż programy rządowe czy systemy pomocy, które potencjalnie zmuszają wspólnoty czy kraje do
przyjęcia planu antykoncepcji bądź przerywania ciąży jako ceny za
rozwój ekonomiczny, to trzeba powiedzieć jasno i dobitnie, że oferty
te są pogwałceniem solidarności ludzkiej rodziny, gdyż zaprzeczają
wartościom godności człowieka i ludzkiej wolności (34). Jest to więc
typowa dla „cywilizacji śmierci”, masowa i zarazem niewidoczna
zbrodnia ludzkości przeciw sobie samej, o której następstwach przestrzegają choćby znane z ostatnich dziesięcioleci: objawienia maryjne, dane demograficzne, spadki stopy życiowej oraz kryzysy moralne
wielu społeczności, itp.;
- będąc kontynuacją przekazu prawd Objawienia, nauczanie
Jana Pawła II uczy o aborcji jako ciężkim grzechu indywidualnym i
społecznym, którego beztrosko lub celowo dopuszczają się ludzie i
państwa; jest otwartym apelem do ich sumień o nawrócenie, zaś
dotyczy nie tylko bezpośrednich ofiar, tj. kobiet, lecz całych rodzin i
wszystkich odpowiedzialnych, poprzez których ta zbrodnia dokonuje
się (35);
- wskazując na liczne czynniki kształtujące opinię publiczną,
obyczajowość, prawodawstwa, politykę socjalną, oświatę i mass
media...z naciskiem podkreśla na ich moralny obowiązek sprzeciwu
wobec tej praktyki i jej dozwalania; wzywając do walki z tzw. strukturami grzechu zwraca się szczególnie do: służby zdrowia (36); nauczycieli i wychowawców demokratycznych państw (37); polityków,
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działaczy społecznych i parlamentarzystów (38); ludzi prawa i wymiaru sprawiedliwości (39);
- z wyjątkowym apelem zwraca się do samych chrześcijan,
aby stawali się obrońcami życia, w możliwie różnoraki i zdecydowany sposób byli jego orędownikami, apostołami (40).
Eksperymenty in vitro
Stanowisko analogiczne - do poprzedniego - zajmuje Papież wobec eksperymentowania na ludzkich embrionach w ramach współczesnych odkryć inżynierii genetycznej. Prokreacja sztucznie wspomagana
i kierowana, słowem – eksperymentowanie na ludzkich komórkach
rozrodczych, przeczą odwiecznie naturalnej praktyce rozrodu rodzaju
ludzkiego poprzez mężczyzn i kobiety w związkach ustalonych zwyczajowo i religijnie, które stanowią małżeństwa i rodziny. Poprzez takie
eksperymenty człowiek świadomie ingeruje w stwórczo-zbawczy porządek; mniej lub bardziej agresywnie narusza go kierując zapłodnieniem w sztucznych, laboratoryjnych warunkach; odbywa się to poza
ustrojem kobiety, bądź z pominięciem zbliżenia pochodzącego z aktu
małżeńskiego jako znaku miłości i płodności. Kosztem jednego, specjalnie wybranego, likwiduje się większość embrionów, które stanowią
niewątpliwie nowe ludzkie życie.
W zapłodnieniu in vitro medycyna wymienia trzy jego rodzaje: 1 – gdzie komórka jajowa pochodzi od żony, a nasienie od męża,
gotowy zaś embrion wszczepia się matce genetycznej w celu odbycia
normalnej ciąży; szczególną wersję tej możliwości jest skorzystanie
z plemnika obcego mężczyzny; 2 – z komórką jajową obcej kobiety
wraz z plemnikiem od jej męża lub obcego mężczyzny; 3 – z embrionem rodziców naturalnych wszczepionym obcej kobiecie na
okres ciąży i porodu, aby potem rodzice naturalni mogli je „odebrać”
/ tzw. macierzyństwo - łono zastępcze/.
Praktyki takie zdecydowanie potępia Papież, ponieważ:
- przekaz taki sprzeciwia się powierzonemu przez naturę osobowemu i świadomemu aktowi (...), najświętszym prawom Bożym,
prawom niezmiennym i nienaruszalnym, które wszyscy powinni przyjąć i zachować. Nie można więc używać środków ani iść za metodami, które mogą być dozwolone w przekazywaniu życia roślin i zwierząt (41);
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- zgodnie z licznymi badaniami, życie ludzkie rozpoczyna się
z momentem zapłodnienia komórek ludzkich; od tej chwili już nikt
nie może o nim decydować, tylko sam Bóg; choćby cel był najszlachetniejszy, powstałe podczas eksperymentu liczne embriony ludzkie
nie mogą być dowolnie dobierane oraz - w zdecydowanej większości
- niszczone (42);
- jest to wyraźne przestępstwo wobec godności istot ludzkich jako osób, które mają nienaruszalne prawa naturalne i religijne oraz różnią się zdecydowanie od organizmów roślinnych czy zwierzęcych;
- jest to także zagrożenie dla zdrowia i życia kobiet, gdyż takie
zabiegi chirurgiczne są skomplikowane; czynione pod narkozą, powodują różne psycho-fizyczne urazy oraz częste powikłania lub stałą
niepłodność;
- wszelkie – podobne do zwierzęcych - rodzaje eksperymentowania są niegodziwe; oprócz naruszania ludzkiej godności, naruszają ład i porządek społeczny, a nade wszystko - porządek ustalony
przez Boga. W sytuacji bezpłodności nie wolno uciekać się do niemoralnych metod; takie to małżeństwa Papież utwierdza następująco: gdy rodzicielstwo nie jest możliwe, to życie małżeńskie nie traci
wartości. Bezpłodność fizyczna może być dla małżonków powodem
do podjęcia innych ważnych zadań w stosunku do życia osób ludzkich, takich jak na przykład rożne formy dzieł wychowawczych, pomoc innym rodzinom, dzieciom ubogim i upośledzonym (43); w dziele tym winny ich wspierać inne rodziny i grupy parafialno-kościelne,
społeczność lokalna oraz prorodzinne, społeczno-państwowe inicjatywy (44).
3.2. Zagrożenia zewnętrzno-rodzinne / ad extra/
Kultura Zachodu, która kreuje nowoczesne ideologie oraz mody, pozbawia wielowiekową tradycję chrześcijańską jej norm, wartości oraz wzorów i zachowań; zostaje szczególnie skierowana w stronę małżeństwa i rodziny. Indywidualistyczna ideologia konsumpcjonizmu, która usiłuje zniszczyć więzi między członkami rodzin,
przedstawia je jako zacofane i szkodliwe ograniczenie ludzkiej wolności w osiąganiu osobistego szczęścia oraz praw do samostanowienia. Z tego też powodu stara się skutecznie zwalczać rodzinę, godząc
w jej fundamentalne wartości moralno-religijne, na których ta rodzina opiera się.
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Wzorce kultury konsumpcyjnej /laickiej/
Zdaniem Jana Pawła II - cały ten program konsumpcyjnolaicki, który związany jest z indywidualistyczną wolnością oraz
błędne pojmowaną – zarówno w teorii i praktyce - niezależnością
małżonków, powoduje duży zamęt w pojmowaniu autorytetu rodziców i dzieci. Stale wzrastająca liczba aborcji oraz uciekanie się do
mentalności antykoncepcyjnej – opierają się w podstawie na skażonym pojęciu i przeżywaniu wolności bez odpowiedzialności, która
pomija afirmację życia oraz neguje osobę ludzką i jej wartości (45).
Ponad to - Jan Paweł II opisuje konsumpcjonizm jako zjawisko nowych potrzeb, które prowadzą do prymatu rzeczy nad osobą, materii
nad duchem..., w rezultacie - do swoistego zniewolenia człowieka.
Wszystko to gruntownie sprzeciwia się trwaniu i rozwojowi wspólnotowości rodziny, a tym bardziej na – opartym na chrześcijaństwie systemie wartości i cnót. Aczkolwiek Papież zastrzega, że dążność
do poprawy warunków życia, godnych dla życia i rozwoju podstaw
bytowych rodzin, nie jest niczym zdrożnym, niemniej jednak staje
się ona dlań zagrożeniem wówczas, gdy postawi się tam wyżej „dążenie do tego, by mieć, aniżeli być”, gdy będą pragnąć posiadać „ nie
po to, aby bardziej być, lecz by doznać w życiu jak najwięcej przyjemności”; w tym przypadku konsumpcjonizm narusza ludzką godność, zagraża wspólnocie rodzinnej, jej duchowości i trwałości (46).
W związku z powyższymi uwagami jawi się kilka istotnych
spraw w kwestii zagrożeń, które – zdaniem Papieża - rodzi konsumpcjonizm w życiu człowieka i rodziny:
- rzeczywisty rozwój jest wówczas, gdy odbywa się w zgodzie z najgłębiej rozumianą naturą ludzką; gdy dotyczy nie tylko
dóbr materialnych, które zużywają się, lecz zapewnia realizację innych praw człowieka: tożsamości kulturowej, uprawnień osobistych,
społecznych, politycznych (47); rozwój fałszywy odnosi się bowiem
tylko do kategorii „mieć”, zaś w prawdziwym - życie rodzinne i
rozwój polega nade wszystko na podporządkowaniu posiadania,
panowania i użycia podobieństwu człowieka do Boga oraz jego powołaniu do nieśmiertelności (48);
- bezpośrednim skutkiem konsumpcjonizm jest degradacja
godności osoby ludzkiej jako głównej substancji rodziny; wytworzone nawyki i styl używania rujnują fizyczną i duchową kondycję
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związku, jego miłości, formacji i rozwoju (49); w parze z tym idzie
jakieś nadużywanie wolności jednych (...), przy równoczesnym ograniczeniu wolności drugich, tych, którzy odczuwają dotkliwie braki,
którzy zostają zepchnięci w warunki nędzy i upośledzenia (50);
- konsumpcyjny stosunek do dóbr zostaje przeniesiony na inne
obszary życia człowieka, zwłaszcza na niebezpieczne dla małżeństwa i
rodziny, postawy wyuzdanej cielesności i unikania prokreacji (51);
- z innych, nieobojętnych dla rodzin zagrożeń, które Papież
wymienia, to: niesprawiedliwy podział dóbr i ogromne dysproporcje
między różnymi warstwami społecznymi oraz pomiędzy państwami
(52); błędne koncepcje rozwoju ekonomicznego i postępu naukowego (53); niszczenie środowiska naturalnego i zdrowej ekologii społecznej (54); kryzys więzi międzyludzkich oraz rozrost mentalności i
zachowań aborcyjnych, pornografii, prostytucji, itp. (55); postęp
narkomanii, alkoholizmu i innych używek (56);
- przy przezwyciężaniu wymienionych zagrożeń, wskazuje na
funkcję profetyczno-krytyczną i zarazem wychowawczą, jaką winni
wierzący lekarze, wychowawcy, politycy, rodzice... podejmować w
wielkim, zorganizowanym dziele tzw. nowej ewangelizacji (57).
Wpływ mass mediów
Zdaniem Jana Pawła II, mass media stają się dziś uprzywilejowaną drogą prowadzącą do tworzenia oraz przekazywania kultury, bowiem
wskutek przyspieszonego rozwoju wynalazków, a także zasięgu ich
wpływu, odejmującego całą planetę i docierającego wszędzie, kształtują
obyczaje i mentalność (58). To prasa, radio, telewizja, Internet, stanowią
dziś skuteczne narzędzie masowego oddziaływania; „zagościły” na stałe
w rodzinach jako środki nie tylko informacji, ale i formacji domowników. Zwykło się mówić o ich wszechwładności, swoistym guru, które
narzuca ludziom sposoby istnienia i postępowania, a nawet mogą rzeczywiście rządzić i zniewalać swych indywidualnych i zbiorowych
konsumentów. Szczególnie niebezpiecznym staje się manipulowanie za
ich pośrednictwem: mogą one w skuteczny sposób stać się nosicielami,
niekiedy nawet zręcznie oraz systematycznie wmanewrowanych ideologii rozkładających, jak też zniekształcających poglądy na życie, rodzinę,
religię, moralność, nie szanujących prawdziwej godności oraz przeznaczenia człowieka (59). To dzisiaj bardzo często za ich pośrednictwem
dokonuje się – i to w przemyślnych postaciach - upowszechnianie alter-
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natywnych modeli oraz wzorów życia rodzinnego. Ponieważ wszechobecnie i na stałe środki te „zadomowiły się” w rodzinach, stały się
kanałami przepływu i wpływu treści na ich odbiorców.
Papież wskazuje na różnorodność i wielogatunkowość oddziaływań medialnych w rodzinach; szczególnie niepokoją go negatywne
oddziaływania telewizji dotyczące: rozbudzania w młodych ludziach
seksualizmu i szerzenia pornografii; wzmagania wszelkiego typu
międzyludzkiej przemocy oraz wyuzdania moralnego; propagowania
wrogich chrześcijaństwu wizji i wzorów miłości; niszczenia życia i
kultywowania wolnego wychowania; propagowania wszelkich dewiacji w sferze obyczajowości, filozofii życia, działalności gospodarczej, uprawiania polityki, a nawet wyrażania wiary i czci religijnej. Poprzez propagowanie fałszywych wartości i wzorów postępowania, rozpowszechnianie obrazów brutalnej przemocy, wpajanie
moralnego relatywizmu i religijnego sceptycyzmu; przez przedstawianie bieżących wydarzeń na sposób celowo wypaczony; wreszcie
przez agresywną reklamę, odwołującą się do najniższych instynktów
(...), szkodzą życiu rodzinnemu (60).
A oto jedne z ważniejszych wskazań papieskich na ich temat:
- doceniając znaczenie mediów społecznych uważa, że mogą
one stawać się instrumentem przekazu i narzędziem wiary; pozwolą
Kościołowi wypowiadać się w kwestiach etyczno-społecznych i
ewangelizacyjnych w formie sugestywnych, skutecznych obrazów;
- zwraca się szczególnie do rodziców i wychowawców , aby
nie zrzucali z siebie odpowiedzialności wychowawczej wobec łatwości ucieczki od niej (...), znajdując sposób na wypełnienie czasu dzieci i młodzieży (61); nakazuje dorosłym chronić młodych przed
wszelką destrukcją i manipulacją medialną, podejmować przez nich krytyczne i z odpowiedzialną odwagą - rolę „filtru i pomostu”;
- sami wierzący powinni - przez różne katolickie stowarzyszenia i organizacje - podejmować nowatorskie wyzwania i inicjatywy
medialne, które dyktowane dobrem wspólnym, przekazem wartości
patriotycznych własnej Ojczyzny oraz - ewangelizacyjnych Kościoła
Lokalnego i Powszechnego, okażą się potężnym środkiem humanizacyjno-apostolskim na miarę wyzwań XXI wieku.
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Ustawodawstwo
Jednym z ważkich instrumentów destrukcji rodziny mogą okazać się – zdaniem Papieża –ustawodawstwa stanowione, będące w
całkowitej sprzeczności wobec prawa naturalnego i moralnego, tj. w
opozycji do człowieka. Kościół ostro sprzeciwia się takim czysto
ludzkim prawom zdecydowanie pouczając, iż żadne prawo ustanowione przez ludzi nie może obalić tej normy ustalonej przez Stwórcę,
tak aby społeczeństwo nie zostało w dramatyczny sposób zranione w
tym, co jest jego podstawowym fundamentem. Zapominanie o tym
oznacza osłabienie rodziny, pokrzywdzenie dzieci i uczynienie niepewną przyszłości społeczeństwa. Zdrada prawa wpisanego w sercu
człowieka, które poprzedza wszelkie ludzkie prawo, wszelką wiedzę
odkrytą przez naukę, a które odpowiada pierwszej i najbardziej
ogólnej zasadzie, by czynić dobrze i unikać zła, w największym stopniu zagraża działaniu człowieka (62). Jest to powtórzenie nauki Jana
Pawła II przywołującej do ładu te państwa i ich parlamenty, które
przyjmują niesprawiedliwe oraz szkodliwe ustawy depczące prawa
współczesnych rodzin do: poszanowania życia, właściwego wychowania dzieci, itp. Szczególnym przejawem owej nieodpowiedzialności staje się takie działanie polityków i pracodawców, którzy poddają
się kulturze śmierci, gdzie wraz z lekarzami czynią się sprawcami
zamachu na osobę ludzką, zamiast ją chronić, leczyć i łagodzić jej
cierpienia (63).
Reasumując – Papież jest nieprzejednanym rzecznikiem praw
pochodzących od Boga i tych stanowionych, które szanują ludzką
rodzinę, jej wartość i godność osób. I tak:
- powiązanie i odpowiedzialność takich działań ustawodawczych łączy nierozerwalnie z życiem społeczności państwowych, zaś
dziś coraz częściej - ze strukturami międzynarodowymi / UE,
ONZ.../: ich polityką, kulturą i mediami, gospodarką, oświatą, itp.;
jednocześnie wzywa te struktury do respektowania praw sprawiedliwych, zwalczania zaś takich, które będąc wrogie człowiekowi i rodzinie, powstają w różnych częściach ziemskiego globu. Wyraża
nadzieję, iż znajdą się przychylne ludzkiemu dobru i dialogowi drogi
tworzenia oraz respektowania praw ludzkich; szczególnie tutaj apeluje do różnych społeczności wierzących oraz - wyrosłych na wielowiekowej kulturze chrześcijańskiej – państw i kontynentów;
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- droga rozpoczęcia tej nowej ewangelizacji winna zaczynać
się od odnowy „ludzkich serc” i ich społeczności, w duchu głębokiego poszanowania sumień i godności osoby ludzkiej oraz rodziny - i
to ze strony wszystkich, realizujących dobro wspólne, gremiów
ustawodawczych.
Czynniki ekonomiczno-socjalne
Z pośród licznych czynników - mających szczególną szkodliwość na rodziny - wymienia Papież bezrobocie. Praca stanowi podstawę kształtowania życia rodzinnego, które jest naturalnym prawem
i powołaniem człowieka. Te dwa kręgi wartości – jeden związany z
pracą, drugi wynikający z rodzinnego charakteru życia ludzkiego –
muszą się łączyć z sobą i prawidłowo wzajemnie się przenikać. Praca jest poniekąd warunkiem zakładania rodziny, rodzina bowiem
domaga się środków utrzymania, które w drodze zwyczajnej nabywa
człowiek przez pracę. Praca i pracowitość warunkują też cały proces
wychowania w rodzinie właśnie z tej racji, że każdy staje się człowiekiem, między innymi przez pracę, a owo stawanie się człowiekiem
oznacza istotny cel całego procesu wychowania. Rodzina jest zatem
równocześnie wspólnotą, która może istnieć dzięki pracy i jest zarazem pierwszą i wewnętrzną szkołą pracy dla każdego człowieka (64).
Jednocześnie Jan Paweł II dodaje, że utrata pracy stanowi pogorszenie sytuacji materialnej rodziny, jest złem, które nabiera dziś rozmiarów klęski społecznej; należy jej, możliwie godziwymi sposobami,
kategorycznie zapobiegać (65). Częsty brak pracy utrudnia ludziom
realizację podstawowego powołania przez Boga; może radykalnie
zmieniać światopogląd, system wartości, opinie, plany oraz aspiracje
członków rodziny, w rezultacie - rodzić destrukcje i patologie społeczne. Trudno w skrócie opisać te skutki, które z powodu jej braku
czynią w wymiarach osobowych, rodzinnych, ekonomicznospołecznych, moralno-religijnych...; są one wielowymiarowe w rożnych dziedzinach życia oraz funkcjonowania człowieka, rodziny i
społeczeństwa (66).
Poważne dzisiaj zagrożenie dla rodzin, ich trwałości i rozwoju, stanowi zjawisko migracji zarobkowej. Wedle Papieża jest to
zjawisko stare, które jednak wciąż się odnawia. Również obecnie
posiada ono wielkie rozmiary z powodu komplikacji współczesnego
życia. Fakt ten (...), przede wszystkim stanowi stratę dla kraju, z któ-
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rego się emigruje. Ubywa podmiot pracy, który wysiłkiem swojej
myśli czy swoich rąk mógłby przyczynić się do pomnożenia dobra
wspólnego własnego kraju. Zatem ów wysiłek, ów wkład zostaje oddany innemu społeczeństwu, które ma poniekąd mniejsze do tego
prawo niż własna ojczyzna (67). Zagrożeń z powodu migracji jest
wiele więcej; - szczególnie naruszają one strukturę i funkcjonowanie
rodzin w wielu obszarach rozwoju i wychowania dzieci; - są także
przyczyną zatraty przez rodzinę fundamentalnej więzi miłości, a
często i wiary.
Tytułem podsumowania - znamienne stają się słowa Papieża,
iż jest obowiązkiem, zwłaszcza tych, którzy sprawują władzę , tak
zarządzać dobrem wspólnym, takie stanowić prawa i tak kierować
gospodarką kraju, ażeby te bolesne zjawiska życia rodzinnego i społecznego znalazły swoje właściwe rozwiązanie. Niemniej jednak, jest
to również obowiązek każdego człowieka, obowiązek miłości, nieść
pomoc na miarę sił tym, którzy jej oczekują (68). Z tego też względu,
nikt i nigdy nie powinien pozostawać obojętny wobec trudności oraz
krzywd drugiego człowieka (69).
*******
W przeglądzie ważniejszych zagrożeń widać wielką batalię
Papieża, jaką toczy o współczesną rodzinę, poprzez którą - jako
ośrodek „kultury życia”, zaś wbrew tzw. „kulturze śmierci”- dokonuje się na arenie świata (70). Jest to miejsce decydujące o losach ludzkości i współczesnej cywilizacji, gdyż zauważyć można zmasowany
atak sił ciemności wobec świętego związku małżeńskiego i rodziny,
który dokonuje się przeciw niej w ukazanych zagrożeniach; namacalnie i ewidentnie wtrącają one w otchłań śmiercionośnych sił wiele
rodzin i społeczeństw. W obliczu pojawiania się nowych tendencji i
impetu sił „cywilizacji śmierci” – nauka Błogosławionego nabiera
wyjątkowej żywotności wraz z Jego propozycją tzw. nowej ewangelizacji, której obecny świat wyjątkowo potrzebuje. W tym świetle
czas nieubłaganie nagli i wzywa, aby zbrodnicze ostrze „cywilizacji
śmierci” móc jeszcze odwrócić od tej świętej instancji. Póki jeszcze
machinę tej śmiercionośnej historii można odwrócić, Jego nauki
wciąż i przy rożnych okazjach powtarzane, potwierdzają rangę ważkości problemu! Przekrojowe wskazanie nauk Błogosławionego,
które odnosi się do ważniejszych niebezpieczeństw rodzinnych, sta-
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nowi okazję do przypomnienia, a nade wszystko - Jego apel , który
kieruje już „z Domu Ojca”; jest to wezwanie do nawrócenia, do
ludzkich sumień całego współczesnego świata. Chociażby na przykładzie niniejszego fragmentu Jego posługi, raz jeszcze można przekonać się o wielkości i zarazem miłości Papieża do ludzkości, którą
okazywał nam wszystkim za życia i „nadal przekazuje z nieba”.
Summary
Threats to the contemporary family in the light of socio-moral
teachings of Blessed Pope John Paul II
In many representations of marriage and family, present in the
modern literature, and especially in the views on this fundamental for
human beings, societies and the Church community, there is no consensus about its rank and the related threats. In the eyes of many
people, the situation and functions of today's families, under the influence of multiple and rapid changes, are subject to profound transformations. The values and norms, showing the existing patterns of
marriage and family are lost, or almost lose their identity, while deepening inability in decision-making by the modern man, laziness,
and a desire to live without any responsibility, as well as the decay of
family life driven by consumerism, adversely affect not only the
family but clearly contribute to the pathologies of the entire communities.
In the face of constantly emerging and publicized, in the variety of forms, controversies and related solutions for the multiform
crisis of this social and religious structure - from previous and completely accepting to those that deny it and suggest alternative forms undoubtedly a valuable and yet reminiscent of the "whole truth"
about the relationship between man and woman and the family
would be the following:
1/ To briefly define the human and religious value of marriage
and the family, about which the Blessed teaches us (I), 2/ to present,
on this basis and in the light of His current socio-moral interpretation, more important degenerations of this structure (II). It is worth to
recall here an explicit, plain teaching of Pope John Paul II, which
explains important, vital and often painful dilemmas of our marriages
and families.

34

The presented review of these threats will be shown in two fundamental for this relationship layers: 1. unifying love which is threatened by divorce and related non-sacramental relationships; 2. giving life
and education, i.e. responsible parenthood, which is threatened from the
inside by contraception, abortion, in vitro, etc., while from the outside
by patterns of consumption and secular culture, the influence of the
liberal mass media, legislative freedom, incalculable socio-economic
factors, moral relativism and lack of faith.
Certainly the papal teaching is a warrant and an antidote for
the twenty-first century man, the era of post-modernity, and especially emphasizes the Reality as the Source, on which the Blessed relies.
In the confusion of various visions and often dramatically sought
solutions to those eternal Truths, it is undeniably priceless, plain and
explicit moral Sign-post, since it relies on the theological, anthropological, and social Base. At the same time, one can see in the papal
Teaching the unique and inexhaustible vitality of socio-moral teaching of the Church and the need to recommend it for the good of the
human and the contemporary world, in which the elimination of its
Truths causes dramas and crises, both in the micro- and macro-social
dimensions.
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Grzegorz Jasiak

Odnowa duchowa narodu w koncepcji kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Przebieg Wielkiej Nowenny w diecezji sandomierskiej
Wprowadzenie
Wielka Nowenna, obejmująca lata 1957-1965, była inicjatywą
prymasa Wyszyńskiego i miała duchowo przygotować wiernych do
obchodów Millenium Chrztu Polski. Pomysł zrodził się w trakcie
uwięzienia kardynała Wyszyńskiego, kiedy to uświadomił sobie, że
w 1956 roku przypada trzechsetna rocznica złożenia ślubów w katedrze lwowskiej przez króla Jana Kazimierza. Prymas opracował
wówczas tekst ślubowania oraz program Wielkiej Nowenny6.
Preludium Nowenny stanowiły uroczyste śluby jasnogórskie
złożone w dniu 26 sierpnia 1956 roku. Tekst ślubów został przywieziony w tajemnicy przez Janinę Michalską na Jasną Górę 22 maja.
Wtajemniczeni zostali jedynie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz generał oo. paulinów. Zaangażowanie w sprawę tak
niewielkiej liczby osób spowodowało, że tekst nie przedostał się w
ręce aparatu bezpieczeństwa7. 26 sierpnia przybyło na Jasną Górę ok.
1 mln pielgrzymów. Pojawił się również cały episkopat w liczbie 28
biskupów oraz 7 infułatów, pełniących funkcję wikariuszy kapitulnych. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej wyniesiono w procesji na
szczyt po wałach. Prymasa z racji uwięzienia oczywiście nie było na
Jasnej Górze, jego fotel stał pusty w widocznym dla wiernych miejscu. Położona na nim została symboliczna wiązanka białoczerwonych róż8. Biskup Michał Klepacz dwa dni po tych uroczystościach udał się do Komańczy, aby zawieść prymasowi do podpisu
6

J. Zawadka, Wielka Nowenna w koncepcji duszpasterskiej Prymasa
Wyszyńskiego. Zarys problematyki pastoralno-historycznej, „Warszawskie
Studia Teologiczne” 2011, nr 1, s. 244-246.
7
B. Noszczak, Przygotowania do Milenium Chrztu Polski i Tysiąclecia
Państwa Polskiego (1956-1965), [w:] Milenium czy Tysiąclecie, red. B.
Noszczak, Warszawa 2006, s. 14.
8
J. Tomziński, Jasnogórska Maryja w życiu i służbie ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego, Prymasa Polski, „Studia Claromontana”, 1981, t. 2, s. 15.
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dokument ślubów. Uświadomiono sobie wówczas, jaka jest faktyczna potęga Kościoła w Polsce9. Kardynał Wyszyński o ślubach jasnogórskich pisał w następujący sposób: „Okazało się, że Królowa Polski jest najbardziej popularną postacią w życiu Narodu. Okazało się,
że oddziaływania Jasnej Góry na życie Narodu nie da się sprowadzić
do czystej dewocji (…) przeszło milionowa rzesza pielgrzymów
rozniosła wieść po kraju, że Naród ponowił swoje ślubowania, że
rozpoczyna teraz wielką pracą nad wprowadzeniem ich w życie”10.
Prymas postanowił bowiem o kontynuowaniu procesu duchowego
odrodzenia narodu.
Wielka Nowenna rozpoczęła się na Jasnej Górze 3 maja 1957
roku, w święto Królowej Polski, odnowieniem ślubów jasnogórskich,
od tego momentu były one ponawiane w każdej parafii w pierwszą
niedzielę po 3 maja11. 26 sierpnia każdego roku odbywały się centralne uroczystości Wielkiej Nowenny w Częstochowie12.
Wielka Nowenna była programem duszpasterskim realizowanym przez 9 lat. Każdy rok poświęcony był innej tematyce i towarzyszyło mu inne hasło, a więc:
− I Rok WN (1957/1958), pod hasłem „Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom”, poświęcony wierności Bogu;
− II Rok WN (1958/1959), pod hasłem „Naród wierny Łasce”,
poświęcony życiu w stanie łaski uświęcającej,
− III Rok WN (1959/1960), pod hasłem „Życie jest światłością
ludzi”, poświęcony obronie życia, w szczególności nienarodzonego,
− IV Rok WN (1960/1961), pod hasłem „Małżeństwo – sakrament wielki w Kościele”, poświęcony wierności małżeńskiej,

9

Tamże, s. 16.
S. Wyszyński, Wszystko postawiłem na Maryję, Paryż 1980, s. 134.
11
B. Stanaszek, Władze państwowe wobec Wielkiej Nowenny i obchodów milenijnych w diecezji sandomierskiej, „Studia Sandomierskie” 11
(2004), z. 3, s. 23; Tenże, Diecezja sandomierska w powojennej rzeczywistości politycznej w latach 1945-1967, t. 2, Duszpasterstwo i laicyzacja
życia społecznego, Sandomierz 2006, s. 88.
12
W. Ważniewski, Zło dobrem zwyciężaj. Polityka przemocy państwowej
wobec Kościoła katolickiego w Polsce 1945-1970, Warszawa 2014, s. 238.
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− V Rok WN (1961/1962), pod hasłem „Rodzina Bogiem silna”, poświęcony rodzinie,
− VI Rok WN (1962/1963), pod hasłem „Młodzież wierna
Chrystusowi”, poświęcony wychowaniu młodzieży,
− VII Rok WN (1963/1964), pod hasłem „Abyście się społecznie miłowali”, poświęcony miłości i sprawiedliwości społecznej,
− VIII Rok WN (1964/1965), pod hasłem „Nowy człowiek w
Chrystusie”, poświęcony walce z wadami narodowymi,
− IX Rok WN (1965), pod hasłem „Weź w opiekę naród cały”,
poświęcony pogłębieniu czci Matki Boskiej13.
Zorganizowanie Wielkiej Nowenny, przygotowującej do Millenium Chrztu Polski nie mogło pozostać bez odpowiedzi władz państwowych. Zdawano sobie bowiem sprawę, że będzie to wielka manifestacja siły Kościoła i katolicyzmu społeczeństwa polskiego. Odpowiedzią na Millenium było podjęcie decyzji o zorganizowaniu uroczystości
państwowych; obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego w latach 19601966, będących konkurencyjną inicjatywą. 25 lutego 1958 roku sejm
podjął w tej sprawie uchwałę, w której zaznaczył, że „Obchody Tysiąclecia winny pomnożyć siły naszego narodu dla budowy socjalizmu i
umacniania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”14.
Realizacja złożeń programowych w diecezji sandomierskiej
Tymczasem w Polsce i diecezji sandomierskiej realizowano
plan Wielkiej Nowenny. W kwietniu 1958 roku władze w Kielcach
informowały Warszawę, że w dniach 3-4 maja planowane są w diecezji sandomierskiej wielkie uroczystości kościelne. Bp Lorek wydał
nawet specjalną instrukcję z tekstami ślubowań, które zostały ułożone przez prymasa15.

13

Z. Mirgos, Obchody milenijne kościoła rzymskokatolickiego w Polsce
w latach 1956-1967, Warszawa 1980, mps w AIPN Ra, sygn. 0032/58, s.
30-32, Por. J. Tomziński, dz. cyt., s. 18-19; W. Ważniewski, Zło dobrem
zwyciężaj…, s. 238-329.
14
Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 lutego
1958 roku w sprawie obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, M. P. Nr
16, poz. 98.
15
B. Stanaszek, Diecezja sandomierska w powojennej rzeczywistości, s. 90.
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Bp Lorek akcentował maryjny charakter uroczystości. W
styczniu 1959 roku skierował do duchowieństwa komunikat w
związku z zakończeniem drugiego roku Wielkiej Nowenny. Podkreślał, aby okres Wielkiego Postu był „Żniwem Roku Łaski”. Polecił,
aby przygotowanie do Wielkiego Postu rozpocząć 2 lutego, w święto
Matki Boskiej. W związku z powyższym we wszystkich kościołach
parafialnych i filialnych miały zostać zorganizowane dni maryjne16.
Realizacją programu Wielkiej Nowenny żywo interesowały
się władze państwowe. Szczególną uwagę przyciągały uroczystości
majowe, związane z odnowieniem ślubów oraz świętem Józefa Pracownika. W 1959 roku władze państwowe oceniały, że Kościół 1
majowe uroczystości kościelne chce przeciwstawić świętu ludzi pracy. Bezpieka podjęła przeciwdziałania, obejmowały one m.in. rozmowy z proboszczami większych miast, naciskano także na dziekanów. Na rozmowę do Prezydium WRN wezwano również bp Gołębiowskiego w dniu 25 kwietnia 1959 roku. Przewodniczący Prezydium Czesław Domagała wystosował żądanie, by w kościołach nie
wywieszać flag, nie nadawać przez magnetofony pieśni maryjnych i
nie bić w dzwony. Wspomniał także, aby uroczystości w dniu 3 maja
odbywały się w granicach murów kościelnych. Faktycznie zabiegi te
przyniosły pożądane przez władzę skutki, odnotowano nieliczne
przypadki niepodporządkowania się tym zaleceniom w diecezji sandomierskiej. Przykładowo w powiecie radomskim zanotowano fakt
wywieszenia flag 2 maja w Przytyku podczas powitania bpa Gołębiowskiego, który wizytował parafię17.
W 1959 roku prezydia PRN otrzymały wytyczne z Kielc, aby
zwrócić uwagę na wszystkie uroczystości kościelne w okresie Nowenny przygotowujące do Millenium Chrztu Polski. Miano więc
bliżej przyjrzeć się wędrówkom obrazu, pielgrzymkom, misjom,
rekolekcjom, kazaniom, wizytacjom biskupa i dekanalnym nabożeństwom stanowym. Prezydia zostały zobligowane do stworzenia staty-

16

Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu (dalej cyt. ADS), Akta rozporządzeń diecezjalnych (1958-1963), Komunikat bp Lorka w sprawie Wielkiego Postu.
17
B. Stanaszek, Władze państwowe wobec Wielkiej Nowenny…, s. 2829; Tenże, Diecezja sandomierska w powojennej rzeczywistości…, s. 92.
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styk udziału wiernych w tych uroczystościach i obserwowania ich
nastrojów18.
Należy zaznaczyć, że majowym uroczystościom władze kościelne starały się nadawać wyjątkowy charakter, o czym świadczy
pismo Komisji Maryjnej Episkopatu z dnia 13 stycznia 1960 roku,
które miało zostać przekazane do wszystkich kościołów. Na wagę
uroczystości odnowienia ślubów wskazuje już sama data wystawienia tego pisma, na pięć miesięcy przed uroczystościami majowymi.
Zawierało ono program przygotowań do tego wydarzenia. Podkreślono w nim, że dzień odnowienia ślubów „musi być przygotowany i
urządzony uroczyście, by stał się przeżyciem, rachunkiem sumienia i
zachętą do dalszej pracy”. Przygotowaniu wiernych miały służyć
kazania w niedzielę poprzedzającą oraz nabożeństwa majowe. Zalecano, aby w dzień odnowienia ślubów (8 maja) dekorować kościoły
wewnątrz i na zewnątrz flagami maryjnymi. Śluby miały być składane na najczęściej uczęszczanej mszy, sugerowano, aby na wsiach
była to suma19.
Stałą praktyką przed rozpoczęciem każdego roku Wielkiej
Nowenny było organizowanie przez kurię zjazdu dziekanów w Sandomierzu. Uczestniczyli w nich również inni księża, którzy zostali
wytypowani przez Referat Duszpasterski. Na zjeździe poprzedzającym rok poświęcony małżeństwu, odbywającym się 26-27 kwietnia
1960 roku bp Gołębiowski apelował, aby odnowieniu ślubów jasnogórskich nadać jeszcze bardziej uroczysty charakter. Zwracał również uwagę na większe zaangażowanie duchownych w pracę duszpasterską wśród młodzieży20.
Wielką Nowennę Kościół wykorzystywał do odnowy moralnej
społeczeństwa. Służyło temu organizowanie rekolekcji i misji. W
raporcie o sytuacji w powiecie radomskim z 5 kwietnia 1962 roku
zaznaczono, że rekolekcje odbywają się dla wszystkich stanów w
18

Archiwum Państwowe w Radomiu (dalej cyt. APR), Urząd Wojewódzki w Radomiu (dalej cyt. UWR), sygn. spis 6, poz. 30, s. 3.
19
ADS, Korespondencja Kościół-państwo przed 1970 r. (1959-1969),
Pismo Komisji Maryjnej Episkopatu w sprawie odnowienia jasnogórskich
ślubów narodu w parafiach 8 maja 1960 r. z dnia 13 I 1960 roku.
20
Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, (dalej cyt. BUiAD IPN), sygn. 0648/5, t. 2, s. 115.
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parafiach oraz w stolicy diecezji. Podkreślono, że największą inicjatywę w kierowaniu na rekolekcje do Sandomierza przejawiał ks.
Jerzy Wójcik, wikariusz parafii Wsola. Stwierdzono, że „chodzi o
‘przeoranie’ Polski, bo do tej pory ‘przeorywana’ jest przez ‘bolszewików’”21. Władze państwowe interesowały się także kolejnym odnowieniem ślubów, które miało miejsce 6 maja 1962 roku. Odnotowano, że na placach kościelnych ustawiono po cztery ołtarze dla
wszystkich stanów, do których odbywały się procesje wiernych22. Na
konferencji dziekanów mającej miejsce w Sandomierzu 24 IV 1962
roku bp Gołębiowski podkreślał właśnie znaczenie odnowienia ślubów, ponadto nawoływał do podjęcia aktywnej działalności duszpasterskiej wśród młodzieży, organizowania misji, rekolekcji i dni skupienia. Podkreślał, żeby księża za swoje posługi pobierali opłaty
dostosowane do zamożności wiernych, aby przyciągać ich do Kościoła, a nie odstraszać23.
Uroczystości VI Roku Wielkiej Nowenny (1962/1963) odbywały się pod hasłem „Młodzież wierna Chrystusowi”. Władze odnotowały w tym okresie szczególne zainteresowanie Kościoła dziećmi i
młodzieżą. Zauważono, że organizowane były specjalne nabożeństwa dla tych grup, przyjmowano od nich również przyrzeczenia
wierności Kościołowi i Chrystusowi24. Bp Lorek skierował w sierpniu 1962 roku dla młodzieży specjalną odezwę, w której podkreślił,
że w roku „szóstym Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem Chrztu
Polski rozbrzmiewa szczytne hasło: Młodzież wierna Chrystusowi
Panu. Ileż jednak potrzeba dobrej woli, wysiłku, ofiary, aby to hasło
21

APR, UWR, sygn. spis 6, poz. 27, s. 41, Sprawozdanie kwartalne o
sytuacji wyznaniowej na terenie powiatu radomskiego za I kwartał 1962 r. z
dnia 5 kwietnia 1962 roku.
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APR, UWR, sygn. spis 6, poz. 27, s. 30, Sprawozdanie kwartalne o
sytuacji wyznaniowej na terenie powiatu radomskiego za II kwartał 1962 r.
z dnia 4 lipca 1962 roku; Por. BUiAD, sygn. IPN 01283/956, s. 72, Pismo
zastępcy komendanta MO ds. Bezpieczeństwa województwa kieleckiego z
dnia 14 maja 1962 roku.
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BUiAD IPN, sygn. 01283/664, s. 307, Meldunek dotyczący konferencji księży dziekanów w Sandomierzu.
24
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wprowadzić w życie. Szczególnie w obecnych warunkach, gdy zewsząd tyle grozi zasadzek, aby osłabić wiarę w umysłach młodzieży
i dzieci, zgasić w ich sercach miłość Bożą, poderwać czystość obyczajów”25.
W okresie Wielkiej Nowenny obradował Sobór Watykański II,
również i ten fakt przykuwał uwagę władz. W sprawozdaniu za I
kwartał 1962 roku przewodniczący Prezydium PRN w Radomiu
zaznaczał, że na terenie powiatu radomskiego za pomyślność obrad
soboru odprawiane były liczne msze, w trakcie których głoszono
kazania o tematyce soborowej. Księża zachęcali wiernych do indywidualnych modlitw w tej intencji. Uwadze przewodniczącego nie
umknęło również odczytanie w kościołach listu Episkopatu, dotyczącego przyszłych obrad soboru26.
W związku z obradami soboru dla każdej parafii ustalono
dzień czuwania. W dniu tym trwało 24-godzinne nabożeństwo. Z
parafii wysyłano również delegację na Jasną Górę27. Organizowano
czuwanie dla wszystkich stanów28. W nabożeństwach brali udział
księża z sąsiednich parafii29.
Faktycznie obrady soboru stwarzały możliwość do mobilizowania wiernych oraz angażowania ich w różne akcje duszpasterskie.
W sierpniu 1963 roku kuria wystosowała pismo do dziekanów, w
którym zalecała tworzenie w parafiach ksiąg, gdzie wierni mogli
spisywać swoje postanowienia. Następnie księgi te miały być zawiezione na Jasną Górę, skąd należało przywieść hostię oraz świecę,
która miała zapłonąć w dniu czuwania soborowego. Duży nacisk na
działalność duszpasterską, jaki kładła kuria władze zaobserwowały
25

BUiAD IPN, sygn. 01283/664, s. 104.
APR, UWR, sygn. spis 6, poz. 27, s. 41, Sprawozdanie kwartalne o
sytuacji wyznaniowej na terenie powiatu radomskiego za I kwartał 1962 r. z
dnia 5 kwietnia 1962 roku.
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APR, UWR, sygn. spis 6, poz. 27, s. 24, Sprawozdanie kwartalne o
sytuacji wyznaniowej na terenie powiatu radomskiego za II kwartał 1962 r.
z dnia 5 października 1962 roku.
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Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Krakowie, Delegatura w Kielcach (dalej cyt. AIPN Ki), sygn. IPN Ki, 015/703, s. 64,
Meldunek KM MO w Radomiu z dnia 29 października 1962 roku.
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również w 1964 roku. W trakcie konferencji rejonowych i dekanalnych omawiany był program VIII roku Nowenny. Precyzowano także zadania odnośnie do zaplanowanej III sesji soboru. 14 września, a
więc w dniu otwarcia trzeciej sesji soboru w każdej parafii miały się
odbyć specjalne nabożeństwa. Kontynuowano również akcję czuwań
soborowych. Na dzień 8 grudnia zostało zaplanowane „Te Deum”
narodu, w związku z tym każdego dekanatu diecezji sandomierskiej
miał się udać na Jasną Górę jeden kapłan, a z każdej parafii 2-3
wiernych świeckich30.
Jak zaznaczono wcześniej ostatni rok Wielkiej Nowenny
(1965) poświęcony był wzmocnieniu kultu Matki Bożej. Zdecydowano, że uroczystości 26 sierpnia 1965 roku w diecezji sandomierskiej będą obchodzone w szczególny sposób. Bp Gołębiowski skierował w związku z tym do duchowieństwa specjalny komunikat.
Polecił, aby z każdej parafii diecezji z pielgrzymką na Jasną Górę
udały się delegacje przynajmniej dziesięciu kobiet (uroczystości
jasnogórskie były w całości skierowane do kobiet polskich). W niedzielę 22 sierpnia biskup polecił odczytanie listu oo. paulinów, zapraszającego na pielgrzymkę. Natomiast 26 sierpnia w każdej parafii
miała zostać odprawiona uroczysta msza św. wieczorowa31.
Pod koniec 1965 roku miał miejsce fakt, który władze wykorzystały w celu ataku na Polski Episkopat. 18 listopada biskupi polscy skierowali do biskupów niemieckich „Orędzie”, w którym przeanalizowano stosunki-polsko niemieckie. W liście tym przypomniano „ciemne” strony obydwu relacji: krzywdy doznane przez Polaków
w czasie II wojny światowej i przymusowe wysiedlenie Niemców z
ziem zachodnich. W zakończeniu biskupi pisali „udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”32. Biskupi niemieccy odpowiedzieli na „Orędzie” listem z dnia 5 grudnia 1965 roku, który rozczarował Polski
Episkopat. Jego ton był bardzo powściągliwy i pełen rezerwy, a co
30
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R. Bartnicki, Polityczna mądrość kardynała Stefana Wyszyńskiego
(rozsądek Męża Stanu czy charyzmatyczna intuicja Męża Bożego?), „Studia
Teologiczne i Humanistyczne” 2011, nr 1, s. 165.
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najważniejsze nie wspomniano w nim o poparciu dla uznania granicy
na Odrze i Nysie33.
Władze ustosunkowały się do treści „Orędzia” dopiero na początku grudnia. Uznały je za „działanie dywersyjne” polskich biskupów. Gomułka oskarżył kardynała Wyszyńskiego, że prowadzi własną, niezgodną z polską racją stanu, politykę niemiecką. Stwierdził,
że biskupi przekroczyli swoje kompetencje, gdyż regulowanie relacji
z innymi państwami należy do rządu34. KC PZPR ocenił, że Episkopat w „Orędziu” dopuścił się sfałszowania historii Polski. Wkrótce
przeciwko autorom listu rozpętano kampanię propagandową. Publikowano artykuły prasowe, ulotki, broszury, książki, natomiast w
zakładach pracy zorganizowaną akcję wieców i odczytów35. W antykościelną kampanię propagandową włączyła się również praca kielecka. W „Słowie Ludu” z dnia 13 grudnia przedrukowano obszerny
artykuł z „Trybuny Ludu” z dnia 12 grudnia 1965 roku. Podkreślono
w nim, że „Polscy biskupi przyjmując żywcem od rewizjonistów
zachodnioniemieckich terminologię ‘poczdamskich obszarów zachodnich’ i podając na srebrnej tacy wspaniały żer dla najbardziej
antypolskich i odwetowych kół w Niemczech zachodnich, działali
nie tylko wbrew polskim interesom narodowym”. Inicjatywa biskupów została określona jako „ignorancja polityczna i brak odpowiedzialności”36.
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R. Żurek, Odpowiedź biskupów niemieckich na Orędzie biskupów polskich, [w:] Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek – Prekursor pojednania polsko-niemieckiego, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław
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W związku z prowadzoną nagonką Episkopat Polski wydał list
pasterski, w którym wyjaśniał, że stanowisko biskupów polskich nie
miało aspektu politycznego, miało wyłącznie cel ekumeniczny i było
dążeniem do pojednania wszystkich katolików. List ten został rozesłany do wszystkich parafii diecezji sandomierskiej37.
W obronie atakowanego w prasie kardynała Wyszyńskiego stanęła Kuria Diecezji Sandomierskiej oraz biskup Lorek. Skierowano do
proboszczów odezwę, zgodnie z którą od 30 stycznia do 1 lutego 1966
roku w kościołach miały odbywać się modlitwy przebłagalne. Zobowiązano proboszczów do odczytania wiernym „Orędzia” oraz listu biskupów niemieckich i wywieszeniu ich w gablotach. Zbierano także podpisy pod listem skierowanym do kard. Wyszyńskiego, w którym zapewniano o jedności i zaufaniu do prymasa38.
W sprawie „Orędzia” władze państwowe zdecydowały się
również przeprowadzić rozmowę z biskupem Gołębiowskim, który
ze względu na postępujący wiek i chorobę ordynariusza stopniowo
przejmował jego obowiązki. Rozmowa odbyła się 29 stycznia 1966
roku w Prezydium WRN w Kielcach. Biskup uchylał się od jednoznacznej oceny „Orędzia”, motywując swoje stanowisko nieobecnością na soborze. Podkreślał, że treść listu Episkopatu Polski jest niewłaściwie interpretowana, gdyż nie ma on charakteru politycznego, a
jedynie religijny39.
Podsumowanie
Rok wieńczący Wielką Nowennę kończył się nagonką na Episkopat Polski. Pomimo usilnych starań władzom państwowym nie
udało się rozbić jedności wiernych z biskupami polskimi. Kościół
sandomierski czynnie włączył się w inicjatywę kardynała Wyszyńskiego. Akcje duszpasterskie, przeprowadzone w trakcie Wielkiej
Nowenny owocnie przygotowały wiernych do obchodów Millenium
Chrztu Polski, które stało się manifestacją wiary i siły Kościoła.
37

APR, UWR, sygn. spis 6, poz. 30, s. 136, Pismo przewodniczącego
Prezydium PRN w Radomiu do Prezydium WRN w Kielcach z dnia 12
stycznia 1966 roku.
38
B. Stanaszek, Diecezja sandomierska w powojennej rzeczywistości…,
s. 98-99, Tenże, Władze państwowe wobec Wielkiej Nowenny…, s. 37-38.
39
Tenże, Władze państwowe wobec Wielkiej Nowenny…, s. 39.
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Streszczenie
W 1956 roku kardynał Wyszyński stworzył program Wielkiej
Nowenny, która miała duchowo przygotować do Millenium Chrztu
Polski. Program był realizowany na poziomie ogólnopolskim, diecezjalnym i parafialnym. Diecezja sandomierska włączyła się w tę
akcje, czemu służyły inicjatywy duszpasterskie. Władze państwowe
starały się utrudniać realizację tego programu, ale ich działania nie
przeszkodziły udaremnić tych planów.
Summary
The nation's spiritual renewal in the concept of Cardinal
Stefan Wyszynki. The course of the Great Novena in the Diocese of
Sandomierz
In 1956, Cardinal Wyszynski has created a program of the
Great Novena, which prepared spiritually for the Millennium of Polish Christianity. The program was implemented at the national, diocesan and parish level. Diocese of Sandomierz joined in this actions, mainly thanks to pastoral initiatives. The state authorities tried
to hinder the implementation of this program, but their actions did
not stop to thwart those plans.
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Krzysztof Olchawa

Poprzez swą naukę wychował pokolenia
1. Wstęp
Życiowa droga Stefana Wyszyńskiego rozpoczęła się 3 sierpnia 1901 roku w miejscowości Zuzella nad Bugiem w czasie, gdy
państwa polskiego nie było na mapie Europy, a rodzinna miejscowość przyszłego kapłana i prymasa polski znajdowała się w zaborze
rosyjskim. Swoją pierwszą tragedię młody Stefan przeżył będąc w
prywatnym gimnazjum imienia Wojciecha Górskiego w Warszawie.
Mając 9 lat stracił swą ukochaną mamę która zmarła 31 października
1910 roku po urodzeniu córeczki w wieku 33 lat.
W dalszych latach swojej nauki młody Stefan Wyszyński stykał się z bólem i cierpieniem, których nie szczędził nam okupant,
lecz jemu siły dodawała miłość do Matki Bożej, jak również praca z
ludźmi oddanymi w pomoc potrzebującym, a zrzeszającymi się pod
szyldem Polskiego Czerwonego Krzyża. Zatem, aby móc napisać o
czasach pracy duszpasterskiej w środowisku polskim przyszłego
kapłana i kardynała Stefana Wyszyńskiego, należy przypomnieć
dzieje powstania organizacji czerwonokrzyskiej w formacie światowym i na gruncie Polski pod zaborami, a także w okresie międzywojennym i w czasie komunizmu.
2.1. Światowy początek organizacji Czerwonokrzyskiej
Wszystko, co dziś nazywamy Czerwonym Krzyżem, jak również Czerwonym Półksiężycem, miało swój początek 24 czerwca
1859r. Miejscem tym było pole bitwy pod Solferino, gdzie wojska
cesarza Austrii stoczyły całodniową, bo trwającą przeszło 15 godzin,
bitwę z armią włoską, wspieraną przez żołnierzy napoleońskich.
Wówczas to 31-letniemu szwajcarskiemu kupcowi i filantropowi
Henrykowi Dunantowi, urodzonemu 8 maja 1828r. w Genewie w
domu protestanckiej rodziny kupieckiej, podróżującemu wraz z
Francuzem Frédéricem Passy, ukazał się straszliwy widok ludzkiej
tragedii.
Poruszony tym widokiem Dunant, widząc zabitych, a przede
wszystkim tysiące rannych, umierających żołnierzy i bezradne wo-
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bec tego ogromu nieszczęścia służby medyczne, sam postanowił,
choć nie mając przygotowania medycznego, pomóc jak największej
ilości poszkodowanych. Naprędce zorganizował w pobliskim kościele prymitywny szpital polowy, w którym opatrywał rannych, często
zapisując ostatnie polecania woli umierających. Namawiał również
do takiej pomocy miejscową ludność, w tym głównie kobiety, które
choć z oporami, zgadzały się nieść pomoc, przekonane tłumaczeniami Henryka, że wszyscy ranni żołnierze cierpią tak samo, niezależnie
od tego, do jakiej armii należą, jakiej są narodowości, wyznania czy
jaki mają kolor skóry.
Te przerażające doświadczenia i obrazy, które pozostały już na
zawsze w jego umyśle, spowodowały, że po 2 latach, które spędził w
Paryżu, powrócił do Genewy, gdzie napisał i wydał własnym sumptem książkę pod tytułem „Wspomnienie Solferino”. Niewielka książeczka, napisana przez Henryka, w gruncie rzeczy nie jest obrazem z
pola bitwy czy wstrząsającymi przeżyciami naocznego świadka, ale
jest gorącym przesłaniem człowieka, który swoimi wspomnieniami
zamierzał wzruszyć sumienia władców Europy i zachęcić ich do
powoływania stowarzyszeń pomocy we wszystkich krajach. Pomoc
tą mieliby nieść na polach walki specjalnie przeszkoleni wolontariusze, używając przy tym szczególnego, wyróżniającego się znaku,
uznawanego powszechnie przez wszystkie strony konfliktu i dającego tymże ochotnikom gwarancję bezpieczeństwa oraz status pełnej
neutralności w niesionej pomocy.
Dzięki popularności, uzyskanej poprzez publikację wspomnień spod Solferino, Dunant powołał wraz z czterema wpływowymi, szwajcarskimi obywatelami tzw. Komitet Pięciu, składający się z
takich osobistości jak Gustave Moynier, dr Louis Appia, gen. Guillaume Henri Dufour, dr. Théodore Maunoir., który w późniejszym
czasie przekształcił się w Międzynarodowy Komitet Czerwonego
Krzyża. Komitet ten zyskał ogromne poparcie i rozgłos w całej ówczesnej Europie, w następstwie czego Dunant zainicjował 26 października 1863r. konferencję międzynarodową w Genewie, w której
wzięło udział 16 oficjalnych delegacji z krajów europejskich oraz
wielu obserwatorów z reszty świata.
Na tej konferencji Dunant przedstawił swoje idee, które zostały przyjęte z wielką aprobatą i w większości oficjalnie zatwierdzono
je w formie rezolucji. Wtedy również przyjęto oficjalny, wspólny

51

znak stowarzyszenia, tj. czerwony krzyż na białym tle. Zatem za
historyczną i oficjalną datą powstania Czerwonego Krzyża uznaje się
dzień 29 października 1863r., w którym to dniu zostały oficjalnie
przyjęte przedstawione wcześniej rezolucje.
Oficjalny znak organizacji, jakim stał się czerwony krzyż na
białym tle, jest odwrotnością flagi szwajcarskiej i stanowi początek
międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża.
2.2. Początek historii PCK
Polski Czerwony Krzyż swój rok powstania datuje na 14 lipca
1919 roku, jest to oficjalna data, kiedy to polska organizacja zostaje
uznana przez międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża w Genewie. Zatem w roku bieżącym organizacja ta obchodzi 97-lecie
działalności na arenie międzynarodowej, a przede wszystkim w naszym kraju. Ktoś zaznajomiony choć trochę z działalnością społeczną nie zgodziłby się z tą datą, twierdząc, iż działalność humanitarna w Polsce istniała już w czasach Polski, będącej pod zaborami,
nieistniejącej na mapie Świata czy Europy, mam tu na myśli okres
rozbiorów Polski. Niemniej jednak, pomimo wspomnianych licznie
działających struktur organizacji humanitarnych, w owym czasie
była to głównie pomoc walczącym powstańcom podczas wielu narodowościowych zrywów. W Polsce nie mogło nastąpić oficjalne powstanie narodowej organizacji czerwonokrzyskiej ze względu na to,
iż organizacje takie mogły być tworzone w państwach, posiadających niepodległość.
Tak więc po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przystąpiono do formalnego założenia organizacji Czerwonego Krzyża w
Polsce, a rozpoczęło się to z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin
Polski, które to 18 stycznia 1919 roku zwołało naradę wszystkich
działających na ziemiach polskich organizacji humanitarnych, kierujących się czerwonokrzyskimi zasadami. Po opracowaniu statutu
oraz projektu działalności organizacji 27 kwietnia 1919 roku powołano Zarząd Główny stowarzyszenia, którego pierwszym prezesem
został Paweł Sapieha. Po jego rezygnacji funkcję tę przejęła Helena
Paderewska, prywatnie żona znanego na całym świecie pianisty i
wirtuoza – Ignacego Paderewskiego, który wówczas pełnił funkcję
premiera rządu polskiego. Międzynarodowy Komitet Czerwonego
Krzyża z siedzibą w Genewie oficjalnie 14 lipca 1919 roku zareje-
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strował Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża jako jedyną organizację czerwonokrzyską, działającą na całym terenie I Rzeczpospolitej Polskiej.
3.1. Polskie początki działania towarzystwa
Pierwsze oficjalne działania Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża były podyktowane sytuacją materialną i społeczną,
istniejącą w naszym społeczeństwie po zakończeniu I Wojny Światowej, jak również w początkach niepodległości i budowy wolnej,
niepodległej Ojczyzny. W tamtym czasie odrodzona Polska, mimo
oficjalnego pokoju, musiała się borykać przez dłuższy czas, bo prawie przez dwa lata, z Rosją bolszewicką, która stwarzała zagrożenie
suwerenności naszych granic, prowadząc działania wojenne w formie tzw. wojny manewrowej.
Przez ten czas Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża musiało organizować pomoc w formach najbardziej pilnych, do których powinniśmy zaliczyć przede wszystkim organizowanie szpitali, domów
ozdrowieńców – dziś moglibyśmy je nazwać sanatoriami dla żołnierzy i
ofiar cywilnych. W dziedzinie szpitali ogromne zapotrzebowanie było
na oddziały epidemiologiczne, w związku z szerzącymi się różnego
rodzaju epidemiami, będącymi skutkiem braku higieny i ogólnego zubożenia społeczeństwa, czyli jednym słowem biedoty.
Wiele sił wolontariuszy absorbowała również pomoc dla
uchodźców, którzy byli skutkiem przymusowych deportacji, a najgorszą sytuację mieli nasi rodacy, wywiezieni przymusowo w głąb
Rosji, która była ogarnięta wojną domową, a przede wszystkim rozprzestrzeniającą się rewolucją.
Rok 1921 był rokiem, który związał znaczne siły Polskiego
Towarzystwa Czerwonego Krzyża poprzez konieczność opieki nad
kilkutysięczną falą uchodźców w związku z majowym wybuchem
powstania śląskiego, trzeciego już z kolei. Również w tym roku rozpoczęto tworzenie młodzieżowych kół Polskiego Czerwonego Krzyża. Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o ich ogromnym wkładzie w niesienie pomocy ofiarom i poszkodowanym podczas wydarzeń, towarzyszących zamachowi stanu, dokonanego przez marszałka Józefa Piłsudskiego w maju 1926r.
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3.2. Działalność w czasie II Wojny Światowej
W chwili wybuchu II Wojny Światowej Polski Czerwony
Krzyż dysponował prawie dwustoma szpitalami, zarządzanymi i
podległymi sobie. Były to placówki, udzielające wszechstronnej
pomocy o zróżnicowanym charakterze, jak również istniały polowe
punkty sanitarne, które posiadały mobilne zespoły oraz personel,
wyposażony we właściwy im sprzęt. Jednakże początek działań wojennych, a zwłaszcza strategia Niemców, polegająca na ostrzeliwaniu
transportów drogowych, linii kolejowych, a przede wszystkim ewakuującej się w różny sposób ludności cywilnej, która to metoda była
pogwałceniem wszelkich praw wojennych, w szczególności zawartych w konwencjach genewskich. Postawiło to Polski Czerwony
Krzyż w sytuacji dotąd niespotykanej i niewyobrażalnej, gdyż dotychczas nie zdarzyło się, by agresor atakował szpitale czy też transport sanitarny, oznaczony widocznym znakiem czerwonego krzyża,
który to miał gwarantować bezpieczeństwo osobom, działającym pod
tym symbolem.
Odnośnie działań Polskiego Czerwonego Krzyża od września
1939r. trzeba zaznaczyć, że już w październiku 1939r. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża wezwał wszystkie swoje stowarzyszenia, działające pod znakiem czerwonego krzyża oraz czerwonego półksiężyca do udzielania pomocy jeńcom wojennym i cywilnym w okupowanych krajach, a w tamtych czasach dotyczyło to w
pierwszej kolejności Polski. Po rozpoczęciu działań wojennych w
1939r. Minister Spraw Wojskowych za zgodą i aprobatą Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża i Półksiężyca powołał drugi, niezależny od działającego w okupowanej Polsce Zarząd Główny
Polskiego Czerwonego Krzyża z pierwszą siedzibą mieszczącą się w
Paryżu, którą w późniejszym czasie przeniesiono do Londynu.
Zarząd londyński tworzył polskie delegatury czerwonokrzyskie. W wielu krajach całej Europy, jaki i poza Europą, obejmując
swoją działalnością wszystkie ośrodki, skupiające ludność polską,
oferując wszechstronną pomoc potrzebującym, tak w załatwianiu
dokumentów, pomoc doraźną, a przede wszystkim współpracowały z
licznymi delegaturami innych krajów, służąc pomocą w odnajdowaniu zaginionych ofiar wojny czy też ludności cywilnej.
Zasadniczo okupant ograniczał działalność statutową, czyli
wolontariat i niesioną pomoc, wszelkim rodzajom organizacji, dzia-
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łającym na terenie Polski, jednakże odnośnie działalności Polskiego
Czerwonego Krzyża Niemcy, chcąc nie dopuścić do zepsucia poprawnych stosunków z Genewą, traktowali go dosyć łagodnie, obawiając się, iż w przypadku znaczącym represji z ich strony Genewa
może dopuścić do izolacji Niemieckiego Czerwonego Krzyża na
arenie międzynarodowej.
Nawet tak dziś drażliwa i ciągle aktualna sprawa mordów katyńskich była już wówczas poruszana przez ówczesnego prezesa
PCK Pana Wacława Lacherta, który na bieżąco zorganizował i delegował komisję techniczną, która w ramach pracy Biura Informacji
dokonywała identyfikacji pomordowanych, odnotowując to w dokumentach, w oparciu o które wydawano zaświadczenia rodzinom
zabitych.
Nawiązując do wcześniej poruszanej kwestii udziału Polskiego Czerwonego Krzyża w powstaniu warszawskim, należy zaznaczyć, że organizacja ta była współodpowiedzialna za przygotowanie
i prowadzenie opieki medycznej podczas całego okresu powstania.
Podejmowano próby kontaktów z osobami, przebywającymi w obozach koncentracyjnych, jak również w getcie warszawskim, przeznaczonym dla Żydów, którym dostarczano żywność, załatwiano lewe
dokumenty oraz umożliwiano wielu osobom opuszczenie getta, organizując bezpieczną ucieczkę, opuszczenie Warszawy przez kilkuset Żydów.
Ludność żydowska stanowiła nie tylko społeczność prześladowaną przez hitlerowców, ale również była zaangażowana osobiście w pomoc osobom poszkodowanym przez najeźdźcę, a to m.in.
przez wielu wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin medycyny, pracujących w licznych placówkach szpitalnych, prowadzonych
przez Polski Czerwony Krzyż.
Działania takie doprowadziły do rozdrażnienia okupanta, który
dokonywał masowych aresztowań oraz łapanek ulicznych, w które
wpadało wielu wolontariuszy PCK-owskich, jednakże takim najbardziej spektakularnym aktem represji wobec Polskiego Czerwonego
Krzyża było spalenie przez Niemców głównej siedziby PCK w Warszawie wraz z aktami, m.in. z bezcennymi dokumentami katyńskimi.
Czerwony Krzyż w czasie wszystkich działań wojennych oraz
powstańczych był zawsze na pierwszej linii walki. Jego personel, w
tym pielęgniarki PCK, pracowały w niezwykle trudnych warunkach
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polowych, w których niosły pomoc rannym, a także same oddawały
krew oraz organizowały jej zbiórkę, narażając się przy tym okupantowi, gdyż Niemcy stosowali zasadę rozstrzeliwania personelu wolontariackiego, dobijania rannych, którym te osoby pomagały.
W tej jakże rozległej pomocy, niesionej przez wolontariuszy
Polskiego Czerwonego Krzyża, jak już wspomniałem ogromną rolę
odegrała pomoc ze strony ludności cywilnej poprzez organizowanie
żywności dla działających szpitali, kuchni polowej, jak i chociażby
podstawowej zbiórki odzieży czy środków higieny. Jednymi słowy
ludność cywilna solidarnie dzieliła się tym wszystkim, co posiadała z
najbardziej potrzebującymi. W szpitalach czy punktach opieki, prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż, udzielano nie tylko bezpośredniej pomocy, ale również rozprowadzano książki wśród rannych, organizowano różnego rodzaju koncerty, występy kapel miejscowych. Działania te miały na celu przynajmniej częściowe oddalenie koszmarów działań wojennych, na jakie byli narażeni żołnierze i
ludność cywilna, umęczona przez okupanta.
Wydarzenia te niosły ze sobą ból, dramaty rodzin, narodów,
zaś okres, który nas dzielił od kolejnej tragedii światowej był wyjątkowo krótki. Z kolei II Wojna Światowa odsłoniła przed ludzkością,
co potrafi zrobić jeden człowiek drugiemu, pokazała zachowania,
które do tej pory nie miały miejsca w historii.
„Ludzie ludziom zgotowali ten los” – wówczas słowa nieznane, dziś obrazujące nam ogrom okrucieństwa, za pomocą którego
naród niemiecki dążył do dominacji w świecie. W kontekście tego
całkowitego zezwierzęcenia , traktowania się rasy niemieckiej, aryjskiej, jako lepszej od innych i dążenia do całkowitego unicestwienia
rasy żydowskiej jako tej gorszej, mamy przykład dominacji chorego
umysłu jednego człowieka, który strachem, terrorem i przemocą
podporządkował sobie tak wielu ludzi. Mimo to PCK musiał się
borykać w kolejnych latach z innymi zagrożeniami, a mianowicie z
socjalizmem, którego równie bolesne skutki odczuwała ludność niemalże całej Europy, jak i wywarło to wpływ na politykę światową.
4. Okres powojenny w czasie realnego socjalizmu
„Gdy będę w więzieniu, a powiedzą wam, że Prymas zdradził
sprawy Boże – nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas ma nieczyste
ręce – nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas stchórzył – nie wierz-
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cie. Gdy będą mówili, że Prymas działa przeciw Narodowi i własnej
Ojczyźnie – nie wierzcie. Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce
i wszystko, co czynie dla kościoła, czynię dla niej”.
Stefan Wyszyński40
Po wyzwoleniu polskich ziem przez wojsko polskie i armię
radziecką powstała na nowo sieć placówek terenowych Polskiego
Czerwonego Krzyża. Równocześnie Zarząd Główny PCK stworzył
nowe zasady współdziałania państwa z organizacją i tym samym 16
maja 1945r. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża uznał za
siedzibę główną stowarzyszenia Zarząd Główny w Warszawie jako
jedyną władzę PCK na terenie Polski.
Pierwsza działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w powojennej Polsce wiązała się przede wszystkim z szeroką, rozwiniętą
pomocą w odnajdowaniu bliskich zaginionych, wyrabianiu nowych
dokumentów tożsamości, rozdawano paczki żywnościowe, odzież,
posiłki. Do normalnego funkcjonowania powróciły należące do organizacji i prowadzone przez nią szpitale, lecznice, punkty sanitarne.
Polski Czerwony Krzyż zainicjował również powstanie działającego
do dziś Pogotowia Ratunkowego, jak również uruchomił stacje
krwiodawstwa aktualnie obecne w całym kraju.
Po wyzwoleniu zasadniczo nastąpiła pozorna stabilizacja, której namiastkę miał zapewnić utworzony Rząd Jedności Narodowej,
którego celem było zapobieganie konsekwentnej sowietyzacji kraju.
Jednak ten cel nie został osiągnięty i jak się później okaże wojska
sowieckie przez wiele dziesiątków następnych lat będą nasz kraj
okupowały, a aparat bezpieczeństwa Związku Radzieckiego wraz z
NKWD będzie skutecznie inwigilował i prześladował społeczeństwo
polskie.
Pomimo zakończonej wojny jej skutki usuwaliśmy jeszcze
przez kilka lat i z zadaniem tym musiała sobie poradzić czerwonokrzyska organizacja. W Polsce rozpoczęła się gruntowa przebudowa
gospodarki, a właściwie jej odbudowa poprzez odgruzowywanie
zrujnowanych miast, fabryk, szkół, szpitali czy też budynków użyteczności publicznej. W tych ekstremalnych warunkach struktury
Polskiego Czerwonego Krzyża, przyzwyczajone do działania w wa40

P. Zuchniewicz, „Ojciec wolnych ludzi” 2011r.
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runkach ekstremalnych, podjęły skuteczne działania w celu objęcia
pomocą najbardziej potrzebujących.
Przede wszystkim tworzono placówki opiekuńczo-sanitarne,
które łączyły w sobie funkcje kilku podmiotów takich jak noclegownia, przychodnia lekarska, miejsce, w którym wydawano posiłki czy
też wydawano niezbędną odzież. Przez te punkty przewinęło się w
krótkim czasie wiele milionów potrzebujących jeńców wojennych,
więźniów obozów koncentracyjnych oraz pracy, uchodźców, repatriantów. Te dwie ostatnie grupy, powstałe w wyniku utworzenia
nowych granic terytorialnych naszej Ojczyzny, trzeba było zapoznać
z nową rzeczywistością, w jakiej się znaleźli, pomóc się im zaklimatyzować w nowych miejscach zamieszkania, a przede wszystkim
znaleźć im pracę.
Jakże istotnym zadaniem dla całej organizacji czerwonokrzyskiej było odnajdowanie rodzin, które zagubiły się w zawierusze
wojennej – to Polski Czerwony Krzyż dla dziesiątków tysięcy ludzi
przez wiele lat był jedynym źródłem nadziei i możliwością na poszukiwanie swoich najbliższych. Tymi właśnie sprawami zajmowało
się utworzone przy Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego
Krzyża Biuro Informacji i Poszukiwań, które zajmowało się także
odzyskiwaniem na terenie Niemiec dzieci, wywiezionych z Polski na
germanizację, często w głąb Rzeszy i przysposabianych przez niemieckie rodziny lub też oddawane do specjalnych ośrodków wychowawczych.
Te czynności, zakrojone na szeroką skalę, nastręczały wielu
trudności, gdyż nie wszyscy korzystający z pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża posiadali status ofiar wojny. Najczęściej z pomocą,
tak bardzo potrzebną w terenach wiejskich, można było dotrzeć jedynie terenowymi ambulansami Polskiego Czerwonego Krzyża z
racji tego, iż sieć dróg, prowadząca na tereny wiejskie praktycznie
nie istniała lub była tak drastycznie zniszczona przez działania wojennego.
Powoli, bo dopiero od roku 1947 można powiedzieć, że działalność Polskiego Czerwonego Krzyża zaczynała przestawiać się z
formy militarnej na działalność pokojową, której podstawowym zadaniem stawało się lecznictwo i higiena poprzez organizację szpitali
oraz sanatoriów, skutecznie mających wypełnić luki w sieci opieki
zdrowotnej.
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Jednakże za sprawą ówczesnych władz Polski rozwój ten został skutecznie ograniczony, ponieważ od roku 1948 władze państwa
rozpoczęły przejmowanie od Polskiego Czerwonego Krzyża ich
placówek, a w szczególności do tzw. upaństwowienia poszły szkoły
pielęgniarstwa oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze. Państwo polskie
pod nadzorem sowieckim, aby zapewnić sobie kontrolę we władzach
naczelnych PCK, obsadzało na stanowiskach kierowniczych osoby
rekomendowane z wojska.
Postępowano tak aż do roku 1951, kiedy to na pierwszym powojennym zjeździe dokonał się swoisty zamach stanu na ówczesne
władze PCK-owskie, gdyż po nowych wyborach, przeprowadzonych
w kontrolowany i zaplanowany sposób, w nowych władzach nie
pozostał nikt z działaczy okresu międzywojennego, a całe kierownictwo spoczęło w rękach lewicy z nadania partii komunistycznej.
Istotną rolę w rozwoju Polskiego Czerwonego Krzyża odegrała młodzież, skupiająca się w szkolnych i młodzieżowych kołach
PCK takich jak dla klas niższych akcja „Czyścioszek” czy dla dzieci
starszych słynne kluby „Wiewiórka”, które przetrwały do schyłku
epoki socjalizmu.
Pomimo różnych zawirowań społecznych w Polsce, które były
prowadzone pod dyktando Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,
Polski Czerwony Krzyż postrzegany był jako orędownik wszystkich
ludzi, dotkniętych przez los i oczekujących pomocy. Autorstwa czerwonokrzyskich działaczy jest powołanie punktów opieki nad chorym w
domu. System zapoczątkowany w latach 70-tych, który do dziś dnia
skutecznie sprawdza się w nowej rzeczywistości XXI wieku. Jakże
istotne znaczenie w dalszym rozwoju struktur Polskiego Czerwonego
Krzyża, w sensie naboru i pozyskiwania nowej kadry, miała współpraca
ze szkołami stopnia wyższego, gdzie młodzi studenci angażowali się w
ruchu Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, który znacząco ożywił działalność w środowisku akademickim.
5. Czasy współczesne
Po roku 1989 przy następujących w całym kraju zmianach, tak
społecznych, jak – przede wszystkim – ekonomicznych, powstało
wiele problemów i uwarunkowań, które zmieniły całkowicie dotychczasowy system działalności Polskiego Czerwonego Krzyża, a także
jego struktury.
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Podstawą główną tych wszystkich zmian była nowa ustawa o
opiece społecznej. Jej wprowadzenie zdecydowanie pogorszyło standardy funkcjonowania organizacji, m.in. przez to, że w związku z
wejściem owej ustawy wiele sióstr PCK utraciło pracę, a tym samym
ich podopieczni stracili nie tylko fachową, ale bardzo serdeczną i
oddaną pomoc wysoce wykwalifikowanych wolontariuszy.
Ostatnia z reform państwowych, z której skutkami do dziś boryka się organizacja, to reforma administracyjna państwa, która weszła w życie 1 stycznia 1999r., ustanawiając nowy podział Polski na
mniejszą ilość województw, jak również ponownie wprowadzając
powiaty jako elementy, dzielące nowo powstałe województwa.
Te zmiany automatycznie zaowocowały likwidacją dawnych
struktur Polskiego Czerwonego Krzyża, usuwając istniejące dotychczas rady okręgowe PCK (odpowiednik wojewódzkich rad), w ich
miejsce wprowadzając okrojoną ilość tychże komórek szczebla wojewódzkiego, podporządkowując ich ilość do ilości nowo powstałych
województw.
Wprowadzona reforma gospodarcza i jej podstawowy element,
czyli zakrojona na szeroką skalę prywatyzacja polskiej gospodarki,
która do tej pory znajdowała się w rękach państwa polskiego i była
głównym źródłem finansowania działań Polskiego Czerwonego
Krzyża, począwszy od Zarządu Głównego, poprzez Zarządy Wojewódzkie, doprowadziła organizację do wieloletniej zapaści finansowej i wprowadziła ogólnokrajową dezorganizację.
Działania te poskutkowały drastycznym powiększeniem się
sfery tzw. ubóstwa społecznego poprzez kilkudziesięcioprocentowe
bezrobocie, którego nowym dla nas, nieznanym dotąd elementem,
znanym jedynie z filmów amerykańskich, jest obecnie istniejąca w
każdym rejonie Polski bezdomność. Równolegle z tymi nowymi
zjawiskami rosła ilość naszych najmłodszych obywateli, czyli dzieci
z wielu rodzin, które są niedożywione, a pomoc, jaką otrzymują w
szkołach oraz w innych placówkach oświaty publicznej, jest niewystarczająca.
W nurt tych zapotrzebowań włącza się aktywnie organizacja
czerwonokrzyska, organizując dożywianie najbardziej potrzebujących w szkołach, przedszkolach publicznych, a także we własnych
ośrodkach na terenie całej Polski. W działaniach tych istotną rolę
zaczyna odgrywać pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych
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dzięki utworzonej na nowo, w nawiązaniu do przedwojennej tradycji,
Rady Pań Polskiego Czerwonego Krzyża, rozpoczynającej swoją
oficjalną działalność w 1995 roku.
Nie sposób nie wspomnieć o obecnej działalności wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża w sferze niesienia pomocy w
domach opieki dla cierpiących, a zwłaszcza dla ludzi starszych, często noszących, jak już wcześniej wspominałem, status bezdomnego.
Ale czy taka jest prawda? Czy mogą być wśród nas ludzie, wypełniający znaczenie słowa „bezdomny”, wynikające ze swojej definicji?
Przecież wszyscy ci ludzie w rzeczywistości mają swoje rodziny,
swoje domy, własne dzieci, pewną historię czy dorobek nie tylko
własnego życia, ale i pokoleniowy, a nagle stają się bezdomnymi.
Właśnie tymi osobami, dziś tak często zapomnianymi przez państwo
polskie, szczególnie przez funkcjonujący w nim system opieki społecznej, zajmują się w większości młodzi działacze Czerwonego
Krzyża poprzez wolontariat w szkołach średnich, jak i też uczelniach
wyższych.
6. Słowem zakończenia
Podsumowując tak w telegraficznym skrócie opisane wydarzenia związane z Polskim Czerwonym Krzyżem, którego istnienienierozłącznie jest związane z życiem, pracą i nauką kardynała Stefana Wyszyńskiego, można określić, iż był on dobrym ojcem duchowym dla tysięcy wolontariuszy, których w sposób pokojowy prowadził w tamtych czasach, jakże niestabilnych.
Panującą wówczas napiętą sytuację kardynał Stefan Wyszyński częściowo załagodził podpisując w 14 kwietnia 1950 roku pierwsze w dziejach powojennego państwa polskiego porozumienie między Katolickim Episkopatem, a komunistycznym rządem. Niemniej
jednak rok później, bo w 1951, władze komunistyczne uchwałą plenarną Komitetu Centralnego partii uchyliły cały ówczesny skład
Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża.
Kardynał Stefan Wyszyński często tak tłumaczył powierzoną
mu rolę w kościele jak i w życiu narodu polskiego – „Nie jestem ani
politykiem, ani dyplomatą, nie jestem działaczem, ani reformatorem.
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Jestem natomiast ojcem Waszym duchowym, pasterzem i biskupem
dusz Waszych, jestem apostołem Jezusa Chrystusa”41.
Summary:
To summarize so in brief described the events associated with
the Polish Red Cross, whose existence is inextricably is linked with
the life, work and teachings of Cardinal Stefan Wyszynski, you can
specify that it was a good spiritual father for the thousands of volunteers who peacefully led in those days, how unstable.
The prevailing tense situation, Cardinal Stefan Wyszynski,
partly quelling signing on 14 April 1950, the first in the history of
post-war Polish state agreement between the Catholic Episcopate,
and the communist government. However, one year later, in 1951,
the communist authorities plenary resolution of the Central Committee of the party opened the then Management Board of the Polish
Red Cross. Cardinal Stefan Wyszynski often as explained entrusted
to his role in the church and in the life of the Polish people - "I am
neither a politician nor a diplomat, I am not an activist or a reformer.
But I'm the father of your spiritual shepherd and bishop of your
souls, I am an apostle of Jesus Christ”.
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Rozdział II
Człowiek wobec wyzwań współczesności
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Justyna Maciaszek

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym i przewlekle chorym
jako wyzwanie dla pomocy społecznej i pracy socjalnej
System opieki nad dzieckiem oraz pomocy rodzinom z dzieckiem przewlekle chorym i niepełnosprawnym realizowany w Polsce
oparty jest na konstytucyjnej zasadzie pomocniczości, personalistycznej koncepcji człowieka, poszanowaniu prawa dziecka do życia
w rodzinie oraz wiedzy o potrzebach emocjonalnych i rozwojowych
dziecka1. Zgodnie ze współczesnym podejściem postuluje się, aby
wsparcie rodzin było pełne i kompleksowe, tylko takie zabezpieczy
bowiem prawidłowy rozwój dziecka chorego. Realizacja tego żądania wymaga współdziałania wzajemnie uzupełniających się podsystemów:
• Rodziny jako najbliższego i opartego na emocjonalnych więzach systemu wzajemnych doświadczeń;
• Grup samopomocy oraz wolontariuszy będących wtórnym
systemem świadczeń pomocowych, realizowanych w bezpośrednich
kontaktach;
• Pośrednich systemów pomocy na które składają się inicjatywy pozarządowe skoncentrowane na działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych;
• Formalnego systemu pomocy medycznej, edukacyjnej oraz
ekonomicznej;
• Formalnego systemu pomocy społecznej reprezentowanego
przez pracowników socjalnych2.
W systemie wsparcia niewątpliwie szczególną rolę odgrywa
pracownik socjalny działa on bowiem nie tylko na rzecz powrotu do
zdrowia dziecka, ale przede wszystkim polepszenia jakości życia w
1

W. Basiak, Miejsce ośrodków wsparcia dziennego w systemie pomocy
dzieciom zagrożonym społecznie, [w:] R. Szczepanik, J. Wawrzyniak (red.),
Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego. Diagnoza i
kierunki rozwoju, Wydawnictwo AHE, Łódź 2012, s. 79.
2
M. Lejzerowicz, I. Książkiewicz, Osoba z niepełnosprawnością a instytucje pomocowe, Gaskor, Wrocław 2012, s. 143.
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chorobie zarówno dziecka jak i jego rodziny. W jego poczynaniach
dominuje ratownictwo, interwencja, poradnictwo oraz kompensacja,
które przybierają różne formy w zależności od rodzaju choroby i
sytuacji rodzinnej3 oraz od specyfiki instytucji pomocy społecznej w
jakiej się porusza. Jednakże niezależnie od miejsca wykonywanej
pracy jest on zobowiązany do podejmowania działań w celu umożliwienia dzieciom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia i możliwości. Jest to tak zwana „pomoc dla samopomocy” będąca podstawowym zadaniem nowoczesnej pracy społecznej.
Jednocześnie warto podkreślić, że specyfika pracy socjalnej rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym i chorym sytuuje się na styku
dwóch dziedzin: pomocy społecznej oraz opieki medycznej i ochrony zdrowia. Dlatego też nie może się ona ograniczać jedynie do
przyznawania świadczeń finansowych chociaż z pewnością stanowią
bardzo ważny element wsparcia rodzin.
Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest próba identyfikacji najistotniejszych trudności związanych z kompensowaniem
dziecięcej niepełnosprawności i wskazanie warunków, jakie powinny
zostać spełnione, aby pomimo choroby i ograniczonej sprawności
dzieci mogły rozwijać się. Niezwykle ważne wydaje się być również
rozpoznanie jakie są potrzeby rodzin z dzieckiem chorym i niepełnosprawnym i w jakim zakresie są one zabezpieczane. Czy udzielane
wsparcie wyrównuje szanse dzieci niepełnosprawnych sprawiając, że
mają one zabezpieczony prawidłowy rozwój oraz wyrównane szanse
na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie? Jakie są możliwości
pomocy emocjonalnej, materialnej, społecznej oraz duchowej rodzinom z dzieckiem chorym i niepełnosprawnym? Czy funkcjonujące w
ramach pomocy społecznej mechanizmy pozwalają na indywidualizację świadczeń oraz usług i dostosowania ich do potrzeb oraz możliwości poszczególnych rodzin? Na ile obecna polityka społeczna
ułatwia rodzinom borykającym się z niepełnosprawnością lub choro-

3

B. Krzesińska-Zych, Pracownik socjalny w przestrzeni życia dziecka
chorego, [w:] M. Czechowska-Bieługa, A. Kanios, L. Adamowska (red.),
Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymierzę etycznoprakseologicznym, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010, s. 81.
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bą dziecka dostęp do uczestnictwa w programach i projektach włączających i integracyjnych?

Funkcjonowanie psychospołeczne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym
Pojawienie dziecka niepełnosprawnego w rodzinie niewątpliwie staje się dla niej źródłem wielu problemów natury wychowawczej, emocjonalnej i społecznej, zwłaszcza wtedy, kiedy jego rehabilitacja przebiega w domu przy zaangażowaniu rodziców i opiekunów4. Warto przy tym zaznaczyć, że rodzina posiada duże możliwości samoregulacyjne i w sytuacji choroby dziecka – pomimo poczucia bólu, straty, cierpienia czy niezawinionej krzywdy – potrafi zmobilizować wszelkie swoje siły. Charakterystyczne jest wówczas dla
niej zarzucanie, w miarę możliwości innych prac po to, aby poświęcić większą ilość czasu na przebywanie z chorym, wizyty w szpitalu,
poszukiwanie możliwości leczenia, dostępu do tańszych, skuteczniejszych leków czy świadczeń. Najczęściej nie ma tutaj bowiem
szybkich diagnoz ani możliwości szybkiego wyleczenia. To mniej
proces czysto medyczny a bardziej edukacyjny obejmujący uczenie
się choroby, uczenie się nowej sytuacji, uczenie się nowej relacji z
chorym czy życia z piętnem choroby5.
Ten edukacyjny wymiar jest bardzo ważny, bo jeżeli dziecko
wypracuje właściwe sposoby radzenia sobie z trudną sytuacją wówczas dalsze życie z chorobą paradoksalnie stać się może życiem pełnym sensu i satysfakcji. Aby było to jednak możliwe wokół dziecka
muszą pojawić się ludzie, którzy będą je wspierać tworząc korzystne
warunki pozachorobowe wspomagające realizację przez dziecko
stojących przed nim zadań oraz kształtujące w nim dojrzałą stabilna
osobowość6. Muszą być to osoby świadome tego, że pojawienie się

4

M. Świderska, Pomoc świadczona rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne, „Pedagogika Rodziny” 2011, nr 1, s. 36.
5
D. Podgórska-Jachnik, T. Pietras, Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,
Warszawa 2014, s. 113.
6
B. Antoszewska, Rodzina i dziecko przewlekle chore – wybrane zagadnienia, [w:] B. Antoszewska (red.), Dziecko przewlekle chore – proble-
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długotrwałej choroby niemalże zawsze w znacznym stopniu pozbawia dziecko normalnych warunków życia dostępnym zdrowym rówieśnikom. Jest to z jednej strony związane z tym, że każde schorzenie w swoisty sposób zmienia warunki psychiczne, z drugiej zaś
strony wszystkie sposoby leczenia utrudniają mniej lub bardziej realizowanie normalnych potrzeb psychicznych. Dochodzi do tego, że
w różnych okresach choroby dziecko nie może zaspokajać tak ważnych dla niego potrzeb jak: potrzeba ruchu, aktywności, bezpieczeństwa, kontaktów z rówieśnikami, samorealizacji czy akceptacji.
Dziecko jest tym bardziej zagrożone problemami poznawczymi,
emocjonalnymi, społecznymi ponieważ ze względu na wiek nie jest
gotowe do samodzielnego radzenia sobie z taką sytuacją7. Do głównych obciążeń na jakie narażone jest dziecko w przebiegu przewlekłej choroby możemy również zaliczyć:
• Złe samopoczucie spowodowane dolegliwościami związanymi z chorobą oraz osłabieniem fizycznym i psychicznym;
• Doznawanie bólu;
• Przeżywanie lęku, którego źródłem jest wiele nieznanych
wcześniej dziecku sytuacji związanych z procesem leczenia, emocje
związane z chorobą oraz brak terapii, która może łagodzić lęk;
• Poczucie cierpienia spowodowane bólem i przeżywanym lękiem, które w konsekwencji prowadzi do depresji, dezorganizacji, a
tym samym utrudnia proces leczenia;
• Ograniczenie aktywności psychoruchowej pojawiające się w
rezultacie unieruchomienia, które izoluje dziecko od środowiska,
ogranicza jego doświadczenia poznawcze, skazuje na bezczynność
oraz uzależnienie od innych8.
Ograniczenia w funkcjonowaniu rodziny wynikające z niepełnosprawności czy choroby dziecka stanowią więc realne zagrożenie
wykluczeniem z życia społecznego. Dochodzi do paradoksalnej sytuacji: z jednej strony zwiększa się bowiem poziom oczekiwań co do
my medyczne, psychologiczne i pedagogiczne. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2011, s. 34-35.
7
B. Ziółkowska, Dziecko chore w domu, w szkole i u lekarza. Jak
wspomagać rozwój dzieci przewlekle chorych, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2010, s. 25-26.
8
B. Krzesińska-Zych, dz. cyt., s. 80-81.
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zakresu, obszaru, częstotliwości usług i państwo zgodnie z oczekiwaniami społecznymi zwiększa wysiłki zmierzające do zminimalizowania obszarów wykluczenia społecznego, z drugiej zaś strony
nadal wiele rodzin nie ma możliwości realizacji swoich planów i
zamierzeń jak inne rodziny.
Obszary wsparcia rodziny z dzieckiem chorym i niepełnosprawnym
Rodzina bardzo często nie jest więc w stanie sama poradzić
sobie z sytuacją kryzysową, co potwierdzają wyniki wielu badań. W
większości rodzin stwierdza się poważne niedostatki w wewnątrzrodzinnej strukturze psychospołecznej. Rodziny w nieumiejętny sposób dokonywały podziału obowiązków, w rezultacie czego ich
znaczna część przypadała na matki, co z kolei negatywnie odbijało
się na pełnieniu przez nie roli żony oraz matki dla zdrowych dzieci.
Ponadto istotne zmiany widoczne były w sposobach komunikowania
się, strukturze władzy (manipulowanie rodzin) oraz w klimacie emocjonalnym rodziny (pojawienie się depresji)9. Dlatego tak ważne jest
zdiagnozowanie obszarów możliwego wsparcia, które następnie
muszą zostać ujęte adekwatnie do potrzeb we wzmacnianiu radzenia
sobie z niepełnosprawnością. Obszary wsparcia obejmują:
• Wsparcie emocjonalne, polegające na tworzeniu takich relacji
między dawcą a biorcą, aby dziecko chore mogło uwolnić się od stresu i
negatywnych uczuć towarzyszących chorobie. Pomocne w tym zakresie
będzie okazywanie troski, tworzenie atmosfery zrozumienia i akceptacji
oraz tzw. doping emocjonalny, czyli okazywanie uznania dla wszelkich
sukcesów w zakresie rehabilitacji i samoobsługi.
• Wsparcie informacyjne, które obejmuje głownie udzielanie
porad pozwalających zrozumieć zasady i przebieg terapii oraz przebieg choroby i jej skutki zdrowotne i społeczne. To także uczenie
rodzin konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów wynikających z choroby czy niepełnosprawności.
• Wsparcie instrumentalne, dotyczące świadczenia konkretnych usług, zabiegów, które z jednej strony poprawiają stan zdrowia,
9

W. Świętochowski, System rodzinny wobec przewlekłej choroby somatycznej. Czy rodzina ma korzyść z choroby, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010, s. 79.
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a z drugiej ułatwiają sytuację życiową dziecka przewlekle chorego.
Wsparcie instrumentalne to również wyposażenie chorego dziecka w
umiejętności w zakresie samoopieki, co maksymalizuje bio-psychospołeczny potencjał oraz sprzyja wypracowaniu mechanizmów kompensujących w ramach zalecanych standardów postępowania z osobami niepełnosprawnymi.
• Wsparcie rzeczowe mające na celu poprawę sytuacji materialnej przede wszystkim przy pomocy rożnego rodzaju świadczeń
finansowych. Tego rodzaju wsparcie pomaga rekompensować niższą
pozycję ekonomiczną spowodowaną koniecznością ponoszenia
większych wydatków oraz ograniczonymi możliwościami zarobkowymi rodziców dziecka.
• Wsparcie wartościujące polegające na wyrażeniu akceptacji
dla dziecka niepełnosprawnego oraz doceniania i podkreślania jego
potencjału oraz dokonań w różnych formach aktywności: rolach
społecznych, twórczości artystycznej czy osiągnieciach w zakresie
samoobsługi.
• Wsparcie duchowe, dotyczące głównie sytuacji krytycznych,
kiedy przewlekły ból, cierpienie czy nieznośne ograniczenia dotyka
różnych sfer życia10.
• Wsparcie prestiżowe wspierające więzy społeczne.
• Inicjowanie obcowania społecznego, czyli takich form radzenia sobie ze stresem jak udział w różnych formach życia towarzyskiego, np. koncertach, spotkaniach, wyjścia do kina, teatru, udział w
imprezach turystycznych, sportowych11.
Rodzina potrzebuje wsparcia społecznego oraz szerokiej pomocy nie tylko po to, aby poprawić sytuację dziecka i stworzyć mu
lepsze szanse życiowe, ale nie dopuścić do jeszcze większej destabilizacji i dysfunkcjonalności całego systemu. Na czoło potrzeb rodzin
wychowujących niepełnosprawne dziecko wysuwa się wówczas
akceptacja społeczna, znalezienie właściwego miejsca dla dziecka w
10

E. Rutkowska, Wsparcie jako element rehabilitacji kompleksowej
osób z niepełnosprawnością, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy,
rozwiązania” 2012, nr 3, s. 44-46.
11
M. Karwowska, Rodzina dziecka niepełnosprawnego intelektualnie –
beneficjentem pomocy i społecznego wsparcia, „Rocznik Naukowy Kujawsko- Pomorskiej Szkoły Wyższej” 2011, nr 6, s. 67
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systemie służb opiekuńczych, edukacyjnych i rewalidacyjnych oraz
specjalistyczna pomoc nakierowana na dziecko i samych rodziców.
Równie ważny jest dostęp do informacji i poradnictwa oraz wspieranie i monitorowanie uczestnictwa w grupie dającej poczucie więzi, a
także modelującej wzorce konstruktywnego radzenia sobie z nietypową sytuacją12.
Generalnie opieka nad dzieckiem przewlekle chorym i niepełnosprawnym sprowadza się do trzech swoistych obciążeń: czasowych (przy wysokim stopniu niepełnosprawności, ciężkości choroby
czy też w przypadku pojawiających się rzutów chorobowych), fizycznych (w czasie rehabilitowania, pielęgnowania) oraz psychicznych, związanych z nadmiarem obowiązków13. Ważnym problemem
pojawiającym się w obliczu wystąpienia w rodzinie przewlekłej choroby jest zachowanie równowagi pomiędzy realnymi możliwościami
terapii i naturalną chęcią całkowitego usunięcia choroby, między
wydatkami na dziecko chore a pozostałe zdrowe dzieci oraz między
czasem poświęconym dziecku choremu a jego zdrowemu rodzeństwu. Równowaga ta powinna także dotyczyć angażowania opiekunów w obowiązki opiekuńcze, rodzicielskie, małżeńskie z których
czerpać będą satysfakcję i motywację do dalszego codziennego
funkcjonowania14.
Wybrane formy pomocy finansowej rodzinom z dzieckiem
chorym i niepełnosprawnym
Jakość choroby przewlekłej wpływa na charakter indywidualnych problemów rozwojowych takich jak: całkowite zahamowanie
rozwoju czy postępująca niepełnosprawność intelektualna, psychiczna lub fizyczna. Skutkiem tego może być perspektywa dożywotniego
opiekowania się dzieckiem oraz niepewność co do jego losu po
śmierci rodziców15. Przewlekła choroba dziecka najczęściej wyłącza
12

M. Świderska, Pomoc świadczona rodzinie wychowującej dziecko
niepełnosprawne, „Pedagogika Rodziny” 2011, nr 1, s. 43.
13
J. Szymanowska, Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Pomoc i
wsparcie społeczne, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2008, s. 23.
14
B. Ziółkowska, dz. cyt., s. 29.
15
Tamże, s. 73.
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z pracy jedną z osób w rodzinie. Ograniczenie to może mieć charakter względny, kiedy członkowie rodzin pracują, ale rezygnują z
atrakcyjniejszej pracy czy też wspinania się po szczeblach kariery
zawodowej. Najczęściej jednak konieczna jest całkowita rezygnacja
z pracy – zazwyczaj matki. Rezultatem tego jest gorsza sytuacja
ekonomiczna rodziny, co między innymi potwierdzają badania Grażyny Mikołajczyk Lerman, zgodnie z którymi aż 39,1 % z 601 przebadanych rodzin spełniało kryteria ubóstwa. Jeżeli dodamy do tego
niską aktywność zawodową, niski poziom wykształcenia to jeszcze
bardziej pogłębia to trudną sytuację takiej rodziny. Co prawda rodziny dobrze sytuowane również potrzebują pomocy i wsparcia, ale tam
gdzie dodatkowo występuje bieda tworzy się cały kompleks czynników wykluczających i ściągających na margines społeczny. Można
pokusić się o stwierdzenie, że „dziecko niepełnosprawne w biednej
rodzinie jest wykluczone już na starcie”16.
Do finansowych problemów rodziny przyczynia się niewątpliwie również konieczność ponoszenia wydatków medycznych: na
leczenie i lekarstwa, wizyty u specjalistów, zabiegi rehabilitacyjne,
wyjazdy do sanatorium i na turnusy. Do tego doliczyć powinniśmy
koszty sprzętów ortopedycznych dzięki którym dziecko chore lub
niepełnosprawne będzie mogło lepiej funkcjonować w społeczeństwie (łóżka ortopedyczne, wózki inwalidzkie, protezy, autolektor,
aparaty słuchowe itp.). Ważnym problemem z którym niejednokrotnie muszą się uporać rodzice jest również konieczność przystosowania domu/mieszkania i otoczenia dla potrzeb dziecka17.
Z związku powyższym formy pomocy rodzinom z dzieckiem
przewlekle chorym obejmują głównie wsparcie instrumentacyjne
oraz finansowe: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych i okresowych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych i celowych na pokrycie części lub całości kosztów leczenia, przyznawania i realizowania usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych18.
Podstawowym aktem prawnym regulującym przyznawanie
pomocy finansowej rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym jest
16

D. Podgórska-Jachnik, T. Pietras, dz. cyt., s. 111.
W. Janocha, Rodzina z osobą niepełnosprawną w społecznym systemie
wsparcia, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2009, s. 22.
18
B. Krzesińska-Zych, dz. cyt., s. 82.
17
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ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
oraz ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, gdzie
niepełnosprawność jest tak wymieniona jako jeden powodów uprawniających do licznych świadczeń z pomocy społecznej. Podstawą
przyznawania pomocy finansowej oraz różnego rodzaju ulg czy
uprawnień jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności19. Przyznawane są one przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o
Stopniu Niepełnosprawności, które zostały powołane na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzicom (faktycznym opiekunom) może być
przyznane
• Świadczenie pielęgnacyjne20, które przysługuje rodzicom lub
faktycznym opiekunom dziecka niepełnosprawnego, którzy rezygnują z pracy po to, aby sprawować opiekę nad niesamodzielnym członkiem rodziny.

19

Ustawa wprowadziła trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany oraz znaczny. Ponadto w ustawie określono, że osoby, które nie ukończyły
16 roku życia, zaliczone są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną
sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej
12 miesięcy z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia
organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub
pomocy w zaspakajaniu potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie
potrzebne osobie w danym wieku. U dzieci poniżej 16 roku życia nie określa się
więc stopnia niepełnosprawności.
20
Świadczenie pielęgnacyjne zostało wywalczone przez rodziców dzieci
niepełnoprawnych podczas wielomiesięcznego protestu, który rozpoczął się
w marcu 2014 roku. Jednakże wiele innych postulatów takich jak: szybki
dostęp do lekarzy specjalistów, zwiększenie liczby godzin darmowej rehabilitacji, większe dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, większa
możliwość refundacji sprzętu medycznego nie zostało zrealizowanych do
tej pory. L. Anannikova, Rodzice niepełnosprawnych dzieci pojechali protestować do Brukseli. „W Polsce czujemy się zlekceważeni”.
http://wyborcza.pl/1,75478,18925191,rodzice-niepelnosprawnych-dziecipojechali-protestowac-do-brukseli.html (data pobrania: 08.11.2016 r).
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• Zasiłek pielęgnacyjny21 przyznawany w celu częściowego
pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej
egzystencji. Przysługuje on dzieciom niepełnosprawnym (po 16 roku
życia przysługuje wyłącznie osobom legitymującym się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności).
• Zasiłki okresowe, zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe
(przyznawanie nawet wówczas, kiedy dochód w rodzinie przekracza
ustawowe kryterium dochodowe22).
• Zasiłki rodzinne, które mają na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przysługują one co prawda rodzicom
wszystkich dzieci, jednakże dzieci niepełnosprawne mogą je otrzymywać dłużej; ponadto kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego w sytuacji wychowywania dziecka
niepełnosprawnego jest wyższe.
• Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym: dodatek z tytułu
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje na
pokrycie wydatków związanych z pokryciem kosztów kształcenia i
rehabilitacji dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania
dziecka (w tym dziecka z niepełnosprawnością).
• Pomoc w ramach programu Rodzina 500 Plus.
• Pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)23 obejmuje dofinasowanie zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, dofina21

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 złotych i nie był
on waloryzowany od ośmiu lat. Podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od wielu już lat jest jednym z postulatów rodziców dzieci niepełnosprawnych i opiekunów niepełnosprawnych dorosłych.
22
Od 1 października 2015 roku obowiązujące kryterium dochodowe do
celów pomocy społecznej wynoszą: dla osoby w rodzinie 514,00 zł a dla
osoby samotnie gospodarującej 634,00 zł.
23
Badania prowadzone przez Witolda Janochą wykazały, że pomoc z
PFRON trafia przede wszystkim do rodzin dobrze sytuowanych, legitymujących się wyższym lub średnim wykształceniem i mieszkających w miastach. W. Janocha, dz. cyt., s. 50-60.
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sowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Ponadto PFRON udziela pomocy w ramach realizowanych programów np.: „Aktywny Samorząd”, gdzie można było
m.in. uzyskać dofinasowanie do wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym lub zakupie oprzyrządowania do posiadanego samochodu24.
• Podatkowa ulga rehabilitacyjna w ramach której odliczeniu
od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki
związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.
O efektywności powyższych form pomocy finansowej w dużej
mierze decydują predyspozycje i kompetencje zawodowe pracowników socjalnych. Od ich przygotowania zawodowego oraz poziomu
empatii zależy bowiem to czy rodziny dzieci niepełnosprawnych
przejdą przez skomplikowane procedury obowiązujące. Dlatego też
szczególnego znaczenia nabiera rozeznanie przez pracowników socjalnych potrzeb rodzin z małych miejscowości, ponieważ ich członkowie mają zazwyczaj niższe kwalifikacje, są silnej izolowane ze
względu na chorobę, a ponadto nie są zorientowane w możliwościach uzyskiwania pomocy i przechodzenia procedur. W środowisku takim pracownik socjalny jest swego rodzaju przewodnikiem,
który procedurę wsparcia rozpoczyna od złożenia rodzinie optymalnej oferty pomocy, po uprzednim zebraniu pełnych informacji na
tematy ich istotnych potrzeb, problemów i oczekiwań w zakresie ich
rozwiązania25.
Praca socjalna oraz pozostałe formy wsparcia rodzinom z
dzieckiem chorym w systemie pomocy społecznej
Zadania pracownika socjalnego wobec chorego dziecka i jego
rodziny wyznacza niewątpliwie charakter instytucji w której jest
zatrudniony. Może on bowiem wspierać rodzinę pracując w ośrodku
pomocy społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodku
rewalidacyjno-wychowawczym, warsztatach terapii zajęciowej, domu pomocy społecznej, szpitalu psychiatrycznym, organizacjach
24

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywnysamorzad/1644,Pilotazowy-program-Aktywny-samorzad.html (data pobrania: 14.11.2016 r.).
25
M. Lejzerowicz, I. Książkiewicz, dz. cyt., s. 140-141.
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pozarządowych i innych. Zakres i formy pracy socjalnej z rodzinami
z dzieckiem chorym i niepełnosprawnym mogą być również różne w
zależności od celu współpracy, kontekstu instytucjonalnego oraz
specyfiki danej rodziny. Jednakże niezależnie od miejsca w którym
pracownik socjalny pełni swoje obowiązki podejmując się pomocy
na rzecz rodzin z dzieckiem przewlekle chorym i niepełnosprawnym
powinien pamiętać o reagowaniu na każdy rodzaj potrzeb i zagrożeń.
Praca socjalna z rodziną z dzieckiem nieuleczalnie i długotrwale chorym rozpatrywana może być z trzech perspektyw. Po
pierwsze wsparcie udzielanie rodzinie znajdującej się w kryzysie
staje się „ochronnym parasolem”, który pomaga utrzymywać wewnętrzną równowagę oraz zabezpiecza przed dezorganizacją systemu rodzinnego. Ponadto działania pomocowe na rzecz rodziny to
wsparcie najefektywniejszej i najtańszej instytucji, która świadczy
wielopłaszczyznową, długotrwałą opiekę nad osobą chorą. I wreszcie
troska o utrzymanie potencjału rodzinnego oznacza zapewnienie
maksymalnie wysokiej jakości życia osoby chorej, co z pewnością
nie byłoby możliwe w jakiejkolwiek instytucji pomocowej26. Praca
socjalna świadczona na rzecz rodziny z dzieckiem chorym i niepełnosprawnym oparta jest na zasadzie pomocniczości, czyli współdziałania z instytucją pomocy społecznej w wyjściu z trudnej sytuacji,
uruchomieniu samoaktywności oraz przejściu od „pomocy do samopomocy”. Będzie to więc udzielanie wsparcia jedynie o charakterze
subsydiarnym i umiejętności wycofywania się z pomocą lub jej modyfikowaniu w przypadku podjęcia na nowo nałożonych funkcji i ról
społecznych. Praca socjalna stanowić więc będzie długotrwałe działanie edukacyjne i korekcyjne27.
Rola pracownika socjalnego uwydatnia się szczególnie w
okresie tzw. konstruktywnego przystosowania się do sytuacji. Rodzice zadają sobie wówczas szereg pytań: czy i w jaki sposób można
pomóc dziecku? Jakie są przyczyny niepełnosprawności dziecka?
Jaki wpływ będzie miała niepełnosprawność na rozwój psychospo26

S. Pawlas-Czyż, Nieuleczalna choroba w rodzinie – wyzwanie dla
pracy socjalnej, „Praca Socjalna” 2009, nr 4, s. 53-54.
27
J. Rajewska de Mezer, E. Flaga, Rola edukacyjna pomocy społecznej
we wspieraniu rodzin osób niepełnosprawnych psychicznie, „Studia Edukacyjne” 2013, nr 26, s. 151.
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łeczny dziecka oraz na funkcjonowanie rodziców i rodzinę? Jak należy postępować z dzieckiem? Jaka może być jego przyszłość? Rodzice podejmują więc próbę racjonalnych działań na czoło których
wysuwają się różne zabiegi wychowawcze i rehabilitacyjne. Funkcjonowanie rodziców (rodziny) zaczyna organizować się wokół
wspólnego celu jakim jest niesienie pomocy dziecku28. Dlatego tak
ważne jest, aby pracą socjalną oraz wsparciem emocjonalnym obejmować również rodziców i innych faktycznych opiekunów chorego
przewlekle dziecka, ponieważ są oni narażeni na wystąpienie tzw.
zespołu obciążenia opiekuna (caregiver burden)29, będącego konsekwencją długotrwałej opieki oraz fizycznych, psychicznych, społecznych i finansowych kosztów jakie są ponoszone. Samo obciążenie obejmuje zróżnicowaną problematykę w której można wyróżnić
dwie części składowe: obiektywną (negatywne zmiany stanu zdrowia, w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym opiekuna, problemy finansowe i inne) oraz subiektywną, czyli indywidualne reakcje opiekuna związane z odczuwanym napięciem psychicznym i
innymi reakcjami emocjonalnymi30.
Pracownik socjalny już podczas pierwszego wywiadu z rodziną ma więc możliwość podjęcia działań profilaktycznych dlatego też
należy uświadomić rodzicom ich fundamentalną rolę w dbaniu o to,
aby życie codzienne w sytuacji choroby lub niepełnosprawności
dziecka było możliwie najnormalniejsze. Rodzice powinni uzyskać
odpowiedni instruktaż dotyczący opieki nad dzieckiem oraz konsultacji zarówno medycznych, psychologicznych jak i pedagogicznych.
W sytuacji choroby niezbędna jest nie tylko osłona socjalna, ale i
stymulowanie aktywności rodziny w radzeniu sobie z następstwami
choroby31. Może być to zapewnienie opieki w placówkach wsparcia
28

K. J. Zabłocki, W. Brejak, Problemy rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, „Fides et ratio” 2012, nr 1, s. 38.
29
Zamiennie używa się takich pojęć jak „stres w rodzinie”, „brzemię rodziny”.
30
M. Ciałkowska-Kuźmińska, M. Kasprzak, Obciążenie opiekuna jako
czynnik delegowania opieki do instytucji psychogeriatrycznych, „Psychogeriatria Polska” 2012, nr 9, s. 71.
31
B. Antoszewska, Dziecko z choroba nowotworową – problemy psychopedagogiczne, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2006, s. 241-242.
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takich jak ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze czy warsztaty terapii
zajęciowej lub środowiskowe domy pomocy społecznej w przypadku
dzieci niepełnosprawnych, które ukończyły 18 rok życia. Pracownik
socjalny może również inicjować powstawanie lub rozwój grup samopomocowych, czyli takich, które powstały by zrekompensować
brak instytucji, które działają w danej społeczności lokalnej. Skuteczność oddziaływania grup samopomocowych polega na przede
wszystkim na tym, że zazwyczaj są one źródłem niewymiernych
korzyści dla swoich uczestników, ponieważ:
• umożliwiają poszerzenie wiedzy o wspólnym problemie i
uzyskanie pomocy w jego lepszym zrozumieniu,
• dają emocjonalne oraz społeczne oparcie, które ułatwia opanowanie stresu będącego skutkiem zaistniałego problemu,
• pozwalają zapanować nad traumatyczną sytuacją dzięki wzajemnemu wspieraniu się po to, aby zaakceptować problem,
• rozwijają samowystarczalność, dzięki której możliwe jest
wyjście z roli bezradnej ofiary,
• rozbudzają własne możliwości terapeutyczne poprzez poznanie i przyswojenie sposobów, jakie wykorzystują inni członkowie
grupy w radzeniu obie z określonymi problemami,
• pozwalają osiągnąć poprzez kontakt i wspólne działania z
osobami mającymi ten sam problem psychospołeczny lub znajdującymi się w tej samej sytuacji substytutu tego, co utraciło się w skutek
swojej niepełnosprawności32.
Zakończenie
Warto podkreślić, że pomimo licznych form pomocy oferowanych przez państwo sytuacja materialna, opiekuńcza, zdrowotna czy
społeczna rodzin wydaje się niekorzystna. Tym bardziej, że jak wynika z badań Zofii Kawczyńskiej-Butryn rodzice chorych i niepełnosprawnych dzieci są wciąż mało aktywni i oczekują „wyręczania”
ich przez pracowników socjalnych. Sytuację pogarsza również fakt
pojawiania się u rodziców albo tendencji do idealizowania aktualnego i przyszłego stanu rozwojowego swoich dzieci albo niedostrzegania szans dziecka na rozwój oraz samodzielne i aktywne życie. W
32
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M. Karwowska, dz. cyt., s. 75.

obu przypadkach rodzice przyjmują postawę bierną lub mało aktywną, wyczekującą i nie wierząc w możliwość uzyskania pomocy lub
nie dostrzegając jej potrzeby i nie wiedząc gdzie jej szukać nie podejmują w ogóle żadnych działań33.
Tymczasem pomoc osobom niepełnosprawnym powinna być
udzielana tak, aby w przyszłości osoby te mogły w miarę możliwości
znaleźć się poza sferą zbytniej opiekuńczości systemu i aby umiały
w sposób optymalny funkcjonować w sytuacji trudnej. Instytucje
pomocy społecznej powinny być jedynie wsparciem w sytuacji kryzysowej, a nie zewnętrznym i dożywotnim przeniesieniem odpowiedzialności34. Skuteczność pomocy społecznej i rehabilitacji uwarunkowana jest przy tym sprawnym i systematycznym niwelowaniem
występujących w środowisku barier psychologicznych, prawnych,
ekonomicznych oraz funkcjonalnych ograniczających niejednokrotnie i tak niekorzystne warunki socjalno-bytowe, ich pełną adaptację
społeczną i swobodny dostęp do obiektów użyteczności publicznej i
środków komunikacji35. Tworząc system wsparcia należy pamiętać,
aby oprzeć go na potencjale tkwiącym w środowisku i uruchomieniu
działań samopomocowych. Tylko takie rozwiązanie wydaje się być
najbardziej korzystne zarówno dla rodzin jak i dla społeczności lokalnej i samorządu.

Streszczenie
Specyfika pracy socjalnej na rzecz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi i chorymi przewlekle sytuuje się na styku dwóch dziedzin: pomocy społecznej oraz opieki medycznej i ochrony zdrowia.
Dlatego też obejmuje ona nie tylko przyznawanie świadczeń finansowych (zasiłków, dodatków oraz dofinansowań), ale również
wsparcie edukacyjne, korekcyjne i psychospołeczne. Tworząc system wsparcia należy pamiętać, aby oprzeć go na potencjale tkwiącym w środowisku i uruchomieniu działań samopomocowych. Tylko
takie rozwiązanie wydaje się być najbardziej korzystne zarówno dla
rodzin, jak i dla społeczności lokalnej i samorządu.
33

Z. Kawczyńska-Butrym, Rodzinny kontekst zdrowia i choroby, Warszawa 1995, s. 93-94.
34
M. Lejzerowicz, I. Książkiewicz, dz. cyt., s. 127.
35
Tamże, s. 134-135.
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Summary
The family with a child with disability and with a chronic disease as a challenge for the social assistance and social work
The specificity of social work for families with disabled children and chronically disease is located at the junction of two fields:
social assistance and medical care and health. Therefore, it includes
not only the granting of financial benefits but also to support educational, corrective and psychosocial. By creating a support system
should also remember to base it on the potential which is present in
the environment and trigger the self-help activities. Only such a solution seems to be the most advantageous for both families and for the
local community and local government.
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Beata Janeczko

Śmierć w domu czy instytucji - wyzwania i dylematy
Nauka mówi: „Musimy żyć” – i szuka środków,
by przedłużyć, ulepszyć, ułatwić i umocnić życie,
by uczynić je znośnym i dającym się zaakceptować.
Mądrość zaś mówi: „Musimy umrzeć” –
i stara się pomóc nam umrzeć dobrze.
(Miguel de Unamuno y Lugo)

Wprowadzenie
Cierpienie, trudności, kryzysy są nieodłącznymi elementami
ludzkiej egzystencji. Takimi z którymi najtrudniej jest nam się pogodzić i najtrudniej jest nam je zaakceptować. Dzisiejszy świat nastawiony na zabawę, kult doskonałości i młodości nie ułatwia zrozumienia i zaakceptowania cierpienia, choroby a tym bardziej śmierci.
Temat śmierci zdecydowanie nie należy do kręgu codziennych
zainteresowań Polaków. Badania CBOS-u z 2005 roku pokazały, że:
29% respondentów nigdy nie myśli o śmierci, a prawie połowa
(45%) robi to rzadko lub bardzo rzadko; do częstszych refleksji na
ten temat przyznaje się jedynie co czwarty badany (26%)1. Temat
śmierci to temat drażliwy, delikatny. Współczesny człowiek ze
śmiercią nie potrafi i nie chce się pogodzić, zaakceptować jej. Tymczasem śmierć jest wpisana w istnienie człowieka.
Proces umierania jest dla człowieka zarówno umierającego jak
i opiekującego się nim przeżyciem traumatycznym. Chwila zbliżającej się śmierci członka rodziny to często walka z samym sobą, z
lękiem przed towarzyszeniem czy oglądaniem śmierci osoby bliskiej,
ale również z lękiem, żeby taka osoba nie była sama w ostatnich
chwilach swojego życia. W społeczeństwie tradycyjnym, moralnym
obowiązkiem jest pomoc najbliższym w sytuacjach trudnych: starości czy chorobie. Różnie taka opieka może być postrzegana przez
człowieka jako wyraz miłości i wdzięczności, szacunku, może być
1

Stosunek Polaków do śmierci. Komunikat z badań, BS/98/20005,
CBOS, Warszawa 2005.
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postrzegana jako obowiązek czy wreszcie jako efekt presji otoczenia,
jako ciężar, katorga, coś co niszczy człowieka.
W naszej kulturze 60-70%2 ludzi umiera w szpitalu. W szpitalu rodzimy się i umieramy. W ten sposób eliminuje się z kultury ideę
domu. Z dawnego domu zostało mieszkanie, ponieważ nie ma już
tam dwóch najważniejszych zdarzeń egzystencjalnych3. Przy czym
śmierć w domu nie zawsze jest możliwa. Rodzina nie jest w stanie
zapewnić odpowiednich warunków, zaopiekować się lub nie chce
tego zrobić. Zanika naturalny system opieki i oparcia dla osób chorych i starych, umierających. Coraz częściej we współczesnym świecie obserwujemy proces instytucjonalizacji, medykalizacji życia jak
również śmierci. Celem artykułu jest ukazanie procesu instytucjonalizacji śmierci we współczesnym świecie, przyczyn i konsekwencji
tego zjawiska.
Od medykalizacji życia do medykalizacji śmierci- zmiany
podejścia do śmierci i umierania
Współcześnie obserwujemy szybki rozkwit medycyny i dyscyplin z medycyną powiązanych. Ten fakt wywiera ogromny wpływ
na życie indywidualne człowieka, jak i społeczno-kulturowe.
Proces medykalizacji możemy obserwować na wielu płaszczyznach i w odniesieniu do wielu sfer życia. W zasadzie nie ma już
domeny ludzkiego życia, która by nie była przedmiotem zainteresowania szeroko rozumianego systemu zdrowotnego, z medycyną i
służbą zdrowia zajmującymi w nim centralną pozycję4. Kultury
współczesnych społeczeństw przeniknięte są wartościami i symbolami, wywodzącymi się z medycyny. Towarzyszy temu przekonanie
o jej pozytywnym wpływie na życie społeczne. Sukcesy w walce z
chorobami doprowadziły do wzrostu zaufania wobec medycznej
2

Mimo iż coraz więcej zgonów następuje w szpitalach, zdecydowana
większość respondentów w badaniu CBOS-u z 2005 roku (68%) za właściwsze miejsce do umierania uznaje dom (Stosunek Polaków do śmierci.
Komunikat z badań, BS/98/20005, CBOS, Warszawa 2005).
3
M. Górecki, Hospicjum w służbie umierających, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2000, s.9.
4
J. Kłos, M. Gromadecka-Sutkiewicz, M. Zysnarska, Medykalizacja –
wyzwanie XXI wieku, [w:] „Hygeia Public Health” 2014, nr 49(3), s.383.
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interwencji. Dodatkowo zachodzący równolegle proces sekularyzacji
spowodował, że dotychczasowa, tradycyjna reakcja społeczna na
chorobę o charakterze magiczno-religijnym zastępowana była reakcją medyczną. Wiązała się ona z przejęciem odpowiedzialności za
zdrowie przez profesjonalistów. Wiara w naukę i racjonalność spowodowała rozwój medycznej wiedzy. Medycyna obejmuje swym
zasięgiem coraz więcej obszarów życia społecznego. Następuje proces uzależnienia się od niej społeczeństw (medykalizacja życia społecznego)5. Ponadto rozwój medycyny doprowadził do zniesienia
granicy między życiem a śmiercią, dał możliwość sztucznego podtrzymywania życia i nadzieję na oszukanie śmierci. Postępująca specjalizacja i rozwój technologiczny medycyny doprowadził do instytucjonalizacji chorób6.
Paradygmat medycyny współczesnej umieszcza chorobę w
dziedzinie nauk przyrodniczych, procesy chorobowe tłumaczy w
terminach anatomii i fizjologii. Choroba to defekt w funkcjonowaniu
maszyny biologicznej jaką jest organizm ludzki,. W centrum zainteresowania medycyny leży choroba. Redukuje się tu problem zdrowia
do jednostek chorobowych. Chorowanie zawęża się do fizjologicznych i biologicznych parametrów funkcjonowania człowieka. Lekarz
zaś wykorzystuje skomplikowaną aparaturę techniczną do orzekania
o stanie chorego a następnie eliminowania choroby. Celem nadrzędnym terapii jest wyleczenie. Śmierć traktuje się jako niepowodzenie7.
W takim podejściu, paradygmacie redukcjonistycznym nie ma miejsca dla rodziny, nie jest ona brana pod uwagę. Tu najważniejsza jest
walka z chorobą. Ugruntowuje to postawę przekazywania odpowiedzialności za chorego w ręce fachowców. Tymczasem człowiek nigdy nie choruje sam. Choroba zawsze dotyka również najbliższych. W
przypadku choroby przewlekłej o niepewnym rokowaniu, zmiany
jakie ona przynosi często doprowadzają do trwałego przekształcenia
5

U. Domańska, Medykalizacja i demedykalizacja macierzyństwa, [w:]
W. Piątkowski, W. A. Brodniak (red.), Zdrowie i choroba. Perspektywa
socjologiczna, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie, Tyczyn
2005, s.311.
6
M . Górecki, Hospicjum w służbie umierających, dz.cyt., s. 10.
7
A. Kasperczyk, Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i
hospicyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 71-72.
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struktury rodzinnego systemu. Dlatego w promowanym w ostatnich
latach paradygmacie holistycznym ujmuje się pacjenta całościowo, w
jego relacjach z innymi ludźmi, zwłaszcza systemem rodzinnym.
Oddawanie pacjenta pod opiekę najbliższych postrzegane jest tu jako
rozwiązanie optymalne, pozwalające korzystać mu z pełni wsparcia.
Wskazuje się tu także na konieczność wspierania samych rodzin z
zewnątrz8.
Medykalizacja dotyczy również zjawiska śmierci i umierania.
W XX wieku mamy do czynienia w związku z tym z marginalizacją
śmierci i zmarłych. Przyczyną tego jest komercjalizacja, która włącza śmierć w cykl konsumpcji- od trumny po cmentarz, oraz właśnie
medykalizacja, przejmująca poprzez hospitalizację pełną opiekę nad
chorym i umierającym. Przyczynia się do tego również deprecjacja
tych struktur rodzinnych czy też wspólnotowych, w ramach których
organizowano wcześniej wszelkie obrzędy związane ze śmiercią9.
Wyparto obraz śmierci z codziennego życia. Znakiem współczesnego podejścia do problematyki tanatycznej jest wyścig ze śmiercią związany z rozwojem technologii medycznej. Podejmowane są próby wydłużania ludzkiego życia wszelkimi dostępnymi sposobami i
metodami, aby jeszcze bardziej oddalić moment śmierci, a tym samym by lekarz mógł mieć poczucie osiągniętego sukcesu10.
Dziewiętnastowieczny mieszczański zwyczaj rodzinnych spotkań przy łożu śmierci zanikł w XX wieku. Współczesne zmiany w
dużym stopniu dotknęły bowiem rodzinę, która gromadziła i przekazywała mieszczańskie wartości moralne. Ogólnie przyjętą praktyką
jest odsuwanie dzieci i siebie od umierającego oraz specyficzna tajność umierania, na które nie ma już współcześnie miejsca11. Można
mówić o zaniku rodzinnej śmierci. Doprowadziło do tego wiele wzajemnie powiązanych czynników: postęp urbanizacji, miejskiego stylu
życia; rozwój medycyny; nowe możliwości lekarzy, a także coraz
większa odpowiedzialność wszystkich pracowników szpitala biorą8

Tamże, s. 79-80.
M. Vovelle, Śmierć w cywilizacji Zachodu. Od roku 1300 po współczesność, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2004, s.651.
10
Stosunek Polaków do śmierci. Komunikat z badań, BS/98/20005,
CBOS, Warszawa 2005.
11
M. Vovelle, Śmierć w cywilizacji Zachodu…, dz. cyt., s.669.
9
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cych udział w ostatnim przejściu; odseparowanie chorego w fazie
terminalnej od zaplecza rodzinnego. Tymczasem śmierć w szpitalu
jest śmiercią samotną, czego materialnym symbolem jest parawan,
którym odgradza się chorego, by ukryć jego agonię. Umierający staje
się przypadkiem, przedmiotem pozbawionym autonomii i prawa do
przeżywania swojej śmierci12. Taka śmierć jest odarta z intymności,
niehumanitarna.
W cywilizacji chrześcijańskiego Zachodu przez wieki obowiązywał wzorzec śmierci oswojonej. Śmierci ujętej w ramy uspołeczniającego ją rytuału kulturowego. Śmierć odbierana była jako coś
nieuchronnego. Była ściśle połączona z wiarą13. Człowiek oswajał
się ze śmiercią. Uznawał ją za naturalna formułę świata biologicznego: ginięcie i odradzanie się. Istniała sztuka dobrego umierania. Kiedy śmierć się zbliżała umierającemu towarzyszyło grono bliskich
(krewnych, sąsiadów, przyjaciół). Modlili się, śpiewali pieśni. Człowiek nie umierał samotnie a w obecności innych. Było to przedśmiertne pożegnanie ze wspólnotą. Śmierć miała charakter publiczny14. Istniał związek między śmiercią a społeczeństwem, miała ona
charakter społeczny.
Nowe stulecie XX przyniosło nowy model śmierci, śmierci
zdziczałej, która budzi strach, więc wypierana jest ze świadomości.
Śmierć nie ma charakteru ceremonii publicznej. Stała się aktem prywatnym. Umieranie pozbawione zostało organizujących je rytuałów
religijnych. Człowiek współczesny „zdegradował śmierć do postaci
trupa, którego nie chce oglądać”15. Śmierć przypomina nam a nie
chcemy o tym pamiętać że nie będziemy zawsze piękni młodzi i
nieśmiertelni. W obrębie śmierci zdziczałej zaczęły się kształtować
dwa kolejne style: śmierć zracjonalizowana i śmierć na uzgodnienie.

12

Tamże, s.667
K. Szewczyk, Lęk, nicość i respirator. Wzorce śmierci w nowożytnej
cywilizacji Zachodu, [w:] M. Gałuszka, K. Szewczyk (red.), Umierać bez
lęku. Wstęp do bioetyki kulturowej, PWN, Warszawa 1996, s.14.
14
M. Górecki, Hospicjum w służbie umierających, dz. cyt., s.7-8.
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Tamże, s.7-9.
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Śmierć zostaje wchłonięta przez chorobę i utożsamiona nią. Przestaje
istnieć jako samodzielny element natury16.
Medykalizacja choroby a przez to i śmierci stała się podstawą
pojawienie się tzw. ideologii szpitalnej. Opiera się ona na trzech
elementach: wyleczenie choroby jest ważniejsze niż troska o ludzi.
Wiąże się to z procesem uprzedmiotowienia choroby. Lekarz nie tyle
leczy człowieka co walczy z chorobą (często z wykorzystanie wszelkich możliwych środków co prowadzić może do tzw. uporczywej
terapii); zapewnienie zdrowia jest funkcją ekspertów, choroba oddana zostaje w ręce fachowców; śmierć jest najgorszą rzeczą, jaka
człowieka może spotkać. Założenie to wynika ze strachu przed
śmiercią. Stąd też bierze się zamknięcie śmierci w szpitalu i oddanie
jej w ręce fachowców17.
Luciano Sandrin podkreśla, iż „bardziej niż śmierci ludzie boją
się dzisiaj umierania: zwłaszcza uzależnienia, bezsilności i bólu,
które często występują w chorobach terminalnych. Ból chorego,
szczególnie śmiertelnie chorego, często jest bólem „całkowitym”.
Przekracza wymiar fizyczny i dlatego należy się nim zająć na
wszystkich płaszczyznach, w których się przejawia: fizycznej, psychologicznej, społecznej i duchowej”18. Śmierci towarzyszy ból w
kilku wymiarach: ból fizyczny, psychiczny (ambiwalencja nastrojów
i silne negatywne emocje), w wymiarze społecznym (ból izolacji,
społecznego wyłączenia, uzależnienia od innych) oraz ból w wymiarze duchowym(utrata znaczenia, sensu własnej egzystencji, celu
życia)19.
Główne pytanie jakie stawiają sobie umierający: czy będę
umierał w samotności wśród obcych osób i przedmiotów, czy pośród
najbliższych mając uporządkowane sprawy życiowe. Antidotum na
lęk przed samotnością w chwili śmierci jest wsparcie ze strony najbliższych, rodziny.
16

K. Szewczyk, Lęk, nicość i respirator. Wzorce śmierci w nowożytnej
cywilizacji Zachodu, dz. cyt., s. 16-26.
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Tamże, s.14-31.
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L. Sandrin, Wobec cierpienia, Zrozumieć, przyjąć, wytłumaczyć cierpienie, Jedność, Kielce 2000, s.93.
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A. A. Zych, Przekraczając smugę cienia. Szkice z gerontologii i tanatologii, Śląsk, Katowice 2009, s.195-197
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Rodzina w obliczu choroby i zbliżającej się śmierci – wyzwania, dylematy
W połowie lat 70-tych Zbigniew Tyszka zwracał uwagę na
przeobrażenia jakim podlega rodzina: zwiększona ruchliwość przestrzenna, zwiększenie przestrzennej odległości między członkami
rodziny; przejście od rodziny produkcyjnej do konsumpcyjnej; wzrost
liczby kobiet pracujących zawodowo,; zanik tradycyjnego podziały ról
na kobiece i męskie; wzrost demokratyzacji życia rodzinnego i wolności poszczególnych członków rodziny; przekształcenie funkcji rodziny
związane z przejmowaniem przez instytucje, państwo niektórych zadań pełnionych w rodzinie20. Wszystkie te zmiany uległy znacznemu
pogłębieniu czy nasileniu w ostatnim czasie i nie sprzyjają umocnieniu
rodziny i pogłębieniu więzi między jej członkami. Adam Zych podkreśla: „Erozji czasu uległy więzy emocjonalne, odwieczne normy
moralne, kulturowe i religijne wydają się być anachronizmem, co
oczywiście podkopuje fundamenty tradycyjnej, wielopokoleniowej
rodziny”21. Charakter współczesnej rodziny i domu wpływa na podejście do śmierci. Śmierć stała się czymś odległym, czymś czego trzeba
unikać, co zakłóca rytm życia, pracy, rozrywki.
Tradycyjny dom kształtował spojrzenie na świat, na życie i na
innych ludzi. Przekazywał wartości które nakazywały szacunek dla
drugiego człowieka dal życia. W domu życie się zaczynało i życie
się kończyło. Wytwarzało to poczucie wzajemnej ufności i osobistego oddania. W takich rodzinach dbano o sprawnych jak i niepełnosprawnych, zdrowych i chorych22.
Współczesne tendencje w przemianach rodziny tj. ograniczanie liczby pokoleń tworzących jedno gospodarstwo rodzinne oraz
zmniejszanie dzietności rodzin, zawężają liczbę osób dorosłych i
dorastających mogących być włączone w realizację zadań opiekuńczych23. Ponadto brak odpowiednich działań socjalizacyjnych, brak
20

Z. Tyszka, Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 1976, s.17-20.
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UMCS, Lublin 1994, s.25.
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ciepła rodzinnego powoduje, że człowiek nie potrafi poświęcić się
dla innych, nie ma w nim nawyku pomagania. Pomoc drugiemu
człowiekowi postrzegana jest jako uciążliwość, przeszkoda w realizacji własnych planów. Dodatkowo taką postawę umacnia hedonizm,
egoizm. Promowany obecnie indywidualizm nie sprzyja ofiarności
dla chorych i umierających, ani godnemu przyjmowaniu śmierci24.
Wartość życia ludzkiego bywa coraz częściej uzależniana od
kalkulacji doraźnych korzyści i strat. Dlatego oceniane jest w kategoriach fizycznej i psychicznej sprawności, w kategoriach praktycznej
użyteczności25. Wszystko postrzegane jest w kategoriach zysku, interesu. Pojawia się pytanie: co ja z tego będę miał?
Również kryzys w zakresie wartości religijnych ma swój
udział w nastawieniu do śmierci. Dla człowieka wierzącego śmierć
jest wydarzeniem ważnym, przejściem do innego świata. Człowiek
współczesny ograniczył duchowość. Wartości religijne w coraz
mniejszym stopniu wpływają na codzienne zachowania. Brakuje
czasu na refleksję o śmierci i godnym umieraniu. Upadają tradycyjne
a śmierć nie mieści się w żadnym scenariuszu życiowym. Dawną
wspólnotowość zastępuje indywidualizm26.
W czasach, gdy zazwyczaj umierano we własnych domach,
śmierć była przyjmowana jako zjawisko naturalne. Ludzie odczuwali
lęk przed śmiercią, ale byli z nią pogodzeni, przygotowani i mieli
świadomość, że jest nieuchronna. W przeżywaniu śmierci pomagały
więzi sąsiedzkie dające wsparcie psychiczne, obyczajowe, nierzadko
również finansowe27. Dawniej ciężar pielęgnacji, wsparcia chorego i
umierającego dźwigała rodzina wraz ze wspólnotą sąsiadów, przyjaciół. Ta uczestnicząca w śmierci niewielka społeczność kurczyła się
nieustannie, aby w końcu ograniczyć się do bliskich krewnych, a
nawet samej pary małżeńskiej bez dzieci28. We współczesnych społeczeństwach przekształceniom uległy dotychczasowe formy współ-
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życia społecznego i zmieniła się również atmosfera towarzysząca
śmierci.
U osób chorujących, umierających mogą wystąpić różne reakcje na śmierć: zaprzeczenie i izolacja, gniew, targowanie, depresja i
pogodzenie29. Emocjonalny związek z osobą chorą może powodować u członków rodziny przechodzenie przez podobne etapy procesu
choroby jak te, które stają się udziałem osoby dotkniętej chorobą.
Diagnoza nieuleczalnej choroby może uruchamiać u członków rodziny opór. Może być również źródłem psychicznego wstrząsu i
prowadzić do uruchamiania mechanizmów zaprzeczania, które mają
chronić osobę przed zbyt bolesną rzeczywistością. Nieumiejętność
przyjęcia wiedzy o chorobie osoby bliskiej, brak wiary w złą prognozę, samooszukiwanie mogą utrzymywać się bardzo długo. Wśród
innych reakcji członków rodziny pojawiają się gniew, etap targowania się z Bogiem, składania obietnic w zamian za wyzdrowienie osoby, poczucie winy związane z przeszłymi negatywnymi zachowaniami wobec osoby chorej. Konieczność skonfrontowania się z wizją
nadchodzącej śmierci bliskiej osoby powoduje niejednokrotnie wzrastający niepokój, nasilenie depresji, poczucie utraty sensu życia aż
do pogodzenia się z tym faktem30.
Funkcjonowanie rodziny w obliczu zbliżającej się śmierci kogoś bliskiego to potrzeba zmierzenia się z dwojakiego rodzaju problemami: życie ze świadomością nadchodzącego rozstania oraz
uczestniczenie w cierpieniu i umieraniu31. Najważniejsze w ostatnim
okresie życia chorych najważniejsze jest zapewnienie atmosfery
bezpieczeństwa i spokoju, pogody i nadziei, głębokiego szacunku i
maksymalnej pomocy dla złagodzenia jego cierpień fizycznych oraz
rozterek psychicznych związanych z chorobą i zbliżającą się śmiercią32. Człowiek chory, umierający, cierpiący odczuwa pewien zespół
29
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S. Pawlas-Czyż, Opieka nad osobą nieuleczalnie chorą w rodzinie.
Wyzwania wobec społeczno-instytucjonalnego otoczenia osób chorych terminalnie, [w:] H. Skłodkowski (red.), Człowiek w kryzysie – psychospołeczne aspekty kryzysu, SWSPiZ w Łodzi, Łodź 2010, s.200.
31
M. Ogryzko – Wiewiórkowska, Rodzina i śmierć, dz. cyt., s. 31-32.
32
A. Szyszko-Bohusz, Pomoc psychiczna ciężko chorym i umierającym,
Wydawnictwo PAN, Wrocław/Warszawa/Kraków/Gdańsk 1977, s.7.
30

90

potrzeb które powinny być zaspokojone: potrzeba opieki i oparcia,
bezwarunkowej miłości, akceptacji w chorobie, poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, pocieszenia i obecności innych.
Potrzebują wsparcia emocjonalnego, duchowego indywidualnego
dostosowanego do potrzeb chorego33.
Choroba jest wydarzeniem rodzinnym i fakt ten wpływa na
rytm życia oraz zakres obowiązków członków rodziny. Choroba jest
wyzwaniem dla rodziny, jej przezwyciężenie wymaga pełnej mobilizacji sił i środków. Różnie rodziny radzą sobie z sytuacją choroby,
różna jest podatność na zagrożenia i ich siła regeneracyjna. To czy
wystąpi kryzys rodzinny i jakiego będą jego rozmiary zależy od rodzaju i siły stresora, związanego z konsekwencjami w postaci obciążeń dla rodziny ogólna podatność systemu rodzinnego na tego typu
sytuacje trudne, a także zakres zmian w jakim system rodzinny jest
zdolny do zrekonstruowania swej przedkryzysowej organizacji34.
Choroba pociąga za sobą szereg konsekwencji, zaburza normalne funkcjonowanie systemu rodzinnego: zaburzenia równowagi
emocjonalnej (lęk o los najbliższej osoby, poczucie zagrożenia, niepewność), zaburzenie normalnego rytmu życia rodziny(podziału
zadań w rodzinie i obowiązków pozarodzinnych, które warunkują jej
funkcjonowanie), zwiększenie konieczności świadczeń na rzecz osoby chorej (zwiększone zapotrzebowanie na funkcję opiekuńczozabezpieczającą, zwiększone wydatki)35.
Psychologiczne koszty obcowania ze śmiercią są bardzo duże.
U opiekunów, osób bliskich umierającego często pojawia się zespół
wypalenia, „syndrom Syzyfa”. Jest to zjawisko wyczerpywania sił
fizycznych i psychicznych, utraty profesjonalności i zainteresowania
wykonywanym zawodem szczególnie wśród osób stykających się z
cierpieniem i śmiercią. Objawia się w czterech sferach: fizycznej
(wyczerpanie, zaburzenia wegetatywne, podwyższona skłonność do
zachorowań), psychicznej (brak zainteresowania pracą, trudności z
koncentracją uwagi, wrogie nastawienie wobec obiektu oddziaływań
zawodowych), emocjonalnej (bezsilność, zmęczenie emocjonalne,
33

B. Tobiasz-Adamczyk, Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s.209.
34
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35
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przygnębienie, znerwicowanie) i społecznej (ograniczenie kontaktów, konflikty w życiu prywatnym)36. George D. Bishop podkreślał:
”Oglądanie czyjejś śmierci jest dla większości z nas niezwykle dotkliwym doznaniem emocjonalnym. Takie uczucia jak: smutek po
stracie, gniew wobec niesprawiedliwości czy bezradności w obliczu
śmierci manifestują się nierzadko w sposób bardzo intensywny”37.
Może to prowadzić do podjęcia decyzji o oddaniu umierającego
członka rodziny pod opiekę wyspecjalizowanych instytucji.
Przy czym należy pamiętać, iż osoby otoczone bliskimi i przyjaciółmi lepiej sobie radzą z sytuacjami trudnymi. Brak wsparcia i
związane z tym poczucie samotności jest jednym z czynników ryzyka
zachorowania, przedłużającego się leczenia oraz śmiertelności. Człowiek w chorobie potrzebuje trzech rzeczy: wsparcia, poczucia wpływu
na przebieg leczenia oraz nadziei. Wsparcie jest gwarantem pozostałych potrzeb. Wsparcie odgrywa ogromną rolę w zmaganiu się z chorobą przewlekła ponieważ pośredniczy między działaniem stresorów(diagnoza, leczenia) a odczuwaniem ich skutków. Radzenie sobie
z chorobą wiąże się z poszukiwaniem i wykorzystaniem wsparcia
społecznego. Na różnych etapach choroby pojawia się zapotrzebowanie na różne nasilenie i różny rodzaj wsparcia ze strony innych- rodziny, instytucji medycznych czy organizacji społecznych38.
Opieka paliatywna i hospicyjna jako alternatywy dla instytucjonalizacji śmierci, źródło wsparcia dla chorego i jego rodziny
Medycyna nastawiona na wyleczenie chorego zaniedbała niezwykle ważną funkcję opieki nad umierającym m.in. zaniedbanie
sfery emocjonalnej, duchowej. Medycyna wchodzi w fazę zmiany
nastawienia do śmierci i umierania. Pojawiła się nowa specjalizacja
medyczna: lekarz opieki terminalnej, sama śmierć przenosi się ze
36
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L. Zabłocka-Żytka, Miejsce wsparcia społecznego w zmaganiu się z
chorobą nowotworową, [w:] E. Zasępa (red.), Choroba, niepełnosprawność,
cierpienie oraz postawy wobec nich- w teorii i w badaniach, Wydawnictwo
Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010, s.245-246.
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szpitali do zorganizowanych dla niej instytucji: hospicjum gdzie
człowiek może umrzeć nie tracąc godności. Ideałem dobrej śmierci
jest wyprowadzenie umierania ze szpitali do hospicjum ale przede
wszystkim do rodzinnych domów umierających39. Wiele osób woli
umierać w domu w znanym otoczeniu, w towarzystwie osób bliskich. Nie zawsze jednak jest to możliwe. W sytuacji gdy pojawiają
się problemy, które wymagają specjalistycznego sprzętu czy podejścia, lub gdy pewne aspekty choroby są trudne i męczące zarówno
dla umierającego jaki i dla jego opiekunów istnieje konieczność skorzystanie z pomocy instytucji. Wraz z postępem choroby często osoby potrzebują specjalistycznej pomocy aby łagodzić najbardziej
uciążliwe symptomy40.
W odniesieniu do opieki hospicyjnej można mówić o koncepcji dobrej śmierci. N. Blackman i S. Todd koncepcję dobrej śmierci
określają jako sytuację gdy nie chodzi o to, żeby śmierć była „dobra”
ale jako dążenie do tego: „By dobre było życie w trakcie umierania”.
Aby osoba umierająca dokonywała własnych wyborów aby przeżyła
resztę swojego życia w sposób tak pełny , satysfakcjonujący czy
wygodny jak to tylko możliwe. Wydaje się człowiekowi że w tak
rozwiniętych technologicznie czasach może mieć kontrolę nad
wszystkim, w tym też nad śmiercią41.
Cechą dobrej śmierci jest „obrastanie” umierania wieloma
specjalizacjami medycznymi i niemedycznymi oraz rozszerzenie
opieki także na bliskich pacjenta”. Rodzinę wspierać winni lekarze
opieki terminalnej, medyczny personel pomocniczy, psycholog, pracownicy socjalni, prawnicy i wolontariusze. Śmierć przestaje w ten
sposób być faktem medycznym a staje się również faktem społecznym42.
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Opieka paliatywna opiera się na przyjęciu nieuchronności i
akceptacji śmierci w przekonaniu, iż człowiek nie ma prawa do odbierania sobie życia, ani sztucznego przedłużania życia wbrew naturze. Działania prac wyników opieki paliatywnej koncentrują się na
chorym jako osobie. Rodzina, bliscy, czyli najbliższe otoczenie chorego mają duży wpływ na postawę wobec swojej choroby, cierpienia
oraz umierania. Chorzy przede wszystkim boją się uzależnienia od
innych, nie chcą być ciężarem. Dlatego opieka nad nimi wymaga
szczególnej delikatności (nie wykazywać niechęci, stąd potrzeba
edukacji)43.
Opieka paliatywna według WHO to: „całokształt aktywnej opieki
na pacjentami, których stan nie pozwala na wyleczenie, a w pierwszym
rzędzie: uśmierzanie bólu i leczenie objawowe, jak również pomoc w
problemach psychologicznych, społecznych i duchowych. Celem opieki
paliatywnej jest zapewnienie możliwie najlepszej jakości życia pacjentowi oraz jego rodzinie”44. Opieka paliatywna:
- polega na afirmacji życia i postrzega umieranie jako przynależny do niego naturalny proces;
- nie polega ani na przyspieszaniu, ani na spowalnianiu umierania;
- uśmierza ból i stara się usunąć inne niepokojące objawy;
- łączy w sobie psychologiczny i duchowy wymiar opieki;
- zapewnia wsparcie mające na celu pomóc pacjentom żyć tak
aktywnie, jak to możliwe ąż do śmierci;
- pomaga rodzinom pacjentów, jak również innym osobom
opiekującym się nimi, stawić czoła chorobie i żałobie45.
Opieka hospicyjna opiera się na pewnych uniwersalnych zasadach dotyczących: organizacji pracy hospicyjnej, co do postępowania z pacjentami oraz zasady co do oddziaływania na środowisko:
- Organizacja pracy opiera się na zasadzie subsydiarności.
Opieka hospicyjna ma charakter pomocniczy. Powiązana jest z pro43
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Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich- w teorii
i w badaniach, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
2010, s.76-77.
44
N. Blackman, S. Todd, Jak wspierać osoby umierające z niepełnosprawnością intelektualną. Jak żyć z chorobą, dz. cyt., s.44.
45
Tamże, s.45-46.

94

cesem leczenia i poprzez kontynuację zabiegów medycznych pozostaje przez cały czas w zadaniowym związku z usługami świadczonymi przez służbę zdrowia. Po drugie odwołuje się do naturalnych
więzi społecznych. Efektywność działań wspierających zależy właśnie z otoczeniem najbliższym chorego i jego postawą . Do etosu
środowiska rodzinnego, wspólnoty życia bazująca na silnych związkach emocjonalnych ciągle należy pielęgnowanie bliskich aż do
śmierci.
- Zasada pracy zespołowej, zasada dobrowolności i otwartości
służby.
- Zasady co do postępowania z pacjentami : zasada respektowania podmiotowości pacjenta, samokontroli pacjenta .
- Zasady oddziaływania na środowisko: zasada rozciągania
opieki na rodzinę pacjenta oraz zasada pozyskiwania sojuszników46.
Medycyna paliatywna i ruch opieki hospicyjnej, które zajmują
się pacjentami nieuleczalnie chorymi w terminalnym stadium choroby reprezentują podejście holistyczne. W chorobie nieuleczalnej, gdy
leczenie -aktywne, przyczynowe, rozumiane jako uzdrawianie- zawodzi najważniejszym staje się element opieki, leczenia objawowego, psychicznego wsparcia. Stąd najważniejsze stają się tu: podnoszenie jakości życia, troska o jakość jego relacji z najbliższym otoczeniem. Dbałość o jak najwyższą jakość życia wyraża się w: starannej pielęgnacji, eliminowaniu uciążliwych objawów, zapewnieniu
komfortu psychicznego i fizycznego. Jeśli chodzi jakość relacji pacjent – rodzina ważne staje się budowanie partnerskich układów
terapeutycznych47. Osoba chora nie może być leczona w oderwaniu
od swoich bliskich, swojego środowiska. Choroba chroniczna wymaga zorganizowanej pomocy.
Hospicjów, które w profesjonalny sposób zajmują się opieką
nad umierającymi jest wciąż w Polsce za mało. Tymczasem te instytucje demedykalizują śmierć i umieranie, sprawują opiekę całościową nie tylko medyczną. Stanowią ważną alternatywę wobec perspek-
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tywy doświadczania śmierci często samotnej, odartej z intymności,
do jakiej dochodzi w szpitalach48.
Zamiast zakończenia
Człowiek zachłysnął się wolnością, możliwościami rozwoju,
poczuciem mocy, nie dopuszcza myśli o istnieniu siły, która powoduje, że jest słaby czy wręcz bezradny. Śmierć staje się publiczną
tajemnicą. Śmierć została zamknięta w szpitalu aby nie narażała
żyjących na dyskomfort obserwowania i obcowania z umierającymi.
Pragnienie wymazania śmierci z dyskursu publicznego determinują
postawy wobec niej ale i wobec osoby umierającej. Śmierć z rytuału
wspólnotowego przekształciła się w prywatną traumę, dramat. Dlatego też umieranie coraz częściej przenoszone jest poza życie domowe. Gdzie śmierć jest bezosobowa, wycięta z ram religijnych.
Śmierć staje się tu czymś jednoznacznie negatywnym, doświadczeniem jednostkowym, wiąże się z poczuciem samotności i opuszczenia49. Ludzie umierający potrzebują kontaktu z innymi, potrzebują
wsparcia, opieki, w ostatnim, niewątpliwie bardzo trudnym, niosącym wiele niewiadomych etapie swojego życia. Właśnie w ostatnim
momencie umierający jest najczęściej samotny, w nieznanym miejscu, otoczony obcymi osobami. Tymczasem potrzebuje przede
wszystkim wsparcia ze strony najbliższych. Przy czym obecność i
wsparcie z ich strony nie może ograniczyć się wyłącznie do czynności medycznych czy pielęgnacyjnych, zaspakajania potrzeb fizjologicznych umierającego. Równie ważnym jest wsparcie emocjonalne i
duchowe.
Należy również pamiętać, iż rodzina osoby umierającej sama
potrzebuje wsparcia aby mogła przez tą sytuację traumatyczną i kryzysową przejść i jak najlepiej opiekować się umierającym członkiem
rodziny. W wielu wypadkach własne zasoby materialne, emocjonal48
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ne czy poznawcze rodziny okazują się niewystarczające. Konieczne
stają się wielokierunkowe oddziaływania m.in. wsparcie emocjonalne, informacyjne, duchowe.
Streszczenie
W społeczeństwie tradycyjnym moralnym obowiązkiem była
pomoc najbliższym w sytuacjach trudnych, w tym wspieranie w
ostatnim etapie życia człowieka. Człowiek umierał w domu otoczony
przez najbliższych. Współcześnie zanika naturalny system opieki i
oparcia dla osób chorych, starych, umierających. Coraz częściej obserwujemy proces instytucjonalizacji, medykalizacji życia jak również śmierci. Celem artykułu jest ukazanie procesu instytucjonalizacji śmierci we współczesnym świecie, przyczyn i konsekwencji tego
zjawiska.
Summary
Death at home or in institutions - challenges and dilemmas
In traditional society the moral duty was to help the next in
situ-ations difficult, including support in the last stage of human life.
The man died at home surrounded by loved ones. Today
disappearing natural system of care and support for sick, old, dying.
Increasingly, we observe the process of institutionalization,
medicalization of life and death. The aim of the article is to show the
process of institutionalization of death in the modern world, the
causes and consequences of this phenomenon.
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Olga Lalak

Informacyjno-komunikatywne zagrożenia osobie:
wpływ najnowszych technologii (na przykładzie Ukrainy)
Wprowadzenie
Analizując rozwój technologii informacyjnych, widzimy
znaczne zmiany w społeczeństwie. Świat zaczyna się i kończy informacją, która odgrywa jedną z najważniejszych ról w codziennym
życiu każdego człowieka. Wszystkie obszary ludzkiego działania są
ściśle związane z informatyzacją. Zarówno jeśli chodzi o rozmowy o
gospodarce państwa, czy o napisanie zwykłego referatu w szkole.
Obserwuje się różnica w społeczeństwie co do stopnia dostępu
do źródeł informacji, jak i umiejętności ich wykorzystania. Powszechnie znane jest stwierdzenie, że „kto ma informacje, ten ma
władzę”. Jednak popadając w świat informacyjny, ludzie zapominają
o możliwym jego negatywnym wpływie na ich osobowość. Mimo, że
dostęp do informacji może ułatwić ludziom pracę, informatyzacja
społeczeństwa prowadzi za sobą do nadużyć, wykorzystania w swoim celu i manipulacji poglądami społecznymi. Często dochodzi do
bezprawnego przechwytywania osobistych informacji ludzi i ich
rozpowszechniania. Ludzie z przesadną ufnością postrzegają występy społecznych działaczy w telewizji i radiu, zapominając o tym, że
znaczna część informacji jest ukryta, a pokazywana jest tylko część,
korzystna dla ludzi na najwyższym szczeblu władzy. Jednak nie tak
łatwo odróżnić szkodliwą informację od właściwej, ponieważ wszyscy wierzą, że całość informacji kierowana jest do nich.
Więc jednym z najtrudniejszych problemów, w teorii i w praktyce, jest interpretacja głębokiego kryzysu socjalno-kulturowego,
który hamuje kształtowanie makrosocjalnej identyfikacji. Daje się
odczuć wpływ globalizacji informacyjno-komunikatywnej rewolucji,
w skutek czego dochodzi do osłabienia tradycyjnych mechanizmów
społecznej integracji i sposobów sprawowania politycznej władzy.
Autor uważa, że kryzys socjalno-kulturowy ma przeważnie komunikatywną podstawę, a jego zażegnanie jest związane z przeglądem
normatywno-wartościowych podstaw reintegracji systemowej.
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Metoda, opis problemu głównego.
Szereg powszechnie znanych problemów ludzkości jest coraz
większy. Teraz oprócz lokalnych wojen i ekonomicznego przełomu
między Zachodem, a państwami „trzeciego świata”, współczesny
świat boryka się ze skutkami przejścia do „społeczeństwa informacyjnego”. Pojawienie się takiej definicji jak „społeczeństwo informacyjne”, prowadzi do znaczących zmian w kierunku oraz strukturze
procesów i stosunków socjalnych. To z kolei dotyka głębokich podstaw społeczeństwa i każdego człowieka z osobna. Stopniowo zachodzi przemiana w świadomości człowieka, w jego wartościach i
sposobie myślenia.
U podstawy rozwoju i istnienia „informacyjnego społeczeństwa” leży rzecz niematerialna, umownie nazywana „informacją”.
Oddziałuje ona zarówno na świat duchowy jak i materialny człowieka. Zauważono, że dosyć często pojawiają się nadużycia informacji:
poczynając od ukrywania potrzebnych informacji, a na bezprawnym
jej rozpowszechnianiu kończąc. Aby zapobiec takim zdarzeniom,
należy odpowiednio filtrować informacje docierające.
Z jednej strony, informacja kształtuje materialną sferę życia
społeczeństwa poprzez rozwijającą się technologię, a z drugiej – jest
głównym elementem stosunków międzyludzkich, stale powstając i
modyfikując się podczas przenoszenia od jednego człowieka do drugiego. Więc, informacja wyznacza jednocześnie i socjalno-kulturowe
życie człowieka i jego byt materialny. Badając aspekt pracy z informacją, należy zwrócić uwagę na jej negatywny wpływ na osobę.
Na przełomie XX i XXI wieku, zaostrzyły się problemy komunikаcji słownej. Badanie sfery komunikatywnego wpływu stało
się bardziej aktualne i na czasie. Komunikacja może występować:
• w różnych formach (kulturalno – duchowa, naukowa, rekreacyjna, edukacyjna, produkcyjna);
• wśród ludzi, różniących się wiekiem, mową, pochodzeniem
etnicznym, narodowością, rasą (komunikacja narodowo – etniczna,
międzyrasowa, międzykulturalna);
• między różnymi kategoriami społeczeństwa (młodzieżowa,
żeńska, religijna);
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• między kontynentami, państwami, narodami, terytoriami
(komunikacja międzykontynentalna, międzypaństwowa, międzynarodowa, międzyterytorialna) itd (Bilas, Hulaj, 2006).
Tak, możemy podsumować, że obiektem wpływu informacyjno-komunikatywnego jest świadomość człowieka i masowa świadomość, na którą pewny wpływ się spełnia w celu osiągnięcia pożądanego wyniku. Pod ofiarą manipulacyjnego wpływu informacyjnokomunikatywnego rozumiemy człowieka, grupę ludzi czy społeczeństwo (obiekt manipulowania), które pozostały wykorzystane albo w
jakiś sposób się przyczyniły do osiągnięcia celu ustalonego. Subiektem manipulacyjnego wpływu informacyjno-komunikatywnego jest
człowiek (grupa ludzi), co inicjował (-wali) przeprowadzenie manipulowania świadomością dla osiągnięcia celu określonego. Celami
manipulacyjnego wpływu informacyjno-komunikatywnego mogą
być oddzielni ludzie, ich zjednoczenia, grupy socjalne, ludność i
nawet kraje, oraz obiekty specjalnych operacji informacyjnopsychologicznych. Razem z tym, instrumentami manipulacyjnego
wpływu informacyjno-komunikatywnego mogą występować idee,
przyjęcia, formy, sposoby, metody, użycie których daje możliwość
wpływać na świadomość człowieka dla osiągnięcia celu określonego
(Syshchuk, 2015; Havryshchak, 2012).
Wszystkie czynniki, które stwarzają niebezpieczeństwo dla
praw i wolności konstytucyjnych obywatela, tajemnic państwowych,
przechowywania cennej dla społeczeństwa informacji, powszechnego dostępu i rozpowszechniania, nazywamy zagrożeniem informacyjnym. Umownie, zagrożenie informacyjne osobie można podzielić
na dwie kategorie: makrozagrożenia (istnieją w obszarze społeczeństwa, bez względu na psychologiczne i umysłowe właściwości osoby) i mikrozagrożenia (działają na poziomie ludzkiej świadomości).
Dane kategorie zagrożeń informacyjnych osobie realizują się
przez wpływ informacji. Rozróżniamy dwa rodzaje wpływu informacji propagandowego:
1. Manipulatywny wpływ na osobę, dla jawnego lub utajonego pobudzania subiektów socjalnych do działań, prowadzących do
szkody interesów osobowych.
2. Destrukcyjny informacyjno – psychologiczny wpływ na
zdrowie i psychikę grupy ludzi, co wywołuje dezorientację moralną i
polityczną.
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Media postrzegają siebie jako nie te, które determinują, ale te,
które biorą udział we współdziałaniach wielostronnych z innymi
siłami politycznymi; współdziałania te ograniczone są odpornymi
właściwościami strukturalnymi (Kros, Ketlin, 2000).
W czasie rozwoju cybernetyzacji społeczeństwa ważne jest,
aby świat informatyki nie przyczynił się do całkowitej kontroli. Jeśli
to się zdarzy, nie będzie już odwrotu. Ale na pewnym etapie możemy kontrolować zjawisko, kiedy państwo, poprzez innowacje technologiczne, umiejętnie wykorzystuje swoją przewagę, aby zabezpieczyć własną władzę kulturalną oraz ideologiczną.
Wchodzimy w nową epokę historyczną, gdzie główną bronią
jest informacja. Islam, w klasycznym rozumieniu, nie jest tak wielkim zagrożeniem, jakim postrzega go świadomość masowa. Islam po
prostu poważnie traktuje swoją religię monoteistyczną. W tym przypadku obserwujemy wynik manipulacji ludzką świadomością i narzucania stereotypów.
Religijne przekonania trafiają nie tylko do ludzkiej świadomości, ale i przekazują ważną informację do głębokiej podświadomości.
Informacja spełnia przy tym funkcję „programowania” człowieka na
przemianę wartości moralnych. Jednakże, kiedy słyszmy informację
przekazywaną z ust do ust, w całości jej ufamy i formujemy swój
światopogląd tylko na podstawie usłyszanych faktów.
Aby uprzedzić negatywny wpływ informacji na cywilizację
oraz grupę ludzi, wprowadzono pojęcie „bezpieczeństwa informacyjnego” (Herasymenko, 1996). Rosyjski uczony O. O. Maluk (Maluk, 1996) opracował własną koncepcję „bezpieczeństwa informacyjnego” (Herasymenko, 1996). Rozpatrzywszy osobę jako skomplikowany system, przedstawił bezpieczeństwo informacyjne jako system, przy którym jest ona w stanie: przeciwstawić się destabilizującemu wpływowi zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń; nie stwarzać zagrożeń informacyjnych elementom środowiska naturalnego.
Jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa narodowego
Ukrainy jest bezpieczeństwo informacyjne. W ogólnym rozumieniu,
bezpieczeństwo informacyjne jest zapobieganiem negatywnego
wpływu informacji na grupę ludzi, ich zespoły, cywilizację. Należy
rozróżnić dwa aspekty bezpieczeństwa informacyjnego osoby: techniczny i humanitarny.
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Zagrożenia ze strony informacji są niezwykle różnorodne, celowe i podstępne. Najbardziej potrzebne jest zabezpieczenie bezpieczeństwa informacyjnego społeczeństwu. Społeczeństwo samo w
sobie jest nosicielem takiego globalnego zagrożenia, jak dyskryminacja informacyjna. Przejawia się ona w podziale ludzi na tych, którzy mają dostęp do informacji i tych, które go nie mają. Tak więc
wysoka kultura informacyjna powinna być przeszkodą dla rozpowszechniania dyskryminacji informacyjnej.
Zagrożenia informacyjne osobie w całości zależą od poziomu
ochrony przed wpływem informacji. Można więc rozpatrzyć kolejną
klasyfikację zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego:
- zewnętrzne (zagrożenia obszarowi informacyjnemu, suwerenności informacyjnej, stabilności wewnętrznej, działalności organów państwowych oraz instytucji niepaństwowych);
- wewnętrzne (zagrożenia bezpieczeństwu narodowemu,
wpływowi na świadomość społeczeństwa, dostępu do zasobów informacyjnych).
Niebezpieczeństwo zagrożeń informacyjnych często wzrasta
poprzez stosowanie zasad manipulatywno-psychologicznego wpływu
na świadomość masową. Przez to, że rodzimy się bez określonych
mechanizmów ochronnych, każdy z nas podatny jest na ten wpływ.
Według Potiatnyk B., (Potiatnyk, 1996), 4-5 obywateli na 1000 w
państwach zachodnioeuropejskich, jest podatnych na ten wpływ. Jak
pokazały badania rosyjskich uczonych (Anosow, Lenski, 1997), ofiarami finansowych konfliktów albo sekt religijnych stają się ludzie,
bez względu na poziom edukacji i status ekonomiczny. Z punktu
widzenia społeczeństwa europejskiego, problem negatywnego
wpływu informacji na osobiste prawa człowieka polega na tym, że:
- istnieje ryzyko izolacji ludności mieszkającej w niesprzyjających warunkach. Związane jest to z brakami technologicznymi;
- 90 % danych w Internecie dostępnych jest tylko w języku
angielskim;
- prawo obrony osobowej informacji nie jest dostatecznie egzekwowane;
- treści powszechnej informacji często mają charakter pornograficzny i rasistowski, co zaprzecza normom moralnym;
- dopuszcza się do obiegu piracką produkcję;
- ochrona intelektualnej własności nie jest doskonała;
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- do sieci prawodawczych, konstytucyjnych, czy normatywnych akt przenikają fałszywe informacje.
Sfera informacyjna pomaga w ekonomicznym i politycznym
kształtowaniu się krajów. Daje ona możliwość osiągnięcia lepszych
wyników przy mniejszym nakładzie. Niestety, w Ukrainie obowiązują informacyjne schematy innych krajów. Bardzo prostym przykładem jest dominacja w ukraińskich mediach i radiu produkcji zagranicznej. Przenikanie do ukraińskiej kultury zachodnich wartości
postmodernistycznych, nierzadko wywołuje niepokój: komercjalizacja kultury masowej, jej brutalność, niski poziom, niehumanitarność,
okrucieństwo sprawiedliwie krytykowane jest przez przedstawicieli
ukraińskiej inteligencji (Iżewska, 1998).
Obserwujemy ekspansję państw świata na ukraińską kulturę, a
także ich próbę wyparcia języka ojczystego jako powszechnego
środka komunikacji oraz narzucenie światopoglądu własnego. Przykładem mogą być Austria i Niemcy, w których rozmawia się prawie
identycznym językiem, lecz są to różne kraje, gdyż panuje w nich
odmienny światopogląd. Dlatego, póki obywatele Ukrainy nie poprawią swojej interpretacji wydarzeń, ich kraj nie będzie postrzegany
jako samowystarczalny.
Pojawienie się społeczeństwa informacyjnego stwarza tendencję, zgodnie z którą informacja nie jest skutkiem wydarzenia, a jej
podstawą i twórcą. Ponieważ masowa świadomość nie jest w stanie
przyjąć i zinterpretować całego wydarzenia, opiera się na gotowych
tekstach podawanych przez komunikację masową (szczególnie telewizję). Przykładem tego są ostatnie wydarzenia (2014-2015 r.) na
wschodzie Ukrainy oraz reakcja społeczności światowej. Mieszkańcy Federacji Rosyjskiej nie mają niezależnego źródła informacji,
przez co dość subiektywnie interpretują obecną sytuację. Takie jednostronne informowanie obywateli Rosji, wywołało oczekiwaną
przez rosyjską władzę reakcję – zasiało nienawiść, agresję i wrogi
stosunek do narodu ukraińskiego.
Oprócz wymienionych wyżej rodzajów zagrożeń informacyjnych osobie, szczególną uwagę należy zwrócić na społeczną sferę
telewizji i środków przekazu masowego.
Na Ukrainie istnieje niezależna instytucja – Narodowa Rada
do spraw radiofonii i telewizji, która kształtuje się na stałych zasadach, mając przedstawicieli w wykonawczej i prawodawczej gałęzi
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władzy. I chociaż działa prawnie, w społeczeństwie odczuwamy
elementy niezadowolenia. Już dziś należy zwrócić uwagę na tą tendencję, która przeszkadza Ukrainie wykonywać niektóre zobowiązania, niezbędne przy wstąpieniu do Rady Unii Europejskiej. Jedno z
nich – to perspektywy udoskonalenia telewizji społecznej. Na dzień
dzisiejszy istnieje kilka przeszkód w osiągnięciu tego celu:
- finansowa, ekonomiczna (społeczne nadawanie musi być
wolne od wpływów państwa, utrzymuje się głównie z reklam);
- polityczna, prawna (zakres materiału dopuszczony w telewizji zazwyczaj zależny jest od aktualnie rządzącej partii);
- informacyjna (jak wspomniano wcześniej, telewizja ukraińska objęta jest wpływami propagandowymi, rosyjskimi programami i
serialami, co odwraca uwagę społeczeństwa od głównych, aktualnych problemów) (Poczepcow, Czukut, 2006).
Rozwój środków komunikacji i informacji masowej ma proste
i pośrednie skutki dla gospodarki, polityki, dyplomacji i wojskowości dowolnego kraju. Najnowsze technologie dają władzom możliwość wykreowania i przedstawienia obywatelom dowolnego „obrazu
wroga” albo pozytywnego pokazania wybranych wydarzeń.
We współczesnych warunkach w procesach informacyjnokomunikatywnych wykorzystują nie tylko oddzielne przyjęcia, a
specjalne technologie manipulacyjne. Manipulacyjne technologie
wpływu informacyjno-komunikatywnego – całokształt metod, procesów i środków wpływu informacyjno-komunikatywnego, co się wykorzystuje w celu utajonego podniecenia w innego człowieka zamiarów, które się nie zbiegają z jego realnymi pragnieniami. Opracowanie i spełnienie technologii manipulacji zrealizuje się etapami. Najbardziej istotne pośród ich są: planowanie wpływu, zdobywanie informacji o obiekcie manipulacji, wybór racjonalnych przyjęć wpływu, organizacja sytuacji wpływu, indykacja efektywności wpływu
przeprowadzonego, korekcja wpływu (gdyby on się okazał nieefektywnym). Arsenał metody wpływu informacyjno-komunikatywnego
łącza rozmaite przyjęcia i środki presji na świadomość indywidualistyczną i masową. Do czynnych, najbardziej efektywnych technologii manipułacyjnych wpływu informacyjno-komunikatywnego należą: zapewnienie; przymus; sankcjonowanie; naśladownictwo; sugestia; konwersja i inne (Bilas, Hulaj, 2006; Dziobań, 2015).
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Oczywiście, istnieje wiele roźnych środków komunikacji masowej, które konkurują ze sobą. Widzowie i słuchacze mają bardzo
duży wybór źródeł informacji, spośród których obierają te, które ich
zdaniem najbardziej obiektywnie przedstawiają wydarzenia dnia
codziennego. Obywatele Ukrainy, po zdarzeniach, które miały miejsce na Majdanie w latach 2013-2014, bardziej świadomie podchodzą
do analizy obecnej sytuacji i z nieufnością podchodzą do struktur
władzy oraz podawanych informacji. Zatem, zasługują oni na obronę
przed lekceważącymi organami władzy, a także przed wpływami
manipulatywno-propagandowymi.
Jednak, kiedy audytorium nie pozostaje bierne na wydarzenia
życia publicznego, ma twarde i niezmienne przekonania polityczne,
stały dostęp do alternatywnych źródeł informacji, wpływ kampanii
komunikatywnych może być znacznie słabszy. Przecież środki masowego przekazu „rządzą” tylko pasywną publicznością, która nie
ma swojego zdania i postrzega otrzymane fakty jako prawdziwą.
W czasie bolesnych przeżyć, związanych z wyjściem Ukraińców na Majdan w 2013 roku, czy też z tworzeniem organizacji antyterrorystycznych na wschodzie Ukrainy, ktore pochłaniają wiele
młodych ofiar, żadne źródła informacyjno-komunikatywne nie są w
stanie uspokoić obywateli kraju i cokolwiek by nie przedstawiły,
Ukraińcy nie zapomną o swoim bólu, rozczarowaniu i rozpaczy.
Nawet najnowsze technologie komunikatywne, mimo że są zdolne
zagrozić osobie poprzez dezinformacje, nie są w stanie przemilczeć
realnego problemu.
Konkluzje
Ludzie w każdym kraju powinni wiedzieć o i być na bieżąco z
charakterystyką technologii informacyjno-komunikatywnych oraz
prewencyjnie przestrzegać się przed ich negatywnym wpływem. Ta
metoda społecznej działalności może pomóc w kształtowaniu narodowej idei. Jako narodową ideę należy rozumieć nie pracę naukowców, ale wypracowaną przez długie lata masową świadomością społeczeństwa. Stosunek innych państw do Ukrainy, uzależniony jest od
poziomu jej zaangażowania w tworzenie przedstawionej wyżej idei
oraz od tego, jak proces ten pokazywany jest w mediach na całym
świecie.
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Aby rozwiązać problem negatywnego wpływu sfery informacyjnej na Ukrainie, należy utworzyć dodatkowe programy: edukacyjny (aby nie tylko na studiach dziennikarskich uczyć odczytywania
i wykorzystywania informacji), naukowy (badacze mało uwagi poświęcają sferze informacyjnej), informacyjny (kreowanie pozytywnego wizerunku Ukrainy za granicą).
Każdy z nas ma prawo wybierać źródło informacji, mieć dostęp do wypowiedzi zarówno partii rządzących, jak i opozycji. Odpowiedzialne podejście do odbierania i przetwarzania informacji, a
szczególnie na poziomie międzynarodowym, daje obywatelom możliwość obiektywnego postrzegania świata i uniknięcia wpływu zagrażającego.
Zalecane jest, aby doszło do zmian komunikatywnych strategii
przedstawicieli władzy, a mianowicie: żeby uwzględniali w swoich
działaniach komunikatywnych specyfikę historycznej genezy i
współczesnej sytuacji socjalno-kulturalnej kraju; aby nie przemilczali lub ignorowali istniejących przeciwności, kryzysów, rozłamów;
żeby dyskurs polityczny był mniej konfliktowy.
Jednak istnieje wiele czynników sprzyjających ochronie osoby
przed wyżej wymienionymi zagrożeniami informacyjnymi. Uświadamiając sobie działanie tych zagrożeń, mając pewne wiadomości o
ich źródłach, człowiek jest w stanie stworzyć swoje wewnętrzne
filtry dla strumienia docierających informacji, a także wygenerować
mechanizmy obrony psychologicznej.
Streszczenie
Dostęp do informacji ułatwia ludziom pracę, jednak informatyzacja społeczeństwa prowadzi za sobą do nadużyć, wykorzystania
w swoim celu i manipulacji społecznymi poglądami. Jednym z kluczowych elementów narodowego bezpieczeństwa Ukrainy jest bezpieczeństwo informacyjne. Niebezpieczeństwo zagrożeń informacyjnych często wzrasta poprzez stosowanie zasad manipulatywnopsychologicznego wpływu na świadomość masową. Istnieje wiele
czynników sprzyjających ochronie osoby przed zagrożeniami informacyjnymi – człowiek może stworzyć swoje wewnętrzne filtry dla
strumienia docierających informacji, a także wygenerować mechanizmy obrony psychologicznej.
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Słowa kluczowe: zagrożenia osobie, działalność informacyjno-komunikatywna, sfera informacyjna, środki masowej komunikacji, społeczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo narodowe, strategie
komunikatywne.
Summary
Access to the information facilitates people’s work, however
informatization of society can be a reason of abuses, uses in the own
aims and manipulation by public opinion. One of the most important
elements of national safety of Ukraine is informative safety. The
danger of informative threats often grows up because of the application of principles of manipulative and psychological influence on
consciousness of masses. There are many factors that protect the
individuality before informative threats. Person has a possibility to
create the internal filters for the informational threats and to generate
the mechanisms of psychological defence.
Keywords: threats to the individuality, informative and social
activity, informational sphere, resources of mass communication,
informational society, national safety, social strategies.
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Anna Bernacka

Obraz własnego ciała młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim – badanie pilotażowe
Wprowadzenie
Współczesna rzeczywistość narzuca społeczeństwu pewne kanony piękna. Media spełniając rolę przekaźnika informacji w głównej mierze dostarczają aktualne trendy dotyczące kobiecości i męskości. Atrakcyjna kobieta dziś powinna być kobietą przede wszystkim szczęśliwa. Szczęście to może osiągnąć tylko dzięki szczupłej,
wysportowanej sylwetce, dobrze płatnej pracy, kochającej rodzinie
itd. Również mężczyzna chcący wpasować się we współczesne standardy męskiego piękna powinien być zadbany, wysportowany, powinien dbać o zdrowie, a także spełniać się w roli męża i ojca. Niepełnosprawność jest zaprzeczeniem wszystkiego co związane jest ze
współczesnym rozumieniem szczęścia, a więc zdrowia i piękna.
W związku z naciskiem społecznym położonym na bycie osobom atrakcyjną społecznie osoby z niepełnosprawnością intelektualną
znajdują się w grupie szczególnie narażonej na zaniżoną i nieadekwatną samoocenę. Postrzeganie siebie przez osoby z niepełnosprawnością
intelektualną może, na skutek nieadekwatnego rozpoznania swoich
możliwości, zasobów i ograniczeń, może stać się odrealnione i nierzeczywiste. Badania J. Kirenko i M. Parchomiuk pokazują, że osoby z
lekką niepełnosprawnością intelektualną pozytywnie spostrzegają
sfery własnej osoby, szczególnie sferę: działanie. „Uważają siebie za
osoby odważne, pogodne, niełatwo poddające się negatywnym emocjom. W nieco mniejszym stopniu przypisują sobie własności wskazujące na ich dobrą kondycję fizyczną i psychiczną. W umiarkowanym
zakresie, dostrzegają u siebie skłonności świadczące o potrzebie dominacji i kierowania innymi. Charakteryzują się znaczną aktywnością
i odpornością na zmęczenie, a przy tym w miarę szybko regenerujące
się siły. W relacjach społecznych zawsze ustępują innym ludziom, a
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przebywając w grupie raczej unikają dominowania w niej, zostawiając
przywództwo innym osobom”1.
Zagadnienie obrazu własnego ciała stało się więc obszarem
zainteresowań wielu naukowców reprezentujących różne dziedziny
nauki. W ostatnich latach można zaobserwować wzrost zainteresowania ludzkim ciałem przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, szczególnie psychologii, socjologii i pedagogiki. Również
na gruncie pedagogiki specjalnej można dostrzec skupianie się wokół
zagadnień cielesności osób z niepełnosprawnością. Zainteresowanie
cielesnością osób z niepełnosprawnością nastąpiło wraz z aktualnym
trendem badań nad seksualnością osób z niepełnosprawnością. Rewolucja seksualna spowodowała, że seksualność osób z niepełnosprawnością„została odkryta, otwarta i jest dostępna dla różnych
stylów życia. Jest ona dzisiaj czymś, co każdy z nas „ma” i może
kształtować, nie zaś jak dawniej – kondycją naturalną, którą uznaje
się za z góry ustalony stan rzeczy. W jakiś sposób, który postaramy
się lepiej zrozumieć, seksualność stała się plastycznym aspektem
„ja” jednostki, kluczowym punktem, która łączy jej ciało, tożsamość
i system norm społecznych”2.
Pojawiło się kilka prac badawczych poruszających zagadnienia związane z ciałem i zadowolenia z niego wśród osób niepełnosprawnych3. Niestety pomimo wzrostu zainteresowania obszarem
cielesności osób z niepełnosprawnością nadal występują luki badawcze wypełniane przez naukowców.
S. Trambacz i P. Golaska słusznie podkreślają, że wysiłki badaczy zajmujących się osobami z niepełnosprawnością koncentrują
się na samych relacjach intymnych, których nawiązanie może być
utrudnione w przypadku negatywnego wizerunku własnego ciała.

1

J. Kirenko, M. Parchomiuk, Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym, Lublin 2008, s.123
2
A. Giddens, Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we
współczesnych społeczeństwach, Warszawa 2015, s.27
3
Badania: S. Trambacz, P. Golaska, A. Wołowicz-Ruszkowska
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Badania w kierunku cielesności osób niepełnosprawnych są więc
potrzebne i wskazane, szczególnie na gruncie pedagogiki specjalnej4.
Ocena własnego ciała nabiera szczególnego znaczenia w okresie dojrzewania. W tym okresie mogą pojawić się problemy z akceptacją własnego ciała przez młodzież będącą w fazie dojrzewania. Zmiany biologiczne i psychiczne zachodzące w tym czasie mogą przyczynić się do negatywnej percepcji swojego ciała i siebie, a w konsekwencji negatywnych postaw wobec własnego ciała. Wszystkie zmiany związane z tym okresem doświadcza również młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Nastolatkowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim mogą nie rozumieć zmian zachodzących w
ich ciele, a to może rzutować na trudności związane z jego akceptacją.
Mogą również pojawić się zachowania niepożądane, takie jak agresja,
autoagresja, które są spowodowane problemami w zrozumieniu zmian
zachodzących w ciele osoby z niepełnosprawnością.
Ż. Stelter podkreśla, że jeśli niepełnosprawne intelektualnie
dziewczęta nie będą przygotowane do pierwszej miesiączki, mogą
uważać, że są chore. Taka sytuacja może być przyczyną agresywnych zachowań, autoagresywnych zachowań, a nawet zaburzeń psychicznych, na przykład depresji. U dorastających chłopców, podobne
reakcje mogą być spowodowane ejakulacją. Jest ona interpretowana
jako niekontrolowane oddawanie moczu, co może wywołać wstyd5.
Stereotyp dotyczący seksualności osób z niepełnosprawnością
intelektualną, mówiący, że dojrzewanie płciowe osób z niepełnosprawnością intelektualną różni się od dojrzewania osób w normie,
może przyczynić się do lekceważenia edukacji skierowanej na
uświadamianie młodzieży w kwestii higieny życia płciowego.
Badania wyraźnie wskazują, że rozwój osób z niepełnosprawnością intelektualną nie jest ani opóźniony ani przyspieszony, a
zmiany zachodzą mniej więcej w tej samej kolejności, porównując te
osoby z osobami w normie intelektualnej. Jedynie u młodzieży, u
których niepełnosprawność intelektualna jest spowodowana czynni4

S. Trambacz, P. Gołaska, Cielesność a niepełnosprawność. Obraz ciała i atrakcyjność dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, „Studia Edukacyjne”, nr 25/2013, s.210
5
Ż. Stelter, Dorastanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, Warszawa 2009, s.101
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kami genetycznymi, można zaobserwować pewne odstępstwa od
rozwoju płciowego. Zróżnicowania również występują w zakresie
przeżywania zmian wynikających z dojrzewania płciowego. Badania
pokazują, iż wiele dziewcząt i chłopców z głębszą niepełnosprawnością ujawnia negatywne reakcje podczas obserwacji zmieniającego
się ciała6.
Obraz ciała osób z niepełnosprawnością – przegląd wybranych badań
Na potrzeby artykułu należy przeanalizować wybrane badania
dotyczące tematyki obrazu własnego ciała osób z niepełnosprawnością intelektualną.
S. Trambacz prowadziła badania nad obrazem ciała dojrzewających chłopców z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Autorka
zbadała 84 chłopców wieku od 16 do 18 lat. Zastosowała skalę Body
Image Assesment oraz autorski kwestionariusz ankiety.Dodano także
antropometrycznych pomiarów masy i wysokości ciała. Badani
chłopcy najbardziej zadowoleni są z oczu, sylwetki, włosów, twarzy,
nóg, uśmiechu i muskulatury. 30% badanych deklaruje chęć zmiany
sylwetki na bardziej muskularną. Chłopcy najbardziej są niezadowoleni z brzuch, wzrostu, masy ciała oraz uszu. 44,6% chłopców jest
zadowolonych ze swojego wyglądu. 30% badanych jest niezadowolonych z własnej sylwetki, 23,3% odczuwa brak satysfakcji z własnej
masy ciała, który związany jest z pragnieniem przyrostu masy ciała.
Badani deklarują brak zadowolenia z własnego ciała. Często jest on
powiązany z niska samooceną7.
S. Trambacz, P. Golaska prowadziły badania na temat określenia sposobu postrzegania własnego ciała przez osoby z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz identyfikacją
preferowanego przez nie typu sylwetki partnera. Autorki zbadały 74
osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Średnią aktualnie spostrzeganą i wymarzoną sylwetką w przypadku kobiet i mężczyzn jest sylwetka przeciętna(mieszcząca się w normie wagowej).
Badane kobiety swoją sylwetkę spostrzegają jako szczupłą (53,8%) i
6

Tamże, s. 101
S. Trambacz, Obraz ciała u dojrzewających chłopców z lekką niepełnosprawnością intelektualną, „Nowiny lekarskie”, 2012, 81, 5, s. 447-452
7
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tęższą (28,2%), natomiast mężczyźni jako sylwetkę tęższą (42,9%) i
szczupłą (40%). Wymarzoną sylwetką dla badanych jest sylwetka
szczupła (kobiety 59%, mężczyźni (48,6%). 87,2% kobiet i 75%
mężczyzn jest niezadowolonych z własnego wyglądu. Kobiety bardziej są niezadowolone w wyglądu własnego ciała aniżeli mężczyźni
i zaniżają własną atrakcyjność fizyczną. Badane osoby za wymarzoną własną sylwetkę oraz za wymarzoną sylwetkę partnera/partnerki
wskazywały sylwetkę szczupłą. 59% kobiet marzy o szczupłej sylwetce podczas gdy taki typ sylwetki podoba się 45,7% mężczyzn8.
A. Wołowicz-Ruszkowska prowadziła badania biograficzne
wśród 45 kobiet w wieku od 20 do 50 lat (z wyłączeniem kobiet z
niepełnosprawnością intelektualną) z niepełnosprawnością nabytą i
wrodzoną. Z badań wynika, iż ich własne ciała przez część badanych
kobiet postrzegane są jako niewidzialne i obce. Jak zaznacza autorka
„ciała kobiet niepełnosprawnych można spróbować umieścić w perspektywie wykluczenia i tyranii niewidzialności. Wszystko, co istnieje poza granicą zostaje natychmiast wykluczone”9. Autorka kobiety z niepełnosprawnością definiuje w kategorii „trzeciej płci”, czyli
określenie gorszego statusu w hierarchii społecznej, pozbawionego
płci. Analiza badań pozwala na wysunięcie wniosku, że kobiety z
niepełnosprawnością traktowane są w aspekcie własnej cielesności
jako niewidzialny byt10.
Skala BES – opis
Poczucie wartości własnego ciała oceniono za pomocą BES.
Narzędzie to diagnozuje poziom zadowolenia z różnych aspektów
wyglądu i funkcji własnego ciała. Odpowiedzi na te pytania wyznaczone są w skali punktowej: od 1 do 5 – rosnąco, gdzie 1 – to odczucia zdecydowanie negatywne, 5 – odczucia zdecydowanie pozytywne. Dla oceny wyników autorzy tego narzędzia wyróżnili trzy kategorie dla kobiet i trzy kategorie dla mężczyzn. Dwie kategorie kobiet
8

S. Trambacz, P. Gołaska, Cielesność, op. cit., s.213-216
A. Wołowicz-Ruszkowska, Cielesność osób niepełnosprawnych, [w:]
R. Kijak (red.), Seksualność. Niepełnosprawność. Rzeczywistość. Współczesne konteksty badawcze w problematyce seksualności człowieka z niepełnosprawnością, Warszawa 2013, s.172-173
10
Tamże, s.173
9
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i mężczyzn są różne. Dla kobiet są to: atrakcyjność seksualna –
Sexual Attractiveness (SA), zaaferowanie swoim ciężarem ciała –
Weight Concern (WC). Dla mężczyzn to: atrakcyjność fizyczna –
Physical Attractiveness (PA) i siła i sprawność ciała - Upper Body
Strength (UBS). Wspólną kategorią (inaczej wyliczaną dla każdej
płci) jest kondycja fizyczna – Physical Condition (PC). Wartość kategorii – to średnia punktów odpowiedzi na pytania zaliczane do tej
kategorii11.
Do zbadania obrazu ciała wykorzystany został test BES S. L.
Franzoii S. A. Shields w tłumaczeniu na język polski. Test ten składa
się z 35 pozycji, które stanowią nazwy części ciała i funkcji ciała.
Zadaniem badanego jest określić stopień zadowolenia z tych części
lub funkcji ciała na 5-cio stopniowej skali, gdzie 1 oznacza skrajne
niezadowolenia, a 5 skrajne zadowolenie. Zarówno dla kobiet, jak i
dla mężczyzn istnieją po 3 skale, opisujące ich obraz ciała.
Skala ta ma szerokie zastosowanie w badaniach amerykańskich. Wielokrotnie używano jej do badania obrazu własnego ciała
wśród adolescentów, młodych dorosłych, osób w podeszłym wieku,
homoseksualistów, pacjentów po udarze mózgu, osób chorych na
cukrzycę, sportowców czy ofiar napastowania seksualnego. Sprawdzono za jej pomocą również zależność pomiędzy obrazem ciała a
kulturą, płcią i rolami płciowymi oraz zaburzeniami jedzenia12.
Wskaźniki rzetelności dla wszystkich skal w wersji amerykańskiej zostały policzone jeszcze w roku 1984, kiedy to kwestionariusz
ten powstał. Zastosowano współczynnik α Cronbacha. Dla kobiet
wynosił on od 0,78 dla skaliAS do 0,87 dla skali TW, natomiast dla
mężczyzn współczynnik ten wahał się od 0,81 dla skali AF do 0,86
dla skali KF (Franzoi, Shields 1984). S. L. Franzoi, . J. McDonald i
K. Boston w roku 2004 potwierdzili oryginalną strukturę czynnikową skali oraz uzyskali podobne wskaźniki rzetelności13.

11

J. C. Rosen, J. Reiter, P. Orosan, Assessment of body image in eating
disorders with the body dysmorphic disorder examination. Behaviour Research and Therapy, 1995 1, s. 77-84
12
S. L. Franzoi, M. J. McDonald, K. Boston, A confirmatory analysis of
the Body Esteem Scale, 2004
13
Tamże
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Teoretyczna analiza dotycząca mechanizmów kształtowania
się obrazu i oceny ciała przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w okresie adolescencji zainspirowała mnie do przeprowadzenia procesu badawczego w tym zakresie u młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
Założenia metodologiczne
Badania prowadzono w jednej ze szkół specjalnych w województwie pomorskim. Badaniami objęto dwudziestu dziewięciu
uczniów szkoły specjalnej - młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w przedziale wiekowym14-16. W badaniach
wzięło udział 17 chłopców i 12 dziewczyn. Dobór próby badanych
był celowy. Zbadano młodzież w wieku adolescencji, by móc zidentyfikować poziom zadowolenia z własnego ciała badanych w „burzliwym” okresie rozwojowym młodego człowieka jakim jest okres
dojrzewania. Porównano również wyniki badań w grupie chłopców i
dziewczyn. Porównanie wyników miało uchwycić różnice w poziomie zadowolenia ze swojego ciała w grupach chłopców i dziewczyn.
Dwudziestu czterechbadanych mieszkało w małych miejscowościach i wioskach. Pięć osób mieszkało w miasteczkach liczących
do dziesięciu tysięcy mieszkańców. Zastosowano metodę sondażu
diagnostycznego. Do zbadania obrazu ciała w prezentowanych badaniach własnych wykorzystany został test BES (Body Esteem Scale –
Skala Oceny Ciała). Narzędzie to składa się z 35 pozycji dla kobiet i
mężczyzn, które stanowią nazwy części ciała i funkcji ciała. Badania
miały charakter pilotażowy.
Problem główny:
Jak kształtuje się zadowolenie z własnego ciała u młodzieży z
lekką niepełnosprawnością intelektualną?
Problemy szczegółowe brzmią następująco:
• Jak kształtuje się zadowolenie z własnego ciała u młodzieży
z lekką niepełnosprawnością intelektualną w zakresie ich subiektywnej atrakcyjności seksualnej i fizycznej?
• Jak kształtuje się zadowolenie z własnego ciała u młodzieży
z lekką niepełnosprawnością intelektualną w zakresie troski o wagę?
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• Jak kształtuje się zadowolenie z własnego ciała u młodzieży
z lekką niepełnosprawnością intelektualną w zakresie sprawności
fizycznej?
• Jak kształtuje się zadowolenie z własnego ciała u młodzieży
z lekką niepełnosprawnością intelektualną w zakresie siły ciała?
Wyniki badań własnych
W badaniach policzono wyniki zarówno dla skal testu BES,
jak i dla poszczególnych części ciała i ich funkcji zawartych w teście. Wartości średnich w trzech skalach: kondycji fizycznej (KF),
atrakcyjności fizycznej (AT) i siły ciała (SC) wskazują (tab. 1), że
badani chłopcy oceniają własną kondycję fizyczną, atrakcyjność
fizyczną oraz siłę ciała poniżej wartości środkowej skal. Zatem badani chłopcy negatywnie oceniają swoje ciało w zakresie kondycji,
atrakcyjności i siły.
Szczegółowe wyniki badań dotyczące oceny poszczególnych
części ciała i jego funkcji zaprezentowano na wykresie 1 (wskaźnikiem oceny jest średnia arytmetyczna dla poszczególnych itemów).
Badani ocenili najwyżej w zakresie kondycji fizycznej brzuch, zdrowie, zapach ciała i figurę, stopień energii oraz wagę, najniżej natomiast kondycję fizyczną, warunki fizyczne i talię. Chłopcy nie traktują więc swojego ciała w sposób ujednolicony. Uzyskane wyniki w
skali atrakcyjności fizycznej świadczą, że badani chłopcy, pomimo
obniżonego ogólnego poziomu zadowolenia w tej skali, czują największą satysfakcję ze swojego podbródka, policzków, uszu i wyglądu oczu, najmniej z bioder, nosa, stóp i organów płciowych. Wyniki badań dotyczące zadowolenia z siły ciała pokazały (biorąc pod
uwagę ogólnie obniżone zadowolenie), że respondenci spostrzegają i
oceniają najwyżej swój popęd płciowy, figurę i siłę mięśni, najmniej
zadowoleni są z klatki piersiowej, rąk i szerokości ramion.
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Wykres nr 1 Średnie wartości itemówskal kondycji fizycznej (KF),
atrakcyjności fizycznej (AF) i siły ciała (AF) i siły ciała (SC) badanych
chłopców. Źródło: opracowanie własne
KF brzuch
KF zapach ciała
KF stopień energii
KF refleks
KF pobudliwość
KF talia
KF koordynacja fizyczna
AF policzki
AF wygląd oczu
AF twarz
AF organy płciowe
AF nos
SC popęd płciowy
SC siła mięśni
SC ramiona
SC szerokośc ramion
SC klatka piersiowa
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Tabela nr 1.Wyniki analizy skal BES u badanych chłopców z niepełnosprawnością intelektualną
Skale BES
Chłopcy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
M
Kondycja fizyczna (KF)
28,0
Atrakcyjność fizyczna (AF)
35,4
Siła ciała (SC)
26,8
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Wykres nr 2. Średnie wartości itemówskal kondycji fizycznej (KF),
atrakcyjności seksualnej (AS) i kontroli wagi (KW) badanych dziewczynek
KF refleks
KF pobudliwość
KF warunki fizyczne
KF zdrowie
KF stopień energii
KF ramiona
KF wydolność fizyczna
KF siła mieśni
KF koordynacja fizyczna
KW apetyt
KW budowa ciała
KW brzuch
KW pośladki
KW uda
KW nogi
KW figura
KW talia
KW waga
KW biodra
AS zapach ciała
AS wygląd oczu
AS policzki
AS podbródek
AS uszy
AS organy płciowe
AS aktywność seksualna
AS usta
AS nos
AS twarz
AS włosy na ciele
AS piersi/klatka …
AS popęd płciowy
0

1

2

3

4

5

Źródło: opracowanie własne
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Tabela nr 2. Wyniki analizy skal BES u badanych dziewczyn z niepełnosprawnością intelektualną
Skale BES
Dziewczęta z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim
M
Kondycja fizyczna (KF)
29,8
Kontrola wagi (KW)
29,6
Atrakcyjność seksualna (AS)
42,7

Badane dziewczęta oceniają kondycję fizyczną i atrakcyjność
seksualną poniżej wartości środkowej skal, natomiast kontrolę wagi
powyżej wyniku środkowego. Zatem badane dziewczynki dość pozytywnie oceniają swoje ciało w zakresie kontroli wagi, natomiast nie
są zadowolone z kondycji fizycznej i atrakcyjności seksualnej.
Szczegółowe wyniki badań dotyczące oceny poszczególnych
części ciała i jego funkcji zaprezentowano na wykresie 2 (wskaźnikiem oceny jest średnia arytmetyczna dla poszczególnych itemów).
Analizując poszczególne skale można zauważyć, że dziewczęta w
skali kondycji fizycznej najwyżej oceniły refleks, pobudliwość i
warunki fizyczne, najmniej natomiast kondycję fizyczną, siłę mięśni
oraz wydolność fizyczną. Uzyskane wyniki w kontroli wagi świadczą, że dziewczęta najbardziej są zadowolone z apetytu, budowy
ciała i brzucha, najmniej natomiast z bioder, wagi i talii. Uzyskane
wyniki w skali sprawności atrakcyjności seksualnej świadczą, że
badani dziewczęta, pomimo obniżonego ogólnego poziomu zadowolenia w tej skali, czują największą satysfakcję z zapachu ciała, wyglądu oczu i policzków. Niezadowolone są jednak z popędu płciowego, piersi i włosów na ciele.
Obraz ciała młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu
lekkim – wnioski z badań
Analizując wyniki badań można wysunąć wniosek, że dziewczęta i chłopcy są niezadowoleni z własnego wyglądu, nie akceptują
własnego ciała. Wyniki nie zaskakują, gdyż w wieku pokwitania
może pojawić się poczucie braku akceptacji własnego ciała. Przyczyna ma swe źródło w procesach i zmianach hormonalnych, fizjologicznych organizmu, ale także psychicznych, które w tym okresie
nasilają się. Często nastolatkowie z niepełnosprawnością intelektual-
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ną nie wiedzą co dzieje się z nich ciałem podczas dojrzewania. Jest
to spowodowane brakiem wiedzy o przeobrażeniach, które występują
w tym okresie, co zostało podkreślone we wstępie artykułu. W tym
okresie mogą pojawić się nieprawidłowe zachowania, na przykład
agresja czy autoagresja skierowana na własne ciało. Wyniki zaprezentowanych badań pozwalają na wysunięcie wniosku, iż chłopcy i
dziewczęta najbardziej zadowoleni są z wyglądu oczu i policzków.
Badane dziewczęta nie są zadowolone z popędu płciowego podczas,
gdy chłopcy najwyżej go ocenili. Dziewczęta i chłopcy niezadowoleni są z swojej klatki piersiowej/piersi.
Streszczenie
Wzrost zainteresowania seksualnością osób z niepełnosprawnością intelektualną spowodował skupienie się badaczy na aspektach
dotyczących cielesności tej grupy osób. Cielesność osób z niepełnosprawnością stała się zagadnieniem eksplorowanym przez naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki. W ostatnich kilkunastu
latach pojawiły się doniesienia badawcze dotyczące tego obszaru.
Artykuł ma charakter badawczy i odnosi się do zagadnienia obrazu
ciała młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Grupa
badana nie akceptuje swojego ciała. Wyniki nie zaskakują, gdyż w
wieku pokwitania może pojawić się poczucie braku akceptacji własnego ciała. Chłopcy i dziewczęta najbardziej zadowoleni są z wyglądu oczu i policzków. Dziewczęta i chłopcy niezadowoleni są z
swojej klatki piersiowej/piersi.
Słowa kluczowe: Niepełnosprawność intelektualna, cielesność, obraz ciała, seksualność
Summary
Body image of young people with intellectual disabilities in
mild – pilot study
The increased interest in sexuality of people with intellectual
disabilities caused researchers to focus on aspects of the physicality
of this group of people. Carnality of people with disabilities has become a topic explored by researchers representing various fields of
science. In recent years there have been reports on the research in
this area.
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The article is the nature of research and refers to the issue of
body image of young people with mild intellectual disability. The
study groupdoes not accept your body. The results do not surprise,
becauseat the age of puberty may occur feeling of lack of acceptance
of his own body. Boys and girls are most satisfied with the appearance of the eyes and cheeks. Girls and boys are unhappy with yourch
est / breast.
Keywords: Intellectual disability, physicality, body image,
sexuality
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Wiktoria Bielecka

Wpływ aktywności fizycznej na nadciśnienie tętnicze
Wstęp
Nadciśnienie tętnicze jest obecnie jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób sercowo-naczyniowych. U około 30% dorosłych Polaków stwierdzono nadciśnienie tętnicze, a u kolejnych 30%
ciśnienie wysokie prawidłowe, co oznacza, że należą do grupy
szczególnie narażonej na rozwój nadciśnienia w przyszłości. Prawidłowe ciśnienie ma około 40% społeczeństwa, z czego tylko u połowy występuje ciśnienie optymalne (tj. ciśnienie skurczowe ≤120 mm
Hg, a ciśnienie rozkurczowe ≤80 mm Hg)1.
Ważny element w profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego stanowi racjonalny, zdrowy tryb życia, w tym odpowiedni
poziom aktywności fizycznej. Uważa się, że regularny i rozsądnie
dozowany trening zdrowotny może zmniejszać ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego; jest to również skuteczna, niefarmakologiczna
metoda leczenia tej dolegliwości. U osób wytrenowanych średnia
wartość ciśnienia tętniczego w spoczynku jest niższa o około 10–20
mm Hg niż u osób niećwiczących. Natomiast u osób z rozpoznanym
nadciśnieniem tętniczym trening fizyczny zmniejsza skurczową i
rozkurczową wartość spoczynkowego ciśnienia tętniczego krwi
średnio o 8–10 mm Hg. Obniżenie wartości ciśnienia tętniczego w
spoczynku u osób z nadciśnieniem tętniczym obserwowano już po
3–4 tygodniach realizacji programu treningowego; korzystny jest
również efekt powysiłkowej hipotensji, który można stwierdzić już
po jednorazowym wysiłku fizycznym. Stan powysiłkowego obniżenia ciśnienia może się utrzymywać przez kilka godzin po zakończeniu ćwiczeń (w zależności od czasu trwania treningu oraz jego intensywności). Efekt ten jest wyraźniejszy i dłuższy u osób z nadciśnieniem tętniczym niż u osób zdrowych. Co istotne, hipotensyjny efekt
systematycznego treningu nie wpływa na zagrożenie pogłębienia
1

A. Jegier, D. Stasiołek., Skuteczna dawka aktywności fizycznej w prewencji pierwotnej chorób układu krążenia i promocji zdrowia. Med. Sportiva 2001, 5 supl 2, 109
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hipotonii u osób z niedociśnieniem tętniczym, gdyż ćwiczenia fizyczne wpływają zarówno normalizująco, jak i obniżająco na ciśnienie krwi2.
Mechanizm działania aktywności fizycznej na ciśnienie
tętnicze krwi
Ciśnienie tętnicze u osoby poddanej treningowi fizycznemu
wzrasta w czasie wysiłku, natomiast po jego zakończeniu istotnie się
obniża. Wykazano, że powysiłkowa redukcja (spadek) ciśnienia jest
bardziej wyraźna u chorych na nadciśnienie niż u osób zdrowych. W
niepowikłanym nadciśnieniu jest to mechanizm, który pomaga w
przestawieniu regulacji ciśnienia krwi na niższy poziom i utrwalaniu
jego prawidłowych wartości3.
Podczas wysiłku fizycznego w ciele człowieka zachodzą liczne zmiany. Aktywność fizyczna wymaga silnego zaangażowania nie
tylko ze strony narządu ruchu, ale także układu krążenia i oddechowego, które muszą zapewnić dostawę tlenu i substancji energetycznych do pracujących mięśni. Wzrost zapotrzebowania na tlen i substancje energetyczne w mięśniach prowadzi do ich większego
ukrwienia4.
Przemieszczenie się dużej ilości krwi do rozszerzonych naczyń w mięśniach spowodowałoby drastyczny spadek ciśnienia w
pozostałych częściach układu tętniczego, gdyby nie szybka reakcja
serca, polegająca na przyspieszeniu jego pracy (wzrost tętna) i
zwiększeniu siły skurczu (zwiększenie ilości pompowanej w każdym
skurczu krwi). Celem tej reakcji jest utrzymanie odpowiedniego do
wysiłku ciśnienia krwi. Wraz z ćwiczeniami lekko wzrasta tempera-

2

A. Szczeklik (red.)., Choroby wewnętrzne. tom I, II Wydawnictwo
Medycyna Praktyczna, 2005
3
S. Blair, Y. Cheng, J. Holder., Is physical activity or physical fitness
more important in defining health benefits? Med. Sci Sports Exerc 2001,33,
supl, s. 379
4
H. Kuński., A. Jegier., Ruch doskonali i uzdrawia serce. Kompendium
prewencji pierwotnej. TKKF, Warszawa, 1999
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tura ciała5. Naczynia krwionośne skóry rozszerzają się, aby oddać
nadmiar ciepła. Skutkiem tego jest zaleganie części krwi w naczyniach skóry i zmniejszenie ilości krwi powracającej do serca. Mniejszy powrót to w konsekwencji zmniejszenie ilości krwi pompowanej
w czasie skurczu komór, a - co za tym idzie - zmniejszenie ciśnienia
tętniczego.
Gdy mięśnie przestają się kurczyć, ustaje działanie tzw. pompy mięśniowej. Pompa mięśniowa, to nic innego, jak pracujące mięśnie kończyn dolnych oraz inne mięśnie szkieletowe, które kurcząc
się wyciskają krew z położonych między nimi żył w stronę serca,
zwiększając powrót krwi do prawej komory6.
Zaprzestanie ćwiczenia (np. biegu), czyli ustanie pracy mięśni,
to zatrzymanie pompy mięśniowej i zmniejszenie ilości krwi powracającej do serca. Serce reaguje na to obniżeniem tzw. objętości wyrzutowej - mniejszy powrót, to i mniejszy wyrzut krwi. Bezpośrednim rezultatem tego mechanizmu jest spadek ciśnienia krwi.
Zwiększenie ilości produktów przemiany materii (np. kwasu
mlekowego, potocznie - tzw. zakwasy), jako skutek intensywnej
przemiany materii w pracujących mięśniach prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych w mięśniach. W ten sposób naczynia reagują na nagromadzenie się zbędnych produktów w tkance mięśniowej. Dzięki takiej reakcji naczyń istnieje możliwość szybszego pozbycia się tych substancji. Zanim to nastąpi, rozszerzeniu naczyń
towarzyszy pozostanie pewnej ilości krwi w „zmęczonych” mięśniach. To zjawisko również przyczynia się do zmniejszenia tzw.
powrotu żylnego, czyli ilości krwi wracającej do prawej komory.
Kolejny czynnik prowadzi, zatem do powysiłkowego spadku ciśnienia tętniczego.

5

K. Wysocki., J. Ożdziński., Wpływ aktywności ruchowej i ćwiczeń relaksacyjnych na wspomaganie leczenia farmakologicznego w nadciśnieniu
tętniczym. Medicina Sportiva, 2004; 8 (2): 45.
6
G. Parati., G. S. Stergiou., R. Asmar I wsp. European Society of
Hypertension guidelines for blood pressure monitoring at home: a summary
report of the Second International Consensus Conference on Home Blood
Pressure Monitoring. J. Hypertens. 2008; 26: 1505–1530.
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Obniżenie ciśnienia stanowi oczekiwany rezultat ćwiczeń fizycznych. Po odpoczynku (może nawet dopiero po kilku godzinach)
wróci ono jednak do swego normalnego, spoczynkowego poziomu7.
Rodzaje wysiłku fizycznego u chorego na nadciśnienie tętnicze
Dla układu krążenia, także w przypadku nadciśnienia tętniczego, korzystny jest wysiłek aerobowy: dynamiczny, angażujący duże
grupy mięśniowe. Jest to tzw. wysiłek izotoniczny, czyli taki, przy
którym użycie stałej, niedużej siły prowadzi do wykonania ruchu.
Przykłady takiego wysiłku to szybki marsz, bieg, pływanie.
Wysiłek zwany izometrycznym, (wymagający użycia dużej siły, ale nieprowadzący do wyraźnego skrócenia pracujących mięśni, a
w konsekwencji ruchu) jest gorzej tolerowany przez układ krążenia i
– nawet u ludzi zdrowych – może powodować znaczny wzrost ciśnienia tętniczego8.
Powtarzanie ćwiczeń to regularny wysiłek fizyczny 3-4 razy w
tygodniu. Zalecane jest od 30 do 60 minut:
• Spacerów żwawym krokiem,
• Joggingu,
• Pływania,
• Jazdy na rowerze,
• Tańca towarzyskiego czy aerobiku.
Jeśli przez długi czas chory na nadciśnienie pozostawał mało
aktywny, prowadził siedzący tryb życia, bardzo ważny jest kontakt z
lekarzem, w celu określenia odpowiedniej formy ćwiczeń.
Otóż trening fizyczny jest zalecany, lecz zdarza się czasem, iż
jest przeciwwskazany. Osoby z nadciśnieniem łagodnym mogą ćwiczyć bez specjalnych obaw. Pacjenci z nadciśnieniem umiarkowanym mogą podjąć trening fizyczny, jeśli stosują odpowiednie, skuteczne leczenie farmakologiczne.

7

F. Bijnen, C. Caspersen, E. Feskens i wsp: Aktywność fizyczna i umieralność w okresie 20 lat z powodu chorób sercowo-naczyniowych i wszystkich przyczyn. JAMA PL, 1999, 1,251
8
S. Blair, Y. Cheng, J. Holder., Is physical activity or physical fitness
more important in defining health benefits? Med. Sci Sports Exerc 2001,33,
supl, s. 379

126

Osoby z nadciśnieniem ciężkim i bardzo ciężkim muszą ograniczyć aktywność fizyczną do czasu uzyskania zadowalającej kontroli ciśnienia. Jeśli weźmiemy pod uwagę klasyfikację wg WHO,
pacjenci z nadciśnieniem w stadium III muszą mieć program ćwiczeń ściśle ustalony przez lekarza lub rehabilitanta, po sprawdzeniu
reakcji układu krążenia na wysiłek fizyczny i określeniu stopnia
tolerancji tego wysiłku9.
Ogólne cele i zasady leczenia
Podstawowym celem prowadzonej terapii pacjenta z nadciśnieniem tętniczym powinno być zmniejszenie globalnego ryzyka
powikłań sercowo-naczyniowych. W szczególności leczenie nadciśnienia tętniczego powinno prowadzić do obniżenia BP do wartości
prawidłowych lub, jeśli to niemożliwe, do wartości najbardziej do
nich zbliżonych. Wynika to z licznych obserwacji wskazujących, że
skuteczne obniżenie BP zmniejsza ryzyko powikłań w układzie sercowo-naczyniowym, zwłaszcza udaru oraz ostrych incydentów
wieńcowych, a także opóźnia progresję choroby nerek. Jednocześnie
globalna strategia leczenia pacjenta z nadciśnieniem tętniczym powinna obejmować skorygowanie wszystkich pozostałych modyfikowalnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego10.
Mianem prewencji wtórnej późnej (trzeciorzędowej) określa się
działania podejmowane wobec osób z rozpoznaną chorobą, których
celem jest odsunięcie w czasie jej niekorzystnych następstw. Prewencję pierwotną można podzielić na populacyjną, ukierunkowaną na
ogół osób zagrożonych chorobą, oraz celowaną, dotyczącą pacjentów
zagrożonych w stopniu większym niż ogół populacji. Działania z zakresu pierwotnej prewencji celowanej nadciśnienia tętniczego powinny być skoncentrowane na następujących grupach osób:11.
9

H. Kuński, A. Jegier., Ruch doskonali i uzdrawia serce. Kompendium
prewencji pierwotnej. TKKF, Warszawa, 1999
10
Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Effects
of different regimens to lower blood pressure on major cardiovascular
events in older and younger adults: metaanalysis of randomised trials. BMJ
2008; 336: 1121–1123.
11
M. D. Lindheimer, S. J. Taler., F. G. Cunningham., Hypertension in
pregnancy. J. Am. Soc. Hypertens. 2008; 2:484–494.
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1. Pacjenci z rodzinnym obciążeniem chorobami układu krążenia (udar, zawał serca, niewydolność serca) — kobiety przed 65.
rż., mężczyźni przed 55. rż.
2. Osoby z cukrzycą lub współistniejącą chorobą nerek.
3. Chorzy z przynajmniej dwoma klasycznymi czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
4. Osoby z BP ≥ 130/85 mm Hg.
Rozpoznanie i klasyfikacja nadciśnienia tętniczego
Podstawą rozpoznania nadciśnienia tętniczego jest prawidłowo
wykonany pośredni pomiar BP ( bloodpressure – ciśnienie tętnicze) .
Nadciśnienie tętnicze można rozpoznać, jeśli:12
1. Średnie wartości BP (wyliczone co najmniej z dwóch pomiarów dokonanych podczas co najmniej dwóch różnych wizyt), są
równe lub wyższe niż 140 mm Hg dla ciśnienia skurczowego (SBP,
systolicbloodpressure) i/lub 90 mm Hg dla rozkurczowego (DBP,
diastolicbloodpressure).
2. Średnie wartości BP (wyliczone z dwóch pomiarów dokonanych podczas jednej wizyty), są równe lub wyższe niż 180 mm Hg
dla SBP i/lub 110 mm Hg dla DBP, po wykluczeniu czynników
podwyższających wartości ciśnienia, na przykład: lęku, bólu, spożycia alkoholu.
3. Na podstawie wiarygodnych danych z wywiadów lub dokumentacji pacjenta (wartości BP lub fakt zażywania leków hipotensyjnych).
W wytycznych z 2011 roku utrzymana zostaje klasyfikacja
nadciśnienia z podziałem na trzy stopnie i wyróżnieniem podtypu
izolowanego nadciśnienia skurczowego (ISH, isolatedsystolichypertension). W klasyfikacji utrzymano też podział prawidłowych wartości BP na optymalne, prawidłowe i wysokie prawidłowe.
Wysokość BP ma podstawowe znaczenie przy stratyfikacji ryzyka u chorego. Pozostałe elementy niezbędne do tej oceny lekarz

12

A. Jegier., Aktywność ruchowa w promocji zdrowia oraz zapobieganiu chorobom przewlekłym. [w:] Jegier A., Nazar K., Dziak A. (red.): Medycyna sportowa. PTMS, Warszawa, 2005.
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musi uzyskać na podstawie wywiadów, badania przedmiotowego i
badań dodatkowych13.
Ogólne zalecenia i przeciwwskazania w treningu zdrowotnym
u osób chorych na z nadciśnienie tętnicze:14
1. Trening zdrowotny zaleca się stosować u osób z wartościami <160 mm Hg ciśnienia skurczowego i/lub <100 mm Hg ciśnienia rozkurczowego.
2. U chorych z ciśnieniem skurczowym ≥160 mm Hg i/lub
rozkurczowym ≥100 mm Hg przed rozpoczęciem treningu należy
wprowadzić odpowiednią farmakoterapię.
3. Bezwzględne przeciwwskazanie do ćwiczeń stanowią wartości ciśnienia skurczowego >200 mm Hg i/lub rozkurczowego >110
mm Hg.
4. Ćwiczenia należy rozpoczynać od najmniejszych skutecznych obciążeń treningowych, zależnych od aktualnych zdolności
wysiłkowych oraz wcześniejszego poziomu aktywności fizycznej
danej osoby. Wraz z poprawą sprawności fizycznej i tolerancji wysiłkowej należy stopniowo zwiększać intensywność i czas trwania
treningu (nie przekraczając jednak ogólnie przyjętych wytycznych
przedstawionych poniżej).
5. Ćwiczenia powinny być wykonywane systematycznie – 3–
7 razy w tygodniu.
6. Treningowy wysiłek fizyczny powinien docelowo trwać
około 30–60 minut dziennie; może być wykonywany jednorazowo
lub podzielony na kilka krótszych sesji treningowych, ale trwających
nie krócej niż 10 minut pracy ciągłej (np. 3–4 razy po 10 minut lub 2
razy po 15 minut w ciągu całego dnia).
7. Intensywność wysiłku powinna się mieścić w przedziale
40–60% możliwości wysiłkowych organizmu. Nadmierna intensywność, przekraczająca zalecane wartości, nie daje większego efektu
13

P. Dylewicz., I. Przywarska., Fizjoterapia w rehabilitacji kardiologicznej. [w:] W. Kasprzak (red.), Fizjoterapia kliniczna. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa, 2011.
14
J. Przybylski., B. Czarkowska-Pączek., Czynnościowa adaptacja
układu krążenia do wysiłku fizycznego. [w:] B. Czarkowska-Pączek. J.
Przybylski. (red.), Zarys fizjologii wysiłku fizycznego. W. M. Urban & Partner, Wrocław, 2006.
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hipotensyjnego, może natomiast zwiększać ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych i powodować zmiany przeciążeniowe organizmu.
8. W treningu powinny dominować ćwiczenia o charakterze
wytrzymałościowym, aerobowym, angażujące wiele grup mięśniowych (takie jak: marsz, nordicwalking, marszobieg, trucht, jazda na
rowerze, aerobik o małej i umiarkowanej intensywności itp.); uzupełnienie stanowią dynamiczne ćwiczenia oporowe, z lekkim i/lub
umiarkowanym obciążeniem, wykonywane 2–3 razy w tygodniu.
9. U chorych na nadciśnienie tętnicze nie zaleca się intensywnych ćwiczeń szybkościowych, szybkościowo-siłowych i siłowych z dużym obciążeniem oraz izometryczną (statyczną) składową
pracy mięśni i wstrzymywaniem oddechu. Takie ćwiczenia, wywołujące efekt presyjny, są przeciwwskazane.
10. Każdy trening powinien być poprzedzony rozgrzewką i
zakończony ćwiczeniami wyciszającymi. Pozwoli to stopniowo
wprowadzić organizm w stan pracy i powrócić do stanu spoczynkowego, co zapobiega gwałtownym reakcjom ze strony układu sercowo-naczyniowego.
11. Wzrost ciśnienia tętniczego skurczowego ≥220 mm Hg
i/lub rozkurczowego ≥105 mm Hg podczas treningu stanowi wskazanie do jego przerwania.
12. Chorym z nadciśnieniem tętniczym odradza się aktywności z elementami współzawodnictwa, które przyczyniają się do powstawania nadmiernych obciążeń psycho- emocjonalnych.
13. Należy unikać dyscyplin, w których występuje gwałtowne zwiększenie intensywności wysiłku wynikające z przyspieszeń i
zrywów (np. tenis).
14. Należy ostrożnie wykonywać aktywności związane z silnym i gwałtownym oziębieniem organizmu (np. skoki do zimnej
wody, niektóre sporty zimowe). Może to powodować silny skurcz
naczyń wraz z groźnymi powikłaniami.
15. Do przeciwwskazanych należy również wysiłek w gorącym i/lub wilgotnym, parnym otoczeniu, wpływający na duże obciążenie
procesów
termoregulacyjnych,
gospodarki
wodnoelektrolitowej i układu sercowo-naczyniowego.
16. Warto pamiętać, że od intensywności ćwiczeń ważniejsza
jest ich regularność i systematyczność. W badaniach przeprowadzonych na grupie 30 pacjentów ze stwierdzonym pierwotnym nadci-
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śnieniem tętniczym obniżenie wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego uzyskano po 7 tygodniach prostych, ale regularnie wykonywanych, nieintensywnych ćwiczeń gimnastycznych i relaksacyjnych.
17. Regularny trening zdrowotny może powodować konieczność zmniejszenia dawek leków hipotensyjnych.
18. Korzystne jest również zwiększenie aktywności dnia codziennego, szczególnie w przypadku braku czasu na trening właściwy. Takie najprostsze formy aktywności fizycznej, jak: spacer, porządki domowe, wchodzenie po schodach itp. – nierozerwalnie związane z codziennym funkcjonowaniem – bez problemu można wplatać w harmonogram każdego dnia.
Streszczenie
Aktywność fizyczna, a właściwie jej brak, to jeden z głównych
czynników ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego. Spowodowany niedostateczną aktywnością i niewłaściwym stylem życia
wzrost ciśnienia, odczuwanie jego skutków, dokuczliwość objawów i
uciążliwość terapii wywołują liczne problemy w codziennym funkcjonowaniu i pogarszają samopoczucie pacjentów. Stan ten w znaczący sposób przekłada się na subiektywnie odczuwane poczucie
zdrowia i jakość życia. Regularny wysiłek stanowi jeden z elementów leczenia nadciśnienia tętniczego. Potwierdzają to badania kliniczne. Ciśnienie tętnicze u osoby poddanej treningowi fizycznemu
wzrasta w czasie wysiłku, natomiast po jego zakończeniu istotnie się
obniża. Podczas wysiłku fizycznego w ciele człowieka zachodzą
liczne zmiany. Aktywność fizyczna wymaga silnego zaangażowania
nie tylko ze strony narządu ruchu, ale także układu krążenia i oddechowego, które muszą zapewnić dostawę tlenu i substancji energetycznych do pracujących mięśni. Wzrost zapotrzebowania na tlen i
substancje energetyczne w mięśniach prowadzi do ich większego
ukrwienia. W tego typu schorzeniu wymagana jest jednak ostrożność
i unikanie w ramach aktywności ruchowej cięższych wysiłków.
Przeciwwskazaniem mogą być ćwiczenia z obciążeniem, oraz stany
gdzie ciśnienie skurczowe przekracza 200mmHg. Najbardziej polecaną formą ruchu są marsze, jazda na rowerze, natomiast mniej efektywną bardziej wyczerpujące ćwiczenia jak np. bieganie.
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Abstract
The impact of physical activity on hypertension.
Physical activity, rather the lack of it, is one of the main risk
factors of hypertension. Caused by insufficient activity and improper
lifestyle increase the pressure, feeling its effects, nuisance symptoms
and treatment of nuisance cause numerous problems in daily functioning and well-being of patients worsen. This condition is significantly reflected in subjectively perceived health status and quality of
life. Regular exercise is one component of the treatment of hypertension. This is confirmed by clinical studies. Blood pressure in people
subjected to physical training increases during exercise, and after the
significant decreases. During exercise in the human body occur many
changes. Physical activity requires a strong commitment not only on
the part of the musculoskeletal system, but also the cardiovascular
and respiratory systems, which must ensure the supply of oxygen and
energy substances to the working muscles. Increased demand for
oxygen and energy substances in the muscle leads to greater blood
supply. In this type of disorder, but caution is required and to avoid
physical activity under the severe efforts. Contraindication may be
the exercise of the load, and the states where the systolic pressure
exceeds 200mmHg. The most recommended form of exercise are
marches, cycling, while the less effective the more comprehensive
exercise like running.
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Kamila Fortunka

Wykorzystanie fototerapii w praktyce klinicznej
Wstęp
Światłoterapia wpływa na prawidłowe funkcjonowanie całego
organizmu, stymuluje procesy regeneracyjne oraz przemianę materii,
wzmacnia układ immunologiczny, poprawia krążenie krwi. Fala
promieni, które systematycznie docierają do kory mózgowej, uruchamia mechanizmy obronne organizmu (pobudza wydzielanie hormonów i enzymów). Dzięki temu, można przyspieszyć przepływ
krwi w naczyniach wieńcowych, uregulować sen czy poziom cukru1.
Dobroczynny wpływ światła znany jest od stuleci. Już w starożytności zauważono, że promieniowanie słoneczne oddziałuje na
organizm człowieka. W latach 20. i 30. ubiegłego wieku zwrócono
uwagę na rolę promieniowania ultrafioletowego w metabolizmie
witaminy D2. Niels R. Finsen w 1898 r. stworzył pierwszy Instytut
Światłolecznictwa, udowodnił on lecznicze działanie światła słonecznego i promieniowania nadfioletowego na toczeń gruźliczy3.
Promieniowanie słoneczne wywiera duży wpływ na psychikę oraz
procesy fizjologiczne, przebiegające w rytmach biologicznych. Narządy, które pośredniczą w tym wpływie światła na rytm biologiczny
to: narząd wzroku i szyszynka.
W zależności od zakresu długości fal światła, medycyna wyróżnia:
- promieniowanie nadfioletowe (UV) powoduje wytwarzanie
witaminy D w skórze, przeciwdziałając w ten sposób krzywicy. W
dermatologii promieniowanie UV sprawdza się w leczeniu łuszczy-

1

H. Podbielska., Diagnostyka i terapia fotodynamiczna, Elsevier
Urban& Partner, Wrocław 2004
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A. Gierek-Łapińska., K. Wykrota. Trzciąkowski., Terapia fotodynamiczna starczego zwyrodnienia plamki- założenia teoretyczne i praktyka
kliniczna. Okulistyka 2002
3
S. Pużyński., Depresja i zaburzenia afektywne, PZWL, Warszawa
2008
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cy, zmianach naczyniowo-barwnikowych skóry, zakażeniach paciorkowcowych skóry, czy polipach nosa4.
Kolejnymi wskazaniami do naświetleń promieniami nadfioletowymi są stany zapalne tkanek miękkich, trudno gojące się rany,
choroby laryngologiczne, schorzenia reumatologiczne czy niedoczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego.
- leczenie światłem podczerwonym, które jest głównie wykorzystywane w fizykoterapii
- światło niebieskie z zakresu widma widzialnego, ma bardzo
duże znaczenie w przypadku żółtaczki fizjologicznej, występującej u
noworodków5.
Fototerapia najczęściej kojarzona jest z wykorzystaniem światła widzialnego, które jest częścią promieniowania elektromagnetycznego. W procesie widzenia, to właśnie na tą część promieniowania reaguje siatkówka oka człowieka. Te znaczenie fototerapii zostało wykorzystane w leczeniu choroby sezonowej afektywnej przez N.
E.Rosenthala w 1984 r.
Światłolecznictwo może przybierać podstawową formę leczenia lub wspomagającego terapię farmakologiczną. Zaobserwowano
wpływ światła widzialnego na również takie zaburzenia psychiczne
jak: endogenne zaburzenia depresyjne, krótkotrwałe nawracające
zaburzenia depresyjne oraz zaburzenia snu. Fototerapia zyskuje także
wysoką pozycję w leczeniu zespołu przewlekłego zmęczenia, anoreksji oraz zaburzeń dwubiegunowych6.
Lecznicze właściwości światła
Do leczenia tzw. depresji sezonowej wykorzystuje się lampy
fluorescencyjne, które emitują światło zbliżone do dziennego. W
gabinetach odnowy biologicznej, w tradycyjnym lecznictwie wykorzystuje się światło specjalnych lamp, które emitują tzw. światło
spolaryzowane, w którym fale poruszając się w jednej płaszczyźnie.
Zaobserwowano, że światło to działa stymulująco oraz regenerująco,
4

V. C. Macias, G. Marques-Pinto, J. Cardoso., Phototherapy for pityriasis lichenoides: our experience. Cutan Ocul Toxicol 2013, 32(2): s.124-127.
5
J. Szczapa i wsp., Fototerapia w leczeniu żółtaczki noworodka. Postępy w neonatologii. Pod red. J. Szczapy, W. Twarowskiej 1995, s.311:317
6
S. Pużyński., Depresja i zaburzenia afektywne, PZWL, Warszawa 2008
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wzmacnia układ odpornościowy oraz zapobiega procesom zapalnym.
Ponadto przyspiesza gojenie ran, odleżyn, łagodzi obawy trądziku
zwyczajnego, uspokaja i uśmierza ból.
Lampy sollux najczęściej stosuje się przy bólach mięśniowych, pourazowych i zwyrodnieniach kręgosłupa. Przed przystąpieniem do naświetlania należy pamiętać o starannym oczyszczeniu
skóry, ponieważ krople potu, powodują załamanie promienia i przez
to powierzchnia skóry nie będzie równomiernie nagrzewana. Lampa
powinna być ustawiona tak, by promienie padały prostopadle na
ciało. Czerwony filtr w lampie sollux sprawia, że fale świetlne przenikają w głąb organizmu, przyspieszając ruch krwi i limfy, a to
sprawia, że w tkankach szybciej przebiegają procesy utleniania. Proces ten likwiduje wysięk, stany zapalne. Naświetlanie czerwonym
światłem likwiduje nieprawidłową pracę gruczołów płciowych. Zastosowanie żółtego filtru w lampie działa kojąco na osoby nadpobudliwe, leczy także zapalenie spojówek. Niebieskie światło likwiduje
nerwobóle oraz łagodzi świąd7.
Znaczenie promieniowania słonecznego dla prawidłowej
pracy szyszynki
Szyszynka jest nieparzystym narządem neuroendokrynnym
mieszczącym się za trzecią komorą mózgu, pomiędzy obiema półkulami mózgowymi. Jej nazwa wywodzi się od kształtu przypominającego szyszkę. Rolą szyszynki jest pośredniczenie w przekazywaniu
informacji dotyczących światła lub ciemności do układów fizjologicznych całego organizmu. Bardzo ważną rolę w tym procesie odgrywa melatonina, którą u ludzi głównie produkuje szyszynka i w
mniejszym stopniu również siatkówka8.
Za sprawą ciemności synteza tego hormonu zwiększa się, z
kolei pod wpływem światła intensywność wydzielania tego hormonu
zmniejsza się. Stężenie melatoniny w surowicy krwi jest najwyższe
nocą i zwykle maleje około godziny 6 rano. Długie zimowe noce,
7

M. Terman, J. Terman., Light therapy for seasonal and nonseasonal
depression: efficacy, protocol, safety and side effects. CNS spectr. 2005 10
(8), s. 647-663
8
K. Ostrowski., W. Bem., Histologia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1995, s. 542-546.
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powodują nadmierne jej wydzielanie, co może u części osób wywoływać bezustanne uczucie senności i zmęczenia9.
Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, w ciągu dnia,
szyszynka wydziela prohormon melatoniny-serotoninę, która współdziałając z melatoniną, reguluje sen. Blokowanie jej syntezy, powoduje bezsenność. Hormon ten, reguluje apetyt – hamuje go po spożyciu węglowodanów, a podwyższa po spożyciu białek. Serotonina
wpływa na temperaturę ciała, podwyższa ciśnienie krwi. Powoduje
skurcz mięsni gładkich. Ilość serotoniny w mózgu wpływa również
na potrzeby seksualne i zachowani impulsywne. Zbyt niski poziom
hormonu może wywoływać zmęczenie, agresywność, zaburzenia
depresyjne oraz zwiększoną wrażliwość na ból10.
Patogeneza choroby afektywnej sezonowej
Termin depresji zimowej wprowadzili Rosenthal i Lewy
(1982) na określenie takiej depresji, której początek i koniec przypada na tę samą porę roku (ten sam 90-dniowy okres)11.
Za przyczynę choroby afektywnej sezonowej uznaje się niedobór światła słonecznego w okresie zimowym, zakłócający prawidłowy rytm snu i czuwania. W pochmurne, zimowe dni natężenie
światła jest 2-3 razy mniejsze niż w słoneczny, wiosenny dzień. Wystąpienie depresji zimowej nie wynika jednak prawdopodobnie z
samego niedobory światła, ale również z większej na ten niedobór
osobniczej wrażliwości powiązanej, ze zmianami przekaźnictwa
serotoninergicznego i noradrenergicznego. Zaburzenie naturalnego
rytmu zegara biologicznego wpływa na gospodarkę hormonalną
organizmu – obserwuje się zwiększone wydzielanie melatoniny,
hormonu wydzielanego przez szyszynkę podczas nocy. Wzrost stężenia melatoniny w organizmie powoduje zaburzenia depresyjne.
Okres rozpoczynającej się depresji przypada na późną jesień i zimę.
Jeśli chodzi o objawy psychopatologiczne, z punktu widzenia psychopatologii, depresję zimową można zaliczyć do depresji prostej.
9

M. Karasek, Szyszynka i melatonina. PWN, Warszawa – Łódź 1997.
A.Nawrot (red.)., Encyklopedia Biologia, Kraków: Wydawnictwo
GREG, s. 488-489
11
S. Kasper., Rosenthal S. Epidemiological findings of seasonal
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Do najczęściej występujących objawów należą: spowolnienie, nadmierna senność z pogorszeniem snu, nadmierny apetyt ze wzrostem
masy ciała. Objawy te samoistnie ustępują wraz ze wzrostem intensywności światła słonecznego12.
W społeczeństwie około od 2 - 5 % ogólnej populacji cierpi na
chorobę afektywną sezonową. W tej grupie od 70 - 80 % stanowią
kobiety13.
Depresja zimowo- jesienna występuje częściej u ludzi młodych,
ujawnia się typowo w okresie między 20. a 30. rokiem życia. Nasilenie dolegliwości zwiększa się z wiekiem i prawdopodobnie łagodnieje
na starość. Choroba afektywna sezonowa może być jedyną chorobą
zaburzeń nastroju u danej osoby, mogą jej jednak towarzyszyć występujące sezonowo okresy hipomaniakalne bądź maniakalne. Aby można stwierdzić sezonowe zaburzenia nastroju, liczba epizodów depresji
sezonowej musi istotnie przewyższać liczbę epizodów niesezonowych.
W sezonowych zaburzeniach nastroju incydenty te rozpoczynają się w
ciągu tych samych 90 dni roku, również remisja występuje powtarzalnie w określonych 90 dniach roku. Mimo że, pod wieloma względami
depresje zimowe są podobne do depresji niesezonowej, to pula objawów, etiologia oraz metody leczenia znacząco się różnią, dlatego
określenie wpływu sezonowości na występowanie epizodów chorobowych ma w przypadku zaburzeń afektywnych kluczowe znaczenie
do stwierdzenia prawidłowego rozpoznania i wdrożenia skutecznego
występowania terapeutycznego.
Funkcja światłolecznictwa w praktyce klinicznej
Fototerapia opiera się na naświetlaniu oczu specjalistyczną
lampą, która emituje światło podobne do słonecznego. Dzięki zastosowaniu specjalnego filtru, światło te jest pozbawione szkodliwego
promieniowania ultrafioletowego, więc naświetlanie nie jest niebezpieczne dla zdrowia. Metoda ta, dorównuje farmakoterapii, co więcej
korzystne efekty leczenia pojawiają się szybciej niż w przypadku

12

A. Bilikiewicz., Psychiatria, tom 2, Urban & Partner, Wrocław 2002.
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stosowania farmaceutyków. Warto wspomnieć o tym, że ważnym dla
efektów terapii miejscem działania jest narząd wzroku14.
W stosowaniu światłolecznictwa istotny jest właściwy dobór i
źródło światła o znanym widmie. Aby mówić o przeciwdepresyjnym
działaniu światła ważne jest jego natężenie i czas ekspozycji. Twierdzi
się, że lecznicze działanie światła uzyskuje się przy natężeniu 2500
luksów na wysokości oczu pacjenta. Czas trwania naświetlania przy
takim nasileniu światła określa się najczęściej na dwie godziny dziennie.
Coraz częściej używa się światła o natężeniu około 10 tysięcy luksów, a
optymalny czas ekspozycji wynosi 30 minut. Unika się większego natężenia światła, gdyż powoduje to dyskomfort u pacjenta i potencjalnie
może być niezdrowe dla oczu. Należy wspomnieć także o tym, że terapię powinno się stosować rano, ponieważ tylko wtedy uzyska się najlepsze wyniki. Aby fototerapia była skuteczniejsza, zaleca się jej stosowanie około 8,5 godziny po tym, jak melatonina osiąga największe stężenie. Chcąc mówić o długotrwałym wyniku światłolecznictwa, terapia
musi zostać przeprowadzana w co najmniej 2 tygodniowym, optymalnie
kilkutygodniowym cyklu sesji15.
Mimo że fototerapia jest akceptowalną metodą leczenia, ze
strony chorych, to terapia ta może posiadać także objawy niepożądane. Skutki uboczne leczenia światłem to: bóle i zawroty głowy, nudności, niewyraźne widzenie, przemęczenie oczu, pobudzenie ruchowe, bezsenność, a nawet myśli i próby samobójcze. Jeśli dołączymy
fototerapię do leczenia farmakologicznego selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, może dojść do pojawienia się
zespołu serotoninowego, czyli stanu wywołanego zbyt dużą ilością
serotoniny w mózgu. Nierzadko zespół ten prowadzi do śmierci16.
W wielu przypadkach leczenie światłem jest niewskazane. Fototerapii unika się przy stosowanie tetracyklin, sulfonamidów, gdyż
preparaty te dają nadwrażliwość na światło. Poddanie się fototerapii
wymaga od pacjenta odrzucenia preparatów ziołowych, mających w
14

H. Podbielska., Diagnostyka i terapia fotodynamiczna, Elsevier
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16
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swoim składzie dziurawiec. Jeśli u pacjenta występuje jaskra, choroby siatkówki czy migrena przed przystąpieniem do fototerapii ważne
jest by chory uzyskał zgodę lekarską.
Ocena skuteczności fototerapii
Wykazano, że wieczorna fototerapia znacząco wpływa na
zmniejszenie zaburzeń snu oraz wieczornego pobudzenia u osób z
chorobą Alzheimera. W tygodniowych sesjach, przeprowadzonych
przez A. Satlina i wsp. zauważono, że u pacjentów poddanych fototerapii, zmniejszyło się pobudzenie i nocna aktywność17.
Fototerapię próbowano także zastosować w leczeniu oraz profilaktyce depresji i zaburzeń snu, u osób starszych cierpiących na
zespoły otępienne. W związku z postępem procesu starzenia się,
przepuszczalność światła dla oka może być zmniejszona przez takie
zmiany, jak np. zaćma i zwyrodnienie nerwu wzrokowego. Ten stan
rzeczy stwarza większe zapotrzebowanie na ekspozycję światła. Badanie w którym pacjenci zostali poddani dwuletniej fototerapii poranno-wieczornej zaobserwowano, że u pacjentów ta forma leczenia
była wysoce akceptowalna, dlatego też ta metoda jest bardzo dobą
opcją dla osób, u których farmakoterapia nie sprawdza się, więc leczenie jest nieskuteczne. U pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami pamięci, u których istnieje możliwość zwiększonego ryzyka
rozwoju zaburzeń nastroju i snu, wykazano że terapia jasnym, białym światłem wpływa na poprawę rytmu snu i czuwania, poprzez
aktywację zegara biologicznego.
Fototerapia jest metodą bezpieczną i dobrze tolerowaną, choć
u około 45% pacjentów w przebiegu jej stosowania pojawiają się
łagodne, przemijające efekty uboczne takie jak: bóle głowy, podrażnienie i napięcie gałki ocznej, zaburzenia ostrości wzroku, wzmożone napięcie mięśniowe. Może pojawić się również bezsenność,
szczególnie jeśli terapia prowadzona jest późnym wieczorem. Efekty
terapeutyczne fototerapii można zazwyczaj zauważyć już po kilku
dniach (czasem później, do 3 tygodni) i utrzymują się one jeśli terapia jest kontynuowana. Skuteczność tej metody jest oceniana na 85%
17
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i według najnowszych badań jest najwyższa u pacjentów z hipersomnią- nadmierna senność, hiperfagią- nadmierne zwiększenie łaknienia i popołudniowym spadkiem energii. Uważa się, że pacjenci z
typowymi objawami depresyjnymi (m.in. trudnościami w zasypianiu,
bezsennością, spadkiem masy ciała), słabiej odpowiadają na leczenie
światłem i wymagają wdrożenia terapii kombinowanej (np. dołączenia leków przeciwdepresyjnych)18.
Streszczenie
Fototerapia została stworzona i opracowana do leczenia sezonowej choroby afektywnej, w której w porze jesienno-zimowej występuje depresja, objawy ustępują wówczas wiosną i latem. Uważa
się, że następujące cechy depresji sezonowej pozwalają na przewidzenie korzystnego efektu fototerapii: nadmierna senność, pogorszenie samopoczucia w godzinach wieczornych ze stosunkowo lepszym
nastrojem w godzinach porannych, nadmierny apetyt na węglowodany. Działanie fototerapii jest prawdopodobnie związane z wewnętrznym zegarem biologicznym, zlokalizowanym w przedniej części
podwzgórza, zwanym jądrem nadwzrokowym (nucleussuprachiasmaticus). Ten wewnętrzny zegar generuje rytm okołodobowy, regulujący wiele funkcji organizmu. Do synchronizacji tego zegara przyczyniają się bodźce zewnętrzne, z których najważniejsze jest światło.
Bodźce świetlne są odbierane przez receptory siatkówki i przekazywane drogą siatkówkowo-podwzgórzową. Jądro nadwzrokowe pośredniczy w wydzielaniu szeregu neurotransmiterów. Jednym z nich
jest melatonina, która jest produkowana i wydzielana przez szyszynkę. Szyszynka jest małym gruczołem otrzymującym unerwienie od
podwzgórza. Szczyt wydzielania melatoniny przypada na godziny
wieczorne i jest związany ze zmierzchem, natomiast pora świtu łączy
się ze spadkiem poziomu melatoniny. Niektóre objawy depresji
wskazują na nieprawidłowe działanie zegara biologicznego. Należą
do nich np.: bezsenność lub nadmierna senność, nieprawidłowa architektura snu. Dlatego też umożliwienie prawidłowego działania
zegara biologicznego, np. za pomocą światła, ma wspomagać leczenie depresji sezonowej i innej.
18
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Abstract
The use of phototherapy in the clinical practice.
Phototherapy has been created and developed for the treatment
of seasonal affective disorder, in which the time of the autumnwinter depression occurs, then the symptoms disappear in spring and
summer. It is believed that the following features seasonal depression
allow you to predict the beneficial effect of phototherapy: drowsiness, malaise in the evening with a relatively better mood in the
morning, excessive appetite for carbohydrates. Operation of phototherapy may be related to the internal biological clock, located in the
anterior hypothalamus, called the kernel nadwzrokowym (nucleussuprachiasmaticus). This internal clock generates the circadian rhythm,
which regulates many body functions. To synchronize the clock contribute to external stimuli, of which the most important is the light.
Light stimuli are received by receptors of the retina and transmitted
siatkówkowo-hypothalamic. Nadwzrokowe nucleus mediates the
release of a number of neurotransmitters. One of them is melatonin,
which is produced and secreted by the pineal gland. The pineal gland
is a small gland receiving innervation of the hypothalamus. The peak
of melatonin secretion falls on the evening hours and is associated
with dusk, and dawn time combined with a decrease in melatonin
levels. Some of the symptoms of depression indicate a malfunction
of the biological clock. These include for example .: insomnia or
hypersomnia, abnormal sleep architecture. Therefore, to allow proper
operation of the biological clock, eg. By means of light, it is to support the treatment of seasonal depression and other.
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Monika Pierzak

Etyczne i moralne aspekty przeszczepiania narządów
Wstęp
Historia przeszczepiania narządów, tkanek czy też komórek u
istot ludzkich obejmuje już pół wieku osiągnięć w ratowaniu oraz
podtrzymywaniu ludzkiego zdrowia i życia. Dlatego też transplantologia nadal jest jedną z najbardziej obiecujących i najszybciej rozwijających się dziedzin w całej medycynie 1.W chwili obecnej zajmuje
ona jedno z czołowych miejsc we współczesnej chirurgii zabiegowej.
Dostrzegając rosnące znaczenie przeszczepiania narządów w leczeniu chorych nie wolno zapominać o etycznym wymiarze działań
medycznych. Aspekt moralny, od zawsze był wpisany w chirurgię
ogólną, jest on nierozerwalnie związany z transplantologią i wciąż
rodzi pytania o słuszność ingerencji w ciało a jak niektórzy uważają
również w duszę ludzką. Troska o dobro człowieka oraz jego zdrowie rozumiane jako dobrostan bio-psycho-społecznny, pojmowane w
kontekście przeszczepiania narządów, zmusza do szukania odpowiedzi na te pytania oraz określenia wymogów, które powinny spełnić
działania medycyny transplantacyjnej, aby można było kwalifikować
je, jako moralnie dobre. Prawo i religia, zajmując się moralną stroną
przeszczepiania narządów, normują w oparciu o etykę i kulturę, sposób a także okoliczności dokonywania zabiegów transplantacyjnych
tak, aby nie naruszały one godności oraz praw człowieka i wykluczały możliwość nadużyć choćby tych związanych z korupcją czy handlem narządami1.
1. Transplantologia –definicja/podstawowe pojęcia
Transplantacja jest sformułowaniem, które pochodzi od łacińskiego słowa „transplantare”, co oznacza „przesadzać coś lub/i przenosić” jest to metoda chirurgicznego przeszczepiania komórek, tkanek i/lub organów1. Przeszczepiony narząd czy też tkanka , nazywana jest transplantem lub/i przeszczepem. Zakres medycyny klinicznej
1
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zajmujący się problematyką transplantacji nazywa się transplantologią. Przeszczepianie narządów, komórek może być dokonane, jako
autotransplantacja, czyli wewnątrz tego samego organizmu, a więc
dawca i biorca przeszczepu jest jedną osobą, bądź z jednego osobnika na drugiego. W przypadku, gdy transplantacja dokonywana jest
między dwoma osobnikami, dawca oraz biorca mogą należeć do tego
samego gatunku, wówczas jest to allotransplantacja od greckich słów
„allos”, czyli inny i „genos”, czyli ród, pochodzenie, albo do różnych
gatunków i wtedy dochodzi do ksenotransplantacji od greckich słów
„ksenon”, czyli obcy i „genos”, obok określenia „allotransplantacja”
używane jest też określenie „homotransplantacja” od greckiego homos, czyli jednakowy, a obok nazwy „ksenotransplantacja” stosowana jest też nazwa „heterotransplantacja” od greckiego heteros, czyli
inny. Przeszczep może być dokonany z osobnika martwego na żywego biorcę, co określane jest, jako transplantacja „ex mortus”, albo
z żywego dawcy na żywego biorcę, a wtedy mówimy o transplantacji
ex vivo2. Działania związane z przeszczepianiem części lub poszczególnych narządów ludzkiego ciała były podejmowane już w przeszłości, niestety były one skazane na niepowodzenie, co było związane z nieznajomością reguł i zasad funkcjonowania ludzkiego organizmu. Próby przeszczepiania okazały się możliwe dopiero wtedy,
kiedy odkryto grupę krwi w 1901 roku, w 1942 roku poznano zasady
i zjawisko, jakim jest reakcja immunologiczna a także w 1958 roku
wynaleziono lek o właściwościach immunosupresyjnych. Przeszczepianie narządów, jako działanie możliwe z intencja przyjęcia przeszczepu stało się możliwe w 1983 roku, kiedy w leczeniu zastosowano cyklosporyny lek, który zapobiega odrzucenie przeszczepu w
większym stopniu, aniżeli poprzednio stosowane3.
2. Etyczno-Moralne ujęcie transplantacji narządów
Możliwości, jakie dała ludzkości transplantologia, wywarły
znaczący wpływ na dotychczasowe pojmowanie człowieka. Czło2

B. Chyrowicz., Prawo do własności – prawo do daru. O sporze wokół
pozyskiwania organów do transplantacji. [w:] Transplantacje: spór o dar,
tenże, Red. Chyrowicz B. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011.
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wiek dotychczas był pojmowany, jako jedność i nierozerwalność
ciała, jako wyznacznika bytu ludzkiego. Wraz ze śmiercią organizmu, umierał człowiek. Początkowy opór przeciwko transplantacji
miał zabarwienie nie tylko etyczne, ale również estetyczne i kulturowe. Przyjęcie w siebie fragmentu ciała innego człowieka odczuwane było, jako coś odrażającego, niedobrego w szczególności, gdy
dotyczyło serca, czyli organu mającego odniesienie emocjonalne.
Obawiano się również, że nastąpić może zmiana osobowości biorcy,
jeżeli zaś chodzi o dawcę, to myślano, że stanie on okaleczony na
Sądzie Ostatecznym. Nie wyobrażano sobie jak ciało ludzkie może
być pochowane bez poszczególnych jego części czy też fragmentów,
jak to będzie. Te obawy utrzymują się do dziś i w dużym stopniu w
nich należy upatrywać przyczyny tak często spotykanej niechęci
rodziny do wyrażania zgody na pobranie organów zmarłych krewnych4. Kiedy w badaniach ankietowych, czy też w różnych sondach
społecznych zadawane jest pytanie „Czy Pan /Pani oddał/a by narządy po śmierci?” W 99% uzyskujemy odpowiedz „tak”. Jest to zadziwiające i pozytywne zjawisko a nas, jako Polków napiera dumą i
podziwem w kierunku świadomości i wiedzy naszych rodaków. Jednak czy rzeczywiście tak jest? Z moich doświadczeń, uważam, że nie
do końca, tak to wygląda. Rodzina, która staje w obliczu życiowej
tragedii, jaką jest śmierć najbliższej, ukochanej osoby nie zawsze jest
w stanie z pełną świadomością wypowiedzieć słowo „tak” zgadzam
się, aby narządy mojego syna, czy też córki zostały pobrane i oddane
komuś innemu. Jestem pielęgniarka pracują; pobieraniu narządów na
różnych etapach tego procesu oraz spotykam się z ludzką tragedią.
Oddział, na którym pracuje jest oddziałem, w którym często znajdują
się zmarli dawcy, czyli tacy, u których w przebiegu badań stwierdzono śmierć pnia mózgu.
3. Śmierć -rozpoznanie
Całe działanie stwierdzenia śmierci pnia mózgu polega na
ustaleniu etiologii uszkodzenia mózgu, wykluczeniu potencjalnie
4
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odwracalnych przyczyn uszkodzenia mózgu poprzez przeprowadzeniu dwóch serii testów klinicznych; wykazanie braku istnienia siedmiu odruchów pniowych, wykazanie wystąpienia trwałego bezdechu,
wykonaniu badań klinicznych w skład, których wchodzą funkcje
nerwów czaszkowych oraz próby bezdechu. Procedury rozpoznawania śmierci mózgu w różnych krajach są bardzo podobne i przebiegają w dwóch etapach5. Etap I obejmuje stwierdzenia, czy chory jest; w
śpiączce, sztucznie wentylowany, jaka jest przyczyna śpiączki czy
jest znana (np. uraz, wylew), czy wykazano uszkodzenie mózgu i że
jest ono nieodwracalne wobec wyczerpania możliwości terapeutycznych i upływu czasu oraz wykluczenie, że chory jest w stanie hipotermii, pod wpływem środków farmakologicznych, że ma zaburzenia
metaboliczne i endokrynologiczne i jest donoszonym noworodkiem
poniżej siódmego dnia życia. Etap II obejmuje badania kliniczne
dowodzące braku odruchów, których łuk przebiega przez pień mózgu oraz potwierdzające trwały bezdech. Brak odruchów pniowych
potwierdzają; brak reakcji źrenic na światło, brak odruchu rogówkowego, brak ruchów ocznych spontanicznych, brak ruchów gałek
ocznych przy próbie kalorycznej, brak jakichkolwiek reakcji ruchowych na bodziec bólowy zastosowany w zakresie unerwienia nerwów czaszkowych, jak również brak reakcji ruchowej w obrębie
twarzy w odpowiedzi na bodźce bólowe zastosowane w obszarze
unerwienia rdzeniowego, brak odruchów wymiotnych i kaszlowych,
brak odruchu oczno-mózgowego. Badanie potwierdzające trwały
bezdech wykazuje brak reaktywności ośrodka oddechowego na najsilniejszy bodziec oddechowy, jakim jest wzrost poziomu dwutlenku
węgla w organizmie. Podejrzenie śmierci mózgu wysuwa lekarz
leczący, badania etapu II przeprowadzane są przez ordynatora oddziału lub upoważnionego przez niego lekarza specjalistę, a następnie przez komisję złożoną z trzech lekarzy specjalistów, w tym, co
najmniej jednego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
oraz jednego w dziedzinie neurologii lub neurochirurgii. Badany jest
zmarłym od chwili stwierdzenia śmierci mózgu przez komisję i od
tego momentu respirator wentyluje zwłoki. Ustaje obowiązek tera5

C. Golser., Dyskusja wokół śmierci mózgowej z perspektywy katolickiego teologamoralisty. [w:] Etyczne aspekty transplantacji narządów. Red.
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peutyczny. Szczegółowy tryb postępowania w sprawie kryteriów i
sposobu stwierdzania trwałego i nieodwracalnego ustania czynności
mózgu określa obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2007 r.
4. Akty prawne regulujące przeszczepianie narządów
W Polsce regulacje prawne dotyczące transplantacji obecnie
wskazuje ustawa z dnia 1 lipca 2005 o pobieraniu, przeszczepianiu i
przechowywaniu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz.
1411). Dotyczy ona zasad pobierania komórek, tkanek i narządów
zarówno od osób zmarłych jak i żyjących, określa, w jakich celach
można pobrać je ze zwłok, wskazuje osoby uprawnione do dawstwa,
wyrażenia sprzeciwu na pośmiertną eksplantację narządów i wreszcie do przyjęcia przeszczepu. Regulacji, w polskim prawie, podlegają także zasady umieszczania na liście oczekujących kandydatów na
biorcę, sposoby i miejsca bankowania tkanek i komórek, przeszczepianie tkanek pozyskanych od zwierząt oraz przepisy karne związane
z handlem komórkami, tkankami czy narządami ludzkimi6,7,8 Chorzy
przebywający na oddziale, w którym pracuje to chorzy po urazach
mózgowo- czaszkowych, niestety są to często młodzi ludzie. Ryzykowne zachowania związane ze stylem życia, z nadużywaniem używek, dopalaczy kwalifikują ich do stawania się potencjalnymi dawcami. Każdy z nas powinien zadać sobie pytanie, co bym zrobił/
zrobiła gdyby sytuacja dotyczyła mnie. Odpowiedz niestety nie jest
łatwa, ani jednoznaczna. Sama nie potrawie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony świadomość, że narządy mojej najbliższej osoby mogą uratować komuś życie są argumentem „za’ a z drugiej ból,
cierpienie i świadomość, że już nigdy jej/jego nie zobaczę wywołują
we mnie, mieszane odczucia i w wielu przypadkach nie pozwalają na
podjęcie racjonalnej i mądrej decyzji. To nie jest czas na świadomą
dedukcją i analizę zalet czy wad przeszczepień. Rodziny przychodzący w oddział widzą ukochaną osobę jak osobę żywą. Klatka pier6
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7
M. Nowacka., Etyka a transplantacje. Wydawnictwo Naukowe PWN.
8
E. Walewska., Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. PZWL. Warszawa 2010.

148

siowa unosi się, czasem w wyniku odruchów rdzeniowych, człowiek
porusza kończynami. Trudno wytłumaczyć, że ten ktoś nie żyje, że
oddycha za niego respirator a jego życie jest sztucznie podtrzymywane. Niewątpliwie jest to trudna decyzja, ale jak ważna dla kogoś,
kto czeka na szanse na życie. Uważam, że w polskim społeczeństwie
głośno i często powinno się mówić o przeszczepianiu narządów zarówno od dawców żywych, jak i zmarłych. Jest to bardzo ważne, bo
kiedy staniemy, przed tak trudną, decyzją to właśnie świadomość i
wiedza mogą pozwolić nam na podjęcie tej, odpowiedniej decyzji,
która umożliwi pobranie narządów a drugiej osobie podaruje czy
wydłuży życie. Można, więc uznać, że dokonywanie przeszczepów
jest powszechnie zaakceptowane, jako działanie medyczne, które
ratuje życie ludzkie czy choćby zasadniczo polepszające jego, jakość. Argumentacja za moralnością transplantacji zdaje się być tak
oczywista, że właściwie nie jest nawet i nie powinna być podejmowana. Już tylko nieliczni występują przeciwko oczywistości tej akceptacji a zadaniem personelu medycznego i władz powinno być
dążenie do propagowania wiedzy i uświadamiania ludziom istotności
transplantacji po to, aby przeciwników było coraz mniej. Życie potrafi być nieprzewidywalne, niesie ze sobą różny scenariusz, trzeba
pamiętać, że być może to „ja” lub ktoś z moich bliskich będzie po
drugiej stronie, będzie czekał na przeszczep oraz na szansę na życie,
które stanowi bezcenną wartość dla każdego z nas.
5. Transplantacja narządów
Transplantologia jest takim zakresem medycyny, który wywołuje i pewnie przez wiele jeszcze lat będzie wywoływał dyskusję wokół
samego człowieczeństwa. Stawia ona pytanie, Kim jest człowiek? Jej
rozwój jest w ostatnich latach jest dość intensywny9. W Polsce w samym Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu w latach 1985–2002
dokonano 525 przeszczepów serca10. Intensywnemu rozwojowi technik transplantacyjnych stale towarzyszy dyskusja odbywająca się nie
tylko w wymiarze medycznym, która dotyczy problematyki doskona9

Biuletyn Poltransplantu, Warszawa 2009; 3.
E. M. Guzik-Makaruk., Transplantacja organów, tkanek i komórek w
ujęciu prawnym i kryminologicznym – studium prawno porównawcze. Temida 2, Białystok 2008; 79.
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lenia technik oraz usuwania rożnego rodzaju barier utrudniających
zabiegi, ale także w wymiarze o wiele bardziej podstawowym, a mianowicie tym, o którym już wspominałam w poprzedniej części mojej
pracy, czyli wymiarze; etycznym, który rozpatruje moralną dopuszczalność stosowania rożnego rodzaju transplantacji na człowieku.
Pierwszy przeszczep serca został przeprowadzony 3 grudnia 1967
roku przez doktora Christiana Bernarda. Dwa lata później, w 1969
roku, zabieg ten wykonano w Polsce. Obecnie w naszym kraju działają
trzy ośrodki, które zajmują się transplantologią; są to ośrodki znajdujące się w Zabrzu, Krakowie i dwa w Warszawie. Transplantacja serca
w chwili obecnej jest akceptowaną metodą leczenia ostatecznego stadium niewydolności serca.
Większość kandydatów, którzy są poddawani transplantacji serca nie odpowiada na leczenie konwencjonalne, w związku, z czym
zabieg ten staje się jedyną szansą na przeżycie a tym samym na życie.
W Polsce w okresie od 1985 do 2005 roku wykonano około 1548
transplantacji serca. Postęp w transplantologii serca dokonał się głównie poprzez opracowanie w 1973 roku przez Philip’a Caves techniki
wykonania biopsji endomyokardialnej z dostępu naczyniowego, co
pozwoliło na monitorowanie procesu odrzucania alloprzeszczepu, a
także wprowadzenie w 1981 roku leku immunosupresyjnego w postaci; cyklosporyny, co z kolei spowodowało istotny wzrost przeżywalności pacjentów po przeszczepach. Christian Barnard w momencie
przeszczepienia serca, dał chorym szansę drugiego życia. Początkowo
mówiło się, iż to tylko eksperyment, aczkolwiek dający osobom chorym na serce nadzieję na życie, które stanowi dla każdego bezcenną i
nadrzędną wartość. Dziś transplantacja serca jest ważną metodą ratującą ludzkie życie. Z powodzeniem przeszczepia się też inne narządy
ludzkiego organizmu takie jak; nerki, płuca czy wątrobę. Pierwsi chorzy, u których, przeszczepiano narządy od zmarłych dawców, żyli
kilka miesięcy, bo lekarze nie dawali sobie rady z powikłaniami pooperacyjnymi. Obecnie przeszczepianie ludzkich narządów jest bezpieczną metodą leczenia i skuteczną. 80 Procent chorych przeżywa po
przeszczepie pięć oraz więcej lat z prawidłowo funkcjonującymi organami11. Przeszczepy serca w dniu dzisiejszym, nie są niczym, co mo-
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głoby w jakikolwiek sposób wzbudzać w ludziach większą sensacje.
To już było.
Obecnie w naszym kraju, co roku przeszczepianych jest około
100 serc z jedno organizmu ludzkiego do drugiego. Dzięki nowemu
sercu chorzy mają szansę na lata życia w zdrowiu i na znaczącą poprawę jego, jakości12. Serce z punktu widzenia anatomicznego to ssąco-tłocząca pompa, zbudowana z lewego przedsionka, lewej komory,
prawego przedsionka, prawej komory oraz sieci naczyń tętniczych
oraz żylnych, której zadaniem jest doprowadzenie krwi utlenowanej
do komórek naszego organizm w celu jego prawidłowego funkcjonowania. Jest jeszcze jedno spojrzenie na serce i to właśnie ono wywołuje tyle emocji i komplikacji biorąc pod uwagę aspekt moralny związanych z jego przeszczepianiem. Serce jest siedliskiem ludzkich uczuć,
przeżyć, wspomnień i emocji szeroko pojętych. Dlatego też wielu
ludzi nie potrafi wyobrazić sobie jego przeszczepienia, to tak jakby
komuś innemu, obcemu oddać siebie i całe swoje życie. Życie, które
się skończyło i już nigdy nie wróci.
W przeszłości wybitni uczeni, jakimi byli chirurdzy traktowali
ten narząd, jako coś, czego lepiej nie ruszać. Sławny niemiecki chirurg, Theodor Billorth twórca wielu operacji ratujących ludzkie życie;
żyjący w 1829-1894 roku twierdził, że żaden z lekarzy nie ma prawa i
nie może ośmielić się dotknąć serca skalpelem, ponieważ nie jest on
godzien. Dopiero w 1896 roku wykonano pierwszy zabieg na sercu
polegający na jego zszyciu, powodem tak późnych działań leczniczych
podejmowanych na sercu nie był brak umiejętności czy dostępności
technik operacyjnych, ale raczej obiekcje moralno-etyczne i opory
zabiegowców. W 1967 roku, kiedy to chirurg Christiaan Nethling
Barnard w szpitalu Grooteschuur w Kapsztadzie po raz pierwszy w
historii przeszczepił serce ludzkie innemu człowiekowi, cyklosporyna
nie była jeszcze znana. Po pierwszej transplantacji serca szybko przyszły następne. Już 6 XII 1967 r. nowojorski chirurg Adrian Kantrowitz
przeszczepił serce u nowo narodzonej dziewczynki. Niestety jednak,
dziecko zmarło w 6 godzin później. Większy sukces przyniosła druga
transplantacja serca, jaką wykonał prof. Barnard. 2 stycznia 1968 r.
dokonał on przeszczepu serca u śmiertelnie chorego dentysty, Philipa
Blaiberga. Z przeszczepionym sercem wyjętym z ciała czarnoskórego
12
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pracownika przędzalni, Clive'a Haupta skazany wcześniej na rychłą
śmierć Philip Blaiberg przeżył ponad 19 miesięcy.
Niedługo potem miała miejsce pierwsza transplantacja serca w
Polsce. Tego nowatorskiego w ówczesnych warunkach dokonali 4 I
1969 r. w Łodzi Jan Moll i Antoni Dziatkowiak. Następny przeszczep
serca w Polsce miał miejsce dopiero w 1985 r., zaś dokonał go w Zabrzu prof. Zbigniew Religa. Był to przełom w polskiej medycynie.
Niewielka początkowo liczba przeszczepów (dwa w roku 1985) pod
koniec lat 80 wzrosła do kilkudziesięciu rocznie, a latach 90 przekroczyła setkę. Obecnie w Polsce przeszczepy serca są wykonywane w
trzech ośrodkach kardiochirurgii. Możliwości są jednak wciąż za małe
w stosunku do potrzeb. Spośród bowiem pacjentów, dla których jedynym ratunkiem jest dokonanie przeszczepu serca, szansę na operację
ma niestety, ale tylko, co piąty13,14,15
Streszczenie
Szansa uratowania, czy wydłużenia życia dla człowieka stawia
przed każdym z nas obowiązki w postaci prowadzenia na szeroką
skalę promocji dawstwa; komórek, tkanek oraz organów, w tym
powszechnej informacji dla systemu służby zdrowia a także opinii
publicznej, przejrzystego systemu transplantacyjnego, jak i również
rozpowszechnienie wiedzy w społeczeństwie na sposobie wyrażenia
przyzwolenia na pośmiertne pobranie organów do transplantacji.
Słowa kluczowe: transplantologia, przeszczep, etyka, moralność
Abstract
Chance of saving or extending life for man confronts us all the
duties in the form of conducting large-scale promotion of organ donation; cells, tissues and authorities, including general information to the
health care system as well as the general public, transparent system of
13
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transplantation, as well as create awareness in the society on the way to
express consent for posthumous organ donation for transplantation.
Keywords: transplantation, transplant, ethics, morality
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Patrycja Sadło

Aktywność społeczna młodzieży jako determinanta
procesu wychowania
„Wychowanie jest przede wszystkim obdarzeniem człowieczeństwem obdarzeniem dwustronnym. Jest to również proces wzajemny –
wychowawcy - rodzice są równocześnie w pewien sposób wychowywani.
Ucząc człowieczeństwa swoje dziecko,
sami też poznają je na nowo i uczą się go na nowo”1.

Wstęp
Aktywność społeczna młodzieży jest ściśle związana z procesem wychowania. Demokratyzacja różnych sfer życia społecznego
pozwala na szeroki angaż młodego pokolenia w funkcjonowanie i
tworzenie różnych struktur społecznych. Młode pokolenie, otwarte
na rozwój, na ekspansję dobra, staje się we współczesnym świecie
motorem napędzającym zmiany w środowisku lokalnym czy też na
szerszym polu widzenia. Działania prospołeczne, podejmowane
przez młodych ludzi stanowią stymulator rozwoju oraz jeden kluczowych mechanizmów samowychowania. Ukierunkowanie celów i
dążenie do ich realizacji zgodnie z ideą obywatelskości umacnia
młode pokolenie w wierze w naród, honor i ojczyznę. Dzisiaj, w
dobie wojen politycznych, mediatyzacji i braku solidarności społecznej, szczególnego znaczenia nabiera wypracowanie, wdrażanie i
upowszechnianie modelu uczestnictwa młodych ludzi w tworzeniu
społeczeństwa obywatelskiego.
Definicyjne ujęcie młodzieży jako grupy społecznej
Jak podaje F.W. Wawro młodzież ujmowana jest jako specyficzna kategoria społeczna. Cechuje ją określona postać strukturalna, odrębne funkcjonowanie w przestrzeni społecznej oraz określony wpływ na
dynamikę życia społecznego. Warunkuje to przypisanie młodzieży siły
społecznej, która może w sposób trwały lub czasowy ukierunkowywać
1
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zmiany społeczne. Nie można jednak mylić odrębności z pełną samodzielnością. Młodzież jako grupa społeczna nie jest zdolna do funkcjonowania poza pozostałymi członkami społeczeństwa. Owszem, jest
decyzyjna w licznych kwestiach ale bez wsparcia ogółu nie ma szans na
ich realizację. Przyjęta zasada organizacji społeczeństwa globalnego
odgrywa dominującą rolę w sposobie usytuowania młodzieży. Postrzeganie i wsparcie ze strony starszego pokolenia wyzwala w pokoleniu
młodszym wolę walki o lepszą przyszłość, jest konieczne do nawiązania
odpowiedniego dialogu międzypokoleniowego, a tym samym do aktywnego udziału w życiu społecznym regionu i kraju.
Warto nakreślić również dwa typowe dla nauk społecznych podejścia definiowania młodzieży. W rozważaniach stricte pedagogicznych kryterium stanowi wiek i potrzeby. Jak podaje F.W.Wawro w
ujęciu pedagogicznym młodzież to „kategoria wiekowa jednostek będących w stadium przejściowym miedzy okresem dzieciństwa a dorosłością, która winna być poddana socjalizacji , by osiągnąć pełnię dorosłości. Kryterium wieku traktowane jest w ujęciach pedagogicznych jako
bardzo istotny czynnik różnicujący poszczególne grupy młodzieży w
ich psycho-społecznej charakterystyce, zwłaszcza w aspekcie potrzeb
oraz określania swej dojrzałości”2. Podejście socjologiczne ukazuje
młodzież jako kategorię społeczno-demograficzną, stanowiącą wartość
społeczną dzięki jej potencjalności.
Edukacja obywatelska w szkole drogą do samowychowania
Współczesność nastawiona jest na innowacyjność, a w tym na
szukanie nowych rozwiązań na problemy, istniejące od lat. Takowej
innowacyjności oczekuje się także od szkoły. Oprócz realizacji programu nauczania oczekuje się od niej, by pełniła funkcję edukatora
w dziedzinie edukacji obywatelskiej. Realizacja tego zadania powinna być upodobniona do funkcjonowania państwa demokratycznego,
uwzględniając decyzyjność młodzieży w ważnych dla nich kwestiach. Koniecznym wydaje się wzmacnianie przez szkołę w młodym
pokoleniu poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie,
urzeczywistnianie wartości, w tym patriotycznych i związanych z
aktywnością obywatelską. Stąd funkcja szkoły jako instytucji wy2

F. W. Wawro, Środowiskowe zmienne społeczno-kulturowej kondycji
współczesnej młodzieży, Lublin 2014, s. 20-21.
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chowawczej musi uwzględniać nowatorskie podejście do kwestii
wychowania. Początek XXI wieku przyniósł na gruncie naukowym
nowe spojrzenie na znaczenie edukacji obywatelskiej. Na szczycie
Unii Europejskiej wielokrotnie podnoszony był problem jej jakości.
Warto w tej kwestii przytoczyć słowa O. Napiątek „Dzisiejsze społeczeństwa charakteryzują się ograniczonym rozumieniem polityk
publicznych, dylematów przed jakimi stoją rządzący. Nie znają programów partii, zasad, nie śledzą debat. Stąd silne przekonanie, że
współczesne demokracje potrzebują lepiej poinformowanych i politycznie wykształconych obywateli”3.
Rola szkoły w nauce „skutecznego obywatelstwa”4 nie sprowadza się wyłącznie do podstaw teoretycznych. Istotną rolę odgrywa
praktyczne podejście o tej kwestii. Szczególne znaczenie w rozwoju
idei obywatelskości odgrywa zaangażowanie młodzieży w działalność samorządów szkolnych, zachęcanie do tworzenia klubów sportowych czy propagowanie idei dobroczynności, poprzez angaż w
wolontariat. Należy w młodym człowieku rozbudzać ciekawość
świata, by rosła świadomość programów politycznych i skoncentrowanych wokół nich problemów, z którymi zmaga się społeczeństwo.
Kompetencje społeczne młodzieży szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego
„Kapitał społeczny, bazujący m.in. na zaufaniu, współdziałaniu,
mamy w naszym kraju na dosyć niskim i niezadowalającym poziomie.
Wolontariat, zwłaszcza wśród młodych osób, może zdecydowanie
wpłynąć na budowanie poczucia ich odpowiedzialności, solidarności i
współdziałania. Działania te najczęściej podejmowane są z innymi
osobami, w grupie, co pozwala osiągnąć więcej niż w pojedynkę. Dodatkowo dochodzi aspekt brania odpowiedzialności, niepozostawania

3

O. Napiontek, Szkoła-przestrzeń obywatelskiego uczestnictwa [w:] A.
Kordasiewicz, P. Sadura (red.), Edukacja obywatelska w działaniu, Warszawa 2013, s. 106.
4
J. Wood, Edukacja na rzecz efektywnego obywatelstwa [w:] A. Kordasiewicz, P. Sadura (red.), Edukacja obywatelska w działaniu, Warszawa
2013, s. 139.
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obojętnym, na sprawy innych, swojego otoczenia, czy dobra wspólnego, a przede wszystkim brania spraw w swoje ręce, zaradności”5.
„Istotą każdego państwa demokratycznego są zaangażowani
publicznie obywatele. W wolnym społeczeństwie instytucje państwowe mają być pomocą dla społeczeństwa. We wszelkich wymiarach życia społecznego obowiązuje zasada, że to nie obywatele są
dla państwa, tylko państwo jest dla obywateli. Aktywność społeczna
jest więc nie tylko wymogiem współczesnego państwa demokratycznego, ale wręcz jego istotą. Dlatego też organy państwowe muszą
zabezpieczać nasze prawa jako wolnych i aktywnych obywateli”6.
Kompetencje społeczne odgrywają istotną rolę w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Ich budowniczymi są m.in.: akceptowanie
wzorców zachowań ogólnie akceptowanych, zdolność do budowania
zaufania i empatia, świadomość i rozumienie tożsamości kulturowej
własnego kraju w kontakcie z innymi kulturami oraz poszanowanie
stanowiska innych w kwestiach problemów społecznych. W zakresie
funkcjonowania jednostki istnieją liczne płaszczyzny na jakich można
zaobserwować działanie kompetencji społecznych. Jak podaje Michael
Argyle można wyróżnić takie ich elementy jak:
a. Empatia oraz umiejętności w zakresie pełnienia ról,
istotnych z punktu widzenia współpracy i układania harmonijnych
relacji z innymi;
b. Nagradzanie, czyli innymi słowy umiejętność udzielania
wzmocnień społecznych innym ludziom i reguła wzajemności, czyli
odzwierciedlania i motywowania;
c. Asertywność, czyli umiejętność obrony własnych praw i
granic bez okazywania agresji;
d. Rozumienie kontekstu społecznego i zachowań, w tym
umiejętność
rozwiązywania
konfliktów
(przyjmowanie
i
analizowanie innego punktu widzenia, niż własny);
e. Komunikacja werbalna i niewerbalna;

5

http://www.uczniowskie.pl/index.php/o-spoldzielniachuczniowskich/wolontariat-dzialania-spoleczne-mlodziezy, z dnia 12.11.2016r.
6

http://wiki.wolnepodreczniki.pl/WOS:Litwa/Aktywno%C5%9B%C4%87_spo
%C5%82eczna, z dnia 03.11.2016r.
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f. Umiejętność korzystnej autoprezentacji7.
Kompetencje społeczne są najczęściej opisywane, jako złożone umiejętności, które umożliwiają efektywne radzenie sobie w
określonego typu sytuacjach społecznych. Ich obecność ujawnia się
w relacjach z innymi ludźmi. Z jednej strony umożliwiają one osiąganie własnych celów, z drugiej zaś, działanie w zgodzie z oczekiwaniami społecznymi. Jest to zatem, świadomość własnych celów,
potrzeb (refleksyjność i wgląd), znajomość reguł społecznych (rozumienie sytuacji społecznych i panujących w świecie reguł społecznych) i umiejętność przełożenia własnych celów na działanie w relacji z innymi ludźmi (budowanie relacji interpersonalnych), często
przy jednoczesnym skorzystaniu z ich zasobów. Kompetencje społeczne nabywane są i kształtowane w toku socjalizacji, w kontekście
interakcji z innymi ludźmi. Początkowo tymi innymi są osoby najbliższe – matka, ojciec, inni opiekunowie, rodzeństwo, później zaś
rówieśnicy i przedstawiciele różnych instytucji społecznych (np.
wychowawczyni w przedszkolu, nauczyciel, trener). Człowiek w
trakcie swojego życia napotyka na różne sytuacje społeczne. Po
zmierzeniu się z nimi nabywa nowe doświadczenia i coraz to bardziej zaawansowane umiejętności. W tym sensie duże znaczenie ma
tzw. „trening społeczny”8.
Jak podaje Dorota Wiszejko-Wierzbicka „…każda z kompetencji będzie opisywana w przeciwstawieniu jej innej kompetencji,
np. współpracy przeciwstawiona jest praca indywidualna, asertywności – empatia. Chodzi o to, aby „brak” obserwacji danej kompetencji
nie był definiowany w kategoriach deficytu, lecz różnicy indywidualnej. Oznacza to tyle, że ludzie różnią się od siebie, posiadając odmienne konfiguracje predyspozycji i umiejętności. Brak wyraźnej
dominacji niektórych z nich, np. kompetencji przywództwa, nie ska7

D. Wiszejko-Wierzbicka, Kompetencje społeczne… op.cit., z dnia
01.04.2014r.
8
A. Matczak, Temperament a kompetencje społeczne [w:] W. Ciarkowska, A. Matczak (red.), Psychologia różnic indywidualnych: wybrane badania inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Profesora Jana Strelaua, Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania, Warszawa 2001, s.53-69.
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zuje jednostki na wykluczenie z funkcjonowania społecznego, jednak
predysponuje ją do innych ról, niż lider (jak wiadomo lider potrzebuje zespołu, którym będzie kierował). Dlatego opisując jedną z kompetencji, równocześnie możemy sprawdzić inną”9.
Zadania edukacji sprzyjające kształtowaniu kompetencji
społecznych u uczniów
Najważniejszym składnikiem w przestrzeni międzyludzkiej
jest społeczeństwo. Jest ono systemem społecznym, który trwa od
pokoleń. Przemiany kulturowe i gospodarcze warunkują postępującą
zmianę społeczną. Ta zaś wpływa na pojawienie się nowych wyzwań
oraz oczekiwań stawianych młodemu pokoleniu. Priorytetową rolę w
rozwoju współczesnego społeczeństwa odgrywają kompetencje społeczne. Proces edukacji ukazuje potrzebę nabywania i rozwoju wiadomości, umiejętności, kompetencji, zdolności i postaw, których
młody człowiek będzie najbardziej potrzebował w dorosłym życiu i
które odegrają znacząca rolę w kształtowaniu się społeczeństwa
opartego na wiedzy. Rola edukacji w tej kwestii sprowadza się do
realizacji takich zadań, jak:
• kształcenie na rzecz demokracji (rozwój umiejętności podejmowania decyzji, doświadczanie samorządności, kształtowanie
postawy zrozumienia i umiejętności wymaganych w demokracji
obywatelskiej);
• kształcenie na rzecz wielokulturowości (rozwój i akceptacji
i poszanowania różnorodności kultur oraz promowanie tolerancji,
dialogu i współpracy na rzecz międzynarodowego pokoju);
• kształtowanie otwartości wobec mediów (uczenie korzystania ze środków masowego przekazu w sposób selektywny i wybiórczy, tak by czerpać z nich to co wartościowe);
• kształcenie na rzecz współistnienia (kształtowanie umiejętności życia w harmonii ze środowiskiem naturalnym, podejmowanie
wysiłków na rzecz wyrównywania szans dzieci i dorosłych z różnych
środowisk wychowawczych);
• kształcenie na rzecz piękna i natury;

9

Ibidem.
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• przygotowanie w toku kształcenia do służenia społeczności
lokalnej (kształtowanie umiejętności identyfikowania się z tą społecznością, uczenie postaw altruistycznych, propagowanie działalności wolontariackiej)10.
Efekty kształcenia w kierunku rozwoju kompetencji społecznych są zależne od współdziałania podmiotów, takich jak szkoła,
rodzina i środowisko lokalne na rzecz rozwoju młodych obywateli
naszego kraju.
Wolontriat drogą do „skutecznego obywatelstwa”
„Co piąta osoba angażuje się wolontariacko, najczęściej są to
osoby młode do 26 roku życia. Z badań dotyczących społecznej aktywności Polaków wynika, że osoby młodsze postrzegają wolontariat
znacznie szerzej, nie tylko z perspektywy pomocy osobom potrzebującym”11.
Skutecznym narzędziem w procesie wychowania i kształtowania w młodym pokoleniu idei obywatelstwa jest zaangażowanie młodzieży w działania wolontariackie. Współcześnie wiele uwagi poświęca się osobistym korzyściom płynącym z działalności dobroczynnej, ale warto młode pokolenie uwrażliwiać na krzywdę drugiego człowieka. Pojęcie „korzyść” powinno nabierać szerokiego znaczenia, by służyć ogółowi a nie jednostce. Aczkolwiek każde dobro
oddane bliźniemu ma wartość szczególną- uczy, pielęgnuje i uwrażliwia na świat, który stał się globalną wioską pozbawioną indywidualnego podejścia do jednostki. Niesienie pomocy osobom chorym
wbrew pozorom, nie należy do zadań prostych. Choroba i cierpienie
nie tylko budzi współczucie i szacunek, ale także zmienia punkt widzenia, zachęca do rozmyśleń, niejednokrotnie przewartościowuje
priorytety. Stanowi swoistą konfrontację z poczuciem skończoności,
kruchości życia ludzkiego, ograniczoności cielesnej. Śmierć jest
10

J. Szempruch, Rozwój kompetencji przedsiębiorczości w warunkach
zmiany społecznej i edukacyjnej [w:] Z. B. Gaś (red.), Rozwój kompetencji
kluczowych uczniów w gospodarce opartej na wiedzy: doświadczenia, najlepsze praktyki, perspektywy, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły
Ekonomii i Innowacji, Lublin 2012, s. 79-83.
11
http://www.uczniowskie.pl/index.php/o-spoldzielniachuczniowskich/wolontariat-dzialania-spoleczne-mlodziezy, z dnia 12.11.2016r.
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stanem, do którego nigdy nie przywykniemy, mimo, że jest spleciona
z życiem ludzkim w sposób nierozerwalny. Wspomaganie umierającego człowieka, mimo trudów i mozolnej pracy daje wolontariuszom
poczucie bycia potrzebnymi, wspiera w poszukiwaniu celu swojej
wędrówki życiowej, pogłębia refleksję nad sensem życia, kształtuje
osobowość, umożliwia rozwój wewnętrzny i stanowi istotne narzędzie w procesie wychowania młodego pokolenia.
Wolontariat od zarania dziejów stanowi filar nośny naszego
społeczeństwa. Jest nieodzowny nie tylko ze względu na poświęcenie się drugiemu człowiekowi, ale głównie na kulturę i wartości,
jakie sobą reprezentuje. W propagowaniu działań wolontariackich
istotne jest, by uwrażliwiać młodego człowieka na cierpienie innych.
Odpowiednio dobrane mechanizmy zachęcania młodzieży do aktywności dobroczynnej mogą stać się fundamentem społeczeństwa obywatelskiego. W ogólnospołecznym kontekście ważnymi dla młodego
pokolenia są stymulatory awansu społecznego. Umożliwi to efektywny proces wychowania, oparty na idei samorządności i obywatelskości. Dla młodego człowieka ogromne znaczenie ma możliwość
praktycznego zastosowania przesłanek teoretycznych. Stąd zarówno
szkoła, jak i rodzina powinny troszczyć się o zapewnienie dojrzewającemu człowiekowi szans udziału w życiu społecznym zarówno na
szczeblu wewnątrzszkolnym, jak i poza terenem szkoły. Jedną z
takich form działalności jest działalność wolontariacka.
Wolontariat w szkole należy do jednej z najpopularniejszych
form aktywności społecznej młodego człowieka. Wolontariat szkolny to nie tylko zaangażowanie młodzieży, ale też nauczycieli i rodziców. Pozwala na naukę tolerancji, bezinteresowności i empatii.
Okres dorastania jest najwłaściwszy do kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując ciekawość świata młodego człowieka,
można przez wolontariat poprowadzić go różnorodnymi drogami do
osiągnięcia życiowej satysfakcji. Jedną z grup odbiorców pomocy
wolontariuszy są osoby starsze, często samotne. Podobnie jak w
przypadku osób niepełnosprawnych pomoc wolontariuszy polega
przede wszystkim na towarzystwie i rozmowie.
Samotność człowieka starszego wiąże się często z jego sytuacją oraz okolicznościami życiowymi, które mu towarzyszą. Często
seniorzy mają dużo do opowiadania, ale brakuje im słuchaczy – może znają jakieś pasjonujące historie z czasów wojny czy chcieliby
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podyskutować o obecnej sytuacji politycznej, a po prostu nie mają z
kim. Kolejnym problemem, z jakim borykają się osoby starsze to
syndrom „pustego gniazda”. Usamodzielnienie się dzieci, opuszczenie domu rodzinnego jest dla nich niejednokrotnie szokiem, z którym
nie mogą sobie racjonalnie poradzić. Wówczas pojawia się problem
osamotnienia, braku zrozumienia, poczucie niestabilności i brak
akceptacji. W takim przypadku cenna jest pomoc osób z zewnątrzwolontariuszy, którzy swoją pogodą ducha mogą wesprzeć taką
osamotnioną duszę. Jednakże warto podkreślić, że sytuacja ta może
znaleźć również inne rozwiązanie.
Wolontariat zmierza do kształtowania aktywnego obywatela,
pełnego pasji i zdolności interpersonalnych. Samotny, starszy człowiek również może zostać wolontariuszem. Wówczas zdobędzie
możliwość komunikacji z innymi ludźmi, poczuje się potrzebny i
tolerowany przez otoczenie. Nadmiar wolnego czasu wykorzysta we
właściwy sposób, służąc bliźniemu w potrzebie12. Empatia jest reakcją emocjonalną, która jest wynikiem obserwacji uczuć innych osób.
Ponadto jest procesem, który polega na uwrażliwieniu się na potrzeby i uczucia pozostałych członków społeczeństwa. Umożliwia to
bardziej szczegółowe poznanie i zrozumienie danej jednostki.
Empatia daje możliwość spojrzenia na świat z innej perspektywy, mając na uwadze wartości, będące budulcem danego zachowania. Jest to zdolność wrodzona, która jest metodą obserwacji otoczenia i emocji innych, a co się z tym wiąże jest warunkiem prawidłowych relacji interpersonalnych. Dzieli się na składniki osobowe i
poznawcze. Do pierwszej grupy należy zaliczyć wrażliwość na emocje innych ludzi, zdolność do oświadczania ich uczuć i do utożsamiania się z ich losem. Do drugich składników należy przyjęcie sposobu myślenie i dedukowania innych o rzeczywistości i własnej roli
w świecie. Warunkiem, który jest konieczny do spełnienia, by dana
reakcja nosiła miano empatycznej jest zaangażowanie procesów
psychicznych, by skupić się bardziej na emocjach innych niż na swoich. Do empatii należy umiejętność słuchania, odbioru i nadawania
komunikatów niewerbalnych, rozpoznawanie i wyrażanie uczuć, a
także tworzenie atmosfery sprzyjającej pomaganiu. Rozwój empatii
12

P. Burak, Wolontariat jako antidotum na samotność [w:] J. Zimny
(red.) Samotność: rzeczywistość czy fikcja?, Stalowa Wola 2013, s. 454.
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u człowieka następuje pod wpływem różnorodnych czynników.
Przede wszystkim są to czynniki biologiczne, psychiczne, ale też
społeczne, intelektualne i podjęte działania wychowawcze. Empatia
ma ogromny wpływ na kształtowanie moralności ludzkiej. Jak pisze
Kondratiew „pragnienie dobra innej osoby może stać się stabilnym
motywem zachowania człowieka. Przeżycia epizodyczne, pojawiające się w trakcie dokonywania działania skierowanego pomoc innemu
człowiekowi, wskutek integracji stają się trwałą właściwością jednostki, kształtującą empatię jako cechę wyznaczającą prospołeczny
kierunek aktywności człowieka”13.
Podsumowanie
Proces wychowania bez promowania aktywności społecznej u
młodego pokolenia jest bardzo zubożały. Dzisiejsze czasy, pełne
krytycyzmu i braku zainteresowania problemami społecznymi skłaniają, by w młodzieży budować potrzebę zaangażowania w kwestie
społeczne. Urzeczywistnianie wartości, stanowiące podstawę procesu wychowania wyzwala w młodym człowieku chęć działania. W
roli rodziców i nauczycieli jest tworzenie warunków ku takowemu
urzeczywistnianiu.
Kluczową cechą społeczeństwa obywatelskiego jest świadomość jego członków o rodzaju potrzeb wspólnoty oraz dążenie do
ich realizacji. W związku z tym należy budzić w młodzieży zainteresowanie sprawami społeczeństwa. Warto używać nowatorskich metod i narzędzi do włączania młodego pokolenia w działalność społeczną. Ta zaś pozwoli na efektywne realizowanie procesu wychowania i wdrażanie do samowychowania. Koniecznym jest odpowiednie organizowanie czasu wolnego młodzieży, co pozwoli na
zapobieganie wszelkim zachowaniom dewiacyjnym a tym samym
wspomoże proces wychowania.
Streszczenie
Młode pokolenie, otwarte na rozwój, na ekspansję dobra, staje
się we współczesnym świecie motorem napędzającym zmiany w
13
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środowisku lokalnym czy też na szerszym polu widzenia. Działania
prospołeczne, podejmowane przez młodych ludzi stanowią stymulator rozwoju oraz jeden ze zmiennych mechanizmów samowychowania. Skutecznym narzędziem w procesie wychowania i kształtowania
w młodym pokoleniu idei obywatelstwa jest zaangażowanie młodzieży w działania wolontariackie.
Współcześnie wiele uwagi poświęca się osobistym korzyściom płynącym z działalności dobroczynnej, ale warto młode pokolenie uwrażliwiać na krzywdę drugiego człowieka. Pojęcie „korzyść”
powinno nabierać szerokiego znaczenia, by służyć ogółowi a nie
jednostce. Artykuł nakreśla tematykę roli aktywności społecznej w
procesie wychowania młodzieży.
Summary
Social activity of young people as a determinant of educational process.
The young generation, open to development, to expand good,
becomes the modern world driving force for change in the local environment or in the wider field of view. Pro-social activities undertaken by young people constitute a stimulator of development and one
of the variables mechanisms of self. An effective tool in the educational process and shaping the young generation the idea of citizenship is the involvement of young people in voluntary activities. Today, much attention is paid to the personal benefits of philanthropy,
but it's worth sensitize the young generation to harm another human
being. The concept of "benefit" should be given a broad meaning to
serve the general public and not the individual. Article outlines the
subject of the role of social activity in the education of youth.
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Żywienie osób starszych - rola pielęgniarki w edukacji seniora
1. Wstęp
Żywienie człowieka tak jak, każdego innego żywego organizmu ściśle powiązane jest ze spożywaniem i przyjmowaniem pokarmów. Pobieranie i przetwarzanie pobranych składników odżywczych, do których zalicza się; węglowodany, białka, tłuszcze, mikro i
makroskładniki a także witaminy pozwala człowiekowi na przeżycie
oraz na prawidłowe funkcjonowanie w otaczającym go środowisku.
Cały mechanizm odżywiania się człowieka regulowany jest przez
złożony aparat fizjologiczny, odpowiedzialny za powstanie odczuć;
głodu, nasycenia, sytości, który wiąże się z ilościowym aspektem
spożycia. Głód jest subiektywnym wrażeniem odczuwanym w żołądku. Jego intensywność i natężenie zależy przede wszystkim od
przerw pomiędzy spożywanymi posiłkami. Nasycenie lub/i przesyt
jest odczuciem, które narasta po stopniowym przyswajaniu składników odżywczych, jego następstwem jest zaprzestanie konsumpcji
wskutek, wypełnienia żołądka oraz osłabienia funkcji zmysłów takich jak; zmysł smaku i powonienia.
Sytość jest to z kolei odczucie zaspokojenia, które doprowadza
do opóźnienia się głodu, w wyniku, czego zwiększa odstępy czasu
pomiędzy kolejno następującymi po sobie posiłkami oraz ich wielkością. Czas trwania odczucia sytości uzależniony jest od ilości a także
składu spożytego pokarmu, na które mają wpływ; czynniki hormonalne i metaboliczne. Fizjologiczne centrum regulacji spożycia znajduje się w podwzgórzu, które stanowi część międzymózgowia. Międzymózgowie jest elementem OUN, które jest odpowiedzialne za
wiele funkcji wegetatywnych między innymi za regulację temperatury, zachowania instynktowne, pragnienie, agresywność oraz popęd
płciowy. W części bocznej podwzgórza leży ośrodek głodu natomiast w części brzuszno-przyśrodkowej ośrodek sytości. Gdy dojdzie
do pobudzenia części bocznej podwzgórza automatyczną odpowiedzią, ze strony organizmu jest poszukiwanie oraz spożywanie pokarmu, uszkodzenie tej części mózgu doprowadza do rozwoju afagi;
czyli stanu w wyniku, którego dochodzi do zaburzenia łaknienia. W
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momencie pobudzenia części brzuszno-przyśrodkowej dochodzi do
zahamowania pobrania i spożywania pokarmu, gdy dojdzie do
uszkodzenia tej części mózgu konsekwencją jest stan nazywany hiperfagią. Do ośrodków głodu oraz sytości przekazywane są dane o
aktualnym stanie organizmu, za pomocą czterech rodzajów sygnałów, do których zalicza się sygnał; motoryczny, metaboliczny, hormonalny i termiczny [1].
2. Osoba w wieku starszym
Rodzina w definicyjnym ujęciu to zbiór swoistych wartości,
norm, modeli, wzorów zachowań, które wyzwalają określone
sposoby myślenia, reakcje uczuciowe, spostrzeganie siebie i świata,
oceny przeszłości, teraźniejszości i przyszłości przekazywane w
ramach między pokoleniowej transmisji. W gruncie rzezy trudno
zdefiniować pojęcie „starsza osoba”, bo cóż brać pod uwagę
mówiąc, iż jest się: „starym człowiekiem”; wiek kalendarzowy, czy
to jak się czujemy. Ludzie są różnią i różnią się od siebie, dlatego
trzeba zdefiniować terminy, jakimi są; wiek kalendarzowy i wiek
biologiczny. Wiek kalendarzowy inaczej zwany chronologicznym
jest to liczba lat, które się przeżyło. Na podstawie tej definicji WHOŚwiatowa Organizacja Zdrowia wyróżnia trzy podokresy procesu
starzenia się; wiek podeszły obejmuje przedział wiekowy od 60 do
74 rok życia, wiek starszy od 75 do 90 rok życia oraz wiek sędziwy
od 90 roku życia do końca istnienia.
Każdy człowiek jest indywidualną jednostką biologiczną,
dlatego też w każdym z podokresów starości osoby pod względem
biologicznym, będą się od siebie różnić. Wiek biologiczny jest to
ogólna sprawność i żywotność organizmu, których stopień zmniejsza
się w miarę upływu wieku kalendarzowego. Wraz z upływem lat i
tempem zmian inwolucyjnych, dochodzi do pojawiania się różnic
pomiędzy jednostkami osobniczymi, uzależnionymi od czynników
genetycznych, klimatu, trybu życia, sposobu odżywiania się i wiele
innych. Postęp medycyny i rozwój cywilizacyjny przyprowadził za
sobą zwiększenie długości życia człowieka. Zgodnie ze statystykami
w roku 2010, osoby starsze stanowiły w Polsce 19, 8% ogółu
społeczeństwa. Główny Urząd Statystyczny prognozuje, iż w 2030
roku, udział ludzi starszych w społeczeństwie polskim osiągnie 30 %
odsetek ogółu społeczeństwa polskiego. Polskie społeczeństwo
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starzeje się. Fakty mówią same za siebie starzenie się społeczeństwa
stawia duże wyzwanie zarówno przed opieką medyczną jak i przed
żywieniowcami.
Starzenie się organizmu jest procesem fizjologicznym, na
którego szybkość czy przebieg wpływają czynniki genetyczne a
także, środowiskowe, wśród których można wyróżnić nawyki
żywieniowe oraz aktywność fizyczną. Należy zaznaczyć, iż
prawidłowy styl życia obok wczesnego wykrywania chorób jest
kluczowym wyznacznikiem długości oraz jakości życia osób w
wieku podeszłym. Wraz z wiekiem dochodzi do zmian w
funkcjonowaniu organizmu człowieka. Odpowiednio zbilansowana
dieta powinna uwzględniać te zmiany oraz chronić przed rozwojem
chorób czy też nieprzyjemnych dolegliwości ze strony
poszczególnych układów budujących ludzki organizm. Aby to
osiągnąć należy regularnie dostarczać pożywienie o określonym
składzie, właściwych proporcjach oraz ilościach [2].
2.1 Zmiany patologiczne zachodzące w organizmie seniora
Człowiek starszy jest osobą o nieco innej wydolności fizycznej niż dwudziestolatek. Do głównych zmian, które zachodzą w organizmie osoby starszej zalicza się; zmniejszenie siły mięśniowej
oraz ograniczenie wydolności narządów wewnętrznych wynikające
min. z obniżonej aktywności fizycznej. Starzenie się organizmu wiąże się ze zmianą składu ciała. W starzejącym się organizmie zwiększa się ilość nagromadzanego tłuszczu z około 20 % w wieku 25 lat
do 36 % w wieku 70 lat, zmniejsza się aktywność tkanki metabolicznie aktywnej głównie jest nią tkanka mięśniowa. Redukcji ulega
również ilość przyswajanych składników mineralnych, czego jedną z
konsekwencji jest demineralizacja układu kostnego. Demineralizacja
układu kostnego u osób starszych jest czynnikiem predysponującym
do częstych złamań, zwichnięć oraz urazów układu kostnego.
Konsekwencją wymienionych zmian jest niepełnosprawność,
części społeczeństwa seniorów. W układzie pokarmowym w wieku
starszym dochodzi do rewolucji. Wśród zmian ze strony układu pokarmowego wyróżnia się: zanikanie receptorów zmysłów, błon śluzowych, gruczołów wydzielniczych, mięśniówki przewodu pokarmowego. Zwolnieniu ulega motoryka przewodu pokarmowego, co
wiąże się z zaleganiem treści pokarmowej w jelicie grubego oraz
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powstawaniem zaparć. U ludzi w starszym wieku upośledzeniu, ulega również: poczucie smaku oraz zapachu spowodowane procesem
inwolucyjnym, trwającą jednostką chorobową lub farmakoterapią.
Brak apetytu to częsta przypadłość ludzi starszych. W wyniku braku
uzębienia, oraz obniżonej efektywności gruczołów np. ślinianki dochodzi do zaniechania spożywania wartościowo odżywczych składników pokarmowych np. świeżych warzyw, owoców, pieczywa pełnoziarnistego. W żołądku zanika błona śluzowa, w konsekwencji,
czego zmniejsza się ilość wydzielanego soku żołądkowego, kwasu
solnego, pepsyny, hormonów itp.
Schorzeniem, które często występuje w tej grupie wiekowej
jest zarzucanie żołądkowo-przełykowe, które swoje konsekwencje
odzwierciedla w innych jednostkach chorobowych. Zmniejsza się
efektywność wydzielania żółci przez wątrobę, soku trzustkowego
przez trzustkę. Niebezpieczny dla ludzi starszych jest fakt, iż dochodzi do zaniku flory bakteryjnej zwłaszcza tej, która działa protekcyjnie w stosunku do organizmu np. Lactobacillus, Bifidobacterrium.
Wiek starszy charakteryzuje się również rozwojem wielu jednostek
chorobowych, które obniżają jakość życia seniorów w Polsce i na
całym świecie [3],[4],[5].
2.3 Problemy żywieniowe w wieku starszym
Osoby w wieku starszym nie posiadają jasno ustalonych reguł,
które pozwalałyby im na zdrowe i pełnowartościowe odżywianie się.
Wynika to z indywidualności każdej z jednostek osobowych, ale
także z wielu zaawansowanych procesów chorobowych dotyczących
tej grupy wiekowej.
W wieku starszym pojawiają się ograniczenia wynikające z
okresu starości, takie jak:
Zmniejszenie podstawowej przemiany materii oraz beztłuszczowej masy ciała, co przyczynia się do obniżenia aktywności
fizycznej. Ocena wartości energetycznej spożywanych pokarmów
musi być ustalana indywidualnie, by nie dopuścić do niedoborów
energetycznych.
Niedobory białka mogą być skutkiem pojawiających się
problemów z trawieniem a także wchłanianiem. By nie dopuścić do
tego stanu należy zwiększyć wartość spożycia białka pełnowartościowego o ok. 50%.
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Zmniejsza się zapotrzebowanie na tłuszcz. Zwykle składnik
ten dostarczany jest do organizmu na odpowiednim poziomie. Główną bolączkę stanowią produkty zawierające kwasy omega-3, zawarte
w rybach morskich, których spożycie jest na niskim poziomie u osób
starszych.
Zmniejszone wydzielanie laktazy może doprowadzić do
nietolerancji laktozy, w wyniku, czego dochodzi do dolegliwości ze
strony układu pokarmowego, prowadzące do niedoboru makroelementu, jakim jest wapń.
Niedostateczne spożycie produktów bogatych w żelazo
może skutkować niedoborem tego pierwiastka w organizmie. Do
niedoborów żelaza przyczyniają się również leki zmniejszające
wchłanianie tego pierwiastka, niedobór kwasu solnego w soku żołądkowym, zakażenie Helicobacter pylori;
Do niedoborów witaminy B6 i B12 przyczyniają się choroby takie jak: przewlekłe zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka,
nadmierny wzrost liczby bakterii w przewodzie pokarmowym, zakażenie Helicobacter pylori [6], [7].
Starzenie się jest długofalowym procesem, na który wpływ
mają czynniki; genetyczne oraz środowiskowe. Wśród czynników
środowiskowych zasadniczą rolę odgrywa sposób odżywiania się.
Zgodnie z danymi w Polsce ludzie starsi przejadają się, zwłaszcza
produktami bogatymi w tłuszcz pochodzenia zwierzęcego a także
cukrami prostymi. W wyniku, tego typu zachowań dochodzi do
zmniejszenia gęstości odżywczej, czyli proporcji budulcowych i
regulujących składników odżywczych w stosunku do energii. W
organizmie ludzi starszych występuje deficyt składników mineralnych i witamin.
W społeczeństwie polskim duża rolę w odżywianiu się odgrywa spożywanie produktów mięsnych, z małą ilością świeżych warzyw i owoców. Nadmierne spożywanie mięsa, zwłaszcza czerwonego predysponuje do rozwoju raka jelita grubego oraz wielu chorób
metabolicznych, wśród których można wyróżnić; miażdżycę, nadciśnienia tętnicze, cukrzycę, otyłość. Nieprawidłowe odżywianie się
ludzi starszych stanowi złożony problem, który wynika z samotności,
niepełnosprawności fizycznej, stanów lękowych, depresji, zaburzeń
ze strony układu nerwowego. Złe odżywianie to nie tylko upodobania i przyzwyczajenie dietetyczne. Nadmierna farmakoterapia stoso-
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wana przez ludzi starszych stanowi duży problem, dosyć poważnie
rzutujący na sposób odżywienia. Regularne i nadmierne stosowanie
leków w stosunku do zapotrzebowania ma ogromny wpływ na pracę
wielu układów min. układu pokarmowego oraz przemiany metaboliczne składników odżywczych. Wśród leków zmieniających przemianę metaboliczną składników odżywczych wyróżnia się: leki moczopędne, przeczyszczające, neutralizujące a także szeroko i chętnie
stosowane antybiotyki. Do czynników wpływających na zły sposób
odżywiania się tej grupy wiekowej zalicza się również stosowanie
używek tj. kawy, papierosów oraz spożywanie alkoholu. Brak środków finansowych jest zasadniczym problem osób starszych niepozwalającym na zachowanie prawidłowych norm żywienia [8].
2.4 Helicobacter pylori patogenem ludzi starszych
Helicobacter pylori jest patogenem, którym zakażony jest duży odsetek osób starszych w krajach rozwiniętych, dotyczy on głównie osób starszych po 70 roku życia. Bakteria doprowadza do zmian
w postaci; spustoszenia w błonie śluzowej żołądka, co w połączeniu
ze zmianami inwolucyjnymi, skutkuje dużymi zaburzeniami w żywieniu osób starszych. Helicobacter pylori jest pałeczką gram ujemną, zagiętą w kształcie litery „S” mającą na swoich biegunach wicie,
które umożliwiają jej swobodne poruszanie się w żołądku. W warunkach niesprzyjających patogen przyjmuje formę przetrwalnikową.
Do rozwoju i namnażania bakterii potrzebne są warunki o dużej
prężności dwutlenku węgla i małej prężności tlenu, tego typu warunki bakteria znajduje pod błoną śluzową żołądka. Na swojej powierzchni posiada liczne wypustki tzw. adhezyny, które pozwalają
jej na kolonizację całej błony śluzowej żołądka, poza tym świetnie
radzi sobie z neutralizacją kwaśnego ph w żołądku, poprzez wytwarzanie enzymu- ureazy, który rozkład mocznik na amoniak i dwutlenek węgla. Amoniak neutralizuje kwaśne środowisku, natomiast
dwutlenek węgla sprzyja jej namnażaniu się w organizmie żywiciela.
Do czynników ryzyka, zakażenia się tą bakterią zalicza się; przeludnienie, złe warunki mieszkaniowe, zanieczyszczenie wody, dużą
liczebność rodzin, konieczność sypiania w jednym łóżku lub tak jak
w przypadku ludzi starszych przebywanie w domach dla przewlekle
chorych. Drogi zakażenia patogenem, nie są do końca znane. Dane
epidemiologiczne wskazują na drogę; fekalno-oralną polegającą na
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spożyciu zanieczyszczonych produktów wydalinami i wydzielinami
osoby zakażonej zwłaszcza warzyw, owoców i wody oraz drogę
gastro-oralna , w której do zakażenia dochodzi w wyniku bezpośredniego kontaktu z osobą bądź zakażonym zwierzęciem [9].
2.5 Zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze
wśród osób w wieku starczym
Racjonalne żywienie osób starszych powinno uwzględnić
skrupulatnie określone wytyczne, których celem było by stworzenie
ogólnych zasadach żywieniowych dla tej grupy wiekowej. Wytyczne
żywienia osób starszych powinny uwzględnić; konieczność pokrycia
zapotrzebowania na energię i niezbędne składniki odżywcze z połączeniem przyjemności z jedzenia. Nadrzędnym celem powinno stać
się poprawianie i korygowanie wadliwych zwyczajów żywieniowych, tak, aby było to bezpieczne dla zdrowia i życia danej jednostki
osobowej w wieku podeszłym. U ludzi starszych zmniejsza się zapotrzebowanie na energię, wynika to ze zmniejszonej aktywności fizycznej oraz obniżonej podstawowej przemiany materii, która zależy
od beztłuszczowej masy ciała. Beztłuszczowa masa ciała w wieku
starczym maleje. Przy średniej aktywności dla ludzi starszych zgodnie z przyjętymi normami zapotrzebowanie na energię wynosi około
1, 7 krotności wartości podstawowej przemiany materii w porównaniu z ludźmi młodymi, u których podstawowa przemiana materii
wynosi od 1,8-2,1. Rozkład energii pozyskanej z poszczególnych
substratów energetycznych powinien wynosić 55-60% z węglowodanów, 25-30% z tłuszczów, 12-15 % z białek. Spożywanie tłuszczów na rzecz węglowodanów jest niekorzystnym zjawiskiem.
U osób starszych zapotrzebowanie na energię maleję, w wyniku, czego koniecznością staje się zwracanie szczególnej uwagi na jej
gęstość tj. zawartość białka, witamin, oraz składników mineralnych
na jednostkę energii. W związku z powyższym stwierdzeniem ludzie
starsi powinni spożywać większe ilości takich produktów spożywczych jak; mleko, chude mięso·, owoce, warzywa. Z diety powinny
być redukowane produkty wysokotłuszczowe i zawierające cukry
proste. Zapotrzebowanie na białko zgodnie z wytycznymi wśród
osób starszych powinno wynosić; 0,75g/kg m.c/24 h. Zalecenia spożywania tłuszczów uwzględniają; spożycie tłuszczów ogółem, którego udział w dostarczeniu energii powinien mieścić się w granicach
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25-30%, spożycie niezbędnych nienasyconych tłuszczów NNKT w
ilości około 4-8% energii. Ważnym w przypadku tłuszczów staje się
fakt, prawidłowego stosunku nienasyconych kwasów tłuszczowych z
rodziny n-6 do kwasów z rodziny n-3 stosunek powinien wynosić
5:1. NNKT są niezwykle ważną frakcją tłuszczów·, odgrywającą
zasadniczą rolę e metabolizmie oraz w żywieniu człowieka. NNKT
zmniejszają nadmierną zawartość lipidów w surowicy krwi, ograniczają agregacje płytek krwi ułatwiają przepływ przez naczynia
krwionośne a także obniżają ciśnienie tętnicze krwi. Węglowodany
w diecie osoby starszej powinny dostarczać od 50-60% energii. Formą spożywanych węglowodanów powinny być polisacharydy, z
ograniczeniem spożywania cukrów prostych, z których uzyskana
energia powinna wynosić do 10%. W diecie tej grupy wiekowej powinien znaleźć się błonnik w ilości, od 25-30 g na dobę. Niskie spożycie błonnika przez osoby starsze predysponuje do rozwoju: zaparć,
chorób układu krążenia oraz nowotworów np. raka jelita grubego czy
żołądka. Witaminy są niezwykle ważmy składnikiem odżywczym,
zwłaszcza diecie seniorów biorą one udział w regulacji przemian
metabolicznych. Obniżone przemiany metaboliczne, zmniejszają
zapotrzebowanie na witaminy wśród osób starszych, dlatego ważnym postępowaniem jest ich suplementacja. Szczególną uwagę
zwraca się na witaminę D, witaminy z grupy B, C, E, A oraz Bkaroten. Składniki mineralne, również powinny stanowić nieodłączny element w diecie ludzi starszych.
Zalecenia dla seniorów odnoszące się do spożycia składników
mineralnych są zbliżone do zaleceń dla ludzi w wieku średnim. Wyjątek stanowią stany chorobowe, które są przyczyną; zmian w kwasowości soku żołądkowego i strat elektrolitów, zmuszają do zażywania dużych ilości środków farmaceutycznych. Podaż odpowiednie
ilości płynów jest niezwykle ważna w racjonalnym żywieniu seniorów. Ludzie w wieku starczym słabo odczuwają pragnienie. Brak
odpowiedniej ilości wody w organizmie osoby starszej, w konsekwencji jest przyczyną utraty regulacji cieplnej, zaburzeń ze strony
ośrodkowego układu nerwowego a także być ogranicznikiem wydalania z organizmu zbędnych i szkodliwych czynników przemiany
materii. Podaż płynów w postaci; wody mineralnej niegazowanej,
soków owocowych oraz warzywnych, herbaty czy kawy powinna
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wynosić około 8 szklanek, jeżeli nie ma przeciwwskazań ze strony
lekarza prowadzącego.
2.6 Podstawowe zasady żywienia ludzi starszych
Podstawowe normy żywienia osób w wieku starszym, starczym i w długowieczności zakładają:
1. Urozmaicenie diety, spożywanie produktów spożywczych
o dłużej wartości odżywczej np. przetwory mleczne pozbawione
tłuszczu, chude mięso, wędliny, drób, ryby oraz produktów z przetworów zbożowych z pełnego ziarna.
2. Redukcji w żywieniu powinny ulec produkty bogate w
tłuszcz i cukry proste.
3. Należy unikać spożywanie potraw oraz produktów trudno
strawnych poddanych takiej obrócę cieplej jak: smażenie pieczenie
zwłaszcza a głębokim tłuszczu.
4. Ważnym i nieodłącznym elementem diety powinno być
spożywanie świeżych warzy oraz owoców, które są rezerwuarem
witamin.
5. Unikanie spożywanie ostrych przypraw, dużej ilości soli
kuchennej.
6. Ilość posiłków w ciągu dnia powinna wynosić od 4 do 5.
Powinny to być małe porcje bogate w pełnowartościowe składniki
odżywcze, poddane takiej obróbce cieplej jak: gotowanie czy gotowanie na parze.
7. Podaż odpowiedniej ilości płynów.
8. Ograniczenie używania alkoholu i używek.
9. Prowadzenie aktywnego umysłowo oraz fizycznie trybu
życia, dostosowanego do możliwości danej jednostki osobowej.
10. Odnalezienie przyjemności z jedzenie. Potrawy powinny
być kolorowe, różno barwne, sowom wyglądem powinny zachęcać
do spożycia [7], [8].
2.7 Ocena stanu odżywienia
Stan odżywienia jest to stan zdrowia, który wynika ze zwyczajowego spożycia żywności z wchłaniana i wykorzystania wchodzących w jej skład składników odżywczych oraz nie odżywczych. Stan
ten może być modyfikowany przez wiele czynników wpływających
na procesy metaboliczne, a w szczególności przez patologie związa-
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ne ze stanem zdrowia, uwarunkowania genetyczne, warunki społeczno-ekonomiczne lub związane z aktywnością fizyczną czy zaawansowanym wiekiem. W ocenie stanu odżywienia wykorzystane są
następujące rodzaje badań: wywiad i badania ogólnolekarskie, informacje o spożywanej diecie, pomiary antropometryczne, analizy
biochemiczne. Zgodnie z przytoczoną definicją dokonując oceny
stanu odżywienia jednostki osobowej będącej w stanie zdrowia czy
choroby, należałoby uwzględnić szereg czynników, w których wyróżnia się; określenie stężenia wszystkich znanych składników odżywczych we krwi, innych płynach ustrojowych i tkankach, dokonanie sprawdzenia strukturalnego i funkcjonalnego stanu organizmu
biorąc pod uwagę historię choroby o ile taka istnieje w przypadku
danej osoby ,oraz scharakteryzować w dłuższym przedziale czasu
średnią wartość odżywczą spożywanych pokarmów. W ocenie stanu
odżywienia wykorzystana są proste metody, do których zalicza się;
wywiad oraz badanie lekarski, informacje o spożywanych pokarmach, pomiary antropometryczne, badania biochemiczne.
Pierwszym etapem oceny stanu odżywienia danej osoby jest
zebranie szczegółowych informacji dotyczących; historii odżywiania, sytuacji społeczno- ekonomicznej, historii choroby oraz aktualny
stanie zdrowia. W ocenie stanu odżywiania wykorzystywane są liczne standaryzowane kwestionariusze oraz dokładnie przeprowadzony
wywiad pielęgniarski i lekarski. Badanie ogólnolekarskie jest badaniem, które polega na szczegółowych oględzinach zewnętrznych
części ciała takich jak; włosy, tarczyca, oczy, wargi, język, zęby,
dziąsła, skóra, paznokcie, szyi tj. tarczycy i ślinianek itp. Wyniki
tegoż badana odnoszone są do cech uznanych za prawidłowe, powinny wskazać oraz wykryć ewentualne kliniczne objawy niedoborów żywieniowych.
Kolejnym etapem oceny stanu odżywienia są badania antropometryczne, których celem jest pomiar i liczbowe przedstawienie
wyników badania stanu odżywienia danej osoby. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca oraz wykorzystuje pomiary antropometryczne
nie tylko do oceny stanu odżywienia poszczególnych ludzi, ale również do oceny stanu zdrowia danej populacji oraz oceny sytuacji
społeczno-ekonomicznej w poszczególnych krajach. Do najczęściej
stosowanych metod w pomiarach antropometrycznych, służących
ocenie stanu odżywienia osoby w stanie zdrowia lub choroby zalicza
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się: wysokość oraz masę ciała. Wysokość ciała inaczej nazywana
długością w przypadku niemowląt jest odległością od podstawy do
najwyższego punktu anatomicznego na głowie, zwanego VERTEX,
mierzy się ją za pomocą takich urządzeń jak; stadiometr lub przenośny antropometr. Masa ciała jest ogólną informacją odnoszącą się do
zawartości w organizmie białek, tłuszczów, wody a także masy kostnej danego człowieka. Jej minusem jest to, iż nie pozwala na wnioskowanie, co do proporcji lub zmian w czterech podstawowych
składnikach budulcowych ludzkiego organizmu.
Na podstawie dwóch pomiarów, tj. wzrostu oraz masy ciała
oblicza się wskaźnik masy ciała BMI (BODY MASS INDEX). Druga połowa XX wieku przynosi ze sobą duży problem na całym świecie. Problem dotyczy nadmiernego spożycia żywności wysokotłuszczowej oraz upowszechniania się modelu ludzi otyłych, przy czym
znaczenie ma nie tylko ilość spożywanego jedzenia, ale również
rozmieszczenie przestrzenne tkanki tłuszczowej w organizmie człowieka. Do pomiaru rozmieszczenia tkanki tłuszczowej służy wskaźnik WHR. Wskaźnik WHR jest to stosunek obwodu talii do obwodu
bioder. Biorąc pod uwagę wskaźnik WHR wyróżnia się dwa typy
otłuszczenia oraz otyłości; pierwsza z nich to otyłość adroidalna,
czyli trzewna, centralna, brzuszna lub typu jabłko, druga to ginoidalna, czyli pośladkowa-udowa, obwodowa lub typu gruszka. Otyłość
adroidalna jest otyłością charakteryzującą się nagromadzeniem tkanki tłuszczowej w okolicy jamy brzusznej, jest ona związana z zaburzeniami metabolicznymi, które sprzyjają rozwojowi chorób naczyniowo-sercowych, do których można zaliczyć; miażdżycę, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę itp.
Uwagę zwrócono również na korelację pomiędzy wystąpieniem otyłości aneroidalnej a chorobą niedokrwienną serca, cukrzycą
typu II, hiperlipoproteinemią, hiperinsulinomią oraz udarami krwotocznymi mózgu. Obwód tali i wskaźnik obwodu talii do obwodu
bioder stały się morfologicznym kryterium rozpoznawania zespołu
metabolicznego u dzieci a także dorosłych. W ocenie stanu odżywienia krytyczką i ważną funkcję odgrywa również ocena utraty masy
ciała w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Wahania masy ciała nieprzechodzące progu 0,5 kg uznawane są za normą u osób zdrowych.
W przypadku choroby lub głodzenia ujemny bilans energetycznobiałkowy może być obecny przez dłuższy czas, w konsekwencji do-
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prowadzając do zmniejszenia masy ciała w znacznie większym stopniu. W czasie całkowitej głodówki zmniejszenie ogólnej masy ciała
nie powinno przekroczyć 30% wartości wyjściowej, czyli zwyczajowej masy ciała, gdzie większe ubytki mogą zagrażać życiu. W celu
oceny stopnia spadku masy ciała wykorzystuje się, aktualną masę
ciała a następnie można wyliczyć: względna masę ciała, spadek masy
ciała, tempo zmiany masy ciała. Wśród antropometrycznych metod
oceny stanu odżywienia wykorzystuje się również pomiarów fałdów
skórno-tłuszczowych, obwód ramienia, obwód mięśni ramienia, powierzchnia mięsni ramienia.
Kolejną metodą za pomocą, której ocenia się stan odżywienia
są metody biochemiczne. Badania biochemiczne wykonuje się zazwyczaj wtedy, kiedy występuję potrzeba rozpoznania subklinicznego stanu niedoborowego lub potwierdzenie diagnozy klinicznej. Badania biochemiczne służą do obiektywnej oceny stanu odżywienia,
który jest niezależny od innych subiektywnych wskaźników. Albumina jest bardzo ważnym parametrem prognostycznym powikłań
wynikających ze złego stanu odżywienia. Wykazano, że obniżony
poziom tego białka w surowicy w przypadku pacjentów hospitalizowanych wiąże z 6-krotnym wzrostem śmiertelności. Albuminę charakteryzuje stosunkowo długi czas półtrwania ok. 20 dni oraz duża
pula ogólnoustrojowa zlokalizowana w 60% zewnątrz naczyniowo.
Cechy te powodują, że w stanach ograniczonej podaży kalorycznobiałkowej stężenie albuminy w surowicy krwi pozostaje niezmienione przez relatywnie długi okres czasu. Stąd też oznaczanie stężenia
albuminy w surowicy krwi może służyć w określaniu stopnia przewlekle trwającego niedożywienia; nie nadaje się natomiast do bieżącej oceny skuteczności wdrożonej terapii żywieniowej.
Przy ocenie obniżonego stężenia albuminy w surowicy należy
brać także pod uwagę: stan nawodnienia chorego, retencję płynów w
czasie niewyrównanej niewydolności krążenia, uszkodzenie miąższu
wątroby marskość, zastój w krążeniu żylnym, ucieczka poprzez rany
operacyjne i oparzeniowe. Albumina, jako białko negatywne ostrej
fazy, będzie odzwierciedlała obniżeniem swojego stężenia we krwi
także obecność wszelkich stanów zapalnych. Wydaje się, że z uwagi
na dość długi okres półtrwania – przewlekłe stany zapalne dobitniej
wpływają na stężenie albuminy niż stany ostre, trwające krótki okres
czasu. Bilans azotowy porównuje dzienną podaż przyswajalnego dla
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organizmu azotu pod postacią aminokwasów (białka) z dobowymi
stratami tego pierwiastka. Umożliwia, więc ocenę stopnia zaspokojenia zapotrzebowania organizmu na białko przez stosowane leczenie
żywieniowe.
Bilans azotowy (BA), w najprostszej postaci, można opisać
wzorem: BA = PA – (BUN/24h + 4)
gdzie: BA – bilans azotowy [g/24h]
PA – dobowa podaż azotu (w postaci białka lub aminokwasów)
BUN – ilość wydalanego na dobę azotu mocznika [g/24h]
4 – liczba ta uwzględnia inne, pozamocznikowe straty azotu:
inne substancje, zawierające azot, wydalane z moczem; białko zawarte w złuszczającym się naskórku, nabłonku przewodu pokarmowego, włosach, paznokciach.
Ujemny bilans azotowy świadczy o niedostatecznej podaży
składników odżywczych, a więc o postępującym wyniszczaniu chorego. Dodatni bilans azotowy charakterystyczny jest dla fazy anabolicznej, kiedy rezerwy białkowe organizmu ulegają odbudowie.
Transferyna może być traktowana, jako typowy biochemiczny
wskaźnik stanu odżywienia. Podobnie jak albumina koreluje ze
zwiększoną śmiertelnością w następstwie niedożywienia. W odróżnieniu do albuminy, transferryna ma jednak krótszy okres półtrwania
ok. 12 dni, mniejsza jest również jej ogólnoustrojowa pula. Zatem
ograniczenie podaży energetyczno-białkowej znajduje szybciej swoje odzwierciedlenie w spadku stężenia transferryny we krwi niż ma
to miejsce w przypadku albuminy. Uchwytne zmiany stężenia tego
białka w surowicy krwi pojawiają się już po około dwóch tygodniach
trwania zmodyfikowanej podaży białka i energii, chociaż stężenia
innych białek osoczowych np. prealbuminy czy białka wiążącego
retinol szybciej reagują na zmiany w podaży składników odżywczych, transferyna ze względu na łatwość wykonania i cenę pojedynczego oznaczenia jest najbardziej powszechnie dostępnym parametrem biochemicznym dla kontroli stosowanej terapii żywieniowej.
Transferryna jest glikoproteiną transportującą w osoczu krwi żelazo.
W stanach niedoboru żelaza stężenie transferryny wzrasta, niezależnie od dostarczenia składników odżywczych. Dopiero przy prawidłowej zawartości żelaza w organizmie transferryna staje się wiarygodnym wskaźnikiem stanu odżywienia. Prealbumina wraz z białkiem wiążącym retinol służy, jako medium transportowe dla tyrok-
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syny i retinolu. Prealbuminę w stosunku do albuminy i transferyny
wyróżnia zdecydowanie krótszy okres półtrwania 2 dni oraz wysoki
stosunek budujących ją aminokwasów egzogennych do aminokwasów endogennych.
Szczególną uwagę zwraca wysoka zawartość tryptofanu. Powyższe cechy, a także niewielka pula ogólnoustrojowa tego białka
sprawiają, że prealbumina jest lepszym wskaźnikiem bilansu azotowego niż albumina i transferryna. Prealbuminę charakteryzuje również wysoka czułość w określaniu stanu odżywienia u dzieci w tym i
u niemowląt. W związku z bardzo krótkim okresem półtrwania i
niewielką pulą ogólnoustrojową, wyraźny spadek stężenia tego białka następuje zaledwie po 3 dniach od momentu, gdy podaż białka
jest niewystarczająca. Do szybkiej oceny stanu odżywienia danej
populacji zakres badań biochemicznych będzie obejmował; oznaczenie hemoglobiny i hematokrytu, pomiar pozwoli na ewentualne zdiagnozowanie niedokrwistości, ostateczna diagnoza wymaga poszerzenia diagnostyki o badanie oceniające poziom żelaza, witaminy B12
oraz folacyny w organizmie, oznaczenie zawartości kreatyniny w
moczu oraz zawartości albuminy, biała całkowitego, transferryny w
surowicy krwi, celem potwierdzenia lub wykluczenia niedożywienia,
oznaczenie zawartości cholesterolu i triacylogliceroli w krwi w celu
oceny gospodarki lipidowej organizmu[10],[11],[9].
Podsumowanie
Osoby w wieku podeszłym są szczególnie podatne na stan
nazywany niedożywieniem. Niedożywieniu ludzi starszych sprzyjają
takie stany jak; przewlekłe choroby fizyczne oraz umysłowe. W
dużym niedożywieniu osób starszych istnieją niezbite dowody na
korzyści płynące z leczenia żywieniowego. Istnieją również dowody
naukowe na to, że dobre odżywianie, stosowanie witamin i
minerałów może odrywać ważną rolę zapobiegawczą w utrzymaniu
zdrowia i jakości życia osób starszych.
Streszczenie
Starzenie się jest procesem, które dotyczy lub będzie dotyczył każdego z nas. Postawieni przed tym faktem musimy zdawać
sobie sprawę, jakie konsekwencje niesie za sobą nieprawidłowe
odżywianie się.
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Słowa kluczowe: starość, stan zdrowia, żywienie
Summary
Feeding people - role of nurses in senior education
Aging is a process that affects or is affected each of us. Faced
with this fact, we must be aware of the consequences it entails improper nutrition.
Keywords: age, health, nutrition
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Rozdział III
Wartość człowieka w społeczeństwie
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Barbara Frączek

Główne aspekty godności człowieka a czynniki wpływające na
poziom włączenia finansowego
Wprowadzenie
Włączenie finansowe1 – oznaczające swobodny dostęp do
produktów i usług formalnego rynku finansowego wszystkich grup
społecznych - jako podstawowe prawo człowieka, wpisuje się w
przesłanie wynikające z życia i nauki kardynała Wyszyńskiego, którym jest prawda o wielkiej bezwarunkowej godności człowieka.
Godność człowieka od wieków jest przedmiotem wielu rozmyślań i dociekań. Pojęcie to ma wiele aspektów i wymiarów i było
różnie ujmowane przez autorów licznych opracowań naukowych.
Wielu z nich kształtowało w specyficzny dla siebie sposób ideę godności osoby ludzkiej. Jednak w licznych źródłach zwracano uwagę,
że godność człowieka to zespół cech wyróżniających człowieka od
innych stworzeń, a nie cecha wyróżniającą określoną grupę społeczną od innej grupy2. W takim rozumieniu godność powinna gwarantować człowiekowi równość, sprawiedliwe i jednakowe traktowanie. W tym ujęciu nie powinny istnieć grupy społeczne, które w
jakimś obszarze są dyskryminowane.
Niejednokrotnie podkreślano także fakt, że człowiek, jest
twórcą samego siebie, czyli twórcą własnej godności, że nie został
stworzony jako „gotowa istota” i że dzięki wolnej woli może samodzielnie oznaczać swe granice. Może on wybierać i kształtować
1

M. Cohen., Nelson C., Financial Literacy: A Step for Clients towards
Financial Inclusion, 2011 Global Microcredit Summit, Commissioned
Workshop Paper, Valladolid, Hiszpania, s.3, 6-7.
http://www.microcreditsummit.org/uploads/resource/document/cohenm_fin
ancial_literacy_39948.pdf, (dostęp: wrzesień 2016), por. także Atkinson, A.
& Messy, F., Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / INFE
Pilot Study, Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions,
OECD/INFE, nr 2012:15, ss. 446-448.
2
J. Czerkawski., Renesansowe koncepcje godności człowieka [w:] Zagadnienia godności człowieka, red. J. Czerkawski, Lublin 1994, ss. 63–101;
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swobodnie (i z godnością) typ własnego życia3. Ten aspekt godności
człowieka podkreśla możliwość i wolność w dokonywaniu wielu
życiowych wyborów i potwierdza maksymę, że „człowiek jest kowalem własnego losu”. W tym miejscu zwraca się uwagę na fakt, że o
godności człowieka decyduje sam człowiek, a konkretnie jego autonomia4, która może być rozumiana jako samodzielność, niezależność
czy możliwość samostanowienia5.
Biorąc jednak pod uwagę fakt, że człowiek jest istotą społeczną, autorzy wielu pozycji zwracają także uwagę, że na godność
człowieka wpływa zarówno on sam, jak i jego otoczenie (np. inni
ludzie, warunki w jakich żyje, itd.). Oczywiście w takim aspekcie
zwykle zwraca się uwagę na fakt, że godność człowieka (drugiego
człowieka) powinna być szanowana6.
Wiele praw, wynikających z przypisanej człowiekowi godności, jest elementem życia codziennego. Poza podstawowym prawem
do życia, na szczególną uwagę zasługuje prawo do wolności i równości. Pochodną wymienionych praw jest wolność gospodarcza
(ekonomiczna, finansowa), obejmująca także równość i sprawiedliwość w dostępie do produktów i usług finansowych. W dzisiejszym
świecie życie oraz jego jakość zależą od wielu czynników, ale w
dużym stopniu od warunków ekonomicznych, które są determinowane zarówno przez dochody osiągane przez jednostkę (gospodarstwo
domowe), jak i od ogólnego poziomu życia na danym terytorium
(kraju). Te i inne czynniki wpływają m.in. na możliwość korzystania
z produktów i usług finansowych, które w dużym stopniu gwarantują
bieżące i przyszłe bezpieczeństwo finansowe, ograniczają ubóstwo,
ułatwiają podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej lub
innych wytyczonych przez człowieka celów, np. edukacji, pielęgnowania talentów, rozwijania zainteresowań i pasji, itd.
3

B. Suchodolski., Narodziny nowożytnej filozofii człowiek, PWN, Warszawa 1963, s. 169–171, Mazurek F. J., Godność osoby ludzkiej podstawą
praw człowiek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2001.
4
J. Santeler., Die Grundlegung der Menschenwürde bei I. Kant,
Innsbruk 1962, s. 246.
5
C. Kupisiewicz., Słownik pedagogiczny. PWN, Warszawa 2009, s.15.
6
I. Kant., Uzasadnienie metafizyki moralności, Wydawnictwo PWN,
Warszawa 1984, s. 76.
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Włączenie finansowe jest ważne zarówno dla osób indywidualnych (gospodarstw domowych), podmiotów gospodarczych, jak i
dla gospodarki całego kraju. W odniesieniu do gospodarstw domowych – wykorzystywanie odpowiednich produktów i usług finansowych ułatwia zarządzanie domowymi finansami i sprzyja osiągnięciu
zarówno bieżącego, jak i przyszłego dobrobytu finansowego. Oceniając rolę włączenia finansowego z perspektywy przedsiębiorstw,
należy zwrócić uwagę na możliwość wsparcia finansowego ze strony
formalnych instytucji finansowych, poprzez dostęp do różnych instrumentów finansowych, umożliwiających pozyskanie kapitału na
finansowanie działalności i rozwoju. Większy dostęp do produktów i
usług finansowych może przyczynić się także do zmniejszenia nierówności dochodów i przyspieszyć wzrost gospodarczy w kraju.
Także oszczędności gospodarstw domowych i przedsiębiorstw stanowią bardzo ważny element oszczędności krajowych i wpływają na
rozwój gospodarki.
Celem artykułu jest przedstawienie czynników wpływających
na stopień włączenia finansowego, z uwzględnieniem udziału we
wpływie tych czynników zarówno samego konsumenta finansowego,
jak i szeroko rozumianego otoczenia. Wśród różnych czynników
szczególna uwaga zostanie poświęcona poziomowi dochodów, poziomowi alfabetyzacji finansowej osób indywidualnych, jak również
innym czynnikom socjo-demograficznym. Chodzi o wskazanie obszarów, w jakich człowiek jako indywidualny konsument finansowy
sam stanowi o swoim udziale w rynku finansowym, a w jakich to
jego otoczenie wyznacza granice jego godności, w rozumieniu wolności w zakresie wykorzystywania produktów i usług finansowych.
Czynniki wpływające na zakres i skalę wykorzystywania
produktów i usług finansowych
Wśród czynników determinujących udział osób indywidualnych w rynku finansowym wyszczególnia się czynniki po stronie
popytowej oraz czynniki po stronie podażowej. Pierwsza grupa
czynników odnosi się do czynników wpływających na zapotrzebowania na produkty i usługi zgłaszane przez potencjalnych klientów
finansowych. Druga grupa dotyczy oferty zgłaszanej przez instytucje
rynku finansowego.
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Do pierwszej grupy czynników należą tzw. czynniki socjodemograficzne, do których w szczególności zaliczane są: osiągany
dochód, poziom alfabetyzacji finansowej i edukacja finansowa, płeć,
wiek, środowisko rodzinne, wykonywany zawód7.
Dochód
Zależność pomiędzy poziomem dochodu a stopniem włączenia finansowego jest oczywista: im wyższy poziom dochodów, tym
wyższy stopień włączenia finansowego. W literaturze przedmiotu
można znaleźć wiele dowodów na to, że osoby wykluczone finansowo, to przede wszystkim osoby ubogie. Przyczyną ich ubóstwa jest
najczęściej brak pracy, niskie dochody, straty poniesione w wyniku
nieudanych działań biznesowych a nawet zbytnie zadłużenie8. Niski
dochód jest częstym wyjaśnieniem określonych zachowań finansowych. Wpływa na zapotrzebowanie na pożyczki (nierzadko aby
związać koniec z końcem) lub na niepodejmowanie działań, takich
jak oszczędności, inwestycje lub tworzenie długoterminowych planów finansowych.
Dowody na bezpośredni związek pomiędzy osiąganymi dochodami a stopniem włączenia finansowego dostarczane są na podstawie badań w różnych krajach na przestrzeni wielu lat.
Na wysokość dochodów wpływa wiele czynników. Na część z
nich mają wpływ osoby osiągające dochód (potencjalni konsumenci
finansowi), np. poprzez posiadanie odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji i umiejętności - nabytych w drodze edukacji i doświadczenia.
Należy jednak zaznaczyć, że czynniki te nie gwarantują odpowiedniego poziomu dochodu. W dużym stopniu poziom osiąganych dochodów w danym kraju zależy od stopnia jego rozwoju. Do tego
7

C. H. Martínez, X. P. Hidalgo, D. Tuesta., Demand factors that influence financial inclusion in Mexico: analysis of the barriers based on the
ENIF survey, BBVA Research, Working Paper, 2013, nr 13/37, Meksyk,
https://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/WP_1337_tcm348415216.pdf?ts=11122013
8
A. Durasiewicz., Wykluczenie finansowe gospodarstw domowych nowym paradygmatem aktywnej polityki społecznej, Pr. zb. pod red.
K.Głąbickiej Wdrażanie aktywnej polityki społecznej w środowisku lokalnym, PTPS, Radom 2014
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dochodzą znaczące różnice w poziomie dochodów, w zależności od
miejsca zamieszkania (np. miasto wieś, różne miasta, itd.). Czynniki
te, wpływając na wysokości uzyskiwanego dochodu, często niezależne od osób które go osiągają, determinują zarówno poziom życia
jak i zakres i skalę wykorzystywania produktów i usług rynku finansowego (stopień włączenia finansowego).
Poziom alfabetyzacji finansowej i edukacja finansowa
Alfabetyzacja finansowa jest zestawieniem wiedzy i umiejętności finansowych, a także świadomości, postaw i zachowań finansowych, niezbędnych do świadomego podejmowania decyzji finansowych w celu osiągnięcia indywidualnego dobrobytu finansowego9.
Z perspektywy indywidualnego konsumenta finansowego, odpowiednia wiedza i umiejętności finansowe są niezbędne w celu wyboru odpowiedniej oferty finansowej dotyczącej rachunku, sposobu
dokonania rozliczenia, instrumentu finansowego umożliwiającego
oszczędzanie czy inwestowanie, kredytu, czy wariantu ubezpieczenia. Odpowiednia wiedza i umiejętności finansowe zwiększają zdolności do radzenia sobie w przypadku nieprzewidzianych zawirowań i
wstrząsów na rynkach finansowych, nieulegania bądź ulegania emocjom w mniejszym zakresie oraz bardziej efektywne zarządzanie
ryzykiem10. Niestety, dostępne dane potwierdzają niesatysfakcjonujący poziom alfabetyzacji finansowej na całym świecie11. I chociaż
występuje bardzo duże zróżnicowanie w tym poziomie, zwłaszcza

9

OECD/INFE (2013), “Women and financial literacy, OECD/INFE
Evidence Survey and policy responses”,
http://www.oecd.org/daf/fin/financialeducation/TrustFund2013_OECD_IN
FE_Women_and_Fin_Lit.pdf, ([wrzesień, 2016).
10
D. Collins.; J. Morduch; S. Rutherford and O. Ruthven., Ortfolios of
the Poor: How the World’s Poor Live on $2 a Day. Princeton University
Press 2009.
11
NCEE (2016), Survey of the States: Economics and Personal Finance
Education in Our Nation’s Schools, National Council on Economic Education’s (NCEE), USA, por. także OECD (2014), PISA 2012 Results: Students
and Money: Financial Literacy Skills for the 21st Century, PISA, OECD
Publishing
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biorąc pod uwagę kraje rozwinięte i rozwijające się, to generalnie
poziom ten jest daleki od oczekiwanego.
Poziom alfabetyzacji finansowej zależy od bardzo wielu czynników. Zasadniczo wyższy poziom alfabetyzacji finansowej jest
charakterystyczny dla osób o wyższych dochodach, mężczyzn, osób
lepiej wykształconych, osób o wyższych umiejętnościach i zdolnościach w naukach ścisłych, pracowników biurowych, ekonomistów.
Za najważniejsze narzędzie umożliwiające podniesienie poziomu alfabetyzacji finansowej postrzegana jest edukacja finansowa,
rozumiana jako proces, w którym konsumenci finansowi / inwestorzy nabywają wiedzę i umiejętności finansowe, umożliwiające im
lepsze zrozumienie istoty i mechanizmu funkcjonowania produktów
finansowych12, przez co stają się stają się bardziej świadomi tak
możliwości, jak i zagrożeń na rynku finansowym. Odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i świadomości finansowej (alfabetyzacji
finansowej) umożliwia podejmowanie świadomych decyzji finansowych, a przez to bardziej racjonalnych wyborów finansowych.
Należy jednak zwrócić uwagę, że pomimo bardzo wielu działań prowadzonych w ciągu ostatnich kilkunastu lat na całym świecie,
zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym w zakresie edukacji finansowej, nie odnotowano
znaczących postępów w tym obszarze. Okazuje się, że wiele działań
w obszarze edukacji finansowej jest nieefektywnych. W dalszym
ciągu poziom alfabetyzacji finansowej jest niski. Przyczyna tego
stanu rzeczy leży zarówno po stronie niedoskonałych systemów edukacyjnych, jak w bardzo dużym stopniu po stronie edukowanych.
Większość programów i innych form aktywności edukacyjnych prowadzonych jest w ramach edukacji nieformalnej, nieobowiązkowej. Uczestnicy tych działań edukacyjnych często nie są do
nich odpowiednio przygotowani, zwłaszcza w aspekcie świadomości
w zakresie roli alfabetyzacji finansowej w ich życiu. W związku z
tym nie wykorzystują danych im możliwości w pełni. Co gorsza,
odnotowano ignorancję i iluzję wiedzy finansowej także wśród stu12

OECD (2005), Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and
Policies, http://www.oecd.org/finance/financialeducation/improvingfinancialliteracyanalysisofissuesandpolicies.htm,
(wrzesień 2016).
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dentów kierunków ekonomicznych, którzy jako przyszli, najbardziej
aktywni uczestnicy rynków finansowych, a także potencjalni kreatorzy i eksperci tych rynków osiągają także bardzo niskie wyniki w
zakresie podstawowej wiedzy i umiejętności finansowych13. Sytuacja
ta wpływa zarówno na bieżący, jak i przyszły stopień włączenia finansowego i to zarówno samych zainteresowanych (studentów kierunków ekonomicznych jako uczestników rynku finansowego), jak i
innych uczestników rynku finansowego (biorąc pod uwagę fakty, że
dzisiejsi studenci kierunków ekonomicznych stanowią główna grupę
osób, z których wyłonieni zostaną przyszli kreatorzy i eksperci tego
rynku). Ostatnie przytoczone fakty obrazują sytuację, w której jednostka w dużym stopniu sama decyduje o zakresie i skali aktywnego
uczestnictwa w rynku finansowym, poprzez odpowiednie przygotowanie (lub jego brak). Nieodpowiedni stosunek do edukacji powinien być odczytany jako niewykorzystanie możliwości i brak dbałości o własną godność.
Płeć
Różnice w zakresie wykorzystywania produktów i usług finansowych pomiędzy kobietami i mężczyznami można już zauważyć
rozważając posiadanie rachunku jako podstawowego elementu włączenia finansowego. Liczne badania wykazały, że kobiety mają
mniejsze możliwości dostępu do formalnych usług finansowych14.
Generalnie kobiety mają niższy poziom wiedzy finansowej (i włączenia finansowego) niemal wszędzie.
Kobiety mają zwykle większe trudności w wyborze odpowiednich produktów finansowych, w podejmowaniu bardziej skomplikowanych i ryzykownych decyzji finansowych. Ale warto wspo13

B. Frączek., Iluzja wiedzy finansowej jako zagrożenie dla zwiększania
stopnia włączenia finansowego i funkcjonowania rynku finansowego, Problemy Zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
artykuł po pozytywnej recenzji, w trakcie publikacji. 2016.
14
F. Allen; A. Demirgüç-Kunt, L. Klapper, M. Pería., The Foundations
of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts Policy Research Working Paper 6290. World Bank, por. także Johnson, S (2004). Gender Norms in Financial Markets: Evidence from Kenya.
World Development 2012, 32(8), ss.1355–74.
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mnieć, że sytuacja się zmienia (na korzyść kobiet) oraz że kobiety
zwykle są lepsze niż mężczyźni w niektórych obszarach bezpiecznego zarządzania pieniędzmi.
Niższy stopień włączenia finansowego wśród kobiet jest częściowo wynikiem ich natury, jednak w dużym stopniu jest efektem
dyskryminacji płciowej w wielu obszarach. Mniejszy zakres i skala
korzystania z produktów i usług rynku finansowego przez kobiety
może być wynikiem odmiennej postawy względem ryzyka kobiet w
porównaniu z mężczyznami. Kobiety w większym stopniu reprezentują awersję względem ryzyka, przez co są zwykle mniej ufne w
odniesieniu do rynku finansowego. Jednakże ich mniejsze zaangażowanie na rynku finansowym jest wynikiem dyskryminacji płciowej, nie tylko na samym rynku finansowym, ale także w innych obszarach.
Dyskryminacja płciowa jest potwierdzeniem braku równości i
sprawiedliwości i zagraża godności człowieka, który jest dyskryminowany. Na niższy stopień włączenia finansowego wpływa zarówno
dyskryminacja w miejscach pracy przejawiająca się w niższych zarobkach kobiet zajmujących te same stanowiska, co mężczyźni – co
przekłada się bezpośrednio na wysokość dochodów i w sposób pośredni determinuje poziom włączenia finansowego. Inną formą dyskryminacji kobiet jest ograniczanie dostępu do edukacji finansowej,
co bezpośrednio wpływa na poziom alfabetyzacji finansowej.
W wielu krajach (zwłaszcza w regionach rozwijających się,
np. w Indiach) kobiety mają ograniczony dostęp do edukacji, zatrudnienia i uczestniczenia w formalnym rynku finansowym. Kobiety i
dziewczynki nadal otrzymują gorsze wykształcenie oraz mają mniejszą możliwość korzystania z produktów finansowych i ograniczoną
uczenia się także przez doświadczenie (w porównaniu z mężczyznami i chłopcami). W takich krajach, zwłaszcza na terenach wiejskich,
poziom wykształcenia kobiet jest częściej ważniejszym atutem dla
potencjalnego męża niż dla pracodawcy
Należy także zauważyć, że w wielu krajach prowadzone są
liczne interwencje, mające zmienić ten fakt (programy edukacji finansowej dedykowane kobietom, promowanie włączenia finansowego wśród kobiet).

190

Wiek
Zróżnicowanie w zakresie intensywności korzystania z ofert
rynku finansowego w zależności od wieku wynika z faktu, że ludzie
wykazują tendencje do zmniejszania konsumpcji i zwiększania
oszczędności wraz z wiekiem. Krzywa obrazująca tę zależność ma
kształt odwróconego "U", co oznacza, że ludzie młodzi i starsi
oszczędzają mniej niż osoby dorosłe, będące w przedziale wiekowym (24 do 60-65). Fakt ten bezpośrednio wpływa na zapotrzebowanie i rzeczywiste wykorzystywanie produktów i usług rynku finansowego w większym stopniu wśród dorosłych w wieku produkcyjnym. Dysponowanie większym zasobem środków pieniężnych
determinuje zapotrzebowanie na produkty oszczędnościowe oraz
zwiększa wiarygodność jako potencjalnych kredytobiorców.
Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że ludziom młodym dedykowanych jest zdecydowanie więcej ofert. Instytucje finansowe
przygotowując swoje oferty biorą pod uwagę przede wszystkim swój
interes komercyjny. Postrzegając w ludziach młodych potencjał dla
swojego przyszłego funkcjonowania i rozwoju, swoją główną uwagę
i oferty kierują w stronę tej grupy docelowej. W takim aspekcie dyskryminowana jest grupa seniorów, którzy i tak maja mniejsze szanse
na bardziej aktywne korzystanie z np. ofert edukacji finansowej czy
wręcz z na korzystanie z usług finansowych z powodu pogorszenia
się ich funkcji poznawczych oraz stanu zdrowia (np. utrudnione poruszanie się).
Poza wymienionymi czynnikami, na aktywne wykorzystywanie ofert rynku finansowego wpływa jeszcze szereg innych dodatkowych czynników, np. cechy środowisk w których funkcjonuje jednostka, w tym cechy środowiska rodzinnego, rodzaj wykonywanego
zawodu.
Do najważniejszych cech środowiska rodzinnego należą: ilość
osób, stan cywilny, a także zwyczaje rodzinne w zakresie wydawania
pieniędzy. Znane są wyniki badań, potwierdzające, że liczba osób w
gospodarstwie domowym jest ujemnie skorelowana z poziomem
włączenia finansowego. Oznacza to, że im większa ilość członków
gospodarstwa domowego, tym w mniejszym zakresie dane gospodarstwo domowe korzysta w ofert rynku finansowego. Inne badania
wskazują, że gospodarstwa domowe funkcjonujące w sformalizowa-
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nych związkach (np. żonaci mężczyźni) reprezentują wyższy stopień
włączenia finansowego.
Na poziom włączenia finansowego wpływają także funkcjonujące mechanizmy ochrony klientów. Ich brak lub brak świadomości o
ich istnieniu nie sprzyja aktywnemu uczestniczeniu w rynku finansowym. I o ile na brak odpowiednich mechanizmów ochrony konsumentów – indywidualni konsumenci finansowi zasadniczo nie
mają wpływu, o tyle świadomość finansowa – sprowadzająca się
zarówno do świadomości konieczności i korzyści z wykorzystywania
produktów i usług finansowych, jak również świadomość ochrony
konsumenckiej – zależy w dużym stopniu od samych konsumentów,
gdyż jest elementem alfabetyzacji finansowej.
Do głównych czynników wpływających na włączenie finansowe, leżących po stronie podażowej należą: fizyczna dostępność
placówek instytucji finansowych, koszty transakcji, asymetria informacji oraz ramy regulacyjne. Należy jednak zaznaczyć, że na tę grupę czynników indywidualny konsument finansowy zasadniczo i bezpośrednio nie ma wpływu.
Dotyczy to w szczególności odległości do placówek instytucji
finansowych (np. banków), Duża odległość do najbliższego oddziału
banku może zniechęcać do korzystania z rachunku w celu bieżącego
zarządzania środkami pieniężnymi i z pewnością wpływa na częstotliwość korzystania z usług finansowych15. W sytuacji takiej znajdują
się najczęściej osoby zamieszkujące obszary o niskiej gęstości zaludnienia, którymi są najczęściej tereny wiejskie. Instytucje finansowe nie zawsze są chętne by zmienić tę sytuację, z uwagi na wysokie
koszty organizacji nowych placówek na tych terenach i zważywszy
na fakt, że przychody z działalności na słabo zaludnionych i wiejskich obszarach nie będą imponujące.
Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o wykorzystaniu
usługi lub produktu finansowego są warunki finansowe, najczęściej
uzależnione od wysokości stopy procentowej, stawki prowizji, itp.
Warunki finansowe, na podstawie których zawierane są umowy dotyczące usług finansowych odnoszą się zarówno do kosztów (np. za
prowadzenie rachunku, kredytów), jak i przychodów (np. odsetki od
15

F. Allen, A. Demirgüç-Kunt, L. Klapper, M. Pería (2012). The Foundations of Financial Inclusion, op.cit, s.11
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lokat). Koszty transakcji zależą od wielu czynników, w tym od prowadzonej polityki cenowej instytucji finansowych oferujących produkty i usługi finansowe, od konkurencji, relacji popytu i podaży na
produkty i usługi bankowe. Zatem w niewielkim zakresie zależą od
samego konsumenta. Zdarzają się jednak przypadki negocjowania
cen produktów i usług bankowych z udziałem indywidualnych konsumentów. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacji, gdy konsument
dysponuje odpowiednim poziomem alfabetyzacji finansowej. W
takich przypadkach klient zwykle posiada odpowiednią wiedzę nt.
dostępnych produktów i usług bankowych, od której w dużym stopniu zależy wynik negocjacji.
Konsument indywidualny w zestawieniu z instytucją finansową jest zdecydowanie słabszym i mniej uprzywilejowanym podmiotem w dostępie do informacji. Wynika to z faktu, że w mniejszym
zakresie dysponuje dostępem do informacji oraz do narzędzi umożliwiających jej przetworzenie czy analizę. Jednakże odpowiednia
wiedza i umiejętności indywidualnych konsumentów mogą zmniejszyć dysproporcję w posiadanej i wykorzystywanej w podejmowanych decyzjach finansowych informacji.
Podobne wnioski można wysnuć analizując ramy regulacyjne
determinujące funkcjonowanie rynku finansowego, w tym z udziałem indywidualnych konsumentów finansowych. O ile nie mają oni
bezpośredniego wpływu na regulacje, o tyle ich znajomość mieści się
w kategorii alfabetyzacji finansowej, której poziom zależy w dużym
stopniu od indywidualnych konsumentów finansowych.
Wnioski
Istnieje wiele obszarów, w których może być rozważana wolność i równość człowieka – jako główne prawa, wynikające z przypisanej człowiekowi godności. Prawa umożliwiające ograniczanie
ubóstwa oraz dające wyrównane szanse na osiągnięcie bezpieczeństwa finansowego z pewnością należą do najważniejszych we współczesnym świecie.
Stąd też prawo do powszechnego korzystania z podstawowych
produktów i usług finansowych stanowi jedno z ważniejszych globalnych wyzwań. I chociaż na przestrzeni ostatnich dwóch dekad
podjęto bardzo wiele działań, sytuacja wciąż jest daleka od oczeki-
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wanej. Na świecie, w dalszym ciągu występują grupy społeczne,
które nie mogą swobodnie korzystać nawet z podstawowych ofert
rynku finansowego. Wciąż dyskryminowane są osoby o niskich dochodach kobiety, czy ludzie starsi.
Z drugiej strony podejmowanych jest wiele prób poprawy sytuacji. W działania zakrojone na szeroką skalę włączają się rządy
wielu krajów, organizacje pozarządowe, organizacje międzynarodowe, instytucje finansowe, organizacje edukacyjne, charytatywne, itd.
W wyniku tych działań sytuacja w wielu obszarach rzeczywiście
ulega poprawie: zwiększa się ilość posiadanych rachunków,
oszczędności, wzrasta skala rozliczeń i poprawia się sytuacja w zakresie finansowania z udziałem formalnych instytucji finansowych.
Nie jest to jednak oczekiwana skala zmian. Wpływ ma na to zarówno
intensywność prowadzonych działań, jak i ignorancja samych zainteresowanych (zwłaszcza w obszarze edukacji finansowej).
W najgorszej sytuacji są grupy gospodarstw domowych, które
żyją na skraju ubóstwa, w krajach słabo rozwiniętych, bez dostępu
do edukacji (w tym finansowej). W takich przypadkach niezbędna
jest pomoc innych krajów oraz organizacji międzynarodowych w
formie skoordynowanych działań w wielu obszarach, w tym obszarze edukacji (także finansowej), zwiększającej wiedzę, umiejętności i
świadomość osób indywidualnych.
Streszczenie
Problemy współczesnego świata są niezwykle liczne. W rozwiązywaniu wielu z nich przeważa komercja nad najważniejszą wartością jaką jest człowiek i jego godność. Różnice pomiędzy ludźmi
wynikające z różnych kryteriów, np. poziomu osiąganych dochodów,
wykształcenia, płci czy wieku stanowią przesłankę nierówności w
wielu obszarach. Jednym z nich jest równy dostęp i wykorzystywanie produktów i usług finansowych oferowanych przez formalny
system finansowy – włączenie finansowe.
Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych czynników wpływających na stopień włączenia finansowego, z uwzględnieniem zakresu udziału we wpływie tych czynników zarówno samego konsumenta finansowego, jak i szeroko rozumianego otoczenia. Chodzi o wskazanie obszarów, w jakich człowiek jako indywidualny konsument finansowy sam stanowi o swoim udziale w rynku
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finansowym, a w jakich to jego otoczenie wyznacza granice jego
godności, w rozumieniu wolności w zakresie wykorzystywania produktów i usług finansowych.
Słowa kluczowe: godność człowieka, włączenie finansowe
Abstract
The main aspects of human dignity and the factors affecting
the level of financial inclusion
The problems of the today's modern world are extremely numerous. In solving many of them more important is the commercialism instead people and their dignity. Differences between people due
to different criteria, eg. the level of their income, education, gender
or age are indicative of inequality in many areas. One of them is
equal access to and the usage of financial products and services offered by the formal financial system - financial inclusion.
The aim of this article is to present the most important factors
affecting the level of financial inclusion, taking into account the participation in the influence of these factors on financial inclusion of
both the individual financial consumer and broadly understood environment. The additional objective is the identification of areas in
which the people as an individual financial consumers (who are free
and equal) may decide about the range and scale of participation in
the financial market.
Keywords: human dignity, financial inclusion
Bibliografia
1. Allen, F; Demirgüç-Kunt, A; Klapper, L, Pería, M., The Foundations
of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts Policy Research , Working Paper 6290. World Bank 2012.
2. Atkinson, A. & Messy, F., Measuring Financial Literacy: Results of
the OECD / INFE Pilot Study, Working Papers on Finance, Insurance and
Private Pensions, OECD/INFE, 2012: nr 15.
3. Cohen M., Nelson C., Financial Literacy: A Step for Clients towards
Financial Inclusion, 2011 Global Microcredit Summit, Commissioned
Workshop Paper, Valladolid, Hiszpania 2011,
http://www.microcreditsummit.org/uploads/resource/document/cohenm_fin
ancial_literacy_39948.pdf

195

4. Collins, D; Morduch, J., Rutherford,S and Ruthven, O., Portfolios of
the Poor: How the World’s Poor Live on $2 a Day. Princeton University
Press 2009.
5. Czerkawski J., Renesansowe koncepcje godności człowieka [w:] Zagadnienia godności człowieka, red. J. Czerkawski, Lublin 1994, ss. 63–101.
6. Durasiewicz A., Wykluczenie finansowe gospodarstw domowych
nowym paradygmatem aktywnej polityki społecznej, Pr. zb. pod red.
K.Głąbickiej Wdrażanie aktywnej polityki społecznej w środowisku lokalnym, PTPS, Radom 2014.
7. Frączek B., Iluzja wiedzy finansowej jako zagrożenie dla zwiększania
stopnia włączenia finansowego i funkcjonowania rynku finansowego, "Problemy Zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 2016.
8. Johnson, S., Gender Norms in Financial Markets: Evidence from
Kenya. World Development 2004:32(8).
9. Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, Wydawnictwo PWN,
Warszawa 1984.
10. Kupisiewicz, C., Kupisiewicz, M., Słownik pedagogiczny. PWN,
Warszawa 2009.
11. Martínez C. H., Hidalgo X. P, Tuesta D., Demand factors that influence financial inclusion in Mexico: analysis of the barriers based on the
ENIF survey, BBVA Research, Working Paper, nr 13/37, Meksyk 2013.
12. Mazurek F. J., Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2001.
13. NCEE, Survey of the States: Economics and Personal Finance Education in Our Nation’s Schools, National Council on Economic Education’s
(NCEE), USA 2016
14. OECD, Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies: http://www.oecd.org/finance/financialeducation/improvingfinancialliteracyanalysisofissuesandpolicies.htm,
(wrzesień 2016).
15. OECD/INFE, Women and financial literacy, OECD/INFE Evidence
Survey and policy responses”,
http://www.oecd.org/daf/fin/financialeducation/TrustFund2013_OECD_IN
FE_Women_and_Fin_Lit.pdf
16. OECD (2014), PISA 2012 Results: Students and Money: Financial
Literacy Skills for the 21st Century, PISA, OECD Publishing
17. Santeler J., Die Grundlegung der Menschenwürde bei I. Kant”,
Innsbruk 1962.
18. Suchodolski B., Narodziny nowożytnej filozofii człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1963.

196

Paweł Łubiński

Kontynuacja i rozwój idei narodowej w Polsce na przykładzie
Stowarzyszenia Młodzież Wszechpolska
Wprowadzenie
Myśl narodowa, idea narodowo-demokratyczna i ideologia
polskiego nacjonalizmu pod koniec XX wieku oraz w pierwszych
dekadach XXI wieku w Polsce przeżywają swoiste odrodzenie, przy
czym następuje ich przedefiniowanie oraz próba dostosowania do
obecnej rzeczywistości i sytuacji społecznej, politycznej i globalnej.
Jednym z podmiotów odwołujących się do wspomnianej myśli i
ideologii jest Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska, które, z uwagi na jego rolę i znaczenie w procesie odradzania się idei narodowej
w Polsce, zajmuje w przestrzeni publicznej szczególne miejsce. Analizując badanie przeprowadzone przez Małgorzatę Depo (omawiane
szerzej przez autora w osobnym artykule1) na terenie województwa
lubelskiego wśród reprezentantów Młodzieży Wszechpolskiej, a
dotyczące wyznawanych przez nich wartości, dla których warto i
należy poświęcić własne życie, można stwierdzić (uznając lubelskie
struktury MW za reprezentatywne dla całej formacji), iż środowisko
Młodzieży Wszechpolskiej stanowi podstawę formacyjnowychowawczą i ideową dla rozwijającego się współcześnie Ruchu
Narodowego. Wśród najczęściej wymienianych przez członków MW
odpowiedzi padały: ojczyzna, patriotyzm, religia i prawda oraz godność osoby ludzkiej2. Najrzadziej wybieranymi wariantami odpowiedzi były: równość społeczna i tolerancja3. Najczęściej występują1

Zob. P. Łubiński, Ruch Narodowy w dobie kryzysu tożsamości europejskiej, [w:] Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. Część XII: Nauki humanistyczne i społeczno-ekonomiczne, t. 2, red. M. Kuczera, Wydaw. Creativetime, Kraków 2013, s. 131-140.
2
Zob. M. Depo, Patriotyzm jako wartość w świadomości młodzieży zaangażowanej politycznie, [w:] Tożsamość narodowa i suwerenność państwa
a integracja europejska, red. T. Guz, R. Mazurkiewicz, R. Tłuczek, Wydaw. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2008, s. 105-107.
3
Tamże, s. 108.
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ce w odpowiedziach wartości są w zasadniczej części odzwierciedleniem zasad ideowych i wartości wyartykułowanych w programie
Związku Akademickiego „Młodzież Wszechpolska” rodzącego się
na początku drugiej dekady XX wieku za sprawą samego Romana
Dmowskiego4 - współtwórcy polskiego nacjonalizmu i polskiej myśli narodowej. Celem niniejszego artykułu jest więc ukazanie Stowarzyszenia Młodzież Wszechpolska jako kontynuatora idei narodowej
w Polsce oraz podmiotu dążącego do jej rozwoju we wciąż zmieniającej się przestrzeni społecznej.
Początki Stowarzyszenia Młodzież Wszechpolska
Młodzież Wszechpolska jest organizacją, która reaktywowana
została w grudniu 1989 roku. Reaktywowana, ponieważ sięga ona
tradycji Związku Akademickiego „Młodzież Wszechpolska”, powstałego w dniach 25-26 marca 1922 roku z inicjatywy reprezentantów kół Narodowego Związku Młodzieży Akademickiej. Była to
organizacja o charakterze akademickim i dlatego też walczyła o
wpływy wśród młodego pokolenia na uczelniach. Podnoszona przez
nią służba Polsce ,,wzięła się z uprzedniej pracy formacyjnej w szeregach organizacji, które zakładali i prowadzili działacze założonego
w 1886 roku Związku Młodzieży Polskiej „Zet”. W szeregach „Zety” znaleźli się i przewodzili mu późniejsi przywódcy i ideolodzy
Ruchu Narodowego: Roman Dmowski i Zygmunt Balicki. Do najważniejszych celów “Zetu” należało przede wszystkim dążenie do
odbudowy zjednoczonego i niepodległego Państwa Polskiego poprzez budzenie się narodowych aspiracji we wszystkich warstwach
Narodu, umacnianie wiary we własne siły i przeciwstawianie się
wpływom klasowym – socjalistycznym”5. Przedwojenna MW została założona przez weteranów walki o polskość Lwowa, skupiała najbardziej aktywnych działaczy z grona studentów, a jej prezesem

4

Zob. L. Kulińska, Związek Akademicki „Młodzież Wszechpolska” jako
kuźnia intelektualna ruchu narodowego, [w:] Główne obozy polityczne II
Rzeczypospolitej na tle wydarzeń epoki, red. M. Ryba, Wydaw. Katolicki
Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012, s. 187.
5
Historia MW, http://mw.org.pl/index.php/about/historia-mw/ (dostęp
28.11.2016).

198

honorowym był określany jako mąż stanu – Roman Dmowski6.
Wszechpolacy tworzyli swój program w zgodzie z katolicyzmem,
sprzeciwiali się międzynarodowemu ruchowi robotniczemu i kapitałowi, wszelkim organizacjom o charakterze ponadpaństwowym oraz
głosili hasła antyżydowskie (m.in. numerus clausus)7.
Wspomniana reaktywacja Młodzieży Wszechpolskiej miała
miejsce 2 grudnia 1989 roku8 w Poznaniu podczas odbywającego się
w tym dniu Zjazdu Założycielskiego. W Collegium Novum Uniwersytetu Poznańskiego Roman Giertych wygłosił referat, w którym
określił cele stowarzyszenia na najbliższe lata. Znalazły się wśród
nich m.in.: organizowanie się młodzieży o narodowych aspiracjach
w całym kraju, działalność prowadzona w szkołach średnich, kolportaż książek i prasy narodowej (m.in. pisma ,,Młodzież Wszechpolska” i ,,Gimnazjalista”), współpraca z uczelniami wyższymi9. Od
1989 roku struktury MW zaczęły się rozrastać, a jej działalność kwi-

6

Nasza idea, http://mw.org.pl/index.php/about/da-sie/ (dostęp 28.11.2016);
Niezbędnik Narodowca. ABC nowoczesnego nacjonalizmu, red. K. Bonisławski, J. Siemiątkowski, Wydaw. Capital, Warszawa 2014, s. 255.
7
R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Kantor Wydaw. Zakamycze, Zakamycze 2002, s. 334; Młodzież Wszechpolska, [w:] Encyklopedia PWN. Polska Niepodległa, red. B. Kaczorowski, Wydaw. Naukowe
PWN, Warszawa 2008, s. 89.
8
Współtwórca poznańskich struktur Młodzieży Wszechpolskiej oraz jeden z założycieli Związku Chrześcijańsko-Narodowego Piotr Zych podaje,
że proces reaktywacji MW rozpoczął się już w 1985 roku, kiedy to stworzono środowisko polityczne, które nawiązywało do tradycji przedwojennych narodowców, historii okresu lat 40. i myśli politycznej Ruchu Młodej
Polski. Unikano pierwotnie tworzenia organizacji skupiając się na działalności edukacyjnej, samokształceniowej i krzewieniu myśli endeckiej, RMP
oraz społecznej nauki Kościoła. Celem MW było naówczas: „propagowanie
wśród młodzieży licealnej i akademickiej dorobku myśli narodowej, tworzenie przyszłych kadr politycznych i poszukiwanie nowych rozwiązań
ideowych, programowych i politycznych na rzecz odzyskania niepodległości (…) [W roku 1989 – przyp. P. Ł.] Młodzież Wszechpolska za sprawą
Romana Giertycha weszła w nowy etap”. P. Zych, Zapomniana historia
Ruchu Narodowego, „Myśl.pl” 2013, nr 2 (27), s. 60.
9
Historia MW…, (dostęp 21.11.2016).
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tła. Pierwszym prezesem MW został Roman Giertych10. W 1990
roku zaczęto wydawać ,,Wszechpolaka”, współorganizowano Kongres Prawicy Polskiej i poznańską manifestację pod hasłem: ,,Nie
sprzedawać Polski Niemcom!”. MW pielgrzymowała rok później na
VI Światowy Dzień Młodzieży z Ojcem Świętym Janem Pawłem II,
a w maju 1992 roku zorganizowała w Poznaniu Światowy Zjazd
Młodzieży Wszechpolskiej w 70. rocznicę powstania organizacji.
Lata 1994 i 2000 to dwie publikacje Romana Giertycha
(,,Kontrrewolucja młodych”11, ,,Lot Orła”), które przez kilka kolejnych lat dla następnego pokolenia narodowców stały się życiowym
drogowskazem. Roman Giertych do roku 1994 był prezesem Młodzieży Wszechpolskiej, od roku następnego – stał się Prezesem Honorowym MW12. Jako stowarzyszenie13 o profilu katolickonarodowym Młodzież Wszechpolska stanowiła zaplecze kadrowe dla
Ligi Polskich Rodzin (do grudnia 2006 roku, kiedy to Liga Polskich
Rodzin zerwała kontakty ze środowiskiem swojej dotychczasowej
młodzieżówki), co jak zauważa Piotr Prokop uwidoczniło się najdobitniej w trakcie układania list wyborczych LPR przed wyborami
parlamentarnymi z 2005 roku14.
10

Kolejno funkcję tę sprawowali: Damian Pukacki, Dariusz Wasilewski,
Piotr Sosiński, Wojciech Wierzejski, Maciej Twaróg, Piotr Ślusarczyk, Radosław Parda, Marcin Kubiński, Krzysztof Bosak, Konrad Bonisławski, Robert
Winnicki (w trakcie trwania jego prezesury utworzono Ruch Narodowy; okres
sprawowania funkcji – 14 marca 2009 r. – 13 kwietnia 2013 r.), Tomasz Pałasz
(13 kwietnia 2013 r. – 21 marca 2015 r.), Adam Andruszkiewicz (21 marca
2015 r. – 2 lipca 2016 r.) i Bartosz Berk (od 2 lipca 2016 r.).
11
W pracy tej Roman Giertych odwołuje się do kluczowych dla idei
wszechpolskiej zasad zdroworozsądkowości, prawdy, godności, uczciwości,
honoru, sprawiedliwości społecznej, równości, tolerancji, wolności i aktywności. Zob. R. Giertych, Kontrrewolucja młodych, Wydaw. Ad Astra, Warszawa
1994, s. 12-33; T. Wrzosek, Nacjonalizm i hegemonia. Przypadek Młodzieży
Wszechpolskiej, Wydaw. Wschód-Zachód, Łódź 2010, s. 115-122.
12
Historia MW…, (dostęp 28.11.2016).
13
Zob. G. Tokarz, Ruch narodowy w Polsce w latach 1989-1997, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 29.
14
Zob. P. Prokop, Młodzieżowe zaplecze partii. Analiza terminu młodzieżówka oraz działalności młodzieżówek partii politycznych w Polsce,
które dostały się do parlamentu po wyborach w 2005 roku, [w:] Partie i
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Struktury i formacja MW
Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska nie jest wyłącznie
organizacją o profilu studenckim. Skupia młodych ludzi bez względu
na ich status społeczny15. Do grona członków Młodzieży Wszechpolskiej mogą należeć osoby o sprecyzowanych, narodowo-katolickich
poglądach, które mieszczą się w przedziale wiekowym od 15 do 29
lat16. Zgodnie ze statutem MW organy centralne to: Zjazd, Rada
Naczelna i Prezes Rady Naczelnej, Zarząd Główny, Głowna Komisja
Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński. Najwyższą władzę sprawuje Prezes
Rady Naczelnej, który zajmuje się m.in.: prowadzeniem polityki
MW, wypełnianiem funkcji reprezentacyjnej, wydawaniem poleceń i
wskazówek dla niższych szczebli organizacji, odbieraniem sprawozdań i powoływaniem pełnomocników, posiada prawo weta w stosunku do Rady Naczelnej i odpowiada za organizację i koordynację
MW17. Czesław i Ewa Maj podają: „Członkowie MW tworzyli w
terenie okręgi, których władzę stanowiły: walne zebranie okręgu,
prezes okręgu, zarząd okręgu. Podstawową jednostka struktury terenowej MW było koło, tworzone i nadzorowane przez prezesa okręgu. Natomiast w poszczególnych środowiskach młodzieżowych koło
powoływało sekcje: uczelniane w placówkach kształcących studentów oraz szkolne w szkołach średnich. Do powołania sekcji – zgodnie ze statutem – potrzeba było trzech osób”18. Podstawową funkcją
organizacji Młodzieży Wszechpolskiej była i jest praca wychowawsystem partyjny RP. Stan i perspektywy, red. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak,
Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 254; A. Raźny, Wzloty i upadki
Ruchu Narodowego, „Myśl Polska” 2009, nr 37, s. 7.
15
R. Dobrowolski, Związek Akademicki „Młodzież Wszechpolska” – rys
historyczny, [w:] Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek: Dzieje ruchu politycznego. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Romana Wapińskiego (1931-2008), t. 2: Działalność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 157.
16
Niezbędnik Narodowca…, s. 255.
17
C. Maj, E. Maj, Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989-2001,
Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 128-129.§12
pkt 1Statutu Stowarzyszenia Młodzież Wszechpolska, Warszawa, 7 listopada
2005 r. (po zmianach dokonanych na zjeździe 21 marca 2015 r.)
18
Tamże, s. 129.
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cza, która uskuteczniana jest m.in. podczas cyklicznych spotkań w
ramach kół, w czasie których członkowie wygłaszają referaty, dyskutują na tematy związane z ideą narodową, przekazują istotne informacji odnośnie organizacji oraz wskazówki co do zadań do wykonania w najbliższym czasie. W ramach pracy edukacyjnowychowawczej i formacyjnej organizowane są także obozy szkoleniowe i integracyjne19. Na stronie internetowej Młodzieży Wszechpolskiej widnieje następujący zapis: „Chcemy odbudować potencjał
Ruchu Narodowego. Wierzymy, że wkrótce my, nowe pokolenie,
będziemy nadawać ton życiu w naszym kraju. Działamy aktywnie w
całej Polsce. Nie kierujemy się chęcią zysku. Łączymy tradycyjne
wartości z nowoczesnym patriotyzmem. Tworzymy ciekawą alternatywę dla bezczynności. Miarą wszechpolaka jest aktywność. Wyznaczamy szeroki katalog obowiązków względem Narodu i Ojczyzny.
Prowadzimy ożywioną pracę formacyjną na cotygodniowych spotkaniach, podczas akcji bezpośrednich, w czasie obozów szkoleniowych i rekreacyjnych”20.
Deklaracja Ideowa i Statut Stowarzyszenia MW
W Oświadczeniu Zjazdu Założycielskiego Młodzieży
Wszechpolskiej zawarto cztery główne obszary zainteresowania
Wszechpolaków: gospodarka (własność prywatna i sprzeciw wobec
wykupu majątku narodowego przez obcy kapitał), moralność (katolicyzm w życiu publicznym i prywatnym), polityka wewnętrzna (Polska dla Polaków i sprzeciw wobec tendencji lewicowych) i polityka
zagraniczna (sprzeciw wobec Niemiec, które stanowią realne zagrożenie dla Polski)21. Zaś w Deklaracji Ideowej MW z 1989 roku
stwierdzono, iż MW: jest spadkobiercą tradycji endeckiej (organiza19

M. Tomczak, Młodzież Wszechpolska a Roman Dmowski. Jak współcześni Wszechpolacy kultywują pamięć o zmarłym mentorze, [w:] Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek: Dzieje ruchu politycznego. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Romana Wapińskiego (1931-2008),
t.2: Działalność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Wydaw. Adam Marszałek,
Toruń 2012, s. 394-395.
20
Nasza idea…, (dostęp 21.11.2016); Niezbędnik Narodowca…, s. 255-256.
21
Oświadczenie Zjazdu Założycielskiego Młodzieży Wszechpolskiej, Poznań, 2 grudnia 1989 r.; Historia MW…, (dostęp 28.11.2016).
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cji i jej ideowych mentorów), uznaje wartość narodu za najwyższą
wartość (zaraz po Bogu – ostatecznym celu egzystencji człowieka),
docenia rolę Kościoła katolickiego i jego działalność na rzecz
wzmacniania tożsamości narodowej, głosi hasło odnowy moralnej
stojącej w opozycji do samowoli, liberalizmu, tolerancji, relatywizmu, podłości, fałszu i brudu, jest stowarzyszeniem walczącym z
zagrożeniami dla narodu i Kościoła uczestniczącym w życiu społecznym i politycznym państwa, dąży do budowy Katolickiego Państwa Narodu Polskiego będącego filarem europejskiej cywilizacji
łacińskiej22.
Statut Stowarzyszenia Młodzież Wszechpolska stanowi, iż
głównym celem organizacji jest wychowywanie członków w poszanowaniu dla katolicyzmu i idei narodowej23, co prowadzić ma do
wykształcenia w nich postawy patriotycznej, a wszystko to dla dobra
Ojczyzny. Innymi celami mają być: ochrona dziedzictwa narodowego, religii, tradycji, kultury i jej dóbr, pielęgnowanie polskości, popieranie idei samorządności i wspieranie inicjatyw lokalnych, promowanie sportu i ochrona zdrowia, aktywizacja zawodowa, gospodarcza i społeczna, kształtowanie świadomości obywatelskiej i narodowej wśród młodzieży, aktywizacja społeczna w zakresie ochrony
środowiska i edukacji ekologicznej, edukacja informatyczna społeczeństwa, popieranie integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, podejmowanie działań mających na celu wzrost praworządności i walkę z korupcją, rzetelna informacja o procesie integracji europejskiej24. W Statucie można ponadto wyczytać, iż: „Do swo22

Deklaracja Ideowa Młodzieży Wszechpolskiej, Poznań, 2 grudnia 1989 r.
W. Wierzejski, Naród, Młodzież, Idea, Inicjatywa Wydaw. „Ars Politica”, Warszawa 2004, s.17.
24
§3 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Młodzież Wszechpolska, Warszawa, 7
listopada 2005 r. (po zmianach dokonanych na zjeździe 21 marca 2015 r.).
Młodzież Wszechpolska sprzeciwiała się federacyjnej formule Unii Europejskiej i jako przeciwwagę dla niej postulowano naturalną wspólnotę Europy Ojczyzn – niezależnych państw europejskich. Zob. K. Dillem, Tak –
dla Europy Ojczyzn, „Bastion” 1991, nr 4 (7), s. 6; S.M.K., Współczesna
wieża Babel, „Bastion” 1991, nr 4 (7), s. 7; Ł. Kluska, Unia Europejska –
szatańskie dziecko masonerii, „My, Nowe Pokolenie! Pismo Młodzieży
Wszechpolskiej” 2000, nr 2 (5), s. 10.
23

203

ich celów Młodzież Wszechpolska zmierza, w szczególności, poprzez: a. organizowanie zebrań dyskusyjnych, odczytów, konferencji, seminariów, kursów, wystaw, pokazów, koncertów itp., b. teoretyczne badanie zagadnień dotyczących życia narodowego, c. pracę
kulturalno-oświatową wśród młodzieży, d. kierowanie członków do
pracy pod hasłem dobra narodowego we wszystkich dziedzinach, e.
działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, f.
działalność wydawniczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, g.
działalność naukową, h. szkolenie członków i sympatyków w celu
przygotowania ich do działalności publicznej, i. reprezentowanie
środowiska młodzieżowego wobec władz państwowych i samorządowych, a także instytucji, organizacji społecznych i innych środowisk, j. podejmowanie współpracy z organizacjami młodzieżowymi
z kraju i zagranicy”25.
Roman Giertych, nadający ton organizacji od początku jej istnienia, podkreślał, że Młodzież Wszechpolska zasadza się na trzech podstawowych i niezbywalnych wartościach, a mianowicie na katolicyzmie, cywilizacji łacińskiej oraz poczuciu narodowym. Giertych na
łamach „Bastionu” pisał: „(…) konsekwencja bycia katolikiem nie jest
sprzeczna z konsekwencją wynikającą z faktu przynależności narodowej, czy cywilizacyjnej i odwrotnie. Jeżeli nasze zadanie odnowy moralnej i duchowej ma być spełnione, musimy krzewić katolicyzm i na
nim się opierać (…). Prawda jest jedna i jako depozyt wiary przechowywana jest w Kościele Rzymsko-Katolickim (…). Rzymski katolicyzm, łacińskość i poczucie narodowe są trzema filarami naszej wizji
świata i Boga”26. Celem MW miało być przede wszystkim: odrodzenie
moralne i umysłowe polskiej inteligencji27, prowadzenie działalności w
imię dobra polskiego narodu i realizacji interesów narodowych, zaangażowanie mediów masowych w tworzeniu wspólnoty narodowej oraz
kultywowanie tradycji i kultury wywodzącej się z cywilizacji łacińskiej28. Nieodłącznym czynnikiem idei i „programu wszechpolskiego”
były także takie kwestie, jak choćby: postulowany zakaz sprzedaży lub
przeznaczania na potrzeby obcego kapitału polskiego majątku narodo25

§4 tegoż; P. Prokop, Młodzieżowe zaplecze partii..., s. 255-156.
R. Giertych, Młodzież Wszechpolska, „Bastion” 1991, nr 1 (4), s. 3.
27
Tenże, Zbliża się przełom, „Wszechpolak” 1999, nr 1, s. 12.
28
Tenże, Restaura tepatriam in Christo, „Bastion” 1991, nr 4 (7), s. 2.
26
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wego w różnej postaci (ziemia, nieruchomości, muzea29 itp.), sprzeciw
wobec wprowadzenia w Polsce waluty euro30, kwestia „gospodarstwa
narodowego”31, sprawa szerzącej się w Polsce idei i postawy homoseksualizmu32, idea budowy w Polsce Muzeum Ruchu Narodowego33 czy
tematyka niechcianych imigrantów34 lub nacjonalizmy innych państw
europejskich35.
W 80. rocznicę powstania Młodzieży Wszechpolskiej dnia 29
czerwca 2002 roku podczas uroczystego Światowego Zjazdu Młodzieży Wszechpolskiej w Sali Kolumnowej Sejmu RP przyjęto deklarację, w której utrwalono zasady, jakie przyświecały dotychczasowej działalności MW, a mianowicie:
„1. Pan Bóg najwyższym dobrem, źródłem i celem życia, ostateczną sankcją moralną naszych czynów, treścią naszej wiary.
2. Kościół Katolicki jeden, święty i apostolski, wychowawcą
naszego Narodu, drogą do zbawienia. Zasługuje na szacunek i należne mu miejsce w Państwie.
3. Naród Polski wspólnym dobrem każdego Polaka, wspólnotą
wiary, dziejów, kultury, ziemi, mowy i obyczajów. Ma prawo do
wolności, wielkości i dobrobytu, a od każdego z nas domaga się
ofiarnej służby.

29

Zob. M. Twaróg, Swego nie znasz – obcym chcesz służyć, „Wszechpolak” 1999, nr 1, s. 5.
30
Zob. K. Szlec, Euro – słodki owoc pożądania?, „My, Nowe Pokolenie! Kwartalnik młodzieży narodowej” 2002, nr 1 (12), s. 12-13.
31
Zob. M. Ryba, Gospodarstwo narodowe, „My, Nowe Pokolenie!
Kwartalnik młodzieży narodowej” 2002, nr 2 (13), s. 4-5.
32
Zob. M. Januszek, Patologia homoseksualizmu, „My, Nowe Pokolenie! Kwartalnik młodzieży narodowej” 2003, nr 2 (15), s. 3; zob. też: T.
Wrzosek, Nacjonalizm i hegemonia…, s. 250-271.
33
Zob. M. Boratyn, O Muzeum Ruchu Narodowego, „My, Nowe Pokolenie! Kwartalnik młodzieży narodowej” 2004, nr 2 (19), s. 11.
34
Zob. M. Markowski, Niechciani goście, „My, Nowe Pokolenie! Kwartalnik młodzieży narodowej” 2005, nr 2 (22), s. 3.
35
Zob. M. Boratyn, Ukraiński nacjonalizm wobec pomarańczowej rewolucji, „My, Nowe Pokolenie! Kwartalnik młodzieży narodowej” 2005, nr 3
(23), s. 10-11.
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4. Państwo Polskie suwerenną i niepodległą organizacją polityczną Narodu, niezbędną politycznie formą życia Narodu, konieczną dla odrębnego rozwoju sił rodzimych. Wymaga stałej naszej
troski o jego samoistny rozwój.
5. Rodzina podstawową wspólnotą wiary i krwi w życiu Narodu, ostoją tradycji i obyczajowości. Zasługuje na ochronę przed moralnymi zagrożeniami i domaga się wsparcia ze strony Państwa w
swoim materialnym i duchowym rozwoju.
6. Kultura duchową racją życia narodowego, dowodem na
prymat ducha nad materią. Wymaga troski o jej wielkość, twórczość
i wzniosłość.
7. Ziemia naszym miejscem na świecie, ojcowizną, w której
spoczywają krew i prochy naszych przodków. Zasługuje na cześć i
ochronę przed obcym zawłaszczeniem.
8. Oświata głównym narzędziem Narodu w ugruntowywaniu
mądrości pokoleń i upowszechnianiu jej wśród polskiej młodzieży.
Wymaga szczególnego wsparcia ze strony Państwa.
9. Młodzież skarbem przyszłości Narodu, źródłem jego sił i
gwarancją ciągłości pokoleń. Domaga się równych i godnych szans
na rozwój, pracę i życie w dobrobycie, wymaga zaś ochrony od moralnego i obyczajowego zepsucia.
10. Przyroda pięknem odzwierciedlającym Boży Ład na Ziemi. Zasługuje na poszanowanie jej praw i niepowtarzalnego, ojczystego wyrazu”36.
Ostatnim katalogiem zasad ideowych, do których w swej działalności odwołują się członkowie Młodzieży Wszechpolskiej jest Dekalog
Polaka Zofii Kossak-Szczuckiej z 1940 roku, który wieńczy stronę internetową MW i w którym zostały zawarte następujące zasady:
„Jam jest Polska, Ojczyzna twoja, ziemia Ojców, z której
wzrosłeś. Wszystko, czymś jest, po Bogu mnie zawdzięczasz.
1. Nie będziesz miał ukochania ziemskiego nade mnie.
2. Nie będziesz wzywał imienia Polski dla własnej chwały, kariery albo nagrody.

36

Deklaracja przyjęta w osiemdziesięciolecie powstania MW, Światowy
Zjazd Młodzieży Wszechpolskiej w 80. rocznicę założenia organizacji w Sali
Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 29 czerwca 2002 r.
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3. Pamiętaj, abyś Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście
osobiste i życie.
4. Czcij Polskę, Ojczyznę twoją, jak matkę rodzoną.
5. Z wrogami Polski walcz wytrwale do ostatniego tchu, do
ostatniej kropli krwi w żyłach twoich.
6. Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiętaj,
że tchórz nie może być Polakiem.
7. Bądź bez litości dla zdrajców imienia polskiego.
8. Zawsze i wszędzie śmiało stwierdzaj, że jesteś Polakiem.
9. Nie dopuść, by wątpiono w Polskę.
10. Nie pozwól, by ubliżano Polsce poniżając Jej wielkość i
Jej zasługi, Jej dorobek i Majestat.
Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością.
Będziesz Ją miłował więcej niż siebie samego”37.
Działalność narodowa Młodzieży Wszechpolskiej
Jeśli chodzi o działalność Młodzieży Wszechpolskiej, to od
początku swego istnienia charakteryzowała się ona znacznym zaangażowaniem na rzecz wymienionych powyżej wartości i postulatów.
W niektórych środowiskach naukowych Młodzież Wszechpolska
była lub jest uznawana za organizację „faszyzującą” lub ekstremistyczną. Na przykład Krzysztof Zuba pisze, iż Młodzież Wszechpolska nie nawiązuje do ideologii faszystowskiej i nie głosi haseł o antysemickim wydźwięku, ale „jednak w sposób bezsprzeczny im ulega”38. O owej bezsprzeczności jednak nie może tu być mowy. Problem ten jest o wiele bardziej złożony. Co do ekstremizmu, jeśli
przyjąć definicję mówiącą, że ekstremizm to: „pojęcie o dość szerokim współcześnie zastosowaniu potocznym i naukowym, oznacza
różnorodne skrajne formy myśli, opartej na skrajnych środkach działania, ale nie zawsze już skierowanych ku skrajnym celom (…). W
uproszczonych interpretacjach ekstremizm utożsamiany bywa z ra37

Dekalog Polaka, https://mw.org.pl/about/deklaracja-ideowa/ (dostęp
4.12.2016).
38
K. Zuba, Nurty ksenofobiczne w Polsce po 1989 roku, [w:] Doktryny i
ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, red. E. Olszewski, Wydaw.
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 356.
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dykalizmem, ekstremista z radykalistą, a ekstremizacja z radykalizacją”39, to w takim, nieco uproszczonym, ujęciu można Młodzież
Wszechpolską uznać za organizację ekstremistyczną. W związku z
negatywnymi konotacjami znaczeniowymi terminów: faszysta, radykał, radykalista, ekstremista itd. często przytaczane są w literaturze
przedmiotu wydarzenia stawiające w niesprzyjającym świetle działalność MW tj. np.: zniszczenie 10 samochodów z zagranicznymi
rejestracjami podczas wrocławskiej manifestacji MW i NOP w 1997
roku, zdemolowanie jednej z chińskich restauracji, pobicie jednego z
lokalnych reporterów, wznoszenie hasła „Polska dla Polaków” (niekoniecznie musi ono mieć wydźwięk negatywny) czy „Nie dla NATO”40, zakłócanie w Warszawie Parady Schumana w 2002 roku,
sopockiego marszu zwolenników Unii Europejskiej w 2003 roku,
warszawskiej manifestacji gejów i lesbijek w 2003 roku oraz Marszu
Tolerancji, który miał miejsce w Krakowie 8 maja 2003 roku41 itd.
Przykładów aktywności MW na różnych płaszczyznach jest
wiele. Organem prasowym MW był kwartalnik „Wszechpolak. Pismo młodzieży narodowej”, a później „Wszechpolak. Miesięcznik
młodzieży narodowej”. Członkowie i aktywiści MW pisywali również do białostockiego „Bastionu” oraz kwartalnika „My, Nowe Pokolenie! Pismo młodzieży narodowej” (później „My Nowe Pokolenie! Pismo Młodzieży Wszechpolskiej”). Współpracowano także z
Domem Wydawniczym „Ostoja” oraz Wydawnictwem „Nortom” w
ramach serii wydawniczej „Biblioteka Wszechpolaka”42. Prowadzono szeroko zakrojoną działalność edukacyjną (prelekcje historyczne,
odczyty, wykłady, spotkania dyskusyjne), kulturalno-oświatową
(obozy szkoleniowe, cykliczne pielgrzymki młodzieży narodowej na
39

R. Tokarczyk, Teoretyczna a praktyczna istota współczesnego ekstremizmu politycznego, [w:] Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu
politycznego, red. E. Olszewski, Wydaw. Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, Lublin 2004, s. 16.
40
E. Olszewski, M. Wolski, Organizacje ekstremistyczne i radykalne w
Polsce [Wybór], [w:] Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, red. E. Olszewski, Wydaw. Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, Lublin 2004, s. 412.
41
P. Prokop, Młodzieżowe zaplecze partii…, s. 256-257.
42
C. Maj, E. Maj, Narodowe ugrupowania polityczne…, s. 130-131.
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Jasną Górę), wychowawczo-propagandową (popularyzacja sylwetki
politycznej i myśli Romana Dmowskiego43, dbanie o zachowanie
pamięci o Narodowej Demokracji w przestrzeni publicznej – walka o
budowę pomnika Romana Dmowskiego, zmianę nazw ulic z „postkomunistycznych” na „narodowe”; udział w nabożeństwach za spokój duszy Romana Dmowskiego44, udział i organizacja konferencji –
w roku 2003 odbyła się konferencja ,,Rola ruchu narodowego w
odzyskaniu niepodległości”, po której to przemaszerowano licznie –
kilkaset osób, ulicami Warszawy; udział w marszach organizowanych 11 listopada), lokalną (np. sprzeciw wobec projekcji antypolskich lub bluźnierczych filmów, zachęcanie Polaków do kupowania
polskich produktów czy sprzeciw wobec demonstracji feministycznych, homoseksualnych i proaborcyjnych)45 oraz werbunkową46. Do
najistotniejszych „akcji” narodowo-patriotycznych Młodzież
Wszechpolska zalicza m.in.: Marsz Tradycji i Kultury (organizowany w Krakowie i Warszawie w obronie tradycyjnych wartości katolickich i rodziny), „Polska flaga w polskim domu” (promocja zwyczaju wywieszania w święta narodowe biało-czerwonej flagi), „Ku43

Zob. D. Wasilewski, Roman Dmowski, „Bastion” 1991, nr 1 (4), s. 45; P. Sosiński, Roman Dmowski – architekt polskiej niepodległości,
„Wszechpolak” 1999, nr 1, s. 10-11.
44
Wszechpolacy pamięć o Romanie Dmowskim i istotnych kartach historii Polski czczą na różne sposoby: obchody rocznicy urodzin Romana
Dmowskiego, obchody rocznicy śmierci Romana Dmowskiego, obchody
rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego, upamiętnianie historii w postaci pomników, tablic, nazw ulic i rond itp. Zob. M. Tomczak, Młodzież
Wszechpolska a Roman Dmowski…, s. 395-403.
45
C. Maj, E. Maj, Narodowe ugrupowania polityczne…, s. 131-133.
Jedną z inicjatyw antyaborcyjnych była pikieta w obronie życia poczętego
przeprowadzona przez MW i Fundację Życie i Rodzina w Lublinie w dniu
24 października 2016 roku. Zob. Lubelskie: pikieta antyaborcyjna w Lublinie,
http://mw.org.pl/2016/10/lubelskie-pikieta-antyaborcyjna-lublinie/
(1.12.2016).
46
Werbunek ludzi do MW miał odbywać się poprzez: indywidualny
kontakt koleżeński, metodę „okupacji” szkoły, metodę „podbierania” działaczy, metodę „wyławiania” z otwartych spotkań, metodę reklamy prasowej
oraz metodę „jednoczenia” środowisk patriotycznych. W. Wierzejski, Naród, Młodzież, Idea…, s. 61-68.
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puj Polskie” (inicjatywa promująca kupowanie towarów wyprodukowanych w Polsce i zwiększająca konsumencką świadomość),
Marsz Niepodległości (przemarsz ulicami Warszawy odbywający się
cyklicznie w dniu 11 listopada podkreślający szacunek dla suwerenności narodu i państwa), „Pomocna dłoń” (pomoc studentom pierwszego roku wynikająca z trudności wiążących się z rozpoczęciem
przez nich studiów), obozy szkoleniowe (wykłady, spotkania z gośćmi, zawody sportowe, koncerty, msze święte i pielgrzymki) oraz
działalność prasowa (warto zaznaczyć, iż w drugiej połowie 2016
roku wznowiono kolportaż pisma „Wszechpolak”) i internetowa
(m.in. www.mw.org.pl, www.ws.mw.org.pl, www.dolacz.mw.org.pl,
www.facebook.com/Wszechpolacy)47.
W 2004 roku kilku członków MW zdobyło mandaty w wyborach do Parlamentu Europejskiego (m.in. Wojciech Wierzejski). Rok
2005 to przede wszystkim głośny Marsz Normalności w Warszawie,
w którym brało udział ok. 2000 osób, wybory parlamentarne (zakończone sukcesem w ramach LPR) i nowy prezes – Krzysztof Bosak.
W latach2006-2009 odbywały się liczne szkolenia, akcje protestacyjne i nastąpiła wzmożona aktywność MW na łamach Internetu.
Konrad Bonisławski, który w roku 2009 przestał pełnić funkcję Prezesa MW pisze, iż w całym okresie funkcjonowania Młodzieży
Wszechpolskiej liczył się następujący schemat działania: informacja
– organizacja – formacja – akcja: „(…) zawsze najpierw uzyskujemy
wiedzę lub właśnie informację o czymś, później się (samo) organizujemy, następnie szkolimy w tej czy innej dziedzinie, a dopiero na
końcu podejmujemy zorganizowane działanie”48. Autor podkreśla, że
w pracy wychowawczej i formacyjnej nie można talmudycznie trzymać się słów mentorów Narodowej Demokracji49, ale należy starać
się dostosować pewne ich zalecenia do współczesnej sytuacji społeczno-politycznej państwa. Z punktu widzenia MW istotne jest też
to, że bezsprzecznie ważnym dla istnienia i funkcjonowania formacji
47

Nasze akcje, http://mw.org.pl/nasze-akcje/ (dostęp 1.12.2016).
K. Bonisławski, Działalność formacyjna w Młodzieży Wszechpolskiej a
„Polityka Narodowa”, „Polityka Narodowa” 2015, nr 14, s. 232; zob. też: W.
Wierzejski, Organizacja, formacja, akcja, „Wszechpolak” 1999, nr 1, s. 19.
49
Zob. Ł. Kluska, Między ideą a fanatyzmem, „My, Nowe Pokolenie!
Pismo Młodzieży Wszechpolskiej” 2001, nr 4 (11), s. 10-11.
48
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jest hierarchiczność (dyscyplina wewnętrzna, samodzielność struktur
lokalnych wraz z kooperacją na szczeblu ogólnopolskim), formacja50
(„permanentne szkolenie ideowopolityczne” – np. udział w I Jesiennej Szkole Młodzieży Wszechpolskiej51), formacja religijna (wychowywanie członków w duchu wartości katolickich nie będąc jednocześnie „przybudówką Kościoła”), ciągłość działania (wychowywanie przyszłych pokoleń w zgodzie z ideą przodków) oraz polityczność (walka z „demoliberalnym nihilizmem i indywidualizmem)52.
Dla Wszechpolaków istotne także wydają się być uroczystości
i wydarzenia związane z historią własnej organizacji53. Jednym z
tego typu wydarzeń były w 2009 roku (5 grudnia) w Krakowie obchody 20. rocznicy reaktywacji Młodzieży Wszechpolskiej54, podczas których Robert Winnicki powiedział: „Walka nasza to przedłużenie wielkiego zmagania setek pokoleń Polaków; to walka wśród
pogłębiającego się chaosu dzisiejszego świata; to walka o prymat
tego co wielkie i wzniosłe nad tym co przyziemne, nikczemne i małe; to walka, w której nigdy nie możemy ustać; to walka, w której
idziemy po zwycięstwo”55. Nieustanna praca społeczna wykonywana
50

W liście sekretarza Rady Naczelnej Młodzieży Wszechpolskiej do redakcji „Wszechpolaka” z 1999 roku znajdują się następujące słowa odnośnie formacji MW: „(…) dla odradzającego się ruchu narodowego potrzeba
elity (…). Nie jest tajemnicą, że ludzie do tej pracy potrzebni i powołani
znajdują się, bądź znaleźć się muszą, w szeregach naszej Organizacji, w
szeregach Młodzieży Wszechpolskiej, gdyż tylko przez tę Organizację w
ogóle jest możliwe odrodzenie polskiego ruchu narodowego. Filarami, na
których opierał się przedwojenny ruch narodowy i na których my dzisiaj
największy musimy położyć nacisk, by cel ten osiągnąć są: 1. Samokształcenie, 2. Charakter, 3. Wiedza”. M. Kowalewski, Czołem Wielkiej Polsce!,
„Wszechpolak” 1999, nr 1, s. 3.
51
Zob. W. Nowel, Szkoła Jesienna Młodzieży Wszechpolskiej, „Polityka
Narodowa” 2011, nr 8, s. 294-298.
52
Tamże, s, 233-237.
53
Zob. K. Szlec, Nasze korzenie, „My, Nowe Pokolenie! Pismo Młodzieży Wszechpolskiej” 2000, nr 1 (4), s. 3-5.
54
Historia MW…, (dostęp 28.11.2016).
55
M. Mietelski, 20 lat Młodzieży Wszechpolskiej, „Polityka Narodowa”
2010, nr 6, s. 171.
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przez reprezentantów MW oraz dążność do samodoskonalenia się idą
w parze z tym, co w słowach Wojciecha Rudnego, cytującego Feliksa Konecznego, wybrzmiewa jako sprzeciw wobec pajdokracji, czyli
sprawowaniu rządów przez młodych, niedoświadczonych ludzi uznających własne poglądy za „jedynie słuszne”. Praca formacyjna MW
miała i ma w założeniu przygotować ludzi młodych do sprawowania
tzw. „rządu dusz”, ale po uprzednim nabyciu doświadczenia w pracy
społecznej, oświatowej lub ekonomicznej – które jest podstawą do
„rwania się do polityki”56, fundamentem dla narodowej działalności
opartej na haśle: „Bóg, Honor, Ojczyzna”57 i podłożem dla uskuteczniania celu, jakim dla młodych narodowców jest Wielka Polska58.
Zakończenie
Idea i działalność reprezentantów Stowarzyszenia Młodzież
Wszechpolska, co autor starał się z zarysie zaprezentować, przyczyniły się bez wątpienia do rozwoju idei narodowej we współczesnej
Polsce. Kontynuacja z jednej strony, a z drugiej – swoista ewolucja
polskiej myśli narodowej zaowocowały ukonstytuowaniem się nowej
siły politycznej (Ruch Narodowy), która poprzez silny akcent na
politykę historyczną oraz podnoszony pragmatyzm działania jawi się
jako podmiot zaangażowanej pracy na rzecz realizacji polskich interesów w myśl założeń polityki szeroko pojętego obozu narodowego.
W „Niezbędniku Narodowca. ABC nowoczesnego nacjonalizmu”
znajduje się następujący zapis: „Od 2010 roku Młodzież Wszechpolska wraz z Obozem Narodowo-Radykalnym organizując Marsz Niepodległości przyczyniły się do odzyskania dla obozu narodowego
zasłużonego miejsca w umysłach Polaków”59. W roku 2010 po raz
56

W. Rudny, Pajdokracja, „Bastion. Pismo młodzieży katolickiej i patriotycznej” 1997, nr 26-27, s. 5.
57
T. Hojda, Bóg, Honor, Ojczyzna, „My, Nowe Pokolenie! Pismo Młodzieży Wszechpolskiej” 2000, nr 2 (5), s. 5.
58
Piotr Mazur pisze: „Wielka Polska rozumiana jest przez nas jako
wielkość moralna narodu, wielkość charakterów, wielkość woli walki z
przeciwnościami. Naród wielki to naród dumny z chwalebnych kart swojej
historii, znający swe przywary, krytyczny wobec tego co w narodzie złe”. P.
Mazur, Naszym celem wielka Polska!!!, „My, Nowe Pokolenie! Pismo Młodzieży Wszechpolskiej” 2001, nr 3 (10), s. 1.
59
Niezbędnik Narodowca…, s. 253.
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pierwszy środowiska narodowe i patriotyczne dały impuls do wspólnej organizacji Marszu Niepodległości. 11 listopada Młodzież
Wszechpolska i Obóz Narodowo-Radykalny wspierane przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz inne środowiska prawicowe zorganizowały wielotysięczną uliczną manifestację patriotyczną, która dała podłoże do rozwoju istniejących oraz powstawania
nowych inicjatyw narodowych w kraju i poza jego granicami. Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska doprowadziło do powstania w
dniu 11 listopada 2012 roku Ruchu Narodowego, będącego porozumieniem organizacji społecznych o podobnym profilu i wspólnym
mianowniku ideowym chcących dobrowolnie współpracować w imię
wspólnych zasad i wartości w duchu idei narodowej. Stowarzyszenie
Młodzież Wszechpolska jest więc jednym z kontynuatorów idei narodowej w Polsce i pozytywnie wpływa na jej rozwój we współczesnych społeczno-politycznych realiach.
Streszczenie
W artykule autor przedstawia Stowarzyszenie Młodzież
Wszechpolska, które jest kontynuatorem idei narodowej w Polsce
oraz podmiotem dążącym do jej rozwoju we wciąż zmieniającej się
przestrzeni społecznej. Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska jest
jednym z podmiotów, które 11 listopada 2012 roku powołały do
życia Ruch Narodowy. Na łamach niniejszej pracy autor przedstawia
początki Stowarzyszenia Młodzież Wszechpolska, strukturę i formację Młodzieży Wszechpolskiej, deklarację ideową i statut stowarzyszenia oraz działalność narodową reprezentantów Młodzieży
Wszechpolskiej.
Słowa kluczowe: stowarzyszenie, Młodzież Wszechpolska,
idea narodowa, rozwój
Abstract:
Continuation and development of the national idea in Poland
on the example of the Association of All-Polish Youth
In the article the author presents the Association of All-Polish
Youth, which is a continuator of the national idea in Poland and entity which strives for its development in the ever-changing social
space. Association of All-Polish Youth is one of the entities that the
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11thof November 2012 created the National Movement. On the pages
of this study the author presents the origins of the Association of AllPolish Youth, the structure and the formation of the All-Polish
Youth, ideological declaration and memorandum of association and
the activities of national representatives of the All-Polish Youth.
Keywords: association, All-Polish Youth, national idea, development
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Vasyl Gulay

Latent political practices in ukraine in 2014-2016:
the research by analitical secret service instruments
Introduction
The relevance of the research topic. The chosen topic is relevant in the theoretical aspect giving the possibility to explore new
conceptual approaches to the essence of the latent political practice
phenomena and suggest new methodological principles of information and analytical investigation by means of general scientific and
special scientific methods of political science, psychology and law
The goal and task of the research. The goal of this work is an
attempt of scientific analysis of the causes and nature of latent political practices implementation in the modern Ukraine on the basis of
the interdisciplinary approach and updated methodological framework. The level and scale of political corruption in Ukraine have
grown during 2014-2016 to menacing points and caused threat for
the very existence of Ukraine as an independent state under condition
of the “hybrid war” started by the Russian Federation. That is why
measures should be taken to freshen the institutional and procedural
principles of political system functioning.
Main Part
In the broadest possible sense of the term, analytics is an integrated set of principles for methodological, organizational and engineering provision of the individual and collective intellectual activity which
allows processing information efficiently for the purpose of improving
the quality of current and newly acquired knowledge as well as database
provisioning for the best management decision making.
One of the types of analytics being particularly rapidly developed in recent decades is information analytics. Information analytics is a creative analytical activity designated for the evaluation of
data and preparation of decision making; a set of processes of semantic data processing using the methods and means of “analytics” and
“information analytics” as a result of which the scattered data turns
into a finished production, an analytical document. The modern in-
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formation analytics is a complex comprehensive activity based on
both natural intelligence and computer technologies of data store
handling, methods of mathematical process simulation, etc.1.
Information analytics is not only another new organizational
kind of the above agencies. Its essential and basic function differs
principally from the tasks set on the above agencies in information
domain. Its key goals, among others, are: analytic transformation of
information and its structural systematization (informational analysis, generalization, reduction; consolidation of huge information
spaces in the form of databases and their expansion). Information
analytics’ primary task is to qualitatively and contently transform the
information, functionally intersecting in this respect with scientific
(producing new knowledge) and administrative (working out options
of decisions, scenarios) activity, employing all the opportunities of
such intelligence agencies, operating actively their information products and services.
Thus, information analytics as an integral part of information
activity covers certain processes of analytic and information activity,
predetermines completion of certain stages and procedures qualified
information analysts have to master2.
When considered as an activity, the information analytics can
be identified to some extent with the information and analytical activity and from the perspective of a process approach – as a set of
intellectual processes and engineering procedures focused on a particular object, the execution of which in a certain consequence guarantees the solution to the task in hand3.
The backbone of information-and-analytic activity (IAA) is to
apply, on the stage of systematization, methods of analytic
1

A. Митко., Політична аналітика: навчальний посібник,
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,
Луцьк 2015., с. 14.
2
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сутності,
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processing of information (information ingredient) and methods of
analysis basing on the information knowledge received in the result
of processing of information spaces (analytic ingredient). It evidences two stages of IAA, on the phase of forming structural information and on the phase of performing system analysis of particular
practical activity aimed at decision making. Development of information-and-analytic maintenance of different spheres facilitates more
effective use of information in administrative processes4.
The information and analytical activity in its turn is a special
area of information activity connected with the detection, processing,
storage and dissemination of the processed data mainly in the management, political, legal or economic spheres.
The need for information and analytic activity in general, and
analytic intelligence in particular resulted in appearance of Information Analysis Organizations. Their task is to continuously collect
information, both published and unpublished, on the significant and
long-term problems of state, sphere of activity, or just individual
organization; also, they have to select, analyze, estimate and classify
data according to the problem structure and provide interested customers with these data etc.
All and any kind of intelligence (analytic , strategic, competitive, etc.) is cyclic in its nature and takes the following stages:
1) Setting the task and carrying out the survey;
2) Action plan which defines means and forces to achieve the
goal;
3) Collection of data and other important information;
4) Analysis of the received information and making predictions;
5) Preparation of outcoming analytical documents;
6) Sending out the analytical product to consumers;
7) Approbation of results of the survey and hypothetical return to the first stage to specify primary task setting5.
4
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Analytic Intelligence is a complex compound notion both in
applied and linguistic senses. It comes from Greek term “analysis”
which means “loosening, part-by-part division”. Term “analytic”
means “concerning detailed, thorough analysis of something”, and
serves to analyze different items6.
It should be pointed out that term “analytic intelligence” first
appeared in regulatory documents of the Ministry of Home Affairs
(MHA) of Russia in 1992 to determine special form of activity of
response investigation team. Analytic Intelligence was defined as
intelligence investigation, technique intelligence, complex investigation of the results of covert observation, operative instructions, notifications from the undeclared members of intelligence agency, data
captured from numerous canals of communication, as well as analysis of notifications, publications, speeches made both before public
and in mass media, statistic data and information from state and nonstate computerized databases and information systems7.
In the course of time, analytic intelligence tended to mean new
(undefined yet) data received on the basis of complex analysis of
response investigation information. In other words, “analytic intelligence” implies solving the problem of classification.
Russian scientist S. Ovchynskyi defined “analytic intelligence” as “intelligence within information environment” and, on the
other hand, as “receiving new knowledge concerning the investigating object on the basis of analytic processing of the already obtained
investigation data and evidences”8.
Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх
справ, випуск 2, Київ 2010, с. 119.
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Of similar opinion is O. Dolzhenkov who regards “analytic intelligence” as intelligence in information domain which aims to investigate phenomena and objects on the basis of analytic data and
facts processing9.
According to O. Busol, the major task of the analytical intelligence is detection and prevention of external threats as well as forecast of situations in certain spheres10.
The informal political practices penetrate into legitimate state
institutions in the transitional societies to which, it should be noted
with regret, Ukraine is referred taking into consideration the reliable
results of the previous years concerning the modern state building of
Ukraine. At the same time the system of patron-client ties that control the access of the participants of political and economic field to
various resources is established based on the relations of personal
dependence.
The political mimicry is, among other, a consequence of predominance of conformity values; conformity is understood to mean a
type of social action resulting in the aspiration of a person to conform to the opinion of majority. At that, it is believed that conformity
is conditioned by two main reasons: a social action i.e. caused by a
sense of social identity, desire to fit in with a group or society as well
as need for approval of others; personal influence when it is caused
by the lack of self-confidence of a person and its desire to act in the
right way. Interpreted by the foreign researchers the conformity is
determined as a change in behavior due to the real or imagined influence of other people and is considered to be a response of an individual to an information or normative social influence11.
9
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As is known, on February 27, 2014 the European Choice parliamentary coalition consisting of 250 deputies was formed in
Ukraine represented by three former opposition parties (AllUkrainian Union “Batkivshchyna”, All-Ukrainian Union “Svoboda”,
“Ukrainian Democratic Alliance for Reform”( UDAR) and two
deputy groups (“Ekonomichnyi rozvytok” and “Suverenna yevropeiska Ukraina”) consisting mainly of the former members of the
Party of Regions. As advised by this coalition Arseniy Yatsenyuk
was appointed the Prime Minister of Ukraine by the majority of
people’s deputies and formed a new government.
The removal of V. Yanukovych from power by the Verkhovna
Rada of Ukraine with the participation of the deputies who severed
themselves from the former ruling Party of Regions and a further
formation of the government authorities and administration bodies
from among the representatives of “Batkivshchyna”, “Svoboda” and
“UDAR” under the so called quota principle convincingly demonstrated the continuing latent political practices in the Ukrainian political elite, which they themselves opposed from the parliament’s rostrum in 2010-2014 and which are not perceived by the Ukrainian
civil society as a new driving force of social development.
It is our belief that the results of the voting in the Verkhovna
Rada of Ukraine for the Prime Minister Volodymyr Groysman (“for”
131 deputies of the “Petro Poroshenko Bloc” faction and 75 deputies
of the “Narodnyi front” faction (total 206 deputies) and 16 deputies
of the “Volia narodu” deputy group, 23 of “Vidrodzhennia”, 11 unaffiliated) showed that there is no coalition in the Verkhovna Rada
since it was able to provide only 206 deputies’ votes, while the minimum of 226 votes was required, and the rest ones were received
thanks to the votes of 40 former members of the Party of Regions
and thus the statement of the President Petro Poroshenko that the
parliamentary-governmental crisis is over and a new Cabinet of Ministers is professional and politically responsible is premature.
In the middle of April 2016 the President of Ukraine P. Poroshenko made a number of personnel changes in the steering apparatus of the Security Service of Ukraine. In particular, the head of the
state signed the decree on the dismissal of the first deputy head of the
Security Service of Ukraine, the head of the Main Directorate for
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Combating Corruption and Organized Crime (“K” Directorate) Viktor Trepak. According to the sources of the leading analytical Ukrainian publication “Dzerkalo Tyzhnia. Ukrayina” / DT.UA, in the presidential administration Trepak was offered to retain the post of the
first deputy head of the Security Service of Ukraine under condition
that the management of the “K” Directorate to be transferred to Pavlo Demchyna. But the general Trepak rejected this offer. Pavlo Demchyna (who was awarded the major general rank by the President on
March 25, the Day of the Security Service of Ukraine) performed the
duties of the “K” Directorate head during these five months. Demchyna is a protégé of Ihor Kononenko, the deputy of the “Petro Poroshenko Bloc” parliament faction and one of the President’s closest
allies. The fact of the close ties of Kononenko and Demchyna was
also confirmed by Viktor Trepak in his interview to DT.UA. Moreover, it is known that Demchyna is a godfather of the children of Mykola Herasymyuk (the first deputy head of the Prosecutor General’s
Office of Ukraine with Vitaliy Yarema being the Prosecutor General)
and Oleh Zalisko (the current deputy head of the Prosecutor General). As Demchyna received the leading position in “K” Directorate of
the Security Service of Ukraine the jokes appeared that now the main
department fully justifies its name since “K” is the first letter in Kononenko’s surname12.
The article of F. Oryshchuk “Prosecutor General and His
Team. Who Lutsenko “Renews” the Prosecutor’s Office With” () in
the online newspaper “Glavkom” became one of the most comprehensive researches which using the tools of analytical intelligence
studies the personnel policy of a new Prosecutor General of Ukraine
Yuriy Lutsenko who makes big comments on a number of criminal
proceedings opened in June-July 2016 against some senior officials.
In particular, the author recalls, not without reason, that after having
taken charge of the Prosecutor General’s Office of Ukraine Yuriy
Lutsenko, the former leader of the “Petro Poroshenko Bloc” faction,
appointed Dmytro Storozhuk, the “Narodnyi front” deputy, as his
first deputy head. Anton Herashchenko, the “Narodnyi front” deputy,
was quite explicit in his comment to journalists about such parity
12
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being a manifestation of coalition agreement. The second post in the
Prosecutor General’s Office for Storozhuk was the main condition of
supporting Lutsenko’s candidacy by the “Narodnyi front” during the
voting in the parliament13.
As it turned out, Lutsenko sticks to such balance during the
personnel purges on other levels as well. For instance, according to
the sources of the “Glavkom”, the appointment of Roman Hovda to
the post of the Prosecutor of Kyiv was patronized by Serhiy Pashynskyi and Andriy Ivanchuk, deputies of the “Narodnyi front”. At
the same time Dmytro Chybisov, who was recommended by the
entourage of Lutsenko himself, got the post of the Prosecutor of Kyiv
Region.
The appointment of Vitaliy Tryhubenko as the Prosecutor of
Kherson Region can hardly be called a non-political one. Vitaliy
Tryhubenko is a younger brother of Serhiy Tryhubenko, the deputy
of the “Petro Poroshenko Bloc”. The latter is believed by mass media
to have close ties with Ihor Kononenko, the influential deputy head
of the “Petro Poroshenko Bloc” faction. In 2015 there were rumours
about the appointment of Tryhubenko-senior as the Minister of Agrarian Policy. Prior to that, he held a post of the head of the State Inspection of Agriculture of Ukraine. The name of Serhiy Tryhubenko
has recently appeared in a headline-making journalist investigation
of “Nashi hroshi” TV program. It stated that the deputy held control
over some income generating state-owned energy assets – Centrenergo PJSC and Krasnolymanska coal mine.
As to the new personnel, Oleh Nechyporenko is worth mentioning – the head of the first investigation division of the Department for Investigation of Crimes Committed by the Officers of the
Prosecutor General’s Office. O. Nechyporenko is a son of Valentyn
Nechyporenko, a deputy of the “Vidrodzhennia” party (former “Partiia Rehioniv”) controlled by Vitaliy Khomutynnyk. Nechyporenkojunior was appointed to this post not long after the successful parliamentary voting for the election of Yuriy Lutsenko as the Prosecutor
13
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General. As the people’s deputy Serhiy Leshchenko later remarked,
this appointment was a political “settlement” for supporting Lutsenko as the Prosecutor General. It should be recalled that the “Vidrodzhennia” party, including Valentyn Nechyporenko himself, had prior
promoted the law which allowed the former head of the Ministry of
Internal Affairs to become the Prosecutor General and supported
Lutsenko’s appointment as the head of the Prosecutor General’s Office of Ukraine.
In our opinion, a twofold increase in gas, electricity and utility
tariffs during May-July 2016 will have negative effects on the social
and political situation in Ukraine in autumn and winter this year considering the lack of the proper calculations and “contractual” nature
of the actions of the members of the National Commission for State
Regulation of Energy and Public Utilities. The head and 6 members
of the National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities are appointed at the sole discretion of the President Petro
Poroshenko although under the Constitution he has no right to create
bodies of executive power.
Let’s briefly review the patron-client ties in the abovementioned commission. Prior to the post of the head of the National
Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities
Dmytro Vovk worked in the “Roshen” corporation owned by Petro
Poroshenko where he was responsible for the increase in sales of
production in Russia; Borys Tsyhanenko was an official in the structure of the Russian businessman Kostyantyn Hryhoryshyn and in
“Kyivenergo” of Rinat Akhmetov; Volodymyr Yevdokimov is a
business partner of Arseniy Yatsenyuk’s ally; Yuriy Hollyak is connected with the magnate Dmytro Firtash; Viktoriya Morozova is
connected with the structures of Hryhoryshyn. The income and benefits from the increase in tariffs will be reaped by: 7 regional power
distribution companies owned by VS Energy controlled by the Russian Babakov, Hiner and Voyevodin; 4 companies of DTEK holding
(oligarch Akhmetov); 3 regional power distribution companies – the
company from the orbit of the oligarchs I. Kolomoyskyi and Russian
Hryhoryshyn; 2 regional power distribution companies owned by
Hryhoryshyn through ICU company where the head of the National
Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities D.
Vovk used to work; 2 regional power distribution companies owned
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by Surkis brothers; 2 regional power distribution companies owned
by S. Lyovochkin and Yu. Boyko of the “Opozytsiinyi Blok” party14.
We share the same views with one of the most authoritative
Ukrainian journalists Yuliya Mostova that the society must make
major efforts during this year and a half. It has to learn to distinguish
a real opposition from the imitators; to find the sources of political
parties financing which will be alternative to the existing nonalternative oligarchic ones; to transfer from the politics of the exposure of government to the creation of instruments able to build a
brand new politics; to go from the Facebook parties to real state
building, from self-admiration to self-irony, from confidence of anyone who receives thousand Facebook likes that they can “show everyone how to rule the state” to the ability to control their ambitions
as well as the worthlessness of these ambitions compared to an incredibly hard work awaiting for everyone who disagrees with the
statement that Ukraine is a failed state15.
The coalition shareholders do not hide their long-term shared
control over the Ministries, even after their ministers dropped out of
the government. Competitions to fill the vacancies of high state positions have underwent recently severe critics. Even government officers claimed complete profane of this idea. Head Ministers of the
Ministry of Infrastructure and Ministry of Healthcare, Volodymyr
Omelian and Uliana Suprun respectively, have argued strongly
against results of the competitions to fill the posts of state secretaries
of these two Ministries. Omelian and Suprun claim the competitions
to be non-transparent, and candidates chosen by the competition
commission – to be either not qualified enough or the representative
of “semi-criminal business groups”. It is worth mentioning that
Prime Minister Volodymyr Hroismann is not going to take into consideration the whims of the conflicting ministers and is likely to appoint the above chosen state secretaries by all means. At the same
time, situation around the competition to fill the post of the Chief of
14
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State Intelligence Bureau becomes tougher and tougher: observers
are close to come to the conclusion that the commission tends to be
favorable to the candidates recommended by the President Administration. Leaving alone the corresponding competitions to fill the
posts of heads of region administration, won exclusively by the
Bankova candidates (or President candidates). Recently, the competition to fill the posts of the head of Odessa Region Administration has
been won by the candidate of Arsenii Yatseniuk circle, but it may be
viewed as a result of a deal16.
One of the latest examples of application the methods of analytic investigation to the interests of society is the publication of the
article “Yanukovych’ Coal Facturies to be Transposed to Kononenko
Ownership” which appeared on the site “Our Money”. Coal factories
such as “Ukraina”, “Komsomolska” and “Rossia” once owned by
Oleksandr Yanukovych, the elder son of ex-president Viktor Yanukovych, now became property of Vitalii Kropachov. Kropachov also
plans to become the owner of the coal factory “Chervonohradska”,
which is an integral part of the two West-Ukrainian state complexes,
“Lviv Coal” and “Volyn Coal”. For the present time, coal factory
“Chervonohradska” is under control of Nataliia Korolevska, state
deputy from “Opposition Block” and her business-partner Oleksandr
Isaiev, the resident of Moscow. It was revealed in November that
General Prosecutor’s Office has opened criminal case against illegal
privatization of the daughter company coal factory “Chervonohradska”. Kropachov is the creation of Ihor Kononeko, the first Vice-head
of the fraction of Block of Petro Poroshenko (BPP) and businesspartner of Petro Poroshenko. Kropachov is involved in creation the
“Shakhtarsk” and “Tornado” volunteer battalions. In August he pretended to substitute state deputy Serhii Trehubenko (BPP) as a nonofficial supervisor of the coal industry within Ihor Kononenko group.
The latter is believed to get acquainted with Kropachov through Anton Herashchenko, Minister of Home Affairs’ assistant. Kropachov is
also a minority shareholder of state enterprise “CentreEnergo”, Olek-
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П. Вуєць., «Ти мені – я тобі». Кадрові конкурси чи профанація
[w:] http://glavcom.ua/publications/ti-meni-ya-tobi-kadrovi-konkursi-chiprofanaciya-389578.html
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sandr Visir, Kononenko’s former assistant, being the Head of Board
there17.
President Petro Poroshenko, to the view of some experts, and
the author shares this view in general, appears not to have political
allies by the end of 2016, and performs his activity basing exclusively on his close business circle, military forces and occasionally – on
oligarchs’ neutral position. State power structures have stuck in political corruption and personal fighting to get access to financial flows.
Most of political player and oligarchs do not like Poroshenko’s enforcement and concentration of power in his hands, because he
seems to perform simultaneously functions of a political referee,
president and oligarch. That is why formation of anti-president coalition is likely to take place in the year to come, and this may cause
potential additional risks to national security18.
At the same time, the character and level of destructive influence of certain events, phenomena and processes in both external and
internal spheres as well as economy, social sphere, information activity, anti-criminal and anti-corruption activity should also be taken
into consideration, as they are caused not only by unhidden intervention of the conquering state, but are also of typical internal Ukrainian
nature and grew from latent interests of current individual and group
representatives of Post-Maidan ruling class in Ukraine as a dominant
vector of social, political, information and social-economic activity
of state institutions.
Сonclusions
Summing up the preliminary results of the consideration of
this problem we have to emphasize that the widespread corruption
modified to new forms, simulation of economic and legal reforms
typical of the modern stage of the development of Ukraine constitute
17

Вугільні фабрики Януковича перейшли у власність протеже
Кононенка[w:]
http://nashigroshi.org/2016/12/26/vuhilni-fabrykyyanukovycha-perejshly-u-vlasnist-protezhe-kononenka/
18
A. Октисюк., Олігархи проти президента: що чекає на
Порошенка в 2017 році [w:]
http://apostrophe.ua/ua/article/politics/government/2016-12-16/oligarhiprotiv-prezidenta-chto-jdet-poroshenko-v-2017-godu/8930
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the most serious internal threat to the existence of the Ukrainian state
under conditions of the undeclared “hybrid war” of the Russian Federation in general and to the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement in the first place. The ruling political regime in
Ukraine acquires more and more threatening destructive features
when a negative influence on the part of the subject of power on the
consciousness, behavior and actions of people leads to the violation
of the normal structure or elimination and destruction of the object
(institutions, traditions, living condition, etc.). Under these conditions the new techniques of detection, prevention and counteraction
to latent political practices dominant in the Ukrainian politicalinstitutional and political-cultural space, such as analytical intelligence in the public interests, become of particular importance.
Summary
The nature and mechanisms of latent political processes manifestations are revealed. Inefficient government work and management is becoming the main cause of corruption as a socio-political
and legal reality. The main attention is drawn to the cases of political
corruption after the Revolution of Dignity among the ruling elite of
Ukraine. The most significant brakes on the way of social and political modernization of our country, remains the political corruption
that mimicried to the new institutional and procedural practices.
Key words: analytical intelligence, latent political practices,
Ukraine.
Streszczenie
Ujawniony jest charakter i mechanizmy przejawu utajonych
procesów politycznych. Nieefektywne działania rządu i zarządzanie
jest główną przyczyną rozpowszechniania się korupcji, jako realiów
społeczno-politycznych i prawnych. Główną uwagę zwrócono na
przypadki korupcji politycznej wśród elity rządzącej na Ukrainie po
zwycięstwie Rewolucji godności. Najbardziej potężnym hamulcem
na drodze społecznej i politycznej modernizacji naszego kraju pozostaje korupcja polityczna, która pod maską dostała się nowych praktyk instytucjonalnych i proceduralnych.
Słowa kluczowe:Ukrainа, utajone praktyki polityczne, zwiad
analitycznej.
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Małgorzata Parcheta

Zapobieganie czynnikom ryzyka demoralizacji nieletnich
w ośrodkach kuratorskich
Wprowadzenie
Zapobieganie czynnikom ryzyka demoralizacji nieletnich jest
zjawiskiem skomplikowanym i trudnym do wyjaśnienia, dlatego
wymaga wielostronnego naukowego podejścia w zakresie badań
etiologicznych. Wielu trudności dostarcza wypracowanie skutecznych oddziaływań profilaktycznych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych. Dlatego mam nadzieję, że niniejszy artykuł pozwoli na
nieco lepsze zrozumienie czynników ryzyka demoralizacji nieletnich
i być może stanie się pomocą dla pedagogów w pracy nad prospołecznym ukierunkowaniem zachowań nieletniej młodzieży.
Posługiwanie się demoralizacją wynika z prawnego aspektu
sytuacji badanych nieletnich - pojęcie to jest wszak obowiązujące w
postępowaniu sądowym wobec nich realizowanym.
Przy czym demoralizacja ma związek z negatywnym społecznie kierunkowaniem się procesu wartościowania i dotyczy zachowań
naruszających -normy - rozumiane jako nakaz lub zakaz pewnej aktywności, w zależności od zgodności lub niezgodności z ogólną
normą moralności.
C. Czapów definiuje demoralizację jako proces eliminowania
efektów konstruktywnej socjalizacji, który dokonuje się pod wpływem nowych warunków środowiskowych (1978, s. 140).
Demoralizacja według K. Gromek to wskaźnik oceny nieletniego z punktu widzenia podstaw podejmowania działań przewidzianych w ustawie. Opierając się na ujęciu naukowym tego pojęcia,
stanowi ono novum w polskim ustawodawstwie (2004, s. 61).
Natomiast zdaniem Z. Ostrihanskiej demoralizacja to złożony
proces, będący zarówno przejawem, jak i wynikiem owego nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży, definiowanego jako zachowanie nacechowane zespołem względnie trwałych syndromów,
świadczących o nieprzestrzeganiu podstawowych norm i zasad społecznych, powtarzających się wielokrotnie. Stopień skumulowania
objawów nieprzystosowania społecznego jest niejednolity. Jego
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trwałość oraz wysoką intensywność określa się właśnie mianem demoralizacji(1978, s. 314-315).
Z kolei P. Górecki, S. Stachowiak uważa, że „demoralizacja w
świetle przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
oznacza szczególnie intensywną i względnie trwałą postać nieprzystosowania społecznego” (2002, s. 16).
Zapobieganie demoralizacji oznacza wywołanie gotowości do
skierowania uwagi w stronę pozytywnych wartości i norm społecznych, regulacja prawna nastawiona jest na zapobieganie demoralizacji, ochronę funkcjonowania społecznego nieletnich i proces ich
resocjalizacji/korekty (Biel K., 2009, s.47).
Analiza zachowań osób niepełnoletnich, naruszających kodyfikowane normy społeczno-prawne, wymaga szeregu ustaleń terminologicznych. W przypadku osób dorosłych używane są określenia
„przestępczość" i „przestępcy". Zachowując wymogi poprawności
merytorycznej - w przypadku osób poniżej pewnej granicy- wiekowej - stosowanie tych terminów nie ma uzasadnienia, mimo, że może
chodzić o takie same naruszenia prawa (kodyfikowane w kodeksie
karnym).
Mówiąc o „przestępstwie", należy pamiętać, że stosowanie tego określenia obwarowane jest szeregiem konkretnych warunków,
dotyczących: wieku sprawców, społecznej szkodliwości czynu i
oczywiście karalności czynu, co praktycznie oznacza umieszczenie
go w zestawie czynów karalnych.
Tym samym, zachowując poprawność merytoryczną - nie
można bezwarunkowo nazywać „przestępcami" wszystkich sprawców, niezależnie od wieku i ich osobistych właściwości psychospołecznych. Przestępcą staje się osoba, która dokonała czynu zabronionego, oraz ma takie cechy osobiste, że możliwe jest przypisanie jej
za ten czyn winy.
Osoby poniżej 13 roku życia takiej cechy nie mają i stan
prawny, który ich charakteryzuje (nawet jako rzeczywistych sprawców jakiegoś zachowania), określany jest mianem „bezwzględnej
nieodpowiedzialności". Tym samym nie może być mowy o pociągnięciu ich do odpowiedzialności karnej. Wobec nich stosowane
mogą być wyłącznie specjalistyczne środki oddziaływań, obliczone
głównie na usprawnienie poziomu opieki. Odpowiedzialność osób
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pomiędzy 13 a 17 rokiem życia jest warunkowa, co oznacza, że
przypisanie im winy, więc pociągniecie ich do odpowiedzialności,
także jest warunkowe. Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto
stosowanie następującego rozumienia kategorii problemowych: małoletni, nieletni i młodociany,
- małoletni to osoba poniżej 13 roku życia;
- nieletni w wąskim znaczeniu jest osobą w wieku 13—17 lat;
(choć w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich wskazano, że
nieletni to także osoba do 18 roku życia - w zakresie zapobiegania i
zwalczania demoralizacji, oraz osoba do 21 roku życia — w zakresie
wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych);
- młodociany to osoba powyżej 17 roku życia, ale przed ukończeniem 21 lat w chwili popełnienia czynu i lat 24 w chwili orzekania w tej sprawie w I instancji.
Dopuszczalne jest jednak stosowanie pojęć niepełnoletni, lub
nieletni wobec wszystkich kategorii tu omawianych osób, -jako rozwiązanie nieco uproszczone, ale w pełni czytelne.
Problematyka profilaktyki jest przedmiotem wielu opracowań
w różnych dziedzinach nauki, m.in. medycynie, prawie, socjologii,
psychologii czy pedagogice. Z języka greckiego prophylakticos znaczy zapobiegawczy. W literaturze medycznej pojęcie profilaktyki
jest formułowane jako zbiór środków zapobiegających powstawaniu
chorób. W literaturze psychologicznej ,,profilaktyka społeczna”,
,,profilaktyka niedostosowania społecznego” funkcjonuje również
termin ,,profilaktyka uzależnień”. W socjotechnice profilaktyka pojmowana jest jako wdrażanie pożądanych zmian kształtujących realia
społeczne przy użyciu różnorodnych oddziaływań (J. Szymańska
2002, s. 44). W prakseologii pojęcie profilaktyki rozumiane jest jako
podejmowanie różnorodnych działań w celu osiągnięcia zamierzonego efektu.
W rozumieniu potocznym profilaktyka jest oddziaływaniem
zapobiegającym zjawiskom niepożądanym poprzez kontrolowanie
czynników ryzyka. Polega ona na podejmowaniu szybkich i skutecznych działań przywracających zdrowie lub hamujący postęp istniejącej już choroby. Ważnym elementem profilaktyki jest zapobieganie
powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowań społecznych, które
przyczyniają się do podwyższania ryzyka choroby. Profilaktyka to
chronienie człowieka przed zagrożeniami, eliminowanie bądź ogra-
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niczanie zachowań patologicznych oraz promowanie zachowań pożądanych.
Zadaniem O. Lipkowskiego (1971) działania profilaktyczne
powinny występować we wszystkich etapach rozwoju dziecka. Autor
wyróżnia takie formy działań, które dają ochronę przed aspołecznym
postępowaniem jednostek niedostosowanych społecznie, jak również
takie, które chronią dziecko przed niekorzystnymi wpływami na
rozwój fizyczny, psychiczny, moralno-społeczny oraz stanowiące
ochronę dla dziecka zagrożonego wykolejeniem społecznym i nasilaniem się niekorzystnych sytuacji i negatywnych tendencji.
Profilaktyka jest czynnością uprzedzającą, podejmowaną zanim ujawnią się i rozprzestrzenią groźne zjawiska. ,,W profilaktyce
chodzi o podjęcie działań kształtujących spodziewany rozwój zjawisk poprzez wzmacnianie czynników chroniących przed rozwojem
problemów oraz osłabienie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów” (J. Szymańska, 2002, s. 20).
Realizacja profilaktyki następuje poprzez wykorzystanie strategii: informacyjnych, edukacyjnych (afektywnej edukacji i kompetencji społecznej), działań alternatywnych, wczesnej interwencji, (
zob. Z. B. Gaś, 1993, 1999, 2004, H. Sęk, 1993, J. Szymańska 2003)
Celem strategii informacyjnych jest dostarczenie rzetelnych
informacji na temat przyczyn, przejawów i skutków zachowań ryzykownych. Wychodzi się tu z założenia, ze wzbogacenie wiedzy młodzieży na temat przyczyn i konsekwencji picia alkoholu, palenia
papierosów, odurzania się narkotykami itp., zaprzestanie eksperymentowania w tej dziedzinie lub niepodjęcie prób w ogóle. Działania
podejmowane w ramach tej strategii to głównie prelekcje, wykłady
(np. zaproszonych ekspertów), pogadanki, ulotki, plakaty.
Podstawowym celem strategii edukacyjnych jest pomoc młodym ludziom w kształtowaniu umiejętności (kompetencji) psychospołecznych niezbędnych do prawidłowego rozwoju osobowości i
kontaktów międzyludzkich takich jak: kształtowanie poczucia tożsamości, tak ważne w okresie dorastania, budowanie systemu wartości wyznaczanie celów życiowych i w dążeniu do ich realizacji, rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji, radzenie sobie z trudnymi
emocjami, ze stresem podejmowanie decyzji, budowanie adekwatnej
samooceny i poczucia własnej wartości, rozwiązywanie konfliktów.
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Strategia edukacyjna uważana jest za jedną z najbardziej skutecznych w profilaktyce zagrożeń.
Strategie alternatyw umożliwiają młodzieży zaspokojenie
istotnych dla niej potrzeb, osiąganie satysfakcji życiowej oraz rozwój
zainteresowań poprzez stwarzanie możliwości zaangażowania się w
działalność dla niej atrakcyjną oraz akceptowaną społecznie. Działania proponowane dzieciom i młodzieży mają być alternatywą dla ich
potencjalnych zachowań ryzykownych. Młodym ludziom oferuje się
więc szeroką gamę zajęć sportowych, kulturalnych jako działania
systemowe lub cykliczne.
Celem strategii interwencyjnych (programów wczesnej interwencji) jest pomaganie osobom w ,,identyfikowaniu swoich problemów i poszukiwaniu możliwości ich rozwiązywania (Z. B. Gaś,
2003, s. 46; 2004, s. 25). Strategia ta adresowana jest do osób z grupy ryzyka. Wymaga indywidualnego podejścia do każdej osoby i jej
problemu. Najczęściej stosowanymi metodami jest ,, poradnictwo
indywidualne i rodzinne, metody pracy grupowej, telefon zaufania
czy sesje konfrontacyjne”, a także pomoc i wsparcie udzielane przez
rówieśników (Z. B.Gaś, 2000, s. 46-47).
Kuratorzy rodzinni zajmują się między innymi jedną z najbardziej zagrożonych grup społecznych – młodzieżą zdemoralizowaną.
Jakość i ilość oddziaływań właśnie w tej grupie społecznej – może w
przyszłości wpływać na ograniczenie przestępczości i radzenie sobie
z nią. Stare powiedzenie „czym skorupka za młodu...” ma swoje
potwierdzenie w funkcjonowaniu społecznym każdego narodu. Powszechne zjawisko demoralizacji wynikającego z wychowywania się
i odbierania wpływów najbliższego otoczenia – znacząco kształtuje
młode jednostki i wpływa na ich późniejsze losy.
Jedną z form pracy kuratora rodzinnego jest właśnie bezpośrednia, systematyczna praca kuratora ze środowiskiem – praca w
ośrodku kuratorskim. Daje ona możliwość wczesnego diagnozowania osób zagrożonych demoralizacją, kontrolą ich zachowań, ale też
wniknięcia w ich najbliższe otoczenie, zdobycia zaufania, wspierania
w sytuacjach kryzysowych. Umożliwia także uzyskiwanie wczesnej
informacji o kolejnych czynach karalnych podopiecznego i bezpośrednie omawianie problemów, jak również skonstruowanie sieci
wsparcia dla rodzin, które są najczęściej źródłem problemów młodego przestępcy.
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Kuratorzy rodzinni wykonują na rzecz sądu rodzinnego dwa
podstawowe rodzaje zadań: diagnostyczno-informacyjne w
postępowaniu wyjaśniającym i rozpoznawczym (przed wydaniem
orzeczenia) oraz wychowawczo-resocjalizacyjne i kontrolne w
postępowaniu wykonawczym orzeczeń sądu.
Zarówno w postępowaniu rozpoznawczym, wyjaśniającym i
wykonawczym – kuratorzy zajmują się sprawami nieletnich oraz
rodzin niewydolnych wychowawczo, osobami uzależnionym,
ubezwłasnowolnionymi. Wśród tych oddziaływań szczególne
znaczenie posiada praca kuratora w ośrodku kuratorskim - instytucji
sądowej
o
charakterze
opiekuńczo
- wychowawczym,
resocjalizacyjnym i przede wszystkim profilaktycznym. Obecny stan
prawny ośrodków kuratorskich określa Rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków
kuratorskich (Dz. U. 01.120.1294).
Kierowanie do placówki odbywa się na podstawie
postanowienia Sądu na mocy artykułu 6 § 6 ustawy z dnia 26
października 1982 r. (z późniejszymi zmianami) o postępowaniu w
sprawach nieletnich. Do ośrodka kierowane są dzieci i młodzież do
18 roku życia. Jest to rodzaj środka wychowawczego dla nieletnich
mającego na celu powstrzymanie i zapobieganie dalszej
demoralizacji. Prawidłowością jest, iż środek ten stosowany we
wczesnej fazie demoralizacji, daje największe możliwości
oddziaływań. Podczas codziennego pobytu w ośrodku - nieletni jest
diagnozowany, poddany obserwacji oraz włączany w program pracy
profilaktycznej prowadzonej dla grupy nieletnich. Ośrodek winien
działać nie krócej niż 20 godzin w tygodniu. W praktyce ośrodki
czynne są codziennie po minimum 4 godziny.
W rzeczywistym funkcjonowaniu przymus skierowania
nieletniego może być egzekwowany jedynie przez ścisłą kontrolę
uczęszczania, współpracę z rodziną nieletniego oraz współpracę z
sędzią. Nieletni nie uczęszczający do ośrodka są wzywani przez
kierownika ośrodka na rozmowy do sędziego. Jeśli one nie skutkują,
a proces demoralizacji nieletniego postępuje - kierownik ośrodka lub
kurator nieletniego mogą wnioskować o zmianę środka. Zadaniem
ośrodka jest sprawować pieczę nad nieletnimi, śledzić postępy w
nauce, współpracować z rodziną, monitorować dalsze zachowanie
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nieletniego – szczególnie w odniesieniu do czynów karalnych.
Często małoletni nie objęci nadzorem a zagrożeni demoralizacją przychodzą do ośrodków – zachęceni i zaciekawieni przez swoich
kolegów. W tym przypadku ważna jest szybka diagnoza i ocena
rodzaju i stopnia demoralizacji oraz ewentualnej szybkiej decyzji o
dalszych losach małoletniego nieobjętego oddziaływaniem sądu.
Niestety – rozporządzenie o ośrodkach kuratorskich znacznie
ograniczyło możliwość obejmowania opieką takich małoletnich.
Ważna jest możliwość pozasądowego objęcia opieką młodzieży – z
równoczesną kontrolą ze strony sądu – np. skierowanie do świetlicy
środowiskowej mogącej pozostać partnerem środowiskowym
ośrodka kuratorskiego.
Ośrodek kuratorski zobowiązany jest mocą rozporządzenia z
dnia 5 października 2001 prowadzić ścisłą dokumentację, która zawiera plan oddziaływań wychowawczych, resocjalizacyjnych i profilaktycznych na dany rok kalendarzowy z uwzględnieniem poszczególnych miesięcy. Rozporządzenie daje możliwość wprowadzenia
programu autorskiego, nie określając konkretnych ram oddziaływań.
Zobowiązuje do współpracy z rodziną nieletniego, nakazuje ścisłą
obserwację zmian i monitorowanie ich przez sąd rodzinny. Narzuca
formę diagnozy funkcjonowania dziecka, regulowania oddziaływań
pod wpływem zaobserwowanych zmian.Z uwagi na preferencje metodyczne prowadzących Ośrodek oddziaływania wychowawców
wykraczały poza samą osobę skierowaną do ośrodka kuratorskiego, a
włączały do współpracy rodziny z ich spektrum oddziaływań. Początkowo praca z rodziną ograniczała się do wspólnych wycieczek,
imprez okolicznościowych. Ilustracją form i metod pracy w ośrodku
kuratorskim będą analizy poświęcone konkretnej instytucji istniejącej w Świdniku.
W Ośrodku Kuratorskim nr. 3 w Świdniku realizowane są
programy z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, których celem było stworzenie grupy wsparcia dla rodziców podopiecznych placówki. Spotkania miały charakter w formie grup otwartych
dla rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo. Dzięki
temu wychowawcy mieli możliwość stałego kontaktu z rodzicami
podopiecznych i omawiania problemów wychowawczych oraz uczenia ich prawidłowych form komunikacji. Ilustracją form i metod

238

pracy w ośrodku kuratorskim będą analizy poświęcone instytucji
istniejącej w Świdniku.
Zajęcia w ośrodku na poziomie podstawowym prowadzone są
według rocznego planu zajęć resocjalizacyjnych i opiekuńczowychowawczych. W tym programie biorą udział wszyscy wychowawcy Ośrodka Kuratorskiego. W ramach programu realizowane są
zadania mające na celu stworzenie grupy rówieśników spośród nieletnich i wprowadzenie do niej społecznie akceptowanych reguł
współżycia, umiejętności unikania niebezpieczeństw związanych z
uzależnieniami, uczenia prowadzenia zdrowego trybu życia i korzystania z form opieki medycznej. Działania mają na celu powstrzymanie zachowań autodestrukcyjnych wszechobecnych wśród podopiecznych.Program podstawowy, wzbogacony jest przez program
integracji wewnątrzśrodowiskowej, który ma na celu poszerzenie
horyzontów poznawczych, emocjonalnych i społecznych nieletnich.
Polega on na wprowadzaniu młodzieży do instytucji promujących
dobra kultury, umożliwiających spędzanie czasu wolnego (np. kino,
centra rozrywki i sportu – gokardy). Korzystanie z nich ma powodować włączanie grupy nieletnich w zwykłe społeczne życie, rozszerzenie spektrum potrzeb, jak też zmniejszenie frustracji z powodu
braku możliwości korzystania z nich w środowisku rodzinnym.
Istotnym elementem jest kształtowanie naturalnej potrzeby
uczenia się i pracy, rozszerzania wśród nieletnich zainteresowań i
odkrywania własnych umiejętności. Efekty te uzyskuje się poprzez
pomoc w nauce (np. otrzymywanie korepetycji z matematyki czy
języka angielskiego).
Wszystkie zasady życia społecznego w Ośrodku są regulowane poprzez regulamin ustalany wspólnie z wychowankami, jak też
poprzez systematyczną i konsekwentną komunikację między poszczególnymi wychowawcami. W praktyce odbywa się to poprzez
umieszczanie obserwacji w dzienniku zajęć, kartach dziecka. W
przypadku problemów wychowawczych cała kadra spotyka się na
zebraniach społeczności dziecięcej.
Dla podopiecznych, dla których skierowanie do Ośrodka jest
w ich odczuciu „karą” – zorganizowano spotkania indywidualne z
wychowawcami w godzinach popołudniowych. Nie wszyscy uczestnicy Ośrodka przychodzą systematycznie do placówki i pozostają w
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niej w grupie. Do tej pory najczęściej praca z takimi dziećmi kończyła się niepowodzeniem i brakiem kontaktu z nieletnim, a w dalszej
części postępowania - wnioskiem o zmianę środka wychowawczego.
Dlatego też zaczęto wprowadzać Indywidualny Program Resocjalizacji (IPR). Kierownik ustala wstępnie pierwszy termin spotkania i
wyznacza opiekuna nieletniego, po czym wzywa podopiecznego do
Ośrodka zgodnie z przepisami regulującymi uczęszczanie do placówki. Wychowawca pracuje z nieletnim indywidualnie, ustalając
częstotliwość i czas spotkań. Praca nieletniego polega między innymi na wykonywaniu zadań w domu, np. opisaniu swojej rodziny,
swojego problemu, stosunku do szkoły, itp. Na podstawie analizy
tych prac, kontynuowany jest proces socjalizacji nieletniego, poprzez
rozmowy, dyskusje, udzielanie porad, itp.
Program profilaktyki uzależnień jest realizowany w ośrodku w
ciągu całego roku szkolnego. Jako formy oddziaływań służą pogadanki, psychodramy, rozmowy indywidualne.Problemem w pracy z
nieletnimi pozostaje uzależnienie od tytoniu, postrzegane zwyczajowo i potocznie jako „nieszkodliwy” nałóg. Dzieci i młodzież przychodząc do Ośrodka palą papierosy, wyrażając w ten sposób swoją
przynależność do określonego środowiska, traktując palenie jako
nobilitację do dorosłego życia, bądź palą z nudów. Kadra ośrodka
ogranicza dostępność tych czynności, egzekwując abstynencję nikotynową. Jednakże wysiłki w tym zakresie najczęściej nie są wspierane przez rodziny podopiecznych i inne instytucje, w skutek czego
mają nikły wpływ na zmianę postaw nieletnich w tym zakresie.
W ramy programu zaawansowanego wchodzą również zajęcia
z rodzicami – wspieranie właściwych postaw rodzicielskich, korygowanie błędów wychowawczych oraz poprzez wzmacnianie pozytywnych zachowań, wyszukiwanie silnych stron u nieletniego i w
jego rodzinie.
Zasadą wszechobecną w pracy wychowawczej pozostaje zatem akceptacja nieletniego, jego środowiska rodzinnego, szacunek
dla odmienności, dawanie poczucia stabilności, wgląd w problemy
całej rodziny – rozumianej jako system. Taka pomoc ma często charakter interwencji krótkoterminowej albo porady, w tym również
prawnej. Istotną rolę w pracy profilaktycznej odgrywa postawa rodziny wobec instytucji ośrodka kuratorskiego, który winien być po-
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strzegany jako element wspierający system rodzinny, dający wsparcie, uczący i dający możliwość przekraczania własnych możliwości.
Wychowawcy oddziałując na nieletniego, który nie chce poddać się obowiązkowi uczęszczania do placówki, starają się doprowadzić do zmiany postawy wobec stosowanego środka. Wykorzystywany tu model przekazywania informacji opiera się na założeniu
istnienia czterech czynników:nadawcy, przekazu, kanału oraz odbiorcy. Wychowawcy mają możliwość oddziaływania poprzez
nadawcę, czyli osobę atrakcyjną społecznie i akceptowaną przez
dziecko oraz poprzez wybór kanału, czyli wybór rodzaju przekazania
informacji. Treść przekazu nie ulega zmianie, jest nią obowiązek
uczęszczania na zajęcia w ośrodku.
Problematyka badań własnych
W badaniach własnych zastosowano model ilościowy z procedurą sondażu diagnostycznego. Celem badań własnych będzie próba
ukazania indywidualnych czynników ryzyka skutkujących możliwością wystąpienia symptomów demoralizacji nieletnich w ośrodkach
kuratorskich.
Z tak określonego celu wynikają następujące problemy szczegółowe:
1. Jaka jest częstotliwość występowania zachowań ryzykownych w samoocenie badanych nieletnich?
2. Jakie są cechy zachowań ryzykownych w samoocenie badanych nieletnich?
Rozpoznanie zachowań ryzykownych oparto ma metodach
badań typu self report, czyli technik samopisu, samosprawdzania. Te
właśnie metodę zastosowano w badaniach Janusza Surzykiewicza
(2000), autor zadawał młodzieży pytanie o zachowania ryzykowne:
,,Czy z podanych niżej zachowań, które zdarzyły ci się w ciągu 12
miesięcy?’’ i ,,Czy dane zdarzenia dotknęły cię osobiście?”. Pytania
określały – w zamkniętej czterostopniowej skali odpowiedzi (nie
zdarzyło mu się – 1 pkt., raz bądź dwa razy – 2 pkt., kilka razy – 3
pkt., kilkanaście razy – 4 pkt.) – częstotliwość zjawiska w ciągu,
poprzedzającego badanie, jednego roku. Odpowiedzi na te pytania
pozwoliły oszacować liczbę nieletnich podejmujących zachowania
ryzykowne.
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Badaniami objęto 30 nieletnich ośrodka kuratorskiego. Nieletni znajdujący się w przedziale wiekowym od 16 do 17 roku życia
stanowili 80% grupy. Natomiast 16,7% badanych zostało zakwalifikowanych do przedziału wiekowego do 15 roku życia. Z kolei tylko
jeden respondent (3,3%) znajdował się w przedziale wiekowym 18
lat. Stwierdzono, iż co drugi ankietowany wychowywał się w rodzinie niepełnej. Prawie połowa badanych (46,6%) posiadało troje lub
więcej rodzeństwa, 43,3% miało jedno lub dwójkę rodzeństwa. Jedynacy stanowili 10%. Analizując obecny zawód ojców nieletnich,
stwierdzono, że 50% nie posiada zatrudnienia, 30% nie żyje, a 20%
pobiera rentę. Natomiast 60% matek jest bezrobotna lub utrzymuje
się z renty. Posiadające stałą pracę (40%) jest zatrudniona jako woźne lub sprzątaczki.
Wyniki badań
Dokonano analizy częstotliwości zachowań ryzykownych w
samoocenie nieletnich. Badani mogli zaznaczyć odpowiedź na czterostopniowej skali, począwszy od nie zdarzyło mu się -1pkt., raz czy
dwa razy- 2pkt., kilka razy- 3pkt., kilkanaście razy- 4 pkt.) częstotliwość zjawiska w ciągu poprzedzającego badanie jednego roku.. Uzyskane dane przedstawia tabela poniżej.
Tab. 1 Częstotliwość występowania zachowań ryzykownych w samoocenie badanych nieletnich
Zachowania
Nieletni
(n=30)
M
Sd
Rozpowszechniać kłamstwa o innych uczniach
3,86
0,81
Używać w czasie bójki ostrych narzędzi
3,76
0,43
Być wzywanym przez policję do wyjaśnienia, zażywać 3,36
0,88
narkotyki lub inne środki o działaniu uzależniającym
Przymuszać do zachowań seksualnych
3,33
0,75
Utrudniać nauczycielowi prowadzenie lekcji, Zabrać komuś 3,3
0,87
rzecz lub pieniądze, używając siły lub grożąc jej użyciem
Bić się z koleżankami lub kolegami
3,27
0,91
Uciekać z domu
3,23
0,85
Zaczepić i pobić nieznajomą bez powodu
3,17
0,79
Używać wulgarnych słów do nauczycieli, uderzyć na- 3,16
0,98
uczyciela
Bić z całą grupą jednego z uczniów, bić tak silnie, że ktoś 3,13
0,82
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odniósł obrażenia ciała, niszczyć rzeczy należące do nauczyciela, zabierać siłą jakieś przedmioty innym uczniom, przywłaszczyć rzecz lub pieniądze o wartości od 10 zł do 100 zł
Umyślnie potrącać innych
Kupić lub dostać rzecz, o której wiedziałeś, że pochodzi z
kradzieży
Oszukiwać nauczycieli
Niszczyć rzeczy należące do uczniów
Nie wrócić na noc bez zgody rodziców
Przymuszać innych do zrobienia czegoś, na co nie mają
ochoty
Włamywać się do cudzego mieszkania , piwnicy, strychu,
aby sobie coś przywłaszczyć
Obrażać i wymyślać innym uczniom, Zmuszać do czynności upokarzających, np. jakie stosowane są wobec kotów, Zmuszać nauczyciela do kupowania papierosów,
piwa lub innych rzeczy za pieniądze.
Grozić nauczycielowi, zaczepiać innych i prowokować do
zachowań seksualnych, przywłaszczyć rzecz lub pieniądze
o wartości poniżej 10 zł
Przywłaszczyć rzecz lub pieniądze o wartości powyżej 100
zł, upić się
Tak się zachowywać, że rodzice byli wzywani do szkoły z
tego powodu
Grozić użyciem pistoletu, bić już leżącego na ziemi
Umyślnie przewracać innych, Brudzić i malować niezmywalnymi farbami ściany, sprzęt itp.
Bazgrać, pisać po ławkach, ścianach itp.
Grozić użyciem gazu, noża, żyletki, lub podobnych narzędzi
Niszczyć ławki, krzesła wyposażenie szkoły lub inne
przedmioty w miejscach publicznych, podpalać piwnice i
inne miejsca w szkole albo wokół szkoły

3,1
3,09

1,09
0,94

3,08
3,06
3,03
2,96

1,01
0,82
0,96
0,80

2,96

0,76

2,93

0,90

2,83

0,87

2,8

0,84

2,76

0,89

2,66
2,63

0,95
0,85

2,53
2,5

1,10
1,07

2,26

1,08

Poddając analizie dane zestawione w tabeli nr. 1 wynika, że
nieletni z ośrodka kuratorskiego uzyskali najwyższą częstotliwość
zachowań ryzykownych w zakresie ,, rozpowszechniania kłamstw o
innych uczniach” (M=3,86). W dalszej kolejności badani nieletni
podejmowali się zachowań ryzykownych tj.: ,,używania w czasie
bójki ostrych narzędzi” (M=3,76), lub ,,byli wzywani przez policję
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do wyjaśnienia” (M= 3,36), bądź ,, zażywali narkotyki lub inne środki o działaniu uzależniającym” (M= 3,36), albo ,,przymuszali do
zachowań seksualnych” (M=3,33).
Z kolei najniższą częstotliwością zachowań ryzykownych były: ,,podpalanie piwnic i innych miejsc w szkole albo wokół szkoły”
(M= 2,26), lub niszczenie ławek, krzeseł wyposażenia szkoły lub
innych przedmiotów w miejscach publicznych” (M=2,26), albo
,,grozili użyciem gazu, noża, żyletki lub podobnych narzędzi” (M=
2,53), ,,bazgrali, pisali po ławkach, ścianach” (M=2,53).
Z analizy wartości odchylenia standardowego (Sd) wynika, że
największy wskaźnik występuje dla zachowania ryzykownego jak ,,
bazgrać, pisać po ławkach, ścianach” (Sd= 1,10).
W dalszej części analizy dokonano analizy cech zachowań ryzykownych w samoocenie wychowawcy. Uwzględniono odpowiedzi
wskazujące na wielokrotność ich występowania w dwunastu miesięcy. Uwzględniono odpowiedzi „kilkanaście razy” (4pkt.). Uzyskane
dane przedstawia tabela poniżej.
Tab. 2. Analiza cech zachowań ryzykownych w samoocenie wychowawcy
Zachowania
Nieletni(n=30)
Używać w czasie bójki ostrych narzędzi
Grozić nauczycielowi
Niszczyć rzeczy należące do nauczyciela, zażywać narkotyki lub inne środki o działaniu uzależniającym
Niszczyć ławki, krzesła wyposażenie szkoły lub inne
przedmioty w miejscach publicznych, oszukiwać nauczycieli, zmuszać do czynności upokarzających, np. jakie
stosowane są wobec kotów
Upić się, bić tak silnie, że ktoś odniósł obrażenia ciała,
kupić lub dostać rzecz, o której wiedziałeś, że pochodzi z
kradzieży
Bić już leżącego na ziemi, przymuszać innych do zrobienia
czegoś, na co nie mają ochoty, umyślnie potrącać innych,
używać wulgarnych słów do nauczycieli, umyślnie przewracać innych, obrażać i wymyślać innym uczniom
Grozić użyciem gazu, noża, żyletki, lub podobnych narzędzi,
bić z całą grupą jednego z uczniów, uderzyć nauczyciela,
rozpowszechniać kłamstwa o innych uczniach, zaczepić i

244

N
12
11
10

%
40,00
36,66
33,33

9

30,00

8

26,66

7

23,33

6

20,00

pobić nieznajomą bez powodu, być wzywanym przez policję
do wyjaśnienia, włamywać się do cudzego mieszkania ,
piwnicy, strychu, aby sobie coś przywłaszczyć
Zmuszać nauczyciela doi kupowania papierosów, piwa
lub innych rzeczy za pieniądze, niszczyć rzeczy należące
do uczniów, przywłaszczyć rzecz lub pieniądze o wartości
od 10 zł do 100 zł, grozić użyciem pistoletu, zabrać komuś rzecz lub pieniądze, używając siły lub grożąc jej
użyciem, przymuszać do zachowań seksualnych, przywłaszczyć rzecz lub pieniądze o wartości poniżej 10 zł,
tak się zachowywać, że rodzice byli wzywani do szkoły z
tego powodu
Nie wrócić na noc bez zgody rodziców, brudzić i malować
niezmywalnymi farbami ściany, sprzęt itp. podpalać piwnice i inne miejsca w szkole albo wokół szkoły
Przywłaszczyć rzecz lub pieniądze o wartości powyżej 100
zł , zabierać siłą jakieś przedmioty innym uczniom, bazgrać, pisać po ławkach, ścianach itp.
Uciekać z domu, bić się z koleżankami lub kolegami
Zaczepiać innych i prowokować do zachowań seksualnych, utrudniać nauczycielowi prowadzenie lekcji

5

16,66

4

13,33

3

10,00

2
1

6,66
3,33

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, iż 40,0% badanych nieletnich z ośrodka kuratorskiego podejmowało się zachowań
ryzykownych w częstotliwościach kilkunastu razy w zakresie używania w czasie bójki ostrych narzędzi. W dalszej kolejności występują ,,groźby skierowane do nauczyciela” (36,66%), lub ,,niszczenie
rzeczy należących do nauczyciela” (33,33%) albo ,,zażywanie narkotyków lub innych środków o działaniu uzależniającym” (33,33%),
,,niszczenie ławek, krzeseł, wyposażenia szkoły lub innych przedmiotów w miejscach publicznych” (30,00%), ,,oszukanie nauczyciela” (30,0%), ,,zmuszanie do czynności upokarzających, np. jakie
stosowane są wobec kotów” (30,0%). 26,66% badanych nieletnich
,,upijało się” alkoholem, lub podejmowało się aktów agresywnych
tak silnych, że ktoś odniósł obrażenia ciała (26,66%), albo ,,nabywali
lub dostali rzecz, o która pochodziła z kradzieży”(26,66%).
Z kolei najniższą częstotliwością w zakresie podejmowanych
zachowań ryzykownych nieletnich było: ,,utrudnianie nauczycielowi
prowadzenie lekcji” (3,33%), ,,zaczepianie innych i prowokowanie
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do zachowań seksualnych” (3,33%), ,,pobicia z kolegami lub koleżankami” (6,66%), ucieczki z domu (6,66), ,,zabieranie siłą jakieś
przedmiotów innym uczniom” (10,0%), ,,bazgranie, pisanie po ławkach, ścianach”(10,0%), lub ,,przywłaszczenie rzeczy lub pieniędzy
o wartości powyżej 100 zł”(10,0%).
Dyskusja wyników i wnioski
Celem głównym prezentowanego artykułu była próba ukazania indywidualnych czynników ryzyka skutkujących możliwością
wystąpienia symptomów demoralizacji nieletnich w ośrodkach kuratorskich.
Należy zwrócić uwagę, iż wśród badanych respondentów były
osoby niepełnoletnie o niskim poziomie wykształcenia, z powszechnie występującym zjawiskiem opóźnienia szkolnego. Dlatego tak
istotnym jest zapewnienie nieletnim zdobycia odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Nieletni powinni kontynuować naukę, by zwiększyć szansę w przyszłości na zatrudnienie po
opuszczeniu ośrodka w chwili ukończenia 18 roku życia. Jednakże
prowadząc kształcenie nieletnich nie wolno zapominać o wpajaniu
wartości etycznych, a także humanistycznych, które odgrywają niebagatelną role w kształtowaniu postaw moralnych młodych ludzi.
Ponadto celowe jest organizowanie warsztatów i szkoleń z zakresu
autoprezentacji na rozmowach kwalifikacyjnych, pisania życiorysu i
listu motywacyjnego. W ten sposób nieletni konstruktywnie wykorzystaliby czas spędzony w ośrodku.
Wśród badanych nieletnich - 53,4% pochodziło z rodzin dysfunkcyjnych, zaniedbywanych przez rodziców, w których metodą wychowawczą była przemoc fizyczna i psychiczna. Należy osoby te skierować na treningi umiejętności społecznych, nawiązywania pozytywnych relacji w rodzinie. Niniejsze aspekty potwierdzają badania M.
Monist- Czerwińskiej, które wykazały, iż trening umiejętności społecznych znacząco wpływa na poprawę oceny umiejętności społecznych
nieletnich resocjalizowanych w ośrodkach kuratorskich, Ponadto zajęcia
tego typu wspierają rozwój osobowy nieletnich w wymiarze społecznym i moralnym. (M. Monist- Czerwińska, 2012, s.55-56).
Ponadto należy wykorzystać także Trening komunikacji interpersonalnej i zachowań asertywnych lub programy psychokorekcyjne: ,,Zmiana schematów poznawczych dotyczących spostrzegania
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własnej osoby oraz samooceny nieletnich niedostosowanych społecznie prowadzona w nurcie terapii poznawczo- behawioralnej”.
Celem programu jest zmiana sposobu i jakości odbioru ludzi oraz
zjawisk w otaczającej rzeczywistości, a także pozytywna zmiana
obrazu własnej osoby. Dzięki udziałowi w tym programie nieletni
umieją rozpoznać emocje u siebie, jak i u innych osób. Ponadto potrafią wyrażać swoje emocje, nawiązując przy tym pozytywne relacje
z rówieśnikami. Nieletni ujawniają wyraźnie niższy poziom agresji
ogólnej, zwłaszcza fizycznej i werbalnej.
Ponadto nieletni z ośrodka kuratorskiego powinni także pozostać objęci programami kształtującymi empatyczne rozumienie innych, które pozytywnie wpływałoby na kontakty z innymi ludźmi, a
także na okazywanie uczyć wyższych. Niniejsze aspekty potwierdzają również badania przeprowadzone przez A. Węglińskiego, które
wykazują, że długość procesu wykolejenia ma wpływ na wyraźne
obniżenie poziomu zdolności związanych z empatycznym rozumieniem innych osób (A. Węgliński, 1983, s. 320-323).
Nieletni powinni być objęci bezpośrednią formą pomocy między psychoterapią a treningiem interpersonalnym, taką możliwość
pozostawia socjoterapia. Za przykład można podać program
,,Poczucie własnej wartości”. Celem programu socjoterapeutycznego
jest lepsze poznanie i zrozumienie siebie, poprawienie kontaktów z
innymi, rozpoznawanie własnych predyspozycji i nauczenie się pełnego z nich korzystania. Odbiorcami programu jest młodzież szkół
średnich lub gimnazjów. Z problemami funkcjonowania w grupie
rówieśniczej, brakiem kontaktów społecznych, poczuciem osamotnienia, niskim poczuciem własnej wartości, nielubiące siebie. Dzięki
uczestnictwie w tym programie młodzież ma możliwość uczenia się
umiejętności społecznych, nawiązywania kontaktów oraz współpracy
w grupie, odpowiedzialności tworzenia pozytywnego obrazu siebie.
Jak wskazują badania J. Strzemieczny (1988, s. 67) socjoterapia
przyczynia się do zmian w niekorzystnych wzorcach zachowań, które przejawiają się w następujących relacjach: „ja-rówieśnik”, „jadorosły”, „ja-zadanie” oraz „ja-ja” (por. Strzemieczny, 1988, s. 50).
Ponadto nieletni powinni być także objęci treningami w zakresie edukacji mediacyjnej. Program ma na celu przygotowanie wychowanków w ośrodkach kuratorskich do pozytywnego funkcjono-
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wania w rodzinie i środowisku lokalnym. Bowiem nieletni potrzebują przygotowania w zakresie rozwijania umiejętności współżycia z
ludźmi. Bez takiego przygotowania ponowna adaptacja do życia w
społeczeństwie często nie przebiega w sposób prawidłowy i może
przyczynić się do frustracji wychowanków (A.Wojnarska, M. Monist- Czerwińska, A. Lewicka, E. Grudziewska, 2008, s. 26-27).
Jak wynika z badań A. Lewickiej – Zelent poprzez treningi
edukacji mediacyjnej zachowania agresywne nieletnich wypierane są
przez działania konstruktywne, oparte na empatii i asertywności (A.
Lewicka-Zelent, 2008, s 24). Uzyskiwane pozytywne zmiany w wielu aspektach funkcjonowania uczestników programów mediacyjnych
i spotkań mediacyjnych, umacnia w przekonaniu o konieczności
krzewienia idei sprawiedliwości naprawczej i ściśle z nią związanej
mediacji (A. Lewicka-Zelent, 2012).
Natomiast w odniesieniu do osób najbliższych nieletnich
wskazane byłoby przeprowadzenie terapii rodzinnej. To metoda
godna zastosowania w takich sytuacjach rodzinnych, gdzie problemy
pochodzą nie tylko ze strony nieletniego, ale również z patologicznej
interakcji pomiędzy pozostałymi członkami rodziny. W pomocy na
rzecz nieletnich i ich najbliższych mogą uczestniczyć osoby godne
zaufania, stowarzyszenia, fundacje, instytucje kościoły czy inne
związki wyznaniowe.
Nieletni opuszczający placówkę w 18 roku życia wkraczają w
dorosłe życie. Jest do dla nich moment bardzo trudny, szczególnie
wtedy, gdy nie mogą liczyć na pomoc najbliższych. Dlatego też organy administracji rządowej i samorządowej powinny zapewniać
nieletnim pomoc materialną, prawną, psychologiczną, medyczną w
celu zapobiegania konfliktów młodzieży z prawem.
Streszczenie
Niniejszy artykuł ukazuje próbę oceny indywidualnych czynników ryzyka skutkujących możliwością wystąpienia symptomów
demoralizacji nieletnich w ośrodkach kuratorskich. Badaniami objęto
nieletnich z Ośrodka Kuratorskiego nr. 3 w Świdniku. Zapobieganie
czynnikom ryzyka demoralizacji nieletnich jest zjawiskiem skomplikowanym i trudnym do wyjaśnienia, dlatego wymaga wielostronnego naukowego podejścia w zakresie badań etiologicznych. Wielu
trudności dostarcza wypracowanie skutecznych oddziaływań profi-
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laktycznych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych. Dlatego mam
nadzieję, że niniejszy artykuł pozwoli na nieco lepsze zrozumienie
czynników ryzyka demoralizacji nieletnich i być może stanie się
pomocą dla pedagogów w pracy nad prospołecznym ukierunkowaniem zachowań nieletniej młodzieży.
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Mateusz Obrębski

Klasa integracyjna miejscem wsparcia uczniów
z niepełnosprawnością
Kształcenie integracyjne-przegląd piśmiennictwa
Rozpatrując czym jest kształcenie integracyjne na początku warto
przyjrzeć się samemu pojęciu integracja. Pozwoli to na pełniejsze zobrazowanie omawianych pojęć.
Zgodnie z tym co podaje A. Hulek integracja jest „wyrażaniem
się w takim wzajemnym stosunku pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w którym respektowane są takie same prawa (…) i w których
stwarzane są dla obu grup identyczne warunki maksymalnego, wszechstronnego rozwoju. Integracja pozwala więc osobie niepełnosprawnej
być sobą wśród innych. Integracja w takim znaczeniu może mieć zastosowanie do wszystkich sfer życia jednostki niepełnosprawnej”1.
Warto przyjrzeć się kolejnej definicji integracji jaką proponuje
Władysław Dykcik. Stwierdza on iż „integracja jest wyrazem demokratyzacji sposobu życia społecznego, kierunkiem przemian, w których na
każdym etapie życia jednostka ludzka, bez względu na rodzaj i stopień
zaistniałych zaburzeń i ograniczeń rozwojowych, ma zagwarantowane
naturalne środowisko integracyjne”2.
Przyglądając się tym definicjom możemy śmiało stwierdzić, że
integracja ma na celu zapewnienie jednakowych warunków dla wszystkich osób, które są ulokowane w konkretnym etapie życia społecznego.
Integrować, jednoczyć, godzić czy to nie o to chodzi jeśli popatrzymy
na strukturę życia społecznego. Osoba mająca jakieś braki powinna
otrzymać pewien zakres wsparcia od reszty grupy społecznej. Jak powinno się to zadziać? Oczywiście poprzez wspólne bycie w danym
środowisku.
Jeśli już jesteśmy przy łączeniu, scalaniu grupy społecznej możemy przyjrzeć się temu co proponuje M. Soder. Wprowadza on trzy
1

A. Hulek., Świat ludziom niepełnosprawnym, Polskie Towarzystwo
Walki z Kalectwem, Warszawa 1992, s. 13.
2
W. Dykcik., Pedagogika specjalna, UAM, Poznań 1997, s. 329.
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rodzaje integracji pokazując w tym samą formę umiejscowienia i
kooperacji osób w danej grupie:
• „integracje fizyczną”- jednostki z niepełnosprawnością żyją
wśród osób pełnosprawnych jednak opiera się to wyłącznie na samym byciu w tym środowisku, w danej grupie;
• „integracje funkcjonalną” – osoby z niepełnosprawnością
wykonują identyczną aktywność taką jak osoby pełnosprawne, powierzane są tym osobom takie same zadania i cele do zrealizowania;
• „integrację społeczną” – jednostka z niepełnosprawnością
bierze udział w głosowaniach i zabiera głos w sprawach dotyczących
ogółu społeczeństwa-pełnoprawny członek społeczeństwa3.
Podane trzy rodzaje integracji pozwalają ukazać jak włączane
są do grupy społecznej osoby z niepełnosprawnością i jak to wygląda
z ich angażowaniem się w pracę na rzecz dobra społecznego. Dobro
społeczne rozumiane jest tutaj jako element, organizacyjny zadań
które mogą wykonywać osoby z kalectwem. Trzeba jednak pamiętać,
że zadania mogą być zróżnicowane pod względem danego typu niepełnosprawności. Kooperacja, współdziałanie w tym przypadku będzie polegać na uzupełnianiu się osób z kalectwem jak i jednostek
pełnosprawnych się w podejmowanych działaniach. Taki tryb pracy
może przyczyniać się do integracji jednostek jak również do pozyskiwania wielu pozytywnych rozwiązań, które mogą nabywać osoby
z niepełnosprawnością.
W literaturze przedmiotu odnajdujemy definicje integracji A.
Maciarza. Pojęcie te przedstawia jako „kierunek przemian oraz sposób organizowania zajęć i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
który ma na celu:
• stworzenie tym osobom możliwości uczestnictwa w normalnym życiu i dostępu do wszystkich instytucji i sytuacji społecznych;
• kształcenie pozytywnych ustosunkowań i więzi psychospołecznych między pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi;
• stworzenie osobom tym warunków, aby mogły one wychowywać się w swojej rodzinnie, uczyć się i wzrastać w naturalnym
środowisku wśród rówieśników”4.

3
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W. Dykcik., Pedagogika specjalna, UAM, s. 331.

Tworzenie warunków do pracy w których mogły by się angażować osoby z różnymi typami kalectwa ma zapewnić im lepsze
wykorzystanie swoich umiejętności i próbę podjęcia jakiegoś działania w którym mogą się odnaleźć i spróbować swoich sił. Warunki
takie można stwarzać również w edukacji. Proces kształcenia integracyjnego, który jest właściwie poprowadzony może przyczynić się
korzystnie do integrowania uczniów z niepełnosprawnością z osobami pełnosprawnymi.
Zgodnie z tym co proponuje H. Sowińska integracja opiera się
na wielości „procesów edukacyjnych, które polegają na stwarzaniu
dziecku warunków do wszechstronnej działalności podporządkowanej określonym zadaniom integrującym w sobie różne treści skupione we wspólnym bloku tematycznym. Integracja polega tu na łączeniu celów, treści, form realizacyjnych, różnych dziedzin i form aktywności dzieci i nauczycieli w ramach wspólnych jednostek tematycznych”5.
Kształcenie integracyjne jest skupione na wspólnym kontakcie
uczniów z kalectwem i pełnosprawnych. Przy takim kontakcie
oprócz więzi pojawia się wielość rozwiązań, które czerpią dzieci z
kalectwem i pełnosprawne.
W tym procesie edukacyjnym stwarzana jest wielość sytuacji,
które mogą przyczyniać się do nabywania wielu umiejętności zarówno dla osób z deficytami i bez kalectwa:
• „umiejętności służących zdobywania wiedzy;
• umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych
kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi, z osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami innej narodowości i rasy;
• poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju;
• umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;

4

A. Maciarz., Uczniowie niepełnosprawni w szkole masowej, WSP, Zielona Góra 1993, s. 54.
5
H. Sowińska., Integracja w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym,
Polski Dom Wydawniczy ŁAWICA, Poznań 1993 s. 16
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• rozbudzania potrzeby kontaktu z przyrodą”6.
Wszelka działalność kreuje rozbudzanie wiele umiejętności
zarówno ze strony osób pełnosprawnych jak i osób z niepełnosprawnością. Osoby z kalectwem będąc w grupie osób sprawnych odczuwają mniejszy dyskomfort z racji tego, że weszły do tego grupy z
racji programu klasy. Później fakt przynależności zaciera się i powstaje komfort-nie ma skrępowania dla osób pełnosprawnych z
obecności osób z kalectwem w grupie.
Uczeń z niepełnosprawnością w klasie integracyjnej nie zawsze musi czuć się dobrze. Wynika to z licznych uwarunkowań i podejścia innych osób w klasie do danego ucznia z kalectwem. Samopoczucie te może wynikać również z określonego typu kalectwa,
gdyż uczeń może wstydzić się swojego deficytu przed innymi z grupy klasowej.
Sytuacja osób z niepełnosprawnością w klasie integracyjnej-analiza wyników badań własnych
W celu poznania sytuacji osób z niepełnosprawnością w klasie
integracyjnej został przeprowadzony kwestionariusz wywiadu. Pytania w wywiadzie zostały skategoryzowane po to, żeby pozyskać
informacje dotyczące tego jak uczniowie patrzą na swoją niepełnosprawność poprzez pryzmat obecności w klasie integracyjnej. Zaprezentowane niżej pytania mają na celu wskazać o co konkretnie pytano uczniów z danej klasy.
• Jaki jest Twój stosunek do osób z niepełnosprawnością?
• Czym jest uwarunkowany Twój stosunek do osób z niepełnosprawnością?
• Jaka jest Twoja wiedza o osobach z różnymi typami niepełnosprawności
• Jakie są Twoim zdaniem szanse osób z różnymi typami niepełnosprawności na samodzielne życie w społeczeństwie?
osób z niepełnosprawnością ruchową;
osób niewidzących;
6

Dz. U. Rzeczpospolitej Polskiej., Załącznik do Rozporządzenia MEN z
dn. 15 lutego 1999 roku „w sprawie podstawy programowej kształcenia
ogólnego” 1999 , nr.14.
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osób niesłyszących;
osób z przewlekłymi chorobami;
osób z niepełnosprawnością wielozakresową.
• Jak Ty jako osoba z niepełnosprawnością odbierasz postawy
społeczeństwa wobec Ciebie?
• Czy dostrzegasz zróżnicowanie postaw społecznych uwarunkowane:
rodzajem niepełnosprawności;
stopniem niepełnosprawności (lekki, głęboki);
• Czy dostrzegasz wpływ określonego rodzaju niepełnosprawności na zachowanie się wobec tej osoby?
• Czy Twoim zdaniem można mówić o tak zwanym „piętnie”
spowodowanym danym typem niepełnosprawności?
• Jak sądzisz, czy społeczeństwo toleruje wszystkie rodzaje
niepełnosprawności czy tylko wybrane?
• Czy czujesz się jako osoba z niepełnosprawnością tolerowana/tolerowany przez otoczenie w którym przebywasz?
• Czy czujesz się przez Twoja niepełnosprawność dyskryminowana/dyskryminowany?
• Z jakimi postawami miałeś okazję spotkać się ze strony społeczeństwa?
• Jak te postawy wpłynęły na Ciebie? Co czułeś?
• Czy Twoim zdaniem otoczenie społeczne skupia się na niepełnosprawności człowieka czy też na nim jako osobie?
• Czy Twoim zdaniem otoczenie społeczne różnicuje postawy
do osób z niepełnosprawnością:
o wykształceniem?
o wiekiem?
o płcią?
o zawodem?
• Czy Twoim zdaniem osoby z niepełnosprawnością mają
szansę na:
o zdobycie dobrego wykształcenia?
o zdobycie dobrego zawodu?
o zdobycie dobrej pracy?
o założenie rodziny?
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• Czy Twoim zdaniem osoba z niepełnosprawnością ma szansę na ułożenie sobie życia z partnerką/partnerem?
Przedstawione niżej odpowiedzi dają pogląd jak integracja
wpływa na osoby z kalectwem. Udzielone odpowiedzi dają pogląd
jak na swoją niepełnosprawność patrzą osoby ją dotknięte, a także
jak grupa reaguje na te osoby.
Wywiad nr 1 Ania, uczennica- przewlekła choroba
1. Jaki jest Twój stosunek do osób z niepełnosprawnością?
Mój stosunek jest jak najbardziej pozytywny . Sama jestem
osobą z niepełnosprawnością i sądzę, że osoby niepełnosprawne są
bardzo wartościowymi ludźmi.
2. Czym uwarunkowany jest Twój stosunek do osób z niepełnosprawnością?
Jak wspomniałam wcześniej jestem osobą z niepełnosprawnością . Choruje na epilepsje.
3. Jaka jest Twoja wiedza o osobach z różnymi typami niepełnosprawności?
Moja wiedza jest szeroka i dotyczy głównie tematyki epilepsji.
Jeśli chodzi o inne choroby myślę, że jest nieduża . Z chęcią bym
douczyła się, lecz często mam dużo lekcji i czasem mam z nimi
trudności.
4. Jakie są Twoim zdaniem szanse osób z różnymi typami niepełnosprawności na samodzielne życie w społeczeństwie?
- osób z niepełnosprawnością ruchową;
- osób niewidzących;
- osób niesłyszących;
- osób z przewlekłymi chorobami;
- osób z niepełnosprawnością wielozakresową.
Sadzę, że osoby z niepełnosprawnością mają szanse bo teraz
przystosowuje się do nich podjazdy, toalety.
- osoby niewidzące maja małe szanse
- osoby niesłyszące mają szanse, ponieważ lepiej radzą oni sobie w życiu
- osoby przewlekle chore maja szanse w społeczeństwie ale
powinny być wspierane bardziej przez szkoły, placówki itp.
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- osoby z niepełnosprawnością wielozakresową maja najmniejsze szanse, ponieważ ludzie są mało obeznani z tym tematem i
odtrącają takich ludzi
5. Jak Ty, jako osoba z niepełnosprawnością odbierasz postawy społeczeństwa wobec Ciebie?
Ja nie spotykam się z odtrąceniem, ponieważ moje koleżanki
lubią mnie. Epilepsja nie odzywa się zbyt często , więc nie spotykam
się z odtrąceniem.
6. Czy dostrzegasz zróżnicowanie postaw społecznych uwarunkowane:
- rodzajem niepełnosprawności
- stopniem niepełnosprawności (lekki, głęboki);
Widoczne jest to bardziej jeśli chodzi o rodzaj niepełnosprawności. Na szczęście u mnie nie jest to widoczne więc mnie lubią, ale
jeśli widać osobę z niepełnosprawnością to ludzie często spoglądają.
7. Czy dostrzegasz wpływ określonego rodzaju niepełnosprawności na zachowanie się wobec tej osoby?
Tak, jest to widoczne u osób niewidomych i osób na wózku
inwalidzkim.
8. Czy Twoim zdaniem można mówić o tak zwanym „piętnie’’
spowodowanym danym typem niepełnosprawności?
Myślę, że na pewno to występuje, ale na szczęście jak do tej
pory nie spotkałam się z tym osobiście, ponieważ staram się wychodzić na spacery w przyjaznym gronie.
9. Jak sądzisz, czy społeczeństwo toleruje wszystkie rodzaje
niepełnosprawności czy tylko wybrane?
Myślę, że społeczeństwo toleruje niepełnosprawności mniej
widoczne, ale wydaje mi się, że na szczęście się to zaciera.
10. Czy czujesz się jako osoba z niepełnosprawnością tolerowany/tolerowana przez otoczenie w którym przebywasz?
Czuje się tolerowana. Mam fajne grono przyjaciół, którzy często pytają się mnie o to jak z tym się żyje i opowiadam im o tym.
Pomaga im to pomagać mi.
11. Czy czujesz się przez Twoja niepełnosprawność dyskryminowany/dyskryminowana?
W swoim gronie bliskich nie czuje się nietolerowana i jak do
tej pory nie spotkałam się z krytyka czy nietolerancja.
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12. Z jakimi postawami miałeś okazję się spotkać ze strony
społeczeństwa?
Gdy przyszłam do szkoły ze stresu miałam mały atak, wtedy
wszyscy dziwnie mnie obserwowali, ale cieszę się, że mam tak fajna
klasę, bo nikt się nie śmiał, bardziej dopytywali się i starali się zrozumieć, moja wychowawczyni tez rozmawiała z klasą.
13. Jak te postawy wpłynęły na Ciebie? Co czułeś?
W tej sytuacji czułam się trochę skrepowana, zawstydzona i
bałam się iść do szkoły. Dzięki nauczycielom i pedagogowi wróciłam do klasy i spotkałam się z akceptacją.
14. Czy Twoim zdaniem otoczenie społeczne skupia się na
niepełnosprawności człowieka czy też na nim jako osobie?
Myślę, że bardziej na osobie komentując niepotrzebnie, nie wiedząc przy tym nic o niepełnosprawności, która dotyczy człowieka.
15. Czy Twoim zdaniem otoczenie społeczne różnicuje postawy do osób z niepełnosprawnością;
- wykształceniem?
- wiekiem?
- płcią?
- zawodem?
Myślę, że ani wiek, wykształcenie, płeć, zawód nie wpływa na
postawy.
16. Czy Twoim zdaniem osoby z niepełnosprawnością maja
szansę na;
- zdobycie dobrego wykształcenia?
- zdobycie dobrego zawodu?
- zdobycie dobrej pracy?
- założenie rodziny?
Na pewno maja szansę na założenie rodziny jeśli tylko znajdą odpowiednią osobę, Która to zaakceptuje. Wykształcenie także mogą zdobyć, ale było by im ciężko znaleźć pracę i doświadczenie zawodowe.
17. Czy Twoim zdaniem osoba z niepełnosprawnością ma
szansę na ułożenie sobie życia z partnerką/partnerem?
Tak, jeśli tylko trafi na taką osobę, która to zrozumie i taką,
która nie marginalizuje osób niepełnosprawnych.
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Wywiad numer 2 - Tomek, uczeń – niepełnosprawność ruchowa – brak części kończyny – palców u ręki.
1. Mój stosunek do tych osób jest bardzo pozytywny. Sam jestem osoba z niepełnosprawnością, wiec mój stosunek do tych osób
powinien być własnie taki. Traktuje ich z pełnym szacunkiem, życzliwością, a nawet z pewnym podziwem. Osoby te na to zasługują, bo
są to ludzie, którzy mimo swej niepełnosprawności są zupełnie tacy
sami jak inni. Tak samo myślą, czują, żyją.
2. Sądzę, że mój stosunek może wynikać z faktu, że sam jestem niepełnosprawny ruchowo. Ale z drugiej strony moi rodzice
przekazali mi takie wartości, aby z szacunkiem i godnością się odnosić do nich.
3. Wydaje mi się że, dużo o takich osobach wiem z własnego
doświadczenia, ale również dużo czytam o różnych niepełno sprawnościach, a szczególnie o niepełno sprawnościach ruchowych.
4. Osoby z niepełnosprawnością ruchową maja spore szanse
życie samodzielne. Jednak inne typy np. osoby niewidzące czy niepełnosprawne wielozakresowo muszą korzystać z pomocy innych,
jest to spowodowane zapewne tym, aby zapewnić takim osobom
bezpieczeństwo.
5. Postawy te odbieram dobrze. Nigdy nie miałem niemiłych
sytuacji z tym związanych. Osoby, które są ze mną w bliskich relacjach nie maja z tym problemu i w pełni mnie akceptują.
6. Wydaje mi się, że ludzkie postawy społeczne zalezą właśnie
od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Ludzie w pewnym sensie
czuja lęk i obawy przed osobami np. z niepełnosprawnością w stopniu głębokim.
7. Myślę, że rodzaj niepełnosprawności ma trochę wpływ na
zachowanie się tych osób. Jednak dużą role odgrywa indywidualne
nastawienie i akceptacja samego siebie.
8. „Piętno” na pewno występuje, ale ja nigdy tego nie doświadczyłem. Wydaje mi się, że „piętno’’ spowodowane jest tym, że
istnieją stereotypy o ludziach z niepełno sprawnościami.
9. Wydaje mi się, że społeczeństwo w dzisiejszych czasach coraz bardziej to akceptuje. Ludzie pomagają niepełnosprawnym np. w
autobusach, jako wolontariusze w fundacjach.
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10. Zdecydowanie tak. Ludzie, którymi się otaczam są dla
mnie pomocni, życzliwi. Jest mi z tego powodu miło, że mimo tego
że jestem od nich „inny’’ to mnie tolerują i szanują.
11. Kiedyś na pewno byłbym dyskryminowany, ale, że nasze społeczeństwo jest w pewnym sensie „zapoznane’’ z tym problemem jakim
jest niepełnosprawność to oni stali się bardziej tolerancyjni dla nas.
12. Szczerze mówiąc to te postawy były pozytywne. Ludzie
pomagają mi np. w autobusie – kasowanie biletu, czasem nawet
przepuszczają mnie w kolejce w sklepie.
13. Czuje się w tych sytuacjach miło i cieszę się, że są jeszcze
na świecie osoby z tak dobrym sercem.
14. Ludzie na pierwszy rzut oka patrzą tylko na niepełnosprawność. Może się wydawać, że ludzie czasem boja się takich
osób. W sumie, to rozumiem ich obawy.
15. Z doświadczenia wiem, że jeżeli chodzi o takie postawy to
zależą one od wartości, ideologii, wyznania jakie ma każda osoba, a
nie są one związane z wymienionymi.
16. Sądzę, że osoba z niepełnosprawnością ma szansę zdobyć
sukces w każdym aspekcie życia zarówno jeżeli chodzi o wykształcenie, pracę i rodzinę. To wszystko zależy od indywidualnych celów,
marzeń i aspiracji indywidualnej osoby.
17. Z całą pewnością tak! Uzasadnię to, tym, że nieważne jaki
ktoś jest, tylko liczy się to co człowiek ma w środku, w sercu. Każdy, nawet niepełnosprawny ma prawo do miłości.
Wywiad numer 3 – Bartłomiej uczeń – niepełnosprawność
ruchowa – porusza się na wózku ze względu na niedowład kończyn dolnych.
1. Mój stosunek do takich osób jest jak najbardziej pozytywny.
Sam jestem niepełnosprawny ruchowo także rozumiem takie osoby,
jednocześnie współczuje im.
2. Może tym, że sam jestem sparaliżowany, lecz rodzice od
zawsze uczyli mnie szacunku do innych osób zwłaszcza osób chorych, potrzebujących.
3. Myślę, że mam dużą wiedze na ten temat, ta tematyka nie
jest mi obca. Często przeglądam strony internetowe, dużo czytam na
temat różnych typów niepełnosprawności. Również w szkole poruszany jest ten temat.
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4. Moim zdaniem osoby z niepełnosprawnością ruchowa mają
duże szanse na usamodzielnienie się, mówię z doświadczenia. Jako
taka osoba funkcjonuje prawidłowo, jest dużo ułatwień np. podjazdy
pod szkołę, aptekę, które naprawdę pomagają w życiu, również rodzice mi pomagają, co naprawdę ułatwia mi życie. Jeżeli chodzi o
osoby niewidome to na pewno ciężko im będzie funkcjonować samodzielnie, właściwie można się tego nauczyć, ale to trudne i czasochłonne. Osoby niesłyszące podobnie jak niewidome, chociaż mam
kolegę, który jest niesłyszący i naprawdę nieźle sobie radzi w życiu.
Osoby z przewlekłymi chorobami maja utrudnione funkcjonowanie
w życiu. Bez pomocy innych, myślę, że trudno będzie funkcjonować
takim osobom.
5. Może dlatego, że akceptuje fakt, że jestem niepełnosprawny, podchodzę do tego z dystansem to myślę, że ludzie odbierają
mnie bardzo pozytywnie, normalnie ze mną rozmawiają, koledzy i
najbliższe otoczenie traktują mnie jak zdrowego człowieka, za co
jestem wdzięczny.
6. Myślę, że tak. Ale to zależy od rodzaju niepełnosprawności.
Społeczeństwo nie akceptuje lub po prostu boi się takich osób.
7. Tak, wiele razy spotkałem się z taka sytuacją. Jak wracałem
ze szkoły lub jestem w sklepie to zwłaszcza starsze osoby podchodzą
do mnie, pytają co się stało, czy mi pomóc ?
8. Na pewno tak, ale to już zależy od rodzaju i stopnia danej
niepełnosprawności i przede wszystkim reakcji ludzi, jaki mają do
tego stosunek.
9. To zależy od ludzi. Znam osoby, które są tolerancyjne, moi
najbliżsi koledzy, koleżanki. Rodzina akceptuje ten fakt, i tak jak
wspomniałem wcześniej, traktują mnie jak zdrową osobę. Wiem, że
zdarzają się sytuacje gdzie ludzie nie akceptują osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych, których niepełnosprawność jest widoczna.
10. Tak jak wcześniej wspomniałem czuje się osobą akceptowana i tolerowaną, czasami koledzy żartują sobie, że idziemy na
boisko żeby pograć w nogę (śmiech) ja oczywiście idę, to znaczy
jadę (śmiech) żeby im kibicować.
11. No fakt, gdybym mógł chodzić może było by mi trochę łatwiej w życiu, a na pewno szybciej, ale z drugiej strony może nie
byłbym tak rozpieszczany przez rodziców.

261

12. Z naprawdę różnymi. Zazwyczaj ludzie chcą mi pomóc,
współczują, ale zdarzają się przypadki, zwłaszcza osoby młode, że
po prostu wyśmiewają się „ Zobacz on już chyba nie pobiega sobie’’.
Ale szczerze mówiąc nie ruszają mnie takie komentarze.
13. Wiadomo jest mi czasami smutno, bywają chwile zwątpienia, ale dzięki temu, że mam wspaniałą rodzinę i znajomych szybko
się otrząsam i jest wszystko w porządku.
14. Hmm myślę, że bardziej na człowieku, a niepełnosprawność to tylko dodatek.
15. Na pewno, osoby niepełnosprawne z wykształceniem maja
większe uznanie w społeczeństwie, pomimo niepełnosprawności
takie osoby mają cel i dążą do jego realizacji w sumie tak jak ja.
Osoby młodsze traktuje się lepiej, tak mi się wydaje, większość starszych osób nam współczuje. Jeżeli chodzi o płeć to myślę, że nie ma
to większego znaczenia. A jeżeli chodzi o zawód, to osoby są szanowane, osoby zdrowe czuja respekt i podziw.
16. Pewnie, że mają co prawda muszą włożyć w to więcej wysiłku i naprawdę tego chcieć. Zdobycie wykształcenia, zawodu, pracy jest możliwe ale zależy to od osoby, oraz od społeczeństwa. Jeżeli
chodzi o założenie rodziny to mówiąc o sobie jestem pewien, że
mam taką szansę, wystarczy chcieć (śmiech) ale są osoby, które potrzebują stałej opieki i bez pomocy innych nie potrafią funkcjonować, także ciężko będzie im znaleźć partnera, partnerkę i ułożyć
sobie życie, wręcz jest to niemożliwe.
17. Myślę, że tak. Mam nadzieję, że znajdę w przyszłości żonę, będę miał dzieci. Mam kolegę, który podobnie jak ja jest niepełnosprawny i ma żonę, zdrowe dzieci. Także niepełnosprawność niczego nie wyklucza, żeby być szczęśliwym.
Streszczenie
Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością we współczesnych czasach jest dosyć trudne. Wynika to z licznych barier, które
napotykają te osoby na swojej drodze. Ograniczenia te są pewnym
swoistym znakiem czasu. Pokazują one jak świat się zmienia, rozwija się, gna do przodu. Same udogodnienia nie są niczym złym jednak
w wielu przypadkach zapomina się je właściwie dostosować pod
kątem osób z niepełnosprawnością. Zmiany takie możemy również
obserwować w edukacji. Liczne reformy i działania powierzchownie
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poprawiają sytuację osób z różnymi deficytami rozwojowymi. W
wielu przypadkach o losie dziecka z niepełnosprawnością decyduje
to jaki stopień niepełnosprawności mu się przypisze. Patrząc na to w
ten sposób możemy śmiało stwierdzić, że o dalszej przyszłości
dziecka decyduje pewien przypadek-ruletka. Nie zawsze się jednak
tak dzieje, przy odpowiedniej diagnozie-jej prawidłowym przeprowadzeniu dziecko może mieć to szczęście i zostanie skierowane do
klasy integracyjnej.
Artykuł jest próbą wskazania jak funkcjonują klasy integracyjne w kontekście oczekiwań dziecka z niepełnosprawnością. Tekst
ma na celu pokazać jak ważne jest kształcenie integracyjne dla
dziecka z kalectwem. Zwraca on uwagę na korzyści jakie daje taki
typ kształcenia oraz co wnosi sam pobyt dziecka z niepełnosprawnością wśród rówieśników pełnosprawnych.
Słowa kluczowe: klasa integracyjna, integracja, osoba z niepełnosprawnością, wsparcie, nauczanie specjalne
Summary
Integration class with place of supporting pupils with disability
Functioning of persons with disability in contemporary times
is quite difficult. The one of numerous barriers which these persons
are coming across on it road results. These restrictions are a certain
specific sign of the times. They are demonstrating world is changing,
is developing, is rushing ahead. However very conveniences are
nothing bad in many cases they forget actually to adapt them under
the angle of persons with disability. We can also observe such
changes in the education. Numerous reforms and action superficially
are improving the situation of persons with different developmental
shortages. In many cases about the fate of the child with disability it
is deciding what grade of disability will attribute itself to him. Looking at it in this way we can boldly state that he is deciding on the
distant future of the child certain case-roulette. Not always however
this way he happens, at appropriate for diagnosis for her correct conduct the child can have this happiness and will be directed at the
integration class.
The article is an attempt to point how integration classes are
functioning in the context of expectations of the child with disability.
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The text is aimed at demonstrating an integration education is important for the child with the disability. He is paying attention to benefits such a type of the education is giving which as well as what very
stay of the child is carrying with disability amongst fully fit peers.
Key Words: integration class, integration, person with disability, support, special teaching
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Kacper Mirosław Milkowski

Kierunek rozwoju badań osmologicznych
Wstęp
Przedmiotem badań poruszonych w niniejszej pracy jest problematyka badań osmologicznych. Przedmiotem zainteresowania
osmologii jest przede wszystkim identyfikacja osób na podstawie
zapachu przez odpowiednio to tego wytresowane psy. Osmologia (z
języka greckiego: osmé - zapach, węch, natomiast lógos– nauka)1
jest jednym z działów techniki kryminalistycznej. W literaturze
można jeszcze się spotkać z takimi określeniami jak chociażby odorologia, czy olfaktronika2. Cały czas do tej pory nie udało się opracować urządzenia, które w pełni zastąpiłoby posługiwanie się specjalnie wyszkolonymi do tego psami3. Badania te stanowią cały czas
przedmiot wielkiego zainteresowania przez osoby zajmujące się
kryminalistyką ze względu na to, że osmologia nie została w pełni
jeszcze odkryta i wykorzystana. Rozwój przestępczości i chęć skuteczniejszego ścigania sprawców przestępstw powoduje, że rozwija
się ona coraz bardziej dynamicznie. Funkcjonariusze Policji wiążą
wielkie nadzieje z tą metodą identyfikacji, gdyż każda osoba na
miejscu zdarzenia pozostawia swoje molekuły zapachowe. Osmologia należy do grupy najmłodszych dziedzin polskiej kryminalistyki.
Przez polską Policję stosowana jest dopiero od kilkunastu lat, jednak
już udało się wdrożyć odpowiednie procedury i standardy przeprowadzania takich badań. Zauważyć należy jednak, że metodyka przeprowadzania badań cały czas jest udoskonalana. Obejmuje ona już
kompleksowe podejście do osmologii. Odbywa się wszystko od wyboru psów, poprzez specjalistyczne szkolenie, na późniejszej weryfikacji umiejętności ich kończąc. Opracowane są wytyczne w jaki
1

W. Kopaliński., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z
almanachem, Warszawa 1994, s. 305, 369.
2
D. Wilk., Kryminalistyka. Przewodnik, Toruń 2013, s. 277.
3
J. Moszczyński., Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych. Przyczyny i zakres stosowania subiektywnych ocen w wybranych metodach identyfikacji człowieka, Olsztyn 2011, s. 166.
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sposób krok po kroku przeprowadzać wszystkie działania związane z
zabezpieczeniem, pobraniem, czy przechowywaniem zapachu. W
Polsce funkcjonują także jednolite standardy dotyczące pomieszczeń,
w których badania takie są przeprowadzane.
W wielu krajach identyfikacja osmologiczna traktowana jest
jedynie jako czynność operacyjno-rozpoznawcza, a nie dowód, który
można wykorzystać w postępowaniu dowodowym. Polskie orzecznictwo nadało jednak tej metodzie identyfikacyjnej rangę pełnowartościowego dowodu. W orzecznictwie jednak występują rozbieżności, czy można na jego podstawie wydać wyrok, gdy jest to jedyny
dowód obciążający w sprawie. Brak dokładnych informacji o wartości diagnostycznej metody oraz mała ilość badań powoduje, że do tej
metody podchodzi się w sposób sceptyczny. Pomimo dość dużego
zainteresowania tą metodą, to jednak w literaturze fachowej tematyka ta poruszana jest dość rzadko. Powstało wiele badań pilotażowych, jednak dopiero dalsza ich kontynuacja spowoduje, że będzie
można tworzyć tezy, które dadzą odpowiedź o efektywności owej
metody. W Polsce podwaliny osmologii stworzył T. Bednarek.
Ocena przydatności psa do identyfikacji zapachowej
Przesłankami, które decydować będą o tym, czy pies się nadaje, a jeżeli tak to jak rasa, decydować będzie próg pobudliwości receptorów oraz liczba zapamiętywanych (rozróżnianych) zapachów.
Podkreślić należy, że wszystkie wartości jakie są podawane, w
związku ze skutecznością, czułością, czy ilością receptorów są szacunkowe, gdyż badania w tych zakresach nie są w stanie nigdy
wskazać precyzyjnej liczby. Problematyka węchu psa od strony badań naukowych jest dosyć słabo opracowany. Dopiero od niedawna
zaczęto dostrzegać wielki potencjał węchu psiego i co za tym idzie,
rozpoczęto wiele badań. Należy jednak zauważyć, że wszystko jest
w początkowej fazie. Należy wskazać także, że nie wszystkie psy
nadają się do pracy węchowej. Wpływ na to, który pies zostanie
zakwalifikowany ma wiele czynników. Stąd tak bardzo ważne jest
wybranie właściwego psa, ażeby zainwestowany czas, środki oraz
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nakłady pracy nie poszły na marne, na psa, który nie będzie nadawał
się do pracy węchowej4.
W Stanach Zjednoczonych dokonano porównania psów z urządzeniami w zakresie detekcji materiałów wybuchowych. Aparatury
mają przewagę nad psami, jeżeli chodzi o czas pracy, gdyż pomiarów
za pomocą określonego przyrządu dokonywać możemy teoretycznie
cały czas, 24/h, natomiast w przypadku wykorzystania psa możemy w
sposób skuteczny korzystać z jego usług przez 8 h. Należy zaznaczyć,
że w ciągu godziny pies, aby zachować prawidłową identyfikację zapachową pracuje przez 20 minut, po czym ma 40 minutową przerwę.
Na psa duży wpływ ma także jego przewodnik, co wykluczone jest w
wypadku maszyny obsługiwanej przez określonego pracownika. Czas
eksploatacji urządzeń dokonujących detekcji wynosi do 10 lat. Natomiast pies jest przeważnie w służbie przez 6-8 lat. Na korzyść psa
przemawia za to bardzo dobra odporność na zakłócenia, a przede
wszystkim szybkość dokonywanej detekcji. Przyrząd nie jest też tak
mobilny podczas dokonywanych detekcji jak pies. Zwierzę dokona
także precyzyjnego wskazania źródła zapachu, czego żadne urządzenie
nie jest jeszcze w stanie dokonać. Za psem postuluje także ekonomia.
Kupno i wyszkolenie psa to koszt około 6 tys. dolarów (w warunkach
polskich są to liczby dużo mniejsze), natomiast zakup detektora to
kwota około 45 tys. dolarów. Roczny koszt utrzymania też wskazuje
na psa, gdyż jest to maksymalnie 2 tys. dolarów, czyli o połowę mniej.
Jeżeli chodzi o takie parametry jak awaryjność (niezdolność psa) to
liczby są zbliżone. W obu przypadkach wydawanie certyfikatów odbywa się co 2 lata5.
Powyższe zestawienie pokazuje, że pomimo wielkiego rozwoju technologicznego jaki nas otacza to jednak pies w tych najważniejszych kwestiach ma przewagę. Może w przyszłości powstanie
maszyna, która będzie lepsza aniżeli psi węch, jednak do tego momentu to zwierzę wydaje się niezastąpione. To samo dotyczy dokonywania badań w zakresie identyfikacji osmologicznej. Nie powstał
4

T. Jezierski., M. Walczak., D. Glanc., A. Górecka., M. Dziubińska.,
Zmysł węchu psów i jego praktyczne wykorzystanie, Jastrzębiec 2008, s. 23.
5
K. Furton., L. Myers., The scientific foundation and efficacy of the use
canines as chemical detectors for explosives, “Talanta” 2001, s. 487 – 500.
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jeszcze żaden e-nos, czy chromatograf gazowy, który byłby w stanie
zastąpić policyjnego czworonoga.
Wartość diagnostyczna badań osmologicznych
Organy procesowe w przeprowadzanych badaniach osmologicznych praktycznie zawsze zadają pytanie o ich wartość diagnostyczną. Należy podkreślić, że nie wolno utożsamiać wartości dowodowej z diagnostyczną. Można również spotkać się z takimi nazwami odnoszącymi się do powyższego pojęcia, jak wydolność określonej metody, czy jej wiarygodność. Wartość diagnostyczna charakteryzuje się tym, że wskazuje odsetek rezultatów pozytywnych, negatywnych oraz wskazuje ilość tych, których nie można było przeprowadzić. Trzeba podkreślić, że prawidłową wartość diagnostyczną
zaciemniają procedury, które cały czas są udoskonalane, zatem ulega
ona cały czas zmianom. Wpływ będzie miał chociażby poziom wytresowania psów w zakresie przeprowadzania badań osmologicznych, jego indywidualne predyspozycje, wykształcenie przewodnika
lub też inne czynniki. Nie posiada się na ten temat przeważnie w
przeprowadzanych badaniach za dużo informacji, toteż trudno potem
obiektywnie oceniać rezultaty. Należałoby takie badania przeprowadzać na obszernym materiale, przy wykorzystaniu wielu psów, bez
obciążenia ciężarem bieżącej sprawy karnej, czy emocji związanych
z postępowaniem.
Bardzo często przy podawaniu wartości diagnostycznej mylone są np. parametry6. Wskazuje się przykładowo badania prowadzone wg G. Schoon, które zestawiane są ze zwykłym odsetkiem wskazań w warunkach eksperymentu. Ten drugi jest zaledwie tylko wskazaniem pomocniczym, ponieważ obliczenia prawdopodobieństwa
wystąpienia zafałszowanego wyniku można tak naprawdę wyliczyć
sobie bez korzystania z psów i przeprowadzania jakichkolwiek badań7. Także przytaczanie spraw na potrzeby określania wartości diagnostycznej wykorzystania osmologii trzeba traktować z ogromną
rezerwą, gdyż zazwyczaj nie mamy podanych dokładnych informa6

T. Jezierski., Uwagi w sprawie obiektywizacji badań osmologicznych –
zastosowanie bazy danych dotyczącej pracy psów specjalnych, „Problemy
Kryminalistyki” 2002, nr 236, s. 64.
7
Ibidem.
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cji, czy badania prowadzone były według określonej metodyki, przy
zastosowaniu wypracowanych standardów, a również czy nie zawiódł w przeprowadzanych badaniach czynnik ludzki.
Pozytywna identyfikacja zapachowa nie jest równoznaczna ze
sprawstwem przestępstwa, czego bardzo często nie zauważają przeciwnicy badań osmologicznych. W przypadku określonych identyfikacji pozytywnych, które nie doprowadzają do pociągnięcia wskazanej osoby do odpowiedniości karnej nie debatuje się na temat tego,
czy owa osoba miała może dużo wcześniej kontakt z miejscem zdarzenia lub mogła mieć styczność z przedmiotem, na którym zostały
zabezpieczone molekuły zapachowe.
Można się także zastanawiać ile w przypadku opracowanej
polskiej metodyki należy przeprowadzić prób, ażeby stwierdzić wartość diagnostyczną. Kilkadziesiąt prób niestety będzie tutaj zdecydowanie za mało. Należałoby przeprowadzić badania na większą
skalę, jednak wiązało by się to z wielkimi nakładami finansowymi.
Ciekawym rozwiązaniem w tym zakresie będzie wdrożenie komputerowej bazy danych, która obejmowałby wszystkie laboratoria kryminalistyczne przeprowadzające badania osmologiczne. Taki zabieg
pozwoliłby na precyzyjne określenie wartości diagnostycznej8. W
przypadku takiej bazy można by było dokonywać także ocen jakościowych psów do przeprowadzania badań osmologicznych.
Mając na uwadze powyższe wątpliwości co do podawanych w
literaturze wartości diagnostycznych można wskazać, że według
badań wykonanych w Holandii pies, który był najskuteczniejszy miał
65% trafnych wskazań, lecz ten który wypadł najsłabiej zaledwie
26%. W przypadku wskazań fałszywych to najskuteczniejszy miał
22%, a najsłabszy aż 59%. W polskich warunkach również badania
owe zostały wykonane i najlepszy pies służbowy, jeżeli chodzi o
wskazania trafne miał 72,7%, a najgorszy natomiast 32,1%, W przypadku wskazań fałszywych kształtowało się to odpowiednio 15,5%
do 52,8%9.

8
9

Ibidem, s. 66 – 67.
J. Widacki., Kryminalistyka, Warszawa 2012, s. 310.
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Badania, które zostały przeprowadzone przez L. Brispin i S.
Austad10 wykazały, że psy, które posiadali dokonywały identyfikacji
zapachu w 93,1% przypadkach, gdzie zapach był pobrany z dłoni ich
przewodników. Zapach był nanoszony na przedmioty przez 30s, a
samo badanie odbywało się dopiero po 24 h. Następnie owe badanie
zostało zmodyfikowane, że zapach nanoszono na przedmioty, na
których już wcześniej określona osoba naniosła swój zapach. W takiej sytuacji skuteczność identyfikacji zapachowej wyniosła 75,7%11.
W badaniach przeprowadzonych w 1994 r., ślady zapachowe
pobierano na materiał wykonany z bawełny przez pół godziny z
przeróżnych fragmentów ciała i umieszczano w słoikach. Następnie
czekano przez kilka dni (od 2 do 4) i sprawdzano, jak wypadnie
identyfikacja zapachowa u psów. W 80% przypadkach było to
stwierdzenie prawidłowe12.
Bazując na określaniu prawdopodobieństwa można wskazać
wyniki przedstawione przez A. Maciejewskiego, który uważa, iż jest
to w kwestii związanej z przypadkowym wskazaniem 1:400013. Warto zwrócić uwagę, że rosyjscy naukowcy stwierdzili, że w sytuacji,
gdy do identyfikacji osmologicznej wykorzystane zostaną trzy psy
służbowe to prawdopodobieństwo wystąpienia pomyłki wynosić
będzie 1:100000014.
Wskazać należy, iż ciężko jest określić wartość diagnostyczną
metody w sytuacji, gdy nie ma wypracowanej międzynarodowej
metodologii przeprowadzania takich badań. Niektórzy określać będą
rezultaty, chociażby wykorzystując psy służbowe, które miały próby
kontrolne przed określonym eksperymentem, a niektórzy nie będą.
10

L. Brispin., S. Austad., Testing the individual odour theory of canine
olfaction, “Animal Behaviour” 1991, nr 42, s. 63 – 69.
11
T. Bednarek., Wartość diagnostyczna badań osmologicznych, „Problemy Kryminalistyki” 2006, nr 254, s. 15.
12
R. Settle., B. Sommerville., J. Mc Cormick., D. Broom., Human scent
matching using specially trained dogs, “Animal Behaviour” 1994, nr 48, s.
1443 – 1448.
13
P. Kozioł., G. Sutkowsk.i, Identyfikacja zapachów – przypadek czy
pewność?„Problemy Kryminalistyki” 1998, nr 222, s. 37.
14
Z. Ruszkowski., M. Pankowski., Sprawozdanie z delegacji służbowej
do Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych MSW w Moskwie, „Biuletyn
Informacyjny” 1993, nr 91, s. 29.
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W wynikach badań niestety nie ma o tym mowy, więc ciężko zestawiać je ze sobą. Jak widać rozbieżności w określaniu wartości diagnostycznej są duże, zatem dopiero ujednolicenie i standaryzacja
badań pozwoli na wypracowanie prawidłowych metod określania
wartości diagnostycznych.
Wątpliwości odnoszące się do badań osmologicznych
W kwestiach związanych z badaniami osmologicznymi jest tylu samo zwolenników, co przeciwników. Doktryna dzieli się na zwolenników wykorzystania badań osmologicznych jako pełnoprawnego
dowodu i tych, którzy twierdzą, że nie powinno tak być. Pożądane
jest prowadzenia dalszych badań nad udoskonaleniem tej metody
identyfikacji sprawców przestępstw. Niestety nie jest to metoda,
która tak jak badania DNA gwarantuje prawie 100% pewność. Z
technicznego punktu widzenia jako detektor wykorzystujemy psa
służbowego, który w zależności od dnia może dokonać różnej detekcji. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich jego reakcji lub
zachowań w określonej sytuacji, bądź pod wpływem różnych bodźców jakim może być poddany.
W każdej debacie na temat badań osmologicznych przytacza
się możliwość wystąpienia efektu Mądrego Hansa, nazywanego także efektem Rosenthala, który to charakteryzuje się tym, że za pomocą niewerbalnych gestów można u psa wywołać określoną reakcję.
Sytuacja taka jednak pozwala wyeliminować ułożenie słoików w taki
sposób, żeby przewodnik psa służbowego nie wiedział, gdzie
umieszczony został ślad zapachowy, który podlega porównaniu.
Przewodnik z psem służbowym opuszcza pomieszczenie, w którym
dokonuje się rozpoznawania, a w tym czasie biegły zmienia układ
ciągu selekcyjnego15. Wyeliminować efekt Mądrego Hansa mogłoby
rotacyjne korzystanie z psów. Polegałoby to na tym, że przewodnik
bierze wcześniej sobie nieznanego psa do badań osmologicznych i
dokonuje z nim czynności identyfikacyjnych. W praktyce jednak
taka sytuacja jest niestety nierealna.

15

J. Wójcikiewicz., Metaekspertyza osmologiczna, „Z Zagadnień Nauk
Sądowych” 1998, nr 37, s. 163.
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W literaturze wskazuje się, że jeżeli pies do przeprowadzania
badań osmologicznych podczas pierwszej próby wskaże określony
zapach to nie będzie miał większych problemów, żeby wskazać je w
kolejnych próbach. Będzie się zatem trzymał określonego zapachu
przez wszystkie prowadzone próby, co może dać złudne wystąpienie
jedności zapachowej materiału zabezpieczonego i pobranego16.
Uniknięcie tego typu sytuacji ma zagwarantować wykorzystanie nie
jednego, a minimum dwóch psów służbowych.
Jako argument przeciwko wartości dowodowej ekspertyzy
osmologicznej podaje się, że w tej dziedzinie są jeszcze wielkie braki
poznawcze. Nikt nie jest w stanie jeszcze powiedzieć w sposób pewny, np. w jaki sposób pobudzane są receptory odpowiedzialne za
identyfikację zapachu, z czego składa się zapach ludzki, czy jest
niepowtarzalny, czy jakiekolwiek czynniki mogą wpływać na jego
zmianę etc. Badania w zakresie osmologii można określić, że „raczkują”, co niestety przemawia przeciw temu działowi techniki kryminalistycznej17. Przez to wskazuje się, że nie może w takiej sytuacji
dowód osmologiczny stanowić pełnego, wiarygodnego dowodu naukowego. Jednak należy pamiętać, że od dowodu osmologicznego
nie oczekuje się tego, aby był „królową dowodów”, a jedynie, żeby
w ramach całego materiału dowodowego pozwalał na poznanie
prawdy i pomagał podczas rozstrzygania wątpliwości na sali sądowej18. Toteż nikt nie każe traktować wyników badań osmologicznych
bezkrytycznie.
W polemice przeciwko osmologii wskazuje się także niską
skuteczność przeprowadzonych badań. Wskazuje się na literaturę
zagraniczną, gdyż w Polsce badania nie były prowadzone, aż na tak
wielką skalę. Zaznaczyć należy, że w innych państwach nie zostały
wypracowane prawidłowe standardy i procedury, których zadaniem
jest eliminacja błędów. Wypracowana w polskich warunkach metodyka przeprowadzania badań osmologicznych pozwala na weryfika16

R. Jaworski., Identyfikacja zapachu czy emocji?, „Problemy Kryminalistyki” 1999, nr 224, s. 54.
17
Ibidem, s. 56.
18
T. Bednarek., Wariografia kontra osmologia – o tym, jak identyfikacja
zapachów może wywołać niepotrzebne emocje, „Problemy Kryminalistyki”
1999, nr 224, s. 58 – 59.
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cję rezultatów prowadzonych działań. Sama konieczność przeprowadzania sprawdzenia dyspozycji psa, czy atrakcyjności zapachowej
pozwala na zniwelowanie ilości błędów19. Na dzień dzisiejszy nie
jest to metoda, która gwarantuje 100% skuteczność, co nie powinno
wzbudzać jakichkolwiek wątpliwości. Może w przyszłości powstanie
e-nos, który pozwoli na identyfikację równą pewności.
Przeciw korzystaniu z badań osmologicznych przez organy
procesowe przemawia także tzw. atrakcyjność materiału zabezpieczonego lub pobranego. Polega to na tym, że niektóre zapachy dla
psa są na tyle przyciągające, że pies służbowy będzie przy każdej
próbie wskazywał słoik, w którym znajduje się tampon TZMO z
danymi molekułami zapachowymi. Dążyć do wyeliminowania z
badań tego typu sytuacji można za pomocą stosowania prób kontrolnych. Niestety nie są zbadane przyczyny występowania owego zjawiska20. Jednak, jak słusznie zauważa J. Widacki śladu zapachowego
człowiek nie jest w stanie zobaczyć, a zatem może dojść do sytuacji,
że doszło do zabezpieczenia zapachu, który nie istnieje. Może taki
stan rzeczy powodować nietypowe sytuacje związane z reakcją psa
służbowego21.
Przeciwnicy wskazują także na to, że nie ma w przypadku
przeprowadzania ekspertyzy pewności co do tego, czy pies potrafi
rozróżnić w zapachu człowieka ten pierwotny i ten wtórny. Niezbadane także pozostaje to, czy przy identyfikacji zapachowej pies przeznaczony do przeprowadzania badań osmologicznych wybiera ten
zapach, który jest w pełni zgodny, czy wybiera także ten podobny22.
W literaturze23 można spotkać się z poglądem, że „wiadomości specjalne” w jakie wyposażony jest biegły z zakresu osmologii to
tylko interpretacja reakcji psa. Nie można jednak zgodzić się z takim
poglądem, gdyż w sferę działań wchodzi oprócz interpretacji reakcji
również typowanie miejsc, z których można zabezpieczyć zapach,
19

Ibidem, s. 59.
T. Bednarek., Dowód osmologiczny. Aspekty kryminalistyczne i procesowe, Warszawa 2008, s. 187 – 188.
21
J. Widacki., Kilka uwag o identyfikacji zapachów ludzkich przez psa
na użytek procesu karnego, „Palestra” 1998, nr 11 – 12, s. 103.
22
Ibidem, s. 106.
23
R. Jaworski., Identyfikacja.., op. cit., s. 54 – 56.
20
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dokonywanie sprawdzania poprawności zabezpieczenia, pobrania
śladu zapachowego, organizacja przeprowadzenia badania, ażeby w
pełni było ono wiarygodne, przygotowywanie materiałów uzupełniających, odpowiednie przygotowywanie ciągów selekcyjnych etc.24.
Pokazuje to zatem, że biegły musi być wykwalifikowaną osobą, aby
zapewnić organowi procesowemu gwarancję należycie przeprowadzonej ekspertyzy zgodnie z opracowaną metodyką.
Pamiętać należy, że to w gestii organu procesowego jest
sprawdzenie, czy badania były przeprowadzone zgodnie z ustalonymi standardami metodologicznymi. W zakresie badań osmologicznych ich przeprowadzenie jest szczegółowo opisane. Zauważyć trzeba także, że większość błędów występujących w badaniach osmologicznych jest rezultatem popełnionych błędów przez osoby przeprowadzające działania w ramach ekspertyzy. Pies staje się tylko „żywym detektorem” w rękach człowieka. Zatem nie pies dokonuje
badania osmologicznego, a biegły za pomocą psa przeznaczonego do
badań osmologicznych25.
Perspektywa dalszego rozwoju osmologii
Wiele jeszcze jest do zbadania w kwestiach związanych z
prowadzeniem badań osmologicznych. Dalszy rozwój tego obszaru
nauki jest pożądany ze względu na to, że jak się wskazuje w historii,
wiele razy osmologia pozwalała na złapanie sprawców przestępstw i
późniejsze ich osądzenie. Tylko cykliczne poszerzanie badań pozwoli na udoskonalenie tej metody identyfikacji. W kwestiach skuteczności badań osmologicznych nie możemy kierować się, chociażby
taką metodą identyfikacji jak DNA, w której prawdopodobieństwo
błędu jest niższe niż 1%26. Koniecznie należy wskazać, że badania
DNA zostały uznane przez większą część badaczy za tzw. „złoty
standard”, na którym to mają się wzorować inne obszary kryminali-

24

T. Bednarek., Wariografia…, op. cit., s. 62.
T. Bednarek., Podstawowe zagadnienia z badań osmologicznych,
„Problemy Kryminalistyki” 1998, nr 222, s. 33 – 34.
26
T. Bednarek., Tropem niewidocznych śladów, „Stołeczny Magazyn
Policyjny” 2013, nr 9, s. 9.
25
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styczne w zakresie braku błędów27. Jest to praktycznie jedyna prawie
niezawodna metoda. Jednak nie można zapominać, że tak jak nie
istnieje metoda idealna, tak również nie istnieją nieomylni specjaliści. Podkreślić należy, że zawsze jednak te zabezpieczone na miejscu
zdarzenia molekuły zapachowe na pochłaniaczach dają większe pole
manewru dla działań wykrywczych Policji. Postulować należy o
zwiększenie wydatków na rozwój tego obszaru i na prowadzenie
badań na większą skalę. Najlepiej, żeby wszystko opierało się na
współpracy międzynarodowej, aby zestawiać ze sobą i wykorzystywać doświadczenia innych państw w zakresie osmologii. Integracja
Państw Członkowskich w Unii Europejskiej daje możliwość współpracy na wielu płaszczyznach, a w szczególności powinno odbywać
się to w zakresie unifikacji metod kryminalistycznych i współdziałania w procesie wykrywania sprawców przestępstw i ich ścigania.
Jak zauważa T. Bednarek problemem, który należałoby rozwiązać jest także niska wiedza o badaniach osmologii osób, które są
przewodnikami psów. Mimo, że w pełni znają swego psa to jednak
powinien być położony większy nacisk na ich edukację w zakresie
tych badań28.
Kolejną kwestią, którą należy zmienić jest cała organizacja
funkcjonowania laboratoriów kryminalistycznych, aby zagwarantowana była w nich wysoka jakość ekspertyz prowadzonych przez
bardzo dobrze wyszkolonych ekspertów. Powinni oni być szkoleni
zarówno w Polsce, jak i za granicą, ażeby poznawać plusy i „bolączki” funkcjonowania badań osmologicznych innych państw. Zatem
tak bardzo ważne powinno być szkolenie pracowników. Należałoby
także przestać patrzeć tylko na statystykę na podstawie, której pracownicy są rozliczani, gdyż nie jest to najbardziej obiektywny sposób sprawdzania osiągniętych wyników29.
Kwestią, która również blokuje rozwój są oczywiście środki
finansowe. Osoby odpowiedzialne za finansowanie jednostek doko27

L. Skuza., Czy to zmierzch złotej ery DNA?, cz.1, „Palestra” 2006, nr
9 – 10, s. 112 – 113.
28
T. Bednarek., Tropem niewidocznych…, op. cit., s. 10.
29
M. Skorupka., Walka z wiatrakami – czyli jakość w laboratoriach
kryminalistycznych, „Biuletyn Informacyjny” 2007, nr 122, wydany przez
CLK KGP.
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nujących badania osmologiczne powinny zdawać sobie sprawę z
tego jak ważna jest dobra ekspertyza dla sprawy, gdyż błędna może
niekiedy złamać innemu człowiekowi życie, bądź doprowadzić do
tego, że osoba winna popełnienia przestępstwa uniknie poniesienia
odpowiedzialności karnej. Bardzo ważne w zakresie osmologii może
mieć opracowanie skutecznego e-nosa – elektronicznego detektora
zapachów, który pozwoli na porównywanie składu zapachu zabezpieczonego i pobranego. Żeby procesy takie przyspieszyć wsparcie
finansowe powinno być kierowane nie tylko do ośrodków badawczych, ale także na politechniki i uniwersytety. Pojawiają się projektydetektorów tj. na Politechnice Lubelskiej, które potrafią już identyfikować określone zapachy30. Zbudowany prototyp potrafi pobrać
zapach, dokonać jego detekcji, a następnie zestawić z zapisanym w
pamięci wzorcem. Może zatem właśnie przyszłość osmologii należeć
będzie do nanotechnologii. Futurystyczną wizją pozostaje taka baza
ala AFIS31, która zawierałaby w sobie profile zapachowe ludzi i późniejsze wrzucenie zapachu zabezpieczonego na miejscu zdarzenia
powodowałoby porównanie w komputerze z bazą. T. Jezierski w
swojej publikacji postuluje o stworzenie ogólnopolskiej bazy danych,
która opisywałaby pracę węchową psów. Można by na jej podstawie
dzielić się doświadczeniami i opracowywać zalecenia, żeby pełniejszą była wartość dowodowa badań z zakresu osmologii32.
Patrząc na tendencje dział techniki jakim jest osmologia jeszcze pewnie przez długi okres czasu pozostanie niedoceniona. Należałoby tutaj organom procesowym cały czas wskazywać, że standardy,
30

B. Szumiec-Presch., Elektroniczny nos walczy z odorami, [online] dostęp: 15.03.2016 r.,
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,359454,elektroniczny-noswalczy-z-odorami.html
31
AFIS – Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej – służy
do gromadzenie linii papilarnych palców. Zawiera około 3,5 mln kart. Porównując ze śladami pobranymi na miejscu zdarzenia pozwala na wykrycie
sprawców dużo sprawniej, Oficjalna Strona Polskiej Policji, [online] dostęp:
15.03.2016 r., http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/88244,System-AFISpomogl-ustalic-sprawcow.html
32
T. Jezierski., Uwagi w sprawie obiektywizacji badań osmologicznych
– zastosowanie bazy danych dotyczącej pracy psów specjalnych, „Problemy
Kryminalistyki” 2002, nr 236, s. 64 – 68.
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które wynikają z metodyki zapewniają bezpieczeństwo ekspertyzy.
Wszelkie wątpliwości decydują o negatywnej opinii wydanej przez
biegłego co stanowi o pewności tej metody. Nie jest to jednak „złota
metoda”, jednak poszerza ona znacznie możliwości ścigania sprawców przestępstw.
Streszczenie
Osmologia wykorzystywana jest przez polskie organy Policji
zaledwie od kilkunastu lat, a więc przed nią jest jeszcze wiele wyzwań. Rozwija się ona dynamicznie i nic nie zapowiada, ażeby w
ciągu najbliższych lat miało się to zmienić. Wdrożona metodologia
cały czas jest ulepszana, ale już dziś jest ona na wyższym poziomie,
aniżeli w niektórych państwach europejskich. Aktualne, opracowane
procedury regulują przeprowadzanie badania osmologicznego w
sposób kompleksowy. Udało się stworzyć programy szkolenia przewodników psów przeznaczonych do przeprowadzania badań osmologicznych, jak również sporządzone zostały kryteria wyboru takiego
psa służbowego, jego szkolenia oraz późniejszej weryfikacji przydatności do służby. Przygotowane zostały także reguły, których zadaniem jest zmniejszenie możliwości wystąpienia błędów.
Summary
The direction of research development osmological
This publication refers to osmological reasearch. It is one of
the youngest identification methods. It consists in the fact that the
dog by the sense of smell makes a comparison of trace, which was
secured during isolation of the crime scene, with the track collected.
In the publication, the probative value and the diagnostic value are
discussed. Osmologia is used by the Polish authorities Police from
only several years, and so in front of her is still a lot of challenges. It
develops dynamically and is not predicted, so that in the coming
years, this will change. Current developed procedures govern conduct research osmological in a comprehensive manner. We managed
to create training programs for guide dogs for testing osmological.
Keywords: smell, scent, odor, forensics, e-nose, dog, police’s
dog
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Rozdział IV
Prawo w służbie Narodu
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Monika Torczyńska

Prawe sumienie – prawy człowiek – prawy obywatel
Uwagi wstępne o sumieniu oraz problemach związanych z
jego definiowaniem
Nie od dziś wiadomo, że sumienie jest pojęciem niezwykle
kłopotliwym dla tych, którzy pragną wyjaśniać jego istotę, miejsce i
znaczenie w egzystencji ludzkiej. Jest oczywistym, że do tych problemów zupełnie odmiennie ustosunkowują się przedstawiciele etyki, teologii, socjologii, psychologii etc. Zróżnicowane i często niezwykle daleko od siebie usytuowane koncepty o naturze i roli sumienia przedstawione są w wielu powszechnie dostępnych dziełach oraz
ich opracowaniach. Jednakże zdefiniowanie sumienia w sposób satysfakcjonujący większość gremiów naukowych nadal nie pozostaje
ostatecznie rozstrzygniętą kwestią.
Sumienie to „termin, którym wszyscy się posługujemy. Gdyby
jednak zapytać, czym ono jest, uzyskalibyśmy – zarówno od specjalistów, jak i od tzw. ludzi z ulicy – różne odpowiedzi. Jedni skłonni
są w nim widzieć instancję religijną […] inni, przeciwnie, podkreślać
będą jego autonomię […]”1 względem sfery sacrum, traktując go
jako fenomen usytuowany w polu badań nauk humanistycznych bądź
społecznych. Mnogość możliwych propozycji oraz wynikający stąd
„problem nadmiaru” skłania do wybrania jednej konkretnej płaszczyzny dyskursu, stanowiącej punkt wyjścia do naszych rozważań.
Będzie nią szeroko ujmowany obszar refleksji filozoficznej, w ramach której przede wszystkim odwołamy się do sfery etyki i aksjologii. Sumienie rozpatrywane jest tutaj jako fakt ujmowany w perspektywie moralności, szczególnie zaś w kontekście takich wartości,
jak dobro, prawda czy wolność. Poza polem rozważań pozostawione
natomiast będą – nadal sporne dla wielu uczonych – problemy genezy i natury sumienia oraz argumenty mające rozstrzygnąć „czy su1

A. Szostek., Sumienie i jego pułapki [w:] K. Krajewski (red.)., Racjonalność w etyce. Sumienie: prawość i twórczość, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 5.
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mienie jest darem Boga czy funkcją umysłu, czy też może jest
ukształtowanym i zakorzenionym w kulturze ludzkiej wzorcem rozwiązywania problemów moralnych”2.
Nie ulega wątpliwości, iż w aktualnych warunkach zbiorowej egzystencji „działanie według zasad sumienia jest wymagające i trudne,
gdyż domaga się refleksji nad sobą samym. Pośpiech i dynamizm życia
często stanowią przeszkodę w zastanawianiu się nad przyczynami podjętych”3 decyzji bądź czynów oraz ich konsekwencjami, zarówno w
aspekcie jednostkowym, jak i społecznym. Współczesny świat trapiony
jest coraz bardziej dojmującymi trudnościami, dotykającymi każdego z
nas jako człowieka i jako obywatela. Problemy będące następstwem
biedy, wojen, masowej migracji, eksplozji postępu technologicznego,
nowych zdobyczy rozwijającej się medycyny coraz intensywniej „pukają nam do drzwi”. Wobec tego rodzaju wyzwań niektórzy idą za głosem
sumienia, inni zaś go nie słyszą.
Celem artykułu jest próba namysłu wokół zagadnień dotyczącego tego, „jak w naszym życiu funkcjonuje sumienie – nasze osobiste […] zawodowe i obywatelsko-polityczne”4. W tym zakresie mieści się również – nie mniej znaczące – przypomnienie, „jak ważną
rolę w życiu człowieka odgrywa sumienie, jak istotnie odbija się to
w życiu społecznym i gospodarczym, gdy istnieją w nim ludzie o
prawym sumieniu”5. Sumienie będzie tutaj traktowane nie tylko jako
fenomen regulujący indywidualne i społeczne działania, ale przede

2

W. Zuziak., Jak przywrócić sumienie w życiu indywidualnym i społecznym [w:] J. Jagiełło, W. Zuziak (red.), Sumienie w świecie wolności,
Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s. 276.
3
T. Nawracała., Próba interpretacji relacji między świętością a sumieniem
[w:] R. Ceglarek, M. Sztaba (red.), Być człowiekiem sumienia. Interdyscyplinarny
namysł nad fenomenem sumienia, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne REGINA POLONIAE, Częstochowa 2015, s. 147.
4
S. Wyszyński., Sumienie prawe u podstaw odnowy życia narodowego
[w:] Jan Paweł II, S. Wyszyński., Sumienie prawe, Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo”, Warszawa 2002, s. 28.
5
M. Kapias., G. Polok., Prawe sumienie człowieka – luksus czy powinność?, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 85.
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wszystkim jako zjawisko gwarantujące istnienie6 i rozwój społeczności, w której te działania zachodzą.
Prawe sumienie i proces jego kształtowania
Odwołując się do różnorodnych koncepcji aksjologicznych,
wydaje się, iż prezentowane w nich sposoby objaśnienia fenomenu
sumienia, sprowadzić można do dwóch zasadniczych ujęć teoretycznych. W ujęciu węższym sumienie „jest aksjologiczną świadomością
konkretnego czynu”7 (który został już dokonany lub dopiero będzie
zrealizowany). W ujęciu szerszym może ono być traktowane jako
przestrzeń odkrywania przez dany podmiot „kształtu własnego człowieczeństwa […] w całej swej pełni, w sposób wolny i odpowiedzialny […] tak rozumiane sumienie można określić mianem świadomości moralnej człowieka. Jej podstawowym przejawem byłoby
wezwanie do autentycznej samorealizacji w wyłaniającym się horyzoncie sensu własnego bycia w świecie”8. Nie przesądzając o tym,
które z tych stanowisk pełniej oddaje istotę sumienia, należy stwierdzić, iż zawierają one wspólny rdzeń w postaci ewokacji dotyczącej
świadomości aksjologicznej jednostki ludzkiej. Chodzi rzecz jasna o
rzeczywisty, a nie tylko deklarowany, poziom świadomości moralnej
właściwej poszczególnym indywiduom. Stąd kluczowym zagadnieniem staje się problematyka natury i kształtu ludzkiego sumienia.
W dzisiejszych skomplikowanych realiach społecznych – jak
nauczał Jan Paweł II – „sumienie jest dla każdego człowieka sprawą
o zasadniczym znaczeniu. Jest ono naszym wewnętrznym przewodnikiem i jest także sędzią naszych czasów. […] ważne jest więc, aby
nasze sumienia były prawe, aby ich sądy oparte były na prawdzie,
aby dobro nazywały dobrem, a zło – złem”9. W życiu społecznym
głos prawego sumienia znajduje swoją emanację zarówno w co6

T. Nawracała., dz. cyt., s.150.
K. Krajewski., Wstęp [w:] K. Krajewski (red.), Racjonalność w etyce.
Sumienie: prawość i twórczość, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 17.
8
T. Homa., Duchowy niepokój, czyli o sumieniu słów kilka, „Horyzonty
Wychowania” 2005, nr 8, s. 29.
9
Jan Paweł II., Homilia podczas Mszy świętej ku czci świętego Jana Sarkandra [w:] Jan Paweł II., S. Wyszyński., Sumienie prawe, Wydawnictwo im.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo”, Warszawa 2002, s. 14.
7
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dziennych wypowiedziach i czynach tzw. zwykłych ludzi, jak i w
szczególnych wystąpieniach bądź działaniach postaci heroicznych,
np. więźniów sumienia. Problem w tym, że słyszymy go coraz rzadziej. Częściej natomiast obcujemy z podmiotami charakteryzującymi się sumieniem szerokim lub (pokonalnie) błędnym bądź – co
gorsza – sumieniem samozakłamanym. W takich przypadkach nie
można mówić o prawidłowym drogowskazie i właściwej instancji
wartościowania moralnego.
Należy zatem dążyć w kierunku formacji prawego sumienia.
Czym jednak miałoby się ono cechować? W filozoficznym dyskursie
stwierdza się, że „sumienie powinno być prawe, tzn. winno kierować
ludzkim postępowaniem zgodnie z poznaną przez podmiot prawdą […]
Człowiek powinien troszczyć się o ugruntowanie własnych przekonań
moralnych, poszukiwać prawdy o dobru postępowania. Jeśli tego nie
czyni, jeśli podporządkowuje prawdę własnym pragnieniom czy interesom, wtedy mówimy o znieprawieniu sumienia”10.
Truizmem jest stwierdzenie, iż kształtowanie prawego sumienia wymaga poważnego wysiłku i szczególnej pracy ze strony jednostki. Pracy polegającej na swoistej obróbce najgłębszych pokładów naszego „ja”, które dzięki temu uzyskuje aksjologiczne rozeznanie w świecie pełnym dylematów i wyzwań moralnych. W ostatecznym rozrachunku, „prawość to […] podstawowa kwalifikacja
moralnego wymiaru sumienia”11, która jednak nie pojawia się nagle,
bez osobistego zaangażowania i refleksji podmiotu. W. Chudy podaje cztery drogi samodzielnego urabiania sumienia, tzn. wykształcenia
przez podmiot sumienia prawego12. Pierwsza z nich odwołuje się do
tego, co na zewnątrz względem jednostki (ad extra) i nawiązuje do
klasycznej, Arystotelesowej koncepcji prawdy, która – jak wiemy –
polega na zgodności myśli z rzeczywistością. Często owa myśl ma
charakter subiektywny i zabarwiony emocjami – należy dążyć do
wypracowania wewnętrznego dystansu od takich subiektywnych
mniemań. Do skutecznej realizacji tej metody niezbędna jest otwarta
postawa jednostki wobec rzeczywistości w procesie harmonizowania
10

K. Krajewski., Wstęp [w:] K. Krajewski (red.), dz. cyt., s. 10-11.
Tamże, s. 11.
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W. Chudy., Pedagogika godności. Elementy etyki pedagogicznej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2009, s. 105.
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własnych subiektywnych sądów z obiektywną rzeczywistością13.
Druga ścieżka formowania sumienia prowadzi do wnętrza (ad intra)
podmiotu. Konieczna jest tutaj krytyczna postawa człowieka w stosunku do jego wewnętrznych przekonań, które powinny być nieustannie konfrontowane z regułą troski o dobro moralne. Kolejna
metoda wymaga zwrócenia się w kierunku innych osób (ad alia).
„Nie idzie o to, by w naszym działaniu sugerować się opinią innych
ludzi, ale o takie wsłuchanie się w głos otoczenia, które umożliwia
ustrzeżenie się przed wieloma błędami sumienia. Idzie tu o przezwyciężenie samotności i izolacji naszego sumienia”14. Ostatnia ścieżka
wiedzie człowieka na teren nauczania (ad educationem) i sprowadza
się do szeroko ujmowanej moralnej edukacji i wychowania (a także
samowychowania) podmiotu, który dzięki tym zabiegom jest w stanie rozpoznać w swojej aktywności dobro i zło.
Prawy człowiek we współczesnych realiach społecznych
Zanim podejmiemy próbę wskazania najistotniejszych wyróżników, jakie powinny znamionować prawą jednostkę, wpierw przywołamy fragment filozoficznej refleksji, odnoszącej się nie tyle do
samego człowieka prawego, lecz realiów społecznych, w których
przychodzi mu dzisiaj żyć. Prawdą jest, iż „współczesna rzeczywistość społeczna nie sprzyja ujawnianiu się sumienia. Sumienie to
zjawisko zbyt osobiste, by ktokolwiek z nas chciał się nim >>chwalić<<, gdy znacznie bardziej cenione są cnoty instrumentalne, jak
skuteczność, błyskotliwość czy choćby umiejętność zwracania na
siebie uwagi. […] są istotne powody, dla których >>lepiej<< w
obecnym kształcie świata nie mieć sumienia lub ukrywać je przed
otoczeniem”15. W wielu sytuacjach manifestowanie prawego sumienia generuje dojmujące konsekwencje dla podmiotu, który doświadcza wykluczenia lub marginalizacji we własnym środowisku spo13

M. Szymonik., Sumienie jako przestrzeń manifestacji godności człowieka [w:] R. Ceglarek., M.. Sztaba (red.)., Ceglarek R., Sztaba M. (red.).,
Być człowiekiem sumienia. Interdyscyplinarny namysł nad fenomenem sumienia, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne REGINA POLONIAE, Częstochowa 2015, s. 66.
14
Tamże, s. 66.
15
W. Zuziak., dz. cyt., s. 273-274.
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łecznym (gdzie słyszy, że „życie to dżungla” bez miejsca na zbędne
sentymenty), albo – co dziś niemal powszechne – doznaje przykrości
w miejscu pracy (gdzie nie liczy się sumienie, lecz poziom wydajności pracownika, wskaźniki sprzedaży, skala osiąganego zysku etc.).
Wobec powyższej diagnozy szczególne znaczenie zyskują słowa
Jana Pawła II, który przypominał, iż pomimo tych ewidentnych wyzwań i zagrożeń współczesnego świata, „człowiek prawy […] ma
odwagę zajmować się wszystkimi, którzy cierpią, nigdy nie ugnie się
przed niesprawiedliwością, nie pogodzi się z nią”16, bowiem sprawiedliwość kroczy wespół z prawością. Wiemy o tym już od czasów
Arystotelesa, który dowodził, że rozpatrując prawość nie możemy
zapominać o sprawiedliwości17. Metaforycznie rzecz ujmując, można
stwierdzić, iż prawość i sprawiedliwość stanowią wewnętrzny oręż
prawego człowieka.
Postępowanie prawego człowieka determinowane jest przez
dwie wartości, tzn. prawdę i wolność. Aktywność prawego człowieka zawsze ukierunkowana jest w stronę prawdy, którą należy rozpatrywać w kontekście twórczości oraz autonomiczności prawego sumienia. Te ostatnie cechy wymagają bliższego wyjaśnienia.
Mówiąc o twórczości znamionującej prawe sumienie, przede
wszystkim należy odrzucić łatwo nasuwające się uproszczenie myślowe, zgodnie z którym „praca” sumienia zasadniczo polega na
prostej dekretacji „tego, co dobre” i „tego, co złe”. Zdecydowanie
„nie można […] twierdzić, iż sumienie tylko >>mechanicznie<<
pobiera i akceptuje jakieś zasady moralne, kulturowe czy jurydyczne,
przeciwnie – ono potrafi je należycie rozeznać i na ich podstawie
wydać adekwatny werdykt”18. Człowiek prawy, wsłuchany w głos
sumienia, bezustannie poszukuje właściwych rozwiązań konfliktów i
dylematów moralnych, które niosą mu różnorodne okoliczności dnia
codziennego. Odpowiadając w takich sytuacjach na zew sumienia,
staje się on istotą stale kreującą odpowiedni kształt swojej egzystencji. Bazując na tych konstatacjach, w różnorodnej refleksji dotyczą16

Jan Paweł II., Jubileuszowy Rok Odkupienia 25. III. 1983 – 22 . IV.
1984, Libreria Editrice Vaticana, Watykan 1985, s. 59.
17
Arystoteles., Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska., Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1956, s. 198.
18
M. Kapias., G. Polok., dz. cyt., s. 67.
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cej funkcjonowania prawego człowieka i jego sumienia, wskazuje się
na „>>twórczy charakter<< działania sumienia, które na podstawie
rozpoznanej prawdy wydaje sąd odnośnie moralnego postępowania.
Jego aktywność nie polega wyłącznie na biernej akceptacji prawdy,
ale raczej na jej podstawie […] poszukuje właściwych dróg, którymi
należałoby podążyć do określonego celu”19. Stąd otwiera się określone pole autonomii sumienia. Postępowanie prawego człowieka nie
przebiega nigdy w warunkach alienacji wobec jego społecznego
otoczenia. We współczesnych czasach coraz większe znaczenie zyskuje to wszystko, co składa się na materialny wymiar środowiska
społecznego. Sumienie prawego człowieka może być opisane jako
autonomiczny w swym działaniu „organ poszukiwania i ogłaszania
prawdy o wartościach […] W tej funkcji sumienie pełni […] rolę
narzędzia zabezpieczającego wolność osoby przed jej zdominowaniem przez świat rzeczy”20, zaś w ostatecznym rozrachunku gwarantującego prawość ludzkiego postępowania.
Kwestia wolności postępowania prawego człowieka często
wydaje się trudna do uzgodnienia z faktem, iż głos sumienia jawi się
jako – stosownie do konkretnych okoliczności – nakazujący lub zakazujący danego działania. Stąd kojarzyć się może nie tyle ze sferą
wolnościową, co raczej ze sferą ograniczeń występujących w egzystencji podmiotu. Należy zatem podkreślić, iż sumienie ludzkie rozpatrywane w kontekście problemu wolności odsłania jeden z najistotniejszych aspektów naszego człowieczeństwa. W różnorodnej
refleksji filozoficznej znajdujemy stwierdzenia na mocy, których
przyjmuje się, że „moralne działanie człowieka zgodne z prawym
sumieniem jest manifestacją ludzkiej wolności”21. A. Siemianowski,
wyjaśniając ten fenomen, słusznie kieruje naszą uwagę w stronę
społecznej kondycji człowieka. Wolność i jej przejawy w aktach
działania ludzkiego realizują się wszakże na arenie zbiorowej egzystencji. Konsekwencje moich działań dotykają nie tylko mnie, ale
także Innego. Mówiąc językiem potocznym, za swoje czyny – mniej
19

Tamże, s. 67.
T. Styczeń., W drodze do etyki [w:] K. Krajewski (red.), Racjonalność w
etyce. Sumienie: prawość i twórczość, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 92.
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lub bardziej zgodne z nakazami sumienia – „płacę” nie tylko ja, ale
również „płaci” moja wspólnota (rodzina, współpracownicy, sąsiedzi
etc.). Nie ulega wątpliwości, że „człowiek sam w sobie jest wolny i
dlatego ma prawo w wolności […] określać swoje postawy i zachowania, kierując się w tym własnym sumieniem […] Lecz człowiek w
swej wolności […] nie żyje w izolacji od drugich, a nade wszystko
od świata wartości. Człowiek naprawdę może być sobą przez współudział w życiu z drugimi i przez uczestnictwo w świecie wartości,
które […] nadają sens jego wolności”22. Twierdzenie to warto jednakże uzupełnić pewną uwagą związaną z zagadnieniem sprowadzającym się do relacji: „wolność sumienia a prawość działania” podmiotu. Jak wynika z empirii społecznej, człowiek wyposażony w
wolność sumienia (o którą pieczołowicie dba, zabezpieczając ją m.
in. przez różnego rodzaju ochronę na gruncie obowiązującego prawna oraz obyczaju) nie zawsze czyni z niej prawidłowy użytek. Mówiąc o wolności podmiotu, a zatem i o przysługującej mu wolności
sumienia, należy wyraźnie stwierdzić, iż „absolutyzacja ludzkiej
wolności nie pociąga za sobą automatycznie prawości życia”23 owego indywiduum. Kluczowe jest tu wcześniej wspomniane prawidłowe rozeznanie sumienia jednostki. Widać to wyraźnie w sytuacjach
społecznych, które ewidentnie znajdują się poza horyzontem tradycji, obyczaju, etyki czy prawa danej wspólnoty. „Jeśli to, co człowiek
czyni w zgodzie z własnym, sumieniem byłoby ipso facto dobre,
policja kryminalna byłaby niepotrzebna, jak i cały system sądowniczy […] Jeśliby dla naukowców i techników wszystko to, co jest
technicznie możliwe było moralnie dopuszczalne, nie byłyby zrozumiałe ciągłe dyskusje na tematy etyczne w technice, nauce a zwłaszcza dzisiaj”24 w biotechnologii, inżynierii genetycznej etc.
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Prawy obywatel a budowanie dobra wspólnego w społeczeństwie obywatelskim
Funkcjonowanie człowieka jako istoty społecznej współcześnie
określone jest oficjalnymi ramami państwa i prawa. Jednostka – będąc
członkiem danej wspólnoty – jest obywatelem państwa, w którym obowiązują wywodzone z tradycji, etyki, religii oraz obyczaju reguły, mechanizmy i środki prawne bezpośrednio dotykające kwestii sumienia.
Jest to np. przysługująca wszystkim obywatelom konstytucyjna zasada
wolności sumienia bądź odnosząca się do wybranych obywateli klauzula sumienia. Te jurydyczne rozwiązania o ogromnym i niekwestionowanym znaczeniu, trwale wbudowane są w fundamenty społeczeństwa
obywatelskiego, tzn. zbiorowości złożonej z wolnych i równych obywateli biorących na siebie obowiązki kształtowania wspólnej egzystencji w
tych wszystkich aspektach, w których władza polityczna na to pozwala.
Słowem, „jest to społeczeństwo złożone z ludzi nie stroniących od wysiłku na rzecz dobra wspólnego”25. Jednakże litera i duch (nawet najlepszego) prawa nie pomogą w urzeczywistnieniu powyższych ideałów
społeczeństwa obywatelskiego, jeśli nie będzie ono wsparte odpowiednio uformowaną świadomością prawną, polityczną i moralną tzw. zwykłego człowieka. Jest bowiem oczywistym, iż „społeczeństwo obywatelskie zaczyna się od dołu, wśród obywateli: sąsiadów, znajomych,
współpracowników”26, którzy czują się odpowiedzialni za dobro wspólne w swoim miejscu zamieszkania, w swoim otoczeniu społecznym czy
zawodowym. Skłaniają się oni ku partycypacji w życiu zbiorowym
opartym na zasadzie sprawiedliwości społecznej. W takim kontekście
nie można zignorować znaczenia ludzkiego sumienia. Jak słusznie podkreśla M. Szymonik, „rola sumienia w budowaniu sprawiedliwego porządku społecznego […] jest nie do przecenienia”27. Społeczeństwu
obywatelskiemu bez wątpienia potrzebny jest prawy człowiek i jego
25
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Morawski, T. Jemczura (red.), W kierunku samoorganizacji społecznej.
Społeczeństwo obywatelskie w działaniu, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2009, s. 16.
27
Szymonik., dz. cyt., s.71.

291

sumienie. Stąd w rozważaniach dotyczących problematyki prawego
sumienia oraz prawego człowieka celowe będzie zamieszczenie kilku
refleksji dotyczących prawego obywatela.
Analizując obywatelski aspekt życia społecznego, zazwyczaj
wyróżnia się w jego obrębie dwa obszary: prywatny oraz publiczny.
Codzienne wysiłki obywatela są – jak wiadomo – czymś więcej niż
tylko zabiegami wokół indywidualnych potrzeb i korzyści, służących
poprawie wyłącznie jego własnego losu (ewentualnie jego najbliższych). Aktywność przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
znacznie wykracza poza sferę prywatności. Zbiorowość o charakterze obywatelskim to wspólnota prężnej sfery publicznej oraz sfery
dobra wspólnego. Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, iż prawy
obywatel (tj. charakteryzujący się prawym sumieniem), nigdy „nie
działa wyłącznie w kategorii własnego ja, lecz konfrontuje się z my
społecznym. Nie można oddzielić człowieka od innych ludzi, wyłączyć go ze wspólnoty i pozwolić działać samoistnie. Każde ludzkie
działanie, choć ma na celu dobro działającego podmiotu, nie może
być zanegowaniem dobra innych”28 współobywateli.
Nie jest sprawą łatwą wyraźne zdefiniowanie jednostki, która
zasługuje na miano prawego obywatela. Wydaje się, iż prostsze byłoby wyjaśnienie, kim prawy obywatel nie jest. Wielu uczonych,
obserwując współczesną scenę publiczną i wskazując coraz częściej
ujawniający się tu deficyt sumienia, przywołuje działalność trzech
sektorów życia społecznego, w których niknie etos prawego obywatela. Zgłaszają oni mianowicie poważne zastrzeżenia dotyczące reprezentantów płaszczyzny politycznej, dziennikarskiej oraz biznesowej. Należy (niestety) powiedzieć, iż często są to przedstawiciele
społecznych elit, których rolą jest dawanie odpowiedniego przykładu
pozostałym członkom społeczeństwa. W takim kontekście, jak postuluje np. M. Szymonik, warto odpowiedzieć na pytanie, czy dzisiaj
„politycy są prawdziwie ludźmi sumienia. Czy szukają obiektywnego dobra, czy też kierują się jedynie dobrem własnej partii? Co zaś
powiedzieć o etosie dziennikarza, którego środowisko […] sprawuje
>>rząd dusz<<?”29. Odwołując się do empirii społecznej, przywołać
można wiele postaci, których postawa i czyny zupełnie zaprzeczają
28
29
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Nawracała., dz. cyt., s.149.
Szymonik., dz. cyt., s. 69.

etosowi prawego obywatela. Podobne pytania i wątpliwości mogą
być również skierowane pod adresem przedstawicieli biznesu. W
dziedzinie ekonomii i gospodarki szczególnie wyraźnie widać, jak
kurczy się na naszych oczach refleksja dotycząca sumienia. Świat
interesów gospodarczych znajduje się w fazie, którą znawcy problemu charakteryzują przy pomocy określenia „dziki kapitalizm”. Biznes jawi się jako coraz bardziej bezwzględna gra ludzi o odpowiednio „grubej skórze”. Nie przejawiają oni szczególnej chęci do dywagacji na temat „roli, jaką odgrywa sumienie w obszarze działalności
gospodarczej. Często […] można usłyszeć zdanie sugerujące, iż w
przestrzeni ekonomicznej nie ma miejsca na >>luksus<< posługiwania się sumieniem. Mentalność ta staje się tak rozpowszechniona, iż
zaczyna się pojawiać postawa wskazująca na całkowite odrzucenie
jakichkolwiek działań etycznych w ramach sfery biznesowej”30. W
każdej z wyżej wskazanych sfer społeczeństwa obywatelskiego niewątpliwie niezbędna jest postawa i sumienie prawego obywatela.
Zdaniem A. Rodzińskiego ludzkie sumienie to nic innego jak
głos godności osobowej człowieka i obywatela. Jednakże upowszechnienie prawego sumienia w sferze stosunków obywatelskich
nie jest zadaniem łatwym. Faktem jest, iż o prawe sumienie dziś
niezwykle trudno31. Potrzebuje ono do swego rozwoju określonych
wstępnych warunków, sprzyjających prawidłowej formacji sumienia.
Warunki te mieszczą się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz istoty
ludzkiej. Przy czym trzeba zaakcentować, iż zasadniczą rolę odgrywają te wymienione w pierwszej kolejności, bowiem – jak dowodził
S. Wyszyński – prawe „sumienie obywatelsko-polityczne nie powstaje gdzieś na skale […] ale wypracowuje się w człowieku, istocie
rozumnej, wolnej, posiadającej odpowiednie walory obywatelskie,
społeczne, kulturalne […] oraz zrozumienie, że >> bonum reipublicae suprema lex esto<< – >>dobro Rzeczpospolitej jest dobrem najwyższym<<32.
30
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Próbując wyjaśnić kim jest prawy obywatel, przede wszystkim
należy stwierdzić, iż jest to podmiot, w którego życiu zasadnicze znacznie ma troska o dobro wspólne, łącząca się z poczuciem odpowiedzialności za losy całej społeczności. Być prawym obywatelem „to znaczy
wymagać od siebie […] to znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne […] nie zamykać oczu na biedy i
potrzeby”33 współobywateli. Bycie prawym obywatelem to bycie człowiekiem prawych sądów i czynów. Chodzi tu o prawdziwość myśli oraz
prawość postępowania, tzn. działanie zgodne z wewnętrznym przekonaniem i stosownym do ważności sprawy zaangażowaniem, inspirowanym odpowiednią wolnością34 podmiotu, który w swojej społecznej
egzystencji idzie za głosem prawego sumienia.
Zakończenie
Zmierzając ku końcowi powyższych rozważań, trzeba podkreślić, iż miały one charakter tylko wstępnych refleksji wokół „spraw
sumienia”. Zagadnienie sumienia oraz działania ludzkiego (mniej lub
bardziej) determinowanego sumieniem, wymaga niezwykle szerokiej
perspektywy naukowej, z której tutaj przywołano zaledwie fragment
wiedzy o charakterze filozoficznym. Zgodnie ze wstępnym założeniem, miała ona zasygnalizować kilka możliwych wątków analizy
problematyki zasadniczo sprowadzającej się do fenomenu tzw. człowieka sumienia. W tym kontekście najwłaściwszym podsumowaniem będą niezwykle trafne słowa Jana Pawła II, którego zdaniem
„być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej
sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować
się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić
się nigdy na zło”35 zarówno w swoim indywidualnym, jak i społecznym wymiarze bytowania.

33

Jan Paweł II., Homilia podczas Mszy świętej ku czci świętego Jana
Sarkandra [w:] Jan Paweł II., S. Wyszyński., dz. cyt., s. 15.
34
Z. Perz, Prawo i sumienie a zobowiązanie moralne, Wydawnictwo
„Bobolanum”, Warszawa 2001, s. 100.
35
Jan Paweł II., Homilia podczas Mszy świętej ku czci świętego Jana
Sarkandra [w:] Jan Paweł II., S. Wyszyński., dz. cyt., s. 14-15.
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Streszczenie
Celem artykułu jest próba analizy wybranych filozoficznych
koncepcji dotyczących problematyki sumienia oraz jego znaczenia
we współczesnym społeczeństwie. Decyzje i czyny podmiotu podążającego za głosem sumienia determinowane są przez wartości takie,
jak prawda, wolność oraz twórczość sumienia. W zasadniczym
fragmencie tekstu ukazano sumienie jako fenomen regulujący indywidualne i społeczne działania człowieka oraz jako zjawisko gwarantujące istnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Aktywność
człowieka sumienia uwzględnia bowiem pracę na rzecz dobra
wspólnego oraz odpowiedzialność za drugiego człowieka.
Słowa kluczowe: sumienie, świadomość moralna, człowiek,
obywatel
Summary
The article attempts to analyze selected philosophical concepts
concerning the issues of conscience and its importance in contemporary society. The decisions and actions of the man who is man of the
conscience are determined by values such as truth, freedom and creativity of conscience. In the essential place of the text shown conscience as a phenomenon regulating individual and social human
activity, and as a phenomenon of guaranteeing the existence and
development of civil society. The activity of the human of conscience takes into account work for the common good and responsibility for another human being.
Keywords: conscience, moral awareness, man, citizen
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Magdalena Kościak

Podstawy prawne funkcjonowania państwowych
służb ratowniczych w Polsce
Wprowadzenie
W Polsce funkcjonuje wiele służb ratowniczych, których zadaniem jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludzi. Służby ratownicze mają również zadania wynikające z zaistnienia sytuacji
nagłych, kryzysowych. Obecne czasy charakteryzują się przenikaniem i ścisłą zależnością poszczególnych dziedzin życia. Tak jest też
w przypadku prawa i medycyny. Przepisy prawa określają aspekty
medyczne z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego. Celem
głównym artykułu jest dokonanie charakterystyki funkcjonowania i
zakresu zadań poszczególnych państwowych służb ratowniczych w
Polsce, którymi są: Państwowa Straż Pożarna, Policja, Pogotowie
Ratunkowe, Straż Graniczna i Straż Ochrony Kolei.
Należy podkreślić, że prócz państwowych służb ratowniczych
funkcjonują także organizacje ratownicze o charakterze społecznym,
przykład stanowią: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe oraz Polski Czerwony Krzyż.
Cele szczegółowe artykułu to:
1. Zdefiniowanie pojęć: ratownictwo i służby ratownicze.
2. Omówienie problematyki akcji ratunkowych.
Przepisy prawa w sposób precyzyjny określają strukturę, sposób funkcjonowania, zakres czynności do realizowania oraz zakres
kompetencji państwowych służb ratowniczych w Polsce.
Artykuł został podzielony na trzy części. Pierwsza część zawiera zdefiniowanie pojęć: ratownictwa, porządku publicznego, bezpieczeństwa, pierwszej pomocy. Na podstawie Ustawy – Prawo o
ruchu drogowym określono obowiązki kierującego pojazdem wówczas, gdy jest on uczestnikiem wypadku drogowego. Przedstawiono
również granice odpowiedzialności karnej w przypadku nieudzielenia pierwszej pomocy.
Druga część artykułu została poświęcona problematyce akcji
ratunkowych. Kolejna część artykułu zawiera charakterystykę funk-
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cjonowania: Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego,
Straży Granicznej oraz Straży Ochrony Kolei.
Podstawę źródłową artykułu stanowi literatura poświęcona zagadnieniom: medycyny ratunkowej, administracji i bezpieczeństwa
publicznego, stresu zawodowego w służbach ratowniczych i zarządzaniu kryzysowemu. Bazę artykułu stanowią także Ustawy: o Państwowej Straży Pożarnej, Kodeks karny, Prawo o ruchu drogowym,
o stanie klęski żywiołowej, o transporcie kolejowym, o Państwowym
Ratownictwie Medycznym.
1. Definicja pojęć
Encyklopedia PWN definiuje pojęcie ratownictwa, jako całokształt środków i metod, których celem jest ratowanie życia ludzkiego i udzielanie pomocy jednostkom znajdującym się w sytuacjach
zagrożenia. Celem działań ratowniczych może być także podejmowanie czynności mających na celu zabezpieczenie mienia, sprzętu
lub miejsc1.
Czuwaniem nad bezpieczeństwem ludności w Polsce zajmują
się służby ratownicze. Są to państwowe służby ratownicze takie
jak:Państwowa Straż Pożarna, zawodowe straże pożarne, państwowe
ratownictwo medyczne, chemiczne, techniczne morskie, radiacyjne.
Nad zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa ludności czuwają także
organizacje ratownicze o charakterze społecznym (GOPR, TOPR,
WOPR, PCK), oraz komercyjne firmy ratownicze.
Także do zakresu zadań Policji, Straży Granicznej, Służby
Ochrony Kolei należy ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego. Pod pojęciem porządku publicznego należy rozumieć „stan
zewnętrzny, polegający na przestrzeganiu przez ludność w swym
postępowaniu pewnych zasad, form i nakazów, których nieprzestrzeganie w warunkach zbiorowego współżycia ludzi narażałoby ich na
niebezpieczeństwo i uciążliwości pomimo braku złych zamiarów u
osób, które by tych zasad, form i nakazów nie przestrzegały2. A Mi1

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ratownictwo;3966209.html. (dostęp
20.06.2016r.)
2
A. Misiuk., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Wyd. AiP, Warszawa 2008, s. 13.
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siuk przytacza definicje bezpieczeństwa i porządku publicznego
sformułowaną przez W. Kawkę. Uważał on, że są to „pewne stany
dodatnie, panujące w organizacji społecznej, których zachowanie
gwarantuje uniknięcie określonych szkód, tak przez całość organizacji, jak i przez poszczególnych jej członków (…) ustalenie – co jest
zgodne, a co niezgodne z bezpieczeństwem publicznym – należy do
organów państwa, realizujących ochronę tego bezpieczeństwa”3.
Bezpieczeństwo publiczne stanowi część bezpieczeństwa wewnętrznego i jest zespołem warunków i instytucji, których celem jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia i mienia obywateli, majątku ogólnonarodowego, ustroju i suwerenności państwa przed niepożądanymi
zjawiskami4.
Kolejną definicję bezpieczeństwa i porządku publicznego podaje J. Zaborowski, który stwierdza, że „bezpieczeństwo publiczne
to stan faktyczny wewnątrz państwa, który umożliwia bez narażenia
na szkody (wywołane zarówno zachowaniem ludzi, jak i działaniem
sił natury, techniki itp.) normalne funkcjonowanie organizacji państwowej i realizację jej interesów, zachowanie życia, zdrowia i mienia jednostek żyjących w tej organizacji oraz korzystanie przez te
jednostki z praw i swobód zagwarantowanych Konstytucją oraz innymi przepisami prawa”5. Z kolei porządek publiczny jest definiowany przez Zaborowskiego, jako „stan faktyczny wewnątrz państwa,
regulowany normami prawnymi i pozaprawnymi(moralnymi, religijnymi, obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego itp.), których przestrzeganie umożliwia normalne współżycie jednostek w
organizacji państwowej w określonym miejscu i czasie”6.
Encyklopedia PWN definiuje bezpieczeństwo publiczne, jako
całokształt warunków i instytucji, których zadaniem jest ochrona
obywateli oraz mienia narodowego. Celem bezpieczeństwa publicznego jest również dbałość o ustrój i suwerenność państwa przed nie-

3

Tamże.
A. Urban., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Wyd. AkademickoProfesjonalne, Warszawa 2009, s. 13.
5
A. Misiuk., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego…
op. cit.,14.
6
Tamże.
4
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pożądanymi zjawiskami7. „Uwzględniając, zatem reguły języka polskiego, termin bezpieczeństwo należy rozumieć, jako stan niezagrożenia, spokoju, pewności, natomiast bezpieczeństwo ludzi-jeden ze
szczególnych aspektów bezpieczeństwa – można określić, jako stan
niezagrożenia dla jakiegokolwiek dobra prawnego człowieka. Chodzić tu będzie głównie o wszelkie dobra osobiste i majątkowe, przynależne każdemu człowiekowi jak,: życie, zdrowie, godność osobista, cześć, nietykalność, swoboda sumienia, twórczość artystyczna,
wynalazcza i racjonalizatorska, własność i inne prawa majątkowe,
jak również posiadanie. Bezpieczeństwo ludzi należy rozumieć, zatem w ujęciu najbardziej ogólnym, jako bezpieczeństwo każdego
człowieka, niezależnie od jego narodowości, wyznania, poglądów
politycznych”8. Zadaniem porządku publicznego jest zagwarantowanie ładu i spokoju publicznego, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, ochrona życia, zdrowia, dóbr osobistych, mienia. Celem porządku publicznego jest także zagwarantowanie prawidłowych form
funkcjonowania organów państwowych, organizacji społecznych i
prywatnych. Priorytetem porządku publicznego jest również zapewnienie właściwych warunków współżycia międzyludzkiego9.
Należy również podkreślić istotne zadanie państwa w systemie
ratownictwa. Obowiązkiem Państwa jest podejmowanie działań mających na celu zapobieganie niebezpiecznym zdarzeniom, wczesne
ich wykrywanie, przedsiębranie działań zapobiegawczo-ochronnych,
ostrzegawczych, izolowanie rejonów zagrożonych, organizowanie
ewakuacji, podejmowanie działań ratowniczych, udzielanie pomocy
medycznej i usuwanie skutków zdarzeń.Z pojęciem ratownictwa
wiąże się pierwsza pomoc, którą należy w tym miejscu krótko scharakteryzować. Pierwsza pomoc to podstawowe czynność, które są
wykonywane przed przyjazdem lekarza, pogotowia ratunkowego lub
innych kompetentnych podmiotów. Zadaniem pierwszej pomocy jest
podejmowanie działań mających na celu ratowanie zdrowia lub życia
7

http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/bezpiecze%C5%84stwo.html
(21.06.2016r.)
8
A. Misiuk., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego…
op. cit.,15.
9
Tamże, s. 18.
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ludzi10. „Pierwsza pomoc tozespół czynności podejmowanych w celu
ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej”11. Podkreślenia wymaga fakt, że każdy
wypadek jest inny, jednak bez względu na to sposób działania obejmuje: zabezpieczenie miejsca zdarzenia, błyskawiczną diagnozę
zaistniałego zdarzenia, wezwanie pomocy, przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz podejmowanie innych czynności z
uwzględnieniem stanu osób poszkodowanych12.
W każdej sytuacji w pierwszej kolejności należy zadbać o
własne bezpieczeństwo, tylko wówczas będziemy mogli podjąć dalsze czynności. W wypadkach drogowych bardzo ważną kwestią jest
ustawienie trójkąta ostrzegawczego za powypadkowym pojazdem.
Ma on służyć, jako zabezpieczenie przed innymi nadjeżdżającymi.
Istotne jest skręcenie kół w prawo, włączenie świateł awaryjnych,
wyłączenie silnika, zaciągnięcie hamulca ręcznego i zamknięcie
pojazdu. Należy dokonać szybkiej oceny sytuacji. Ma to na celu
rozeznanie ile osób zostało poszkodowanych, w jakim znajdują się
otoczeniu, jaki jest ich stan i czy będzie potrzebna specjalistyczna
pomoc. Wówczas, gdy jest potrzebna pomoc lekarza lub ratownika
należy wezwać pogotowie. Stanowczo należy wezwać pomoc, gdy
miał miejsce wypadek wnastępstwie, którego jest wielu poszkodowanych. Konieczne jest wezwanie pomocy także w sytuacji, gdy u
poszkodowanego ma miejsce: uraz głowy lub kręgosłupa, ciężkie

10

Pierwsza pomoc. Sposoby postępowania w nagłych wypadkach = w
domu, w pracy i w czasie wolnym od zajęć, tłum. C. Murawski., T. Sawicka., L. Staszkiel., J. Szwedowska-Kotlińska., M. Wolna., Wyd. MUZA SA,
Warszawa 2004, s. 11.
11
Ustawa z dnia 8 września 2006 r.o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410), art.3.
12
A. Mikołajczak., Pierwsza pomoc, Wyd. Publicat S.A., Poznań , s.8.
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poparzenie, utrata przytomności, zaburzenia oddychania lub bezdech, obfite krwawienie, porażenie prądem, objawy zatrucia13.
Kwestia udzielania pierwszej pomocy jest poruszona w ustawie - Prawo o ruchu drogowym. Artykuł 44 tejże ustawy określa
obowiązki kierującego pojazdem w sytuacji, gdy jest on uczestnikiem wypadku drogowego. Pierwszym z nich jest zatrzymanie pojazdu bez wyrządzania dodatkowego niebezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Kierujący pojazdem jest obowiązany do podjęcia czynności, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kolejnymi obowiązkami jest usunięcie pojazdu z miejsca
wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego oraz podanie swoich danych personalnych, danych personalnych właściciela lub posiadacza pojazdu
oraz danych dotyczących zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest
umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku14.
Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy jest także określony
w artykule 162 Kodeksu karnego: „Kto człowiekowi znajdującemu
się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy,
mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3”15. Z artykułu wynika, że przestępstwo to jest zagrożone karą izolacyjną.
A. Mikołajczak postępowanie przy udzielaniu pierwszej pomocy precyzuje w dwunastu punktach. W pierwszych wskazuje, aby
ocenić sytuację i własne bezpieczeństwo. Kolejną czynnością, jaką
wskazuje jest podejście do pokrzywdzonego, przedstawienie się i
zapytanie o jego imię. Następną czynnością jest uzyskanie informacji
na temat zaistniałego zdarzenia. Należy zapewnić poszkodowaną
osobę o swojej pomocy i uświadomić mu, że jej potrzebuje. Każdą
13

Tamże, s.9.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U.
z 2005r, Nr 108, poz. 908.), art.44.
15
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r. z późn zm.), art. 162.
14
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kolejną czynność należy omówić w sposób cierpliwy i spokojny.
Należy przybrać pozycję na wysokości osoby wymagającej pomocy.
Konieczne jest chronienie poszkodowanego przed otoczeniem. Przystoi brać pod uwagę życzenia poszkodowanego. Jeśli nie ma przy
nim osoby bliskiej, należy zapytać, czy kogoś powiadomić o zdarzeniu. W sytuacji, gdy osoba udzielająca pomocy musi opuścić poszkodowanego należy go o tym poinformować. Należy wykazać się
wzmożoną cierpliwością, gdy poszkodowanym jest dziecko. Może
mieć miejsce sytuacja, gdy poszkodowany zachowuje się agresywnie, wówczas należy pozwolić mu odreagować. Należy być całkowicie skoncentrowanym na osobie poszkodowanej. Ważnym elementem jest eliminowanie niepożądanych zachowań16.
2. Problematyka akcji ratunkowych
W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia należy wezwać pomoc. Zazwyczaj wzywa się pogotowie ratunkowe, ale można także
zawiadomić straż pożarną lub policję w sytuacji wypadku drogowego. Przy wzywaniu pomocy należy podać: miejsce i rodzaj zdarzenia, liczbę, płeć i przybliżony wiek ofiar wypadku a także informacje
o stanie poszkodowanych. Należy także podać imię i nazwisko wzywającego pomocy i numer, z którego dzwonimy. Istotne jest, żedyżurny funkcjonariusz pogotowia pierwszy powinien odłożyć słuchawkę17. Przybyły na miejsce zdarzenia zespół ratunkowy natychmiast zajmuję się udzielaniem pomocy poszkodowanemu. Lekarz
zespołu ratunkowego na miejscu zdarzenia ma obowiązek: zapewnić
bezpieczeństwo zespołowi i wszystkim podmiotom przebywającym
w miejscu zdarzenia, ocenić liczbę ofiar i konieczność wezwania
pogotowia, nadzorować wydobycie poszkodowanych ze strefy niebezpieczeństwa, wdrożyć czynności resuscytacyjne, udrożnić drogi
oddechowe, zatamować krwotok, zabezpieczyć poszkodowanego,
rozpocząć tlenoterapię, wprowadzić do żył obwodowych minimum
dwóch kaniul o maksymalnej średnicy, pobrać krew celem dokonania próby krzyżowej, podjąć czynności niwelujące skutki wstrząsu,
chronić przed czynnikami zewnętrznymi, przeprowadzić wstępne
badanie poszkodowanego, zastosować środki przeciwbólowe, doko16
17
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A. Mikołajczak., Pierwsza pomoc… op. cit., s.11-12.
Pierwsza pomoc… op. cit., s. 20.

nać precyzyjnej oceny stanu poszkodowanego w karetce i przetransportować do szpitala18.
Zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym
wówczas, gdy na miejsce zdarzenia dotrze zespół ratownictwa medycznego następuje rozpoczęcie akcji prowadzenia medycznych
czynności ratunkowych. Zespół ratownictwa medycznego po dotarciu na miejsce zdarzenia bez zbędnej zwłoki podejmuje czynności
medyczne ratunkowe. Akcją kieruje wyznaczony przez dyspozytora
medycznego kierujący. Podczas prowadzenia medycznych czynności
ratunkowych kierujący pozostajew kontakcie z dyspozytorem medycznym19. Zespół ratownictwa medycznego transportuje osobę w
stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego lub lekarza koordynatora ratownictwa medycznego20.
Pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc, kwalifikowany transport, szpitalny oddział ratunkowy, specjalistyczne leczenie szpitalne i rehabilitacja to części składowe łańcucha ratunkowego. Pierwszoplanowym celem skutecznej pomocy przedszpitalnej
jest jak najszybsze dotarcie na miejsce zdarzenia, fachowe postępowanie na tym miejscu oraz momentalny transport do właściwego
szpitala, czekającego na przyjęcie pacjenta21. Zasadnicze znaczenie
dla życia poszkodowanego ma pierwsza godzina, nazywana złotą
godziną. Pierwsza pomoc udzielana na miejscu zdarzenia przez
świadków ma zasadnicze znaczenie dla dalszego zdrowia i życia
poszkodowanego.
Podczas akcji ratunkowym występują sytuacje trudne, czyli
takie, które są odmienne od normalnych warunków życia. J. Szałek
wskazuje pięć rodzajów sytuacji zagrożenia: deprywacje, przeciąże-

18

W. Gaszyński., Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny
ratunkowej, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. 113.
19
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, (Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410), art. 40-41.
20
art. 44 ust. 1 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
21
W. Gaszyński., Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny
ratunkowej… op. cit., s. 115.
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nia, utrudnienia i sytuacje konfliktowe22. Deprywacje występują
wówczas, gdy jest zagrożone życie lub zdrowia ludzkie. Stan ten
polega na funkcjonowaniu człowieka w tzw. środowisku nienormalnym: przy podwyższonej temperaturze środowiska, zwiększonym
zapyleniu i zadymieniu, braku odpoczynku23. Przeciążenia to podejmowanie działań na granicy swoich fizycznych, fizjologicznychi
psychicznych możliwości. Utrudnienia mają miejsce wówczas, gdy
w czasie akcji ratowniczej wystąpią sytuacje zagrażające jej prawidłowemu przeprowadzeniu. Sytuacje konfliktowe występują wówczas, gdy osoba niosąca pomoc jest zmuszona dokonać wyboru między fundamentalnymi dla niej wartościami24. Człowiek, który znajdzie się w sytuacji zagrożenia jest zmuszony działać w warunkach
gorszych od zwyczajnych. Często jego działanie polega na podejmowania działań intensywnych bez odpoczynku. Sytuacja ta powoduje zachwianie równowagi metabolicznej. Istniejące zagrożenie
bardzo negatywnie oddziałuje na psychikę człowieka. Na istniejące
zagrożenie człowiek replikuje strachem. Strach jest sygnałem ostrzegawczym, uaktywnia rezerwy organizmu i zwiększa jego wydolność
fizyczną. Wyróżnić można dwie postacie emocji lękowych. Pierwszą
z nich jest lęk będący następstwem określonego wydarzenia lub sytuacji. Często jest nazywany strachem. Drugą jest lęk, którego bodźcem jest do końca nieokreślone niebezpieczeństwo25.
W czasie przeprowadzania akcji ratunkowych mamy do czynienia z niebezpieczeństwem faktycznie istniejącym, polegającym na
tym, że poszkodowani, którzy przetrwali pewien okres bez poważniejszych obrażeń, nie są jeszcze całkowicie bezpieczni, a ich stan
zdrowia może ulec pogorszeniu na skutek istniejącego nadal zagrożenia lub ze względu na brak w odpowiednim czasie właściwej pomocy medycznej26. Efektyakcji ratunkowej są uzależnione od zachowania się osób niosących pomoc.

22

J. Szałek., Zarys psychologii akcji ratunkowych, Wyd. MON, Warszawa 1979, s. 13
23
Tamże, s. 15.
24
Tamże, s. 16-17.
25
Tamże, s. 52-53.
26
Tamże, s. 14.
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3. Państwowe służby ratownicze
3.1. Państwowa straż pożarna
Zgodnie z Ustawą o Państwowej Straży PożarnejPaństwowa
Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją. Państwowa Straż Pożarna została powołana do życia z myślą o walce z pożarami, klęskami żywiołowymi
i innego rodzaju sytuacjami niebezpiecznymi27.
Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:
identyfikowanie zagrożeń pożarowych oraz innego rodzaju zagrożeń,
przygotowywanie i przeprowadzanie akcji ratowniczych podczas
zaistnienia sytuacji kryzysowych, podejmowanie współpracy z innymi służbami ratowniczymi, szkolenie kard dla Państwowej Straży
Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności. Do zakresu zadań Państwowej Straży Pożarnej należy także: sprawowanie nadzoru nad respektowaniem przepisów przeciwpożarowych, kooperacja z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w obrębie koniecznym do
realizowania jego ustawowych celów, współpraca ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych krajów oraz ich organizacjami
międzynarodowymi na podstawie wiążących Polskę umów międzynarodowych oraz innych przepisów a także wykonywanie innych
zadań wynikających z przepisów28.
Państwowa Straż Pożarna składa się z:
1. Komendy Głównej,
2. Komend wojewódzkich
3. Komend powiatowych
4. Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i innych szkół,
5. Jednostek badawczo-rozwojowych,
6. Centralnego Muzeum Pożarnictwa.
Ustawa wskazuje, że w komendach wojewódzkich mogą zostać utworzone ośrodki szkolenia. W komendach powiatowych działają jednostki ratowniczo-gaśnicze29. Artykuł 9 ust. 1 Ustawy o Pań27

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.o Państwowej Straży Pożarnej, (Dz.
U. 2009 Nr12, poz. 68 z późn.zm.) art.1 ust.1.
28
art. 1 ust. 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.
29
art. 8 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.
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stwowej Straży Pożarnej wskazuje, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej jest organem właściwym dla spraw związanych z organizacją krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego a
także dla ochrony przeciwpożarowej30. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zarządza funkcjonowaniem Komendy
Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Jest odpowiedzialny za dowodzenie krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym, szczególnie do
jego zadań w tym zakresie należy
a) dysponowanie podmiotami krajowego systemu ratowniczogaśniczego na obszarze kraju poprzez swoje stanowisko kierowania,
b) ustalanie zbiorczego planu sieci podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
c) ustalanie planu rozmieszczania na obszarze kraju sprzętu specjalistycznego w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
d) dysponowanie odwodami operacyjnymi i kierowanie ich siłami,
e) dowodzenie działaniami ratowniczymi, których rozmiary lub
zasięg przekraczają możliwości sił ratowniczych województwa,
f) organizowanie centralnego odwodu operacyjnego oraz przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego, których siły i środki tworzą centralny obwód operacyjny,
g) analizowanie działań ratowniczych prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
h) ustalanie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego31.
Do zakresu kompetencji Komendanta Głównego Państwowej
Straży Pożarnej należy również dokonywanie analizy zagrożeń pożarowych a także innych niebezpieczeństw. Komendant jest także właściwy w sprawach inaugurowania projektów i prac naukowobadawczych o tematyce ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. W
jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej stwarza
warunki do kształcenia, szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa opracowuje projekty aktów normatywnych. Sprawuje nadzór nad działalnością rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych a
30
31
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art. 9 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.
art. 10 ust 1 pkt 1-2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

także jest odpowiedzialny za ich powoływanie i odwoływanie32.
Wyżej wymienione zadania Komendanta Głównego Państwowej
Straży Pożarnej są jedynie przykładowe. Zgodnie z artykułem 20
Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej jednostką odpowiedzialną za
przygotowanie i zarządzanie akcją ratowniczą jest Państwowa Straż
Pożarna33. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej podczas
uczestniczenia w akcji ratowniczej mają prawo do korzystania z
dróg, gruntów i zbiorników wodnych państwowych, komunalnych i
prywatnych oraz komunalnych i prywatnych ujęć wodnych i środków gaśniczych34.
Strażak, który nadzoruje akcję ratowniczą w szczególnych sytuacjach jest uprawniony ewakuować ludność i mienie z obszaru, w
którym przebiega akcja ratownicza. W czasie zaistnienia takiej sytuacji jest uprawniony do dokonywania wyburzeń i rozbiórek, wstrzymania komunikacji w ruchu lądowym, udostępnienia pojazdów,
środków i przedmiotów niezbędnych do akcji ratowniczej35. Organizację akcji ratowniczych prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w sposób dokładny określa Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczogaśniczego.
§ 2 Rozporządzenia wskazuje, że działania ratownicze składają się z czterech etapów: planowania, organizowania, nadzorowania i
koordynowania36. Zgodnie z § 13 Rozporządzenia w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie walki z pożarami
wchodzi planowanie, organizowanie i realizacja działań ratowniczych niezbędnych do ugaszenia pożaru, a także do zmniejszenia lub
likwidacji zagrożenia pożarowego lub wybuchowego. Zadania w
zakresie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego polegają na zbadaniu i rozpoznaniu zagrożenia, zabezpieczeniu miejsca działań ra32

art. 10 ust 1 pkt 3-7 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.
art. 20 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.
34
art. 21 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.
35
art. 21 ust.2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.
36
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2011 Nr46 poz.239), § 2.
33
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towniczych. Zadania te obejmują także zniwelowanie istniejącego i
przyszłego zagrożenia poprzez włączenie lub wyłączenie instalacji,
urządzeń, mediów. Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej podejmują wszelkiego rodzaju działania mające na celu:
a) dotarcie i zapewnienie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej
pomocy i ewakuację poza strefę zagrożenia,
b) przygotowanie dróg ewakuacji dla zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników,
c) zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz ratownikom.
Działania ratownicze w zakresie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego obejmują także czynności ewakuacyjne ludności, a
następnie zwierząt, środowiska i mienia. Tego rodzaju zadania mają
na celu dokonanie oceny istniejącego zagrożenia i przewidywanie
jego postępu. Koniecznym warunkiem efektywności akcji ratowniczej jest posiadanie odpowiedniego sprzętu oraz techniki i środków
gaśniczych i innych środków niezbędnych37.
Drugim zakresem działania krajowego systemu ratowniczogaśniczego są klęski żywiołowe. W tym zakresie czynności Państwowej Straży Pożarnej obejmują działania mające na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska. W tym celu badają i rozpoznają zagrożenia, zabezpieczają obszar objęty przeprowadzaną
akcją ratowniczą, usuwają istniejące niebezpieczeństwo, docierają do
poszkodowanych, udzielają im kwalifikowanej pierwszej pomocy i
ewakuują, przygotowują drogi ewakuacyjne. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej czuwają nad bezpieczeństwem osób poszkodowanych i ratowników, niwelują zagrożenie, dostosowują
sprzęt i działania do charakteru zagrożenia. W razie potrzeby używają dodatkowych sił i środków jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego a także dokonują oceny rozmiarów zaistniałej klęski

37

§3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
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żywiołowej38. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa
wspólnoty samorządowej, w szczególności życia lub zdrowia, starosta jest uprawniony do wydania komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej poleceń podjęcia działań w zakresie odpowiednim dla Państwowej Straży Pożarnej celem usunięcia istniejącego zagrożenia39.
Działania ratownicze w zakresie ratownictwa technicznego
polegają m.in. na:
- torowaniu drogi do osób zagrożonych i poszkodowanych w
celu udzielenia pomocy medycznej i ewakuacji,
- wykorzystywaniu odpowiednich technik wodnych lub lodowych do ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych z akwenów i obszarów zalodzonych oraz terenów powodziowych,
- przeprowadzaniu ewakuacji osób poszkodowanych i zagrożonych z wysokości lub miejsc poniżej poziomu otoczenia,
- wykorzystywaniu technik bezprzyrządowych i przyrządowych oraz wykorzystaniuzwierząt w akcjach ratowniczych osób
poszkodowanych i zagrożonych,
- oświetleniu miejsca zdarzenia i jego zabezpieczeniu przed
osobami postronnymi oraz wykonaniu innych czynności z zakresu
zabezpieczenia logistycznego,
- wypompowywaniu i uszczelnianiu miejsc wycieku wody lub
innych mediów stwarzających zagrożenie,
- przewietrzaniu stref zagrożenia,
- włączaniu lub wyłączaniu instalacji i urządzeń mających
wpływ na rozmiar strefy zagrożenia,
- stabilizowaniu, cięciu, rozpieraniu, podnoszeniu lub przenoszeniu konstrukcji, instalacji i urządzeń, a także części obiektów oraz
przeszkód naturalnych i sztucznych w celu zlikwidowania lub ogra-

38

§ 14 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
39
art.14 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.
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niczenia zagrożenia dla osób, zwierząt, środowiska, infrastruktury i
innego mienia40.
Zgodnie z § 16 Rozporządzenia działania w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego obejmująplanowanie, organizowanie i wykonywanie działań ratowniczych niezbędnych do zmniejszenia lub usunięcia bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne dla ludzi, zwierząt, środowiska lub mienia41.
Należy podkreślić, że działania ratownicze z ratownictwa
chemicznego i ekologicznego, w zakresie wynikającym z planu ratowniczego, prowadzą podmioty krajowego systemu ratowniczogaśniczego, które posiadają odpowiednie kwalifikacje, fachowy
sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej42.
W skład działań ratowniczych z zakresu kwalifikowanej
pierwszej pomocy zalicza się: zidentyfikowanie stanu osób poszkodowanych, prowadzenie segregacji pierwotnej, współuczestniczenie
w segregacji wtórnej, wykorzystywanie środków koniecznych do
ratowania życia i zdrowia osób poszkodowanych, zagwarantowanie
systematyczności wykonywanego przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego procesu ratowania osób, które znalazły
się w sytuacjach tragicznych, przedstawienie sposobu postępowania
ze sprzętem medycznym43.
Podsumowując, Państwowa Straż Pożarna jest formacją urzeczywistniającą programy mające na celu ochronę życia, zdrowia,
mienia lub środowiska przed niebezpieczeństwami takimi jak: pożar,
klęska żywiołowa i inne zagrożenia. Działania Państwowej Straży
Pożarnej są realizowane poprzez: starcia z pożarami i innego rodzaju
40

§ 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
41
§ 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
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§ 16 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
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§ 17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
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klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne44.
3.2. Pogotowie ratunkowe
Na mocy artykułu 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie
Medycznym w celu realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego tworzy się Państwowe Ratownictwo Medyczne45. System Państwowego Ratownictwa Medycznego tworzą:
organy administracji rządowej kompetentne do realizowania zadań
systemu oraz jednostki systemu takie jak: szpitalne oddziały ratunkowe, zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły ratownictwa medycznego. Priorytetowym zadaniem tych służb jest
zapewnienie utrzymania gotowości ludzi, zasobów i jednostek organizacyjnych46.
Do kompetencji ministra właściwego do spraw zdrowia należy
sprawowanie nadzoru nad Państwowym Ratownictwem Medycznym
na obszarze kraju. Do obowiązków ministra właściwego do spraw
zdrowia w tym zakresie należy akceptowanie wojewódzkiego planu
działania systemu i dokonywanie jego aktualizacji. Minister właściwy do spraw zdrowia może zwrócić się do wojewody o udostępnienie informacji dotyczących działalności systemu na obszarze województwa oraz dokonać kontroli dysponentów jednostek na zasadach
określonych w przepisach prawa. Wojewoda jest podmiotem właściwym do sprawowania nadzoru nad systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego na obszarze województwa47.
System Państwowego Ratownictwa Medycznego funkcjonuje
na terenie województwa na podstawie wojewódzkiego planu działania systemu, który jest przygotowywany przez wojewodę i podlega
44

A. Misiuk., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego…op. cit., s. 132-133.
45
Ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medyczny, (Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410), art. 1.
46
art. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
47
A. Żebrowski., Zarządzanie kryzysowe elementem bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,
Kraków 2012, s. 305.
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aktualizacji. Plan działania Systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego obejmuje:
1. opis przypuszczalnych zagrożeń życia lub zdrowia, które
mogą pojawić się na terenie województwa oraz analizowanie ryzyka
wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych w rozumieniu przepisów o stanie klęski żywiołowej,
2. określenie liczby i lokalizacji na terenie województwa jednostek wchodzących w skład systemu,
3. obszary działania i rejony operacyjne,
4. okreslenie kosztów funkcjonowania zespołów ratownictwa
medycznego,
5. sposób prowadzenia działań jednostek systemu,
6. sposób współpracy z organami administracji publicznej i jednostkami systemu z innych województw, które są odpowiedzialne za
zagwarantowanie sprawnego i skutecznego ratowania życia i zdrowia,
7. metody współpracy jednostek systemu,
8. komunikaty o lokalizacji wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego i centrów powiadamiania ratunkowego w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia1991r. o ochronie przeciwpożarowej i terenach przez nie obsługiwanych,
9. charakterystykę struktury systemu informowania o stanach
nagłego zagrożenia zdrowotnego w celu dokonania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zestawienia koniecznych łączy telekomunikacyjnych, które umożliwią niezbędne przekierowanie połączeń z centrum powiadamiania ratunkowego do właściwych jednostek organizacyjnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej i dysponenta zespołów ratownictwa medycznego48.
Ratownik podejmuje czynności w ramach kwalifikowanej
pierwszej pomocy. Czynności te obejmują:
1. resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i
przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań
defibrylatora zautomatyzowanego;
2. tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;
3. unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz
zwichnięć;
48

A. Żebrowski., Zarządzanie kryzysowe elementem bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej… op. cit., s. 306.
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4. ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;
5. prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego;
6. stosowanie tlenoterapii biernej;
7. ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
8. wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego;
9. prowadzenie wstępnej segregacji medycznej49.
Dyspozytorzy medyczni są odpowiedzialni za: przyjmowanie
wiadomości o zdarzeniach, określanie priorytetów i natychmiastowe
dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, udzielanie koniecznych informacji osobom, udzielającym
pierwszej pomocy, udzielanie osobie kierującej akcją prowadzenia
medycznych czynności ratunkowych, koniecznych wiadomości
sprzyjających prowadzeniu medycznych czynności ratunkowych na
miejscu zdarzenia, gromadzenie bieżących informacji o osiągalnych
na obszarze działania dysponenta jednostki jednostkach systemu, ich
gotowości i przekazanie tych informacji lekarzowi koordynatorowi
ratownictwa medycznego, gromadzenie i archiwizowanie aktualnych
informacji o zdarzeniach i prowadzonych medycznych czynnościach
ratunkowych, informowanie o zdarzeniach szpitalnych oddziałów
ratunkowych lub, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia,
jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych koniecznych dla ratownictwa
medycznego, informowanie o zdarzeniu jednostek, które współpracują z systemem, w sytuacji, gdy wymaga tego sytuacja zaistniała na
miejscu zdarzenia50.
W wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego pracują
lekarze koordynatorzy ratownictwa medycznego. Liczba lekarzy jest
uzależniona od konieczności zagwarantowania całodobowej realizacji zadań. Do obowiązków lekarzy koordynatorów ratownictwa me49
50

art. 14 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
art. 27 ust.1. ustawy o Państwowy Ratownictwie Medycznym.
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dycznego należy sprawowanie nadzoru nad pracą dyspozytorów
medycznych, ujednolicenie współpracy dyspozytorów medycznych
w sytuacji zaistnienia konieczności użycia jednostek systemu, przekazanie dyspozytorom medycznym koniecznych informacji i rzeczowej pomocy oraz uczestnictwo w pracach wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego51.
Zgodnie z artykułem 36 ustawy o Państwowym Ratownictwie
Medycznym wyróżnia się zespoły ratownictwa medycznego specjalistyczne i podstawowe. Zespoły specjalistyczne składają się, z co
najmniej trzech osób, które są kompetentne do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. Zespoły podstawowe składają się, z co najmniej dwóch osób kompetentnych do wykonywania
medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu
lub ratownik medyczny52.
Rozdział 5 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
określa przebieg prowadzenia akcji medycznych czynności ratunkowych. Zgodnie z artykułem 40 ustawy wraz z momentem przybycia
zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia następuje
rozpoczęcie akcji prowadzenie medycznych czynności ratunkowych.
Zespół medyczny natychmiast po przybyciu na miejsce zdarzenia
rozpoczyna czynności53. Kierujący, który został wyznaczony przez
dyspozytora medycznego pozostaje z nim w ciągłym kontakcie i
prowadzi akcję. Do zakresu zadań zespołu ratownictwa medycznego
należy transport osoby będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego
oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora
medycznego lub lekarza koordynatora medycznego54.

51

art. 29 ust. 1-2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
53
art. 40 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
54
Art. 44 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
52
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3.3. Straż graniczna
Kolejną służbą ratowniczą w Polsce jest Straż Graniczna, która
została powołana do funkcjonowania w 1991 r. Artykuł 1 ustawy o
Straży Granicznej określa katalog obowiązków. Są one następujące:
1. zapewnienie ochrony granicy państwowej,
2. przygotowywanie i sprawdzanie ruchu granicznego,
3. wydawanie zezwoleń uprawniających do przekraczania granicy państwowej oraz wiz,
4. rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i
wykroczeń oraz ściganie ich sprawców w zakresie właściwym dla
Straży Granicznej,
5. zagwarantowanie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i w porządku publicznym,
6. umieszczanie i utrzymywanie znaków graficznych na lądzie
oraz przygotowywanie, uaktualnianie i przechowywanie granicznej
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
7. zapewnienie ochrony nietykalności znaków i urządzeń poświęconych ochronie granicy państwowej,
8. gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego a także przedstawianie ich do wglądu właściwym organom państwowym,
9. sprawowanie nadzoru nad korzystaniem z polskich obszarów morskich oraz respektowaniem przez statki przepisów prawa,
10. ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej
Rzeczypospolitej Polskiej poprzez monitorowanie statków powietrznych i obiektów latających, przelatujących przez granicę państwową
na małych wysokościach oraz powiadamianie o takich zdarzeniach
odpowiednie jednostki Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej55.
Szczególne zadania Straży Granicznej są związane z jej działalnością w czasie sytuacji kryzysowych. Zgodnie z artykułem 17
ustawy o stanie klęski żywiołowej Straż Graniczna bierze udział w

55

A. Misiuk., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego…
op. cit.,124.
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zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu.56 Z kolei
artykuł 28 ustawy o stanie wojennym oraz kompetencjach naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej stanowi, że „w czasie stanu wojennego można: zamykać lub ograniczać ruch osobowy i towarowy
przez przejścia graniczne, wprowadzić szczególne zasady wydawania dokumentów uprawniających obywateli polskich do przekraczania granicy państwowej oraz przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”57.
Proces zarządzania kryzysowego w Straży Granicznej obejmuje: przeciwdziałanie, eliminowanie i minimalizowanie prawdopodobieństw zaistnienia określonego zagrożenia oraz zredukowanie jego
konsekwencji, rozplanowanie i zorganizowanie, w jaki sposób oraz
jakimi środkami należy odpowiadać na zaistniałe zagrożenie, reagowanie, zminimalizowanie skutków zagrożenia, pomoc osobom poszkodowanym i zagrożonym oraz podejmowanie działań mających
na celu przywrócenie stanu sprzed zdarzenia58.
3.4. Straż Ochrony Kolei
Funkcjonowanie Straży Ochrony Kolei na przestrzeni lat
zmieniało się, ostatecznie w 2001 r. powstała Grupa PKP. Doszło
wówczas do powstania trzech spółek przewozowych oraz jednej
spółki odpowiedzialnej za zarządzanie liniami kolejowymi „PKP
Polskie Linie Kolejowe SA”. W jej skład weszła Straż Ochrony Kolei, powołana decyzją administracyjną, działająca w strukturach zarządcy infrastruktury kolejowej59.
Wykonując swoje zadania, funkcjonariusz Straży Ochrony
Kolei ma prawo do:

56

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej, (Dz.
U. z 2002r. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.), art.17.
57
A. Żebrowski., Zarządzanie kryzysowe elementem bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej… op. cit., s. 334.
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Współczesny wymiar funkcjonowania policji, red. B. Wiśniewski, Z.
Piątek, Warszawa 2009, s. 79.
59
A. Misiuk., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego…
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1. legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, jak również świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich tożsamości;
2. ujęcia, w celu niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej
jednostki Policji, osób, w stosunku do których zachodzi uzasadniona
potrzeba podjęcia czynności wykraczających poza uprawnienia straży ochrony kolei;
3. zatrzymywania i kontroli pojazdu drogowego poruszającego
się na obszarze kolejowym i przyległym pasie gruntu w przypadku
uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przy użyciu tego pojazdu;
4. nakładania grzywien, w drodze mandatu karnego, na zasadach
określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
5. przeprowadzania czynności wyjaśniających, występowania
do sądu z wnioskiem o ukaranie, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
6. stosowania środków przymusu bezpośredniego: siły fizycznej
w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,
miotacza gazowego, pałki służbowej, kajdanek i psa służbowego60.
Funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei ma prawo użyć broń
palną między innymi w następujących przypadkach: w celu odparcia
bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie własne lub innej
osoby, przeciwko osobie, która wezwana do natychmiastowego porzucenia broni lub niebezpiecznego narzędzia, nie zastosuje się do
tego wezwania, a jej zachowanie wskazuje na bezpośredni zamiar ich
użycia przeciwko funkcjonariuszowi lub innej osobie, przeciwko
osobie, która usiłuje przemocą odebrać broń funkcjonariuszowi, w
celu odparcia zamachu na mienie, znajdujące się na obszarze kolejowym, stwarzającego jednocześnie bezpośrednie zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzi61. Na mocy Ustawy z 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym do zadań Straży Ochrony Kolei należy kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejo60

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r.o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003
Nr 86 poz. 789 z późn. zm.), art.60 pkt 2.
61
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wym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz ochrona
życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych62.
Podkreślenia wymaga fakt, że organem centralnej administracji państwowej, który podlega Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju
jest Urząd Transportu Kolejowego. Urząd ten jest właściwy w sprawach regulacji rynku transportu kolejowego, licencjonowania transportu kolejowego, nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych, bezpieczeństwa
ruchu kolejowego, nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w
transporcie kolejowym, licencji i świadectw maszynistów. Stan techniczny infrastruktury kolejowej, taboru, organizacja ruchu i przewozów kolejowych, kwalifikacje zawodowe i należyte wykonywanie
obowiązków przez pracowników są to elementy, które mają wpływ
na bezpieczeństwo transportu kolejowego. Realizacja zadań w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem w transporcie kolejowym należy
do Departamentu Bezpieczeństwa Kolejowego. W ramach realizacji
zadań związanych z bezpieczeństwem w transporcie kolejowym
Urząd może przeprowadzać kontrole przestrzegania zasad korzystania i utrzymania linii kolejowych i pojazdów kolejowych. Kontrole
te obejmują: warunki techniczne, jakie powinny spełniać linie kolejowe i bocznice kolejowe wraz z urządzeniami służącymi do prowadzenia ruchu oraz ich utrzymanie, warunki prowadzenia ruchu na
liniach i bocznicach kolejowych, warunki techniczne eksploatacji
urządzeń kolejowych. Urząd prowadzi krajowy rejestr pojazdów
kolejowych. Wydaje autoryzacje, certyfikaty, świadectwa bezpieczeństwa oraz dokonuje kontroli w tym zakresie. Urząd w celu dbałości o bezpieczeństwo w transporcie kolejowym: zajmuje się sprawami dotyczącymi zatwierdzania dokumentacji systemu utrzymania
pojazdów kolejowych przygotowanych przez ich posiadaczy, sprawami związanymiz zatwierdzaniem przepisów wewnętrznych przedkładanych przez przewoźników, zarządców infrastruktury oraz użytkowników bocznic. Do zadań Urzędu w tym zakresie należy również
prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad przewozami towarów niebezpiecznych koleją, sprawowanie nadzoru nad uzyskiwaniem wymaganych kwalifikacji i wykonywaniem obowiązków przez
62
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pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu na liniach kolejowych oraz pracowników prowadzących pojazdy kolejowe, podejmowanie działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, akceptacjai monitorowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem przez zarządców
i przewoźników kolejowych oraz wdrażanie i rozszerzanie zakresu
regulacji bezpieczeństwa, nadzorowanie realizacji zaleceń powypadkowych przekazywanych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych, sporządzanie oceny bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz rocznych raportów w sprawie bezpieczeństwa na kolei, koordynowanie, nadzorowanie oraz współuczestnictwo w realizacji spraw z zakresu wydawania, przedłużania ważności,
zawieszania, cofania licencji maszynisty oraz aktualizacji danych
zawartych w licencji i wydawania jej wtórników63. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym Urząd sprawuje
bezpośredni nadzór w zakresie prowadzenia rejestru licencji maszynistów, listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia badań lekarskich i orzekania, w celu sprawdzenia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji oraz
świadectwa maszynisty64.
Straż Ochrony Kolei współdziała z Żandarmerią Wojskową,
współpraca ta polega na podejmowaniu czynności porządkowych i
prewencyjnych, których celem jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach
kolejowych. Straż Ochrony Kolei i Żandarmeria Wojskowa korzystają z będących w ich posiadaniu środków łączności, środków lokomocji i innych środków technicznych oraz psów służbowych w czasie
dokonywania czynności porządkowych. Instytucje te współpracują
ze sobą w zakresie ochrony zdrowia i życia oraz mienia na obszarze
kolejowym w pociągach i innych pojazdach kolejowych. Wspólnie
podejmują czynności, których celem jest zabezpieczenie miejsca
przestępstwa i niedopuszczenie do zatarcia śladów i dowodów przed
zapoznaniem się z nimi właściwych organów. Straż Ochrony Kolei
63

http://www.utk.gov.pl/ Oficjalna Strona Urzędu Transportu Kolejowego (dostęp 03.07.2016r.)
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Tamże.
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służy pomocą przy doprowadzaniu do organów Policji sprawców
czynów zabronionych. Współpraca Straży i Żandarmerii dotyczy
także prowadzenia czynności wyjaśniających65.
Zakończenie
Bez wątpienia z pracą w służbach ratowniczych wiąże się wysoki poziom stresu. Służby ratownicze w związku z wykonywaną
pracą są narażone na wpływ dwóch rodzajów stresorów. Pierwszym
rodzajem są zjawiska traumatyczne. Drugim rodzajem stresory chroniczne. Zjawiskami traumatycznymi są zagrożenia życia poszkodowanego, bycie świadkiem zabicia lub poważnego naruszenia nietykalności cielesnej innej osoby. Z kolei stresory chroniczne to: zmęczenie pracą, odpowiedzialność, nieodpowiednia organizacja czasu
pracy, spory w miejscu pracy, jednostajność, nieprzewidywalność,
zmianowość, nocny tryb pracy. Stresory chroniczne nie powodują
natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia pracownika służb
ratowniczych, lecz stopniowo wyczerpują jego pokłady odpornościowe.
Specyficzny charakter pracy pracowników służb ratowniczych
powoduje nasilenie czynników stresogennych. Świadomość odpowiedzialności za ludzkie życie staje się często źródłem stresu zawodowego. Z całą pewnością należy stwierdzić, że stres zawodowy
zwłaszcza w służbach ratowniczych, jest zjawiskiem niewątpliwym i
bezdyskusyjnym. Nie ma możliwości: zmniejszenia obowiązków, nie
zapewnianiapomocy poszkodowanym, całkowitego zneutralizowania
nieprzychylnych współpracowników czy wyzbycia się presji czasu.
Można jednak podjąć próbę zmienienia postrzegania i ograniczenia
do minimum symptomów oddziaływania stresu i o ile to możliwe
jego negatywnych następstw. Radzenie sobie ze stresem w dużej
mierze jest uzależnione od predyspozycji osobistych i społecznych
jednostki narażonej na stres.
Streszczenie
We wprowadzeniu artykułu zakreślono problem badawczy,
który polega na dokonaniu charakterystyki funkcjonowania i zakresu
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zadań poszczególnych państwowych służb ratowniczych w Polsce.
W rozdziale pierwszym zdefiniowano pojęcia będące przedmiotem
artykułu. Rozdział drugi zawiera omówienie problematyki akcji ratunkowych. Rozdział trzeci, traktuje o funkcjonowaniu i zakresie
zadań poszczególnych państwowych służb ratowniczych. W zakończeniu podkreślono, że nieodłącznym elementem pracy w służbach
ratowniczych jest stres.
Słowa kluczowe: prawo, służby ratownicze, akcja ratunkowa.
Summary:
The legal basis for the functioning of the state of emergency
services in Poland.
In the introductory article defined; the research problem,
which involves making the characteristics of the operation and scope
of the tasks of the national emergency services in Poland. The first
chapter defines the concepts that are the subject of the article. The
second chapter discusses the issue of rescue. The third chapter, deals
with the functioning and scope of the tasks of the national emergency
services. In the end it stressed that an integral part of working in
emergency services is stress.
Keywords: law, emergency services, rescue
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Prawne i pastoralne treści bulli Misericordiae vultus
Wstęp
Postanowienia papieskie związane z Jubileuszowym Świętym
Rokiem Miłosierdzia są pasterską troską Ojca Świętego Franciszka,
by wierni dostąpili zbawienia poprzez miłosierdzie i przebaczenie
wysłużone na drzewie krzyża przez Jezusa Chrystusa, który jest miłosierny jak Bóg Ojciec. W okolicznościowej bulli papieskiej znajdujemy zaproszenie do życia, na co dzień miłosierdziem, tak by doświadczając miłości Boga, doznawać i świadczyć przebaczenia. Papież Franciszek wskazuje jak skorzystać z miłości Boga w prawnie
określonych formach Kościoła, jak również jak tworzyć dzieła miłosierdzia. Rok Jubileuszowy rozpoczął się 8 grudnia 2015 r., a zakończy się w uroczystość liturgiczną Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 20 listopada 2016 roku. Ten czas to kolejna okazja, by każdy
chrześcijanin odkrył prawdę o Bożym miłosierdziu, które objawiło
się we Wcieleniu Syna Bożego.

Bulla papieska
Łacińskim słowem „bulla” początkowo określano okrągłą metalową kapsułę, w której przechowywano woskową pieczęć, przytwierdzaną za pomocą sznurka do ważnych dokumentów, by potwierdzić ich autentyczność i autorytet. Z czasem nazwa przeszła
najpierw na pieczęć, a potem na sam dokument. Aktualnie nazwa
używana jest w odniesieniu do dokumentów papieskich o szczególnym znaczeniu, które opatrzone są pieczęcią papieża1.
Papież Franciszek ustanawiając kolejny rok jubileuszowy, nawiązuje do tradycji Kościoła, która sięga 1300 roku. Pierwszy Rok
Jubileuszowy związany z pielgrzymowaniem do grobów świętych
apostołów Piotra i Pawła, ogłosił papież Bonifacy VIII. Tę piękną
tradycję zapoczątkował w bulli "Antiquorum habet fida relatio" pi1

A. Markowski., R. Pawelec., Wielki Słownik Wyrazów Obcych i Trudnych, Warszawa 2001, s. 105.
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sząc znamienne słowa: "Wiarygodna tradycja starszych ludzi potwierdza, że tym, którzy w tym mieście nawiedzają czcigodną bazylikę Księcia Apostołów przyznawane są wielkie odpusty i rozgrzeszenie. Dlatego też My, którzy na mocy godności naszego urzędu
pragniemy i powinniśmy dążyć do zbawienia każdego człowieka…"2. Idea Roku Jubileuszowego, nazywanego od 1475 r. też Rokiem Świętym, ma swój rodowód biblijny, wywodzący się ze Starego Testamentu (Kpł 25, 8–17. 23–55)3. Ustanowiony przez samego
Boga miał być obchodzony co 50 lat jako Rok Jubileuszowy (Kpł 25,
11). Nosił zaszczytne miano „rzeczy świętej”, czyli czasu, który
pozwalał Izraelitom zbliżyć się do Boga, który jest „Święty”. Nazwa
„jubileusz” pochodzi od rzeczownika hebrajskiego jôbel, oznaczającego „barana”, „róg barani”, „trąbę”. Początek Roku Jubileuszowego
był obwieszczany dźwiękiem rogu, który stanowił tym samym wezwanie do wspólnego przeżywania radości z wielkich dzieł Boga,
dokonywanych dla dobra całego Izraela.
Każda bulla zwołująca rok jubileuszowy wyznacza datę jego
rozpoczęcia i zakończenia, główne punkty jego obchodów, a także
wskazuje, w jakim duchu został zwołany i jakie są spodziewane po
nim owoce dla Kościoła. Poprzednie bulle zwołujące nadzwyczajne
lata święte (ogłoszone przez Jana Pawła II Jubileusze Odkupienia z
1933 i 1983 roku) były ogłaszane 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego. Data wydania bulli papieża Franciszka ogłaszającej Święty Jubileuszowy Rok Miłosierdzia jasno wskazuje na szczególną uwagę Ojca Świętego Franciszka na temat miłosierdzia4.
Ogłoszona w okresie wielkanocnym, w którym zachwycamy się
Zmartwychwstałym, pomaga nam na nowo odkryć Boga i Jego
2

Cytat za: J. Gałkowski., Dlaczego Franciszek ogłosił Nadzwyczajny
Rok Miłosierdzia, http://rebelya.pl/post/8115/dlaczego-franciszek-ogosinadzwyczajny-rok-mios (dostęp 20.01.2016).
3
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków
oryginalnych, wyd. III poprawione, Poznań – Warszawa 1980.
4
Papież
Franciszek.,
Bulla
Misericordiae
vultus,
http://www.sanktuarium.boleslawiec.pl/strona/index.php/14aktualnosci/diecezjalne/789-bulla-papieza-franciszka-misericordiae-vultusoglaszajaca-rok-milosierdzia-2015-2016 (dostęp 20.01.2015). W dalszej
części cytowana: MV.

326

przymioty, w blasku nowego światła wyraźniej zauważyć to, że jest
miłosierny (MV 3-5).
W czasie Pierwszych Nieszporów Niedzieli Miłosierdzia Bożego o godz. 17.30 dnia 11 kwietnia 2015 roku, przed Drzwiami
Świętymi bazyliki świętego Piotra w Watykanie zostały odczytane
fragmenty bulli papieskiej Misericordiae vultus, a cała uroczystość
zakończyła się udzieleniem przez Ojca Świętego specjalnego błogosławieństwa. W trakcie nabożeństwa papież Franciszek przekazał
przedstawicielom Kościoła na wszystkich kontynentach egzemplarze
bulli zapowiadającej Święty Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Papieską bullę otrzymali czterej archiprezbiterzy rzymskich bazylik papieskich, prefekci trzech kongregacji watykańskich oraz pochodzący z
różnych stron świata biskupi kurialni jako przedstawiciele swych
kontynentów i katolickich Kościołów wschodnich. Ponadto Ojciec
Święty wręczył swój dokument trzem innym hierarchom kurialnym,
jako symbolicznym przedstawicielom różnych Kościołów lokalnych.
Byli to: abp Savio Hon Tai-Fai pochodzący z Hongkongu, sekretarz
Kongregacji Ewangelizacji Narodów – reprezentant całego Wschodu, bp Barthélemy Adoukonou, urodzony w Beninie, sekretarz Papieskiej Rady ds. Kultury – w imieniu Afryki oraz prałat Khaled
Ayad Bishay z Kościoła koptyjskiego – jako przedstawiciel katolickich Kościołów wschodnich5.
Papieże ogłaszając kolejne jubileusze zawsze pragnęli zbawienia wiernych, czyli miłosierdzia - nawet jeżeli owo słowo nie
padało w trakcie ich kazań, czy w ich dokumentach. Należy też o
tym pamiętać, gdy kolejny Namiestnik Chrystusowy – Franciszek
wzywa nas na kolejny jubileusz uzasadniając go słowami: „Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wzywani, aby utkwić wzrok
w miłosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania
Ojca. Z tego właśnie powodu ogłosiłem Nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, by uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym” (MV 3).
Papież Franciszek stawia wiernym zadanie kochania, a nie jedynie
głoszenia. Ten Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jest darem
5

http://www.pch24.pl/papiez-wreczy-dzis-bulle-misericordiaevultus,35110,i.html (dostęp 20.01.2016).
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łaski, gdyż odkrywamy głębię miłosierdzia Ojca, który przyjmuje
wszystkich i osobiście wychodzi na spotkanie każdego. Papież Franciszek otwierając Drzwi Święte podkreślił, iż wiele krzywdy wyrządza się Bogu i Jego łasce, kiedy twierdzi się, że grzechy są karane
Jego sądem, a nie stawia na pierwszym miejscu, że są przebaczane –
odpuszczane przez Jego miłosierdzie6.
Cechy Bożego Miłosierdzia
Bulla papieża Franciszka opierając się na tekstach biblijnych
przypomina cechy Bożego miłosierdzia, wyjaśnia najistotniejsze aspekty Jubileuszu, w tym jego motto: „Miłosierni jak Ojciec” (Łk 6, 36), a w
szczególności akcentuje konieczność przebaczenia. Dlatego wszystko w
działaniu duszpasterskim Kościoła powinno zostać otulone czułością,
nic też z świadectwa życia ukazanego światu nie może być pozbawione
miłosierdzia. Aby być zdolnymi do miłosierdzia, powinniśmy najpierw
nastawić się na słuchanie słowa Bożego. To oznacza odzyskanie na
nowo wartości ciszy, aby móc medytować słowo, które jest do nas
zwrócone. W ten sposób możliwa jest kontemplacja miłosierdzia Boga,
przemodlenie własnego powołania i misji w świetle ewangelicznych
perykop o Bożym miłosierdziu i przyjęcie go jako własnego stylu życia
(MV 4). Papież Franciszek zachęca do lektury fragmentów Pisma Świętego (MV 6), które mówią o Bogu objawiającym się jako cierpliwy i
miłosierny, który wieńczy nas łaską i zmiłowaniem (Ps 103), leczy złamanych na duchu (Ps 147), którego miłosierdzie trwa na wieki (Ps 136).
Papież Franciszek cytuje także hallel - hymn z Wieczerzy Pańskiej (Mt
26, 30), gdzie też jest mowa o Bożym miłosierdziu (MV 7).
W dokumencie papieskim znajdziemy również omówienie
ewangelicznych przypowieści o miłosierdziu - o zagubionej owcy, zgubionej monecie, synu marnotrawnym, niemiłosiernym dłużniku (MV 9),
przykład życia Jezusa (MV 8), a także odwołanie do życia osobistego
papieża (MV 8)7.
6

KAI, 8 grudnia 2015 roku rozpoczął się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, „Niedziela” 51/52(20-27.12.2015), s. 14.
7
Jorge Mario Bergoglio od dziecka był wrażliwy na Boże miłosierdzie.
Przypomina to angielski autor Austen Ivereigh w książce Prorok. Biografia
Franciszka, papieża radykalnego, który spędził wiele czasu w Argentynie,
podążając śladami swego bohatera. Otóż mały Jorge Mario Bergoglio wy-
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Miłosierni jak Ojciec
Jubileuszowy Święty Rok Miłosierdzia jest dla Kościoła czasem łaski odnowy duchowej (MV 4). Ma nie tylko uczynić nasze
świadectwo wiary mocniejszym i skuteczniejszym, ale przede
wszystkim przybliżyć nas do tajemnicy miłosierdzia Bożego, będącego dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem
naszego zbawienia. Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na
zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu. Papież wskazuje nam
też konkretny sposób przeżycia tego świętego czasu. Mamy żyć tym
Rokiem Jubileuszowym w świetle słowa Pana: „Miłosierni jak Ojchowywał się w przedszkolu w klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
które mieściło się przy Placu Miłosierdzia, niedaleko jego domu rodzinnego. Mały Jorge nienawidził siedzenia w sali i zawsze chciał wyjść na zewnątrz. Siostry śmieją się dzisiaj, że to była pierwsza zapowiedź tego, co
teraz papież planuje dla Kościoła. Autor książki wspomina, jak 17-letni
Jorge w czasie spowiedzi bardzo emocjonalnie przeżył doświadczenie miłosiernej miłości Boga, który zawsze jest wierny, pomimo grzechu człowieka.
Dlatego też już na drodze powołania stwierdza, że kwestią absolutnie fundamentalną w wierze chrześcijańskiej jest doświadczenie miłosierdzia Boga, które wyprzedza nasze ludzkie starania. Austen Ivereigh opisuje nawet
neologizmy, jakie tworzył kardynał Bergoglio w języku hiszpańskim, aby w
zaskakujący językowo sposób ukazywać Boga ludziom przyzwyczajonym
często do myślenia, że na Jego miłość trzeba sobie zasłużyć. Jeden z nich to
słowo misericordiando lub misercidordiar, używane w znaczeniu, które
polscy wydawcy tej biografii przełożyli jako „daj się omiłosierdzić”. W
odniesieniu do Boga kardynał Bergoglio używał też pewnego słowa ze
slangu popularnego w Buenos Aires: Dios te primerea („Bóg cię wypierwszy”). Stosował je do opisania postawy Boga, który – jak ojciec w przypowieści o synu marnotrawnym – nie czeka biernie na syna, lecz wychodzi
mu na spotkanie, szuka go, wyprzedza go swoją miłością, zanim jeszcze
tamten wypowie słowa przeprosin. Dziś Austen Ivereigh i inni biografowie
papieża piszą o takich tworach słownych jako „bergoglianizmach”, które w
specyficzny, popularny sposób przekazują głęboką treść teologiczną. Ten
pełen obrazów i symboli styl rozważania znajdujemy w bulli papieskiej, zaś
w numerze 8 MV czytamy o osobistym akcencie dokumentu, gdy papież
Franciszek opisuje swoje zawołanie biskupie: miserando atque eligendo.
Zob.: A. Ivereigh., Prorok. Biografia Franciszka, papieża radykalnego,
Warszawa 2015, passim.
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ciec” (MV 13). Ewangelista Łukasz przypomina nauczanie Jezusa,
który mówi: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”
(Łk 6, 36). To program na życie, który choć może wydawać się trudny, to jest bogaty w radość i w pokój. Nakaz Jezusa jest zwrócony do
tych, którzy słuchają Jego głosu (por. Łk 6, 27) i rozumieją, że do
miłosierdzia uzdalnia najpierw nastawienie na słuchanie słowa Bożego. Oznacza to odzyskanie na nowo wartości ciszy, by móc medytować słowo, przez które Bóg nieustannie zwraca się do każdego z
nas. W ten sposób możliwe jest lepsze poznanie tajemnicy miłosierdzia Boga i przyjęcie go, jako własnego stylu życia8.
Ojciec Święty Franciszek przywołuje świętych i błogosławionych. Przypomina naukę świętego Jana XXIII, który mówił o „lekarstwie miłosierdzia” i błogosławionego Pawła VI, który utożsamiał
duchowość Soboru Watykańskiego II z Miłosiernym Samarytaninem, a następnie podkreśla niezwykłą aktualność nauczania świętego
Jana Pawła II, zawartą głównie w encyklice „Dives in misericordia” i
zaleca powrót do modlitewnego analizowania jego tekstów. Pisze
także o potrzebie głoszenia orędzia o Bożym miłosierdziu w duchu
świętej polskiej mistyczki Faustyny Kowalskiej: Ta, która została
wezwana do wejścia w głębokości Bożego miłosierdzia, niech wstawia się za nami i uzyska dla nas łaskę życia i chodzenia zawsze w
świetle Bożego przebaczenia oraz w niezachwianej ufności w Jego
miłość (MV 24). To ona nauczyła nas mocniej zauważać, że już Jego
męka i krzyż przeniknięte są światłem zmartwychwstania. Zwrócił na
to uwagę św. Jan Paweł II w swojej „Pamięci i tożsamości”: „Święta Faustyna kontempluje Chrystusa jako Boga miłosiernego – nie
przede wszystkim na krzyżu, ale raczej jako zmartwychwstałego i

8

Odpowiedzią na tę zachętę papieża jest poznawanie i medytowanie
tekstów biblijnych mówiących o Bogu „bogatym w miłosierdzie” (Ef 2, 4),
który objawił najpełniej swoje miłosierdzie w osobie, słowach i gestach
Jezusa z Nazaretu. Również warta rozpropagowania inicjatywa „24 godziny
dla Pana” – wspomniana przez papieża Franciszka - przybliży wiele osób
do nawrócenia i żarliwego życia z Bogiem oraz odkrycia sensu własnej
egzystencji, dzięki doświadczonemu przebaczeniu w sakramencie pojednania i serdecznej modlitwie (MV 17).
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uwielbionego”9. Papież przywołuje też słowa świętego Jana od
Krzyża: „pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości” (MV 15) i
świętego Augustyna: „łatwiej jest Bogu powstrzymać gniew aniżeli
miłosierdzie”, a także słowa świętego Tomasza z Akwinu: „miłosierdzie jest właściwością Boga, w miłosierdziu też najwyraźniej
wyraża się Jego wszechmoc” (MV 6).
Przebaczenie grzechów nie zna granic:
Miłosierdzie Boże obejmuje każdego grzesznika, który zbliża
się do Boga i prosi o łaskę. Ten dar Bożego miłosierdzia jest nieograniczony i odkrywamy go na kartach Pisma Świętego i w wezwaniu do nawrócenia, w sakramencie szczerej spowiedzi, w przebaczeniu i w zadośćuczynieniu, w pielgrzymce przez Drzwi Miłosierdzia,
w darze odpustu jubileuszowego i praktyce uczynków miłosierdzia.
Warto prześledzić te etapy, by dostrzec niezmierzoną miłość i miłosierdzie Boga10.
- na kartach Pisma Świętego
W Roku Jubileuszowym papież Franciszek wzywa Kościół, by
rozbrzmiewał Słowem Bożym, niestrudzenie oferował miłosierdzie,
będąc zawsze cierpliwym, niosącym pociechę i przebaczenie. Niech
Kościół będzie głosem każdego mężczyzny i każdej kobiety, powtarzając z ufnością i nieustannie słowa psalmu (Ps 25, 6): „Wspomnij
na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków”
(MV 25). Przez ten czas roku jubileuszowego będziemy wnikliwiej
analizować teksty biblijne, mówiące nam o Bogu „bogatym w miłosierdzie” (Ef 2, 4), który ciągle się objawia i jest gotowy przebaczać
okazując swoje miłosierdzie (MV 1). Słowa Pisma świętego o miłosierdziu i przebaczeniu są normą wiary i doktryny chrześcijańskiej11.

9

Jan Paweł II., Pamięć i Tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci,
Kraków 2005, s. 60.
10
M. Wójtowicz., Rzeka miłosierdzia. Refleksja nad bullą papieża
Franciszka „Misericordiae vultus”, „Posłaniec Serca Jezusowego”
12(2015), s. 13-15.
11
P. Kantyka., Autorytet w Kościele. Dialog katolicko-anglikański na
forum światowym, Lublin 2004, s. 16.
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Już w Starym Testamencie czytamy, że Bóg się ciągle litował.
„Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców – deklaruje Bóg Mojżeszowi
swój zamiar wyzwolenia swojego ludu – znam jego uciemiężenie.
Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu” (Wj 3, 7). „W przystępie
gniewu – zwierza się Bóg z kolei w Księdze Izajasza – ukryłem
przed tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad tobą
się ulitowałem” (Iz 54, 8). Innym razem Bóg „tłumaczy się” Jonaszowi, dlaczego nie ukarał tych ludzi, którzy mieszkają w Niniwie:
„Tobie, Jonaszu, żal było krzaczka, którego nie sadziłeś, to Ja miałbym się nie ulitować nad rzeszami ludzi, którzy nawet nie zdają sobie sprawy z wielkości swojego grzechu? Tobie żal krzewu, którego
nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy
zginął. A czyż Ja nie powinienem mieć litości nad Niniwą, wielkim
miastem, gdzie znajduje się więcej niż sto dwadzieścia tysięcy ludzi,
którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, a nadto mnóstwo
zwierząt?” (Jon 4, 10-11). Historia zapisana w księgach Starego Testamentu jest bardzo bogata i długo można by cytować. W Nowym
Testamencie, istotę przesłania o miłosierdziu trafnie streścił Ojciec
Święty Franciszek w bulli, gdzie jej pierwsze zdanie brzmi: „Jezus
Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca” (MV 1). Krótko mówiąc:
kto chce wiedzieć, co to znaczy, że Ojciec nasz w niebie jest miłosierny, niech dobrze przypatrzy się Jego Synowi, Jezusowi Chrystusowi – bo „kto Mnie widzi, widzi także i Ojca” (J 14, 9). Jezus
wszechmocną swoją miłość do nas okazał gdy odkupił nas na krzyżu, zwyciężając miłością całą nienawiść, którą siły ciemności usiłowały Go pokonać. W Kościele nigdy nie miano wątpliwości co do
tego, że odkupienie nas było większym dziełem Bożej wszechmocy
niż nawet stworzenie nieba i ziemi. Zatem wszechmoc Boża najpełniej objawia się w Jego miłosierdziu. Zarazem cała Ewangelia –
wszystkie czyny i słowa Jezusa – są jednym wielkim przesłaniem
miłosierdzia, przebaczenia, pojednania, miłości.
- w wezwaniu do nawrócenia
Papież Franciszek stając pośrodku Kościoła staje się heroldem
i nawołuje - wszystkich tych, których już dawno skreśliliśmy lub
tych, co sami postawili się poza nawiasem Kościoła - wracajcie,
gdyż zdroje miłosierdzia płyną od Boga. Wezwanie do nawrócenia
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skierowane jest szczególnie do osób, które są daleko od łaski Bożej z
powodu swego stylu życia. „Myślę zwłaszcza o mężczyznach i kobietach, którzy należą do jakiejś grupy przestępczej, jakakolwiek by
ona nie była. Dla waszego dobra proszę was, byście zmienili swoje
życie. Proszę was o to w imię Syna Bożego, który choć zwalczał
grzech, nigdy nie odrzucił jakiegokolwiek grzesznika … Niech ta
sama zachęta dotrze również do zwolenników czy wspólników w
korupcji …Ta gnijąca rana społeczeństwa jest poważnym grzechem,
wołającym do nieba, ponieważ podważa same podstawy życia osobistego i społecznego” … [Korupcja] „nie pozwala patrzeć z nadzieją
w przyszłość, ponieważ ze swą arogancją i chciwością niszczy plany
słabych i miażdży ubogich”. Nazywa korupcję złem, „które czai się
w codziennych gestach, aby szerzyć się następnie w skandalach publicznych” (MV 19). Przed każdym z nas papież stawia zadanie miłosierdzia.
- w sakramencie spowiedzi
O wiarygodności Kościoła świadczy jego miłosierna postawa.
W tym kontekście trzeba powrócić do sakramentu pojednania i głosić Boga miłosiernego (por. kan. 959-964 KPK). Kościół ma misję
głoszenia miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii, aby w ten
sposób dotknąć serce i umysł każdego człowieka (MV 12).
Ton papieskiej bulli jest dokładnie tonem alarmu. Franciszek
wprost wzywa do nawrócenia konkretne grupy ludzi i błaga ich o
porzucenie drogi grzechu. Przypomina nam, że poranionym, tym na
peryferiach oraz tym, którzy jak starszy brat z przypowieści oburzeni
są na przygarnianie tych gorszych, trzeba głosić Ewangelię przebaczenia i pojednania. Nie zmęczy mnie nigdy powtarzanie – pisze
papież, żeby spowiednicy stali się prawdziwym znakiem miłosierdzia Ojca, gdyż bycie spowiednikiem to nie improwizacja. Spowiednikami stajemy się przede wszystkim wtedy, gdy wpierw sami jako
penitenci szukamy przebaczenia. Nigdy nie zapominajmy, że być
spowiednikiem znaczy mieć udział w samej misji Jezusa i być konkretnym znakiem ciągłości Boskiej miłości, która przebacza i zbawia. Każdy z nas otrzymał dar Ducha Świętego dla przebaczenia
grzechów i za to jesteśmy odpowiedzialni. Nikt z nas nie jest panem
sakramentu, ale wiernym sługą przebaczenia Boga (por. kan. 965-
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986 KPK)12. Każdy spowiednik powinien przyjmować wiernych jak
ojciec z przypowieści o marnotrawnym synu: to ojciec, który wybiega na spotkanie syna, pomimo, że ten ostatni roztrwonił jego majątek. Spowiednicy są wezwani, aby objąć skruszonego syna, który
wraca do domu i by wyrazić radość z tego, że się odnalazł (por. kan.
987-991 KPK). Niech nie zmęczy spowiedników również to, że będą
musieli wyjść do drugiego syna, który pozostał na zewnątrz i jest
niezdolny do radości, aby wytłumaczyć mu, że jego ostry osąd jest
niesprawiedliwy i nie ma sensu w obliczu miłosierdzia Ojca, które
nie zna granic. Niech spowiednicy nie zadają aroganckich pytań, lecz
jak ojciec z przypowieści niech przerwą wywód przygotowany przez
syna marnotrawnego, ażeby potrafili uchwycić w sercu każdego
penitenta wezwanie do pomocy i prośbę o przebaczenie. Spowiednicy są wezwani do tego, aby byli zawsze i wszędzie, w każdej sytuacji
i pomimo wszystko, znakiem prymatu miłosierdzia (MV 17)13.
Papież Franciszek postanowił mimo wszelkich przeciwnych rozporządzeń upoważnić kapłanów w Roku Świętym do rozgrzeszenia z
grzechu aborcji osób, które jej dokonały, ale żałują tego i proszą o przebaczenie. Posyła misjonarzy miłosierdzia (w dzień Środy Popielcowej
było ich 1070), którym udziela władzy odpuszczania grzechów zarezerwowanych dla Stolicy Apostolskiej. Wśród grzechów tych między
innymi są: profanacja Najświętszego Sakramentu, złamanie tajemnicy
spowiedzi, apostazja, herezja, schizma, przemoc wobec Ojca świętego
czy udzielenie sakry biskupiej bez zgody biskupa Rzymu. Ojciec Święty
pragnie, by w wyznaczonych kościołach była odpowiednia ilość spowiedników przygotowanych do głoszenia słowem i czynem orędzia
12

Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus,
25.01.1983, AAS 75 II (1983), 1-317. Kodeks Prawa Kanonicznego przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Warszawa 1984.
Dalej KPK
13
Por. J. Syryjczyk., Ochrona tajemnicy spowiedzi w świetle kanonicznego
prawa karnego, „Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny” 44/12(2001), s. 111-124; Por. T. Jakubiak., Upoważnienie do słuchania spowiedzi
wg kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku, „Warszawskie Studia Teologiczne” XXV/2(2012), s. 35-56; Por. M. Tomkiewicz., „Tajemnica spowiedzi” i
„tajemnica duszpasterska” w procesie karnym, „Prokuratura i Prawo” nr
2(2012), s. 50-64; B. Pieron, Ochrona tajemnicy spowiedzi w prawie polskim,
„Kieleckie Studia Teologiczne” 11 (2012), s. 321-334.
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miłosierdzia. Papież chce przede wszystkim otworzyć drzwi Kościoła
tym, którzy są z niego wykluczeni. Nie zmienia w niczym nauczania w
sprawie grzechu aborcji, lecz ułatwia dotarcie do spowiedników, którzy
mają specjalne kompetencje. Nie ma w tym zakresie rewolucji, mimo że
wielu ją już dawno przewidywało i ogłaszało. Nauczanie Kościoła jest
niezmienne: aborcja jest grzechem ciężkim i pociąga za sobą karę ekskomuniki. Franciszek w żaden sposób nie umniejsza jej wagi i nie banalizuje problemu. Papież nazywa ją dramatem i wielkim złem. Pasterz
Kościoła zauważa też fakt, iż aborcja pociąga za sobą wieloletnie cierpienie wielu kobiet i wyciąga pomocną dłoń do tych kobiet, które z
żalem i skruchą chcą pojednać się z Bogiem, wspólnotą, a także często
ze samymi sobą. Jest sztuką przebaczyć, nie umniejszając tym samym
moralnej wagi popełnionego grzechu, nie przestając nazywać zła złem.
Papież Franciszek potępia wyraźnie ten straszy grzech, ale jednocześnie
tak jak dobry lekarz, podaje lekarstwo oferując przebaczenie.
Dotychczas przed 8 grudnia 2015 roku, praktyka duszpasterska wyglądała tak, że przebaczenia grzechu aborcji mógł udzielić
lokalny biskup lub wskazany przez niego kapłan. Takie uprawnienia
otrzymały od Stolicy Apostolskiej zakony żebracze (franciszkanie i
dominikanie). Biskupi na terenie swojej diecezji delegowali do tych
zadań grupę doświadczonych spowiedników lub wszystkich, którzy
mają za sobą odpowiedni staż kapłański i doświadczenie (archiprezbiterzy, prałaci, dziekani, proboszczowie, spowiednicy w katedrach,
szpitalach czy spowiednicy podczas parafialnych misji i rekolekcji).
Dostępność takich kapłanów w Polsce była powszechna i nie powinna przed rozpoczęciem Jubileuszu przysparzać kłopotów14. W
związku z Jubileuszem Miłosierdzia papież postanowił udzielić
wszystkim kapłanom tego uprawnienia do udzielania rozgrzeszenia
osobom, które ze skruszonym sercem proszą o przebaczenie. Rozgrzeszenie to wiąże się także z unieważnieniem kary ekskomuniki.
Sprawa rozgrzeszania z aborcji nie stoi w centrum Jubileuszu. Papieskie nauczanie opisuje ten czas jako okazję powrotu do sakramentu i
nawrócenia dla wszystkich wierzących, ponieważ miłosierdzie jest
14

K. Cipor., Spowiedź po aborcji,
https://duchowaadopcjadziecka.wordpress.com/2013/07/26/spowiedz-poaborcji/ (dostęp 201.2016).
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podstawowym prawem i drogą, która łączy człowieka z Bogiem
(MV 2). Papież jest tego świadom i chce, by jak najwięcej osób mogło z tego daru spowiedzi skorzystać, tak, by każdy wierzący mógł
doświadczyć Bożego miłosierdzia, działającego w historii swojego
życia – bez względu na to, jak ta historia jest bolesna i skomplikowana. Jubileusz Miłosierdzia jest przypomnieniem Kościoła o jego
skarbie, którym jest przebaczenie - nie jest ono jedynie naszym dziełem, ale misją, jaką Jezus zostawił Kościołowi. O tym, jak bardzo
papież chce pokonywać bariery mogące utrudniać sakrament pojednania, niech świadczy fakt, że katolicy ważną spowiedź będą mogli
odbyć u członków Bractwa świętego Piusa X, którzy pozostają poza
pełną jednością z Kościołem katolickim15.
15

Komentarz prasowego Prałatury Opus Dei oraz komunikat Stolicy
Świętej na temat Bractwa Świętego Piusa X z 18 czerwca 2012, mówi o
pragnieniu pełnej łączności Bractwa Świętego Piusa X ze Stolicą Apostolską. Zaproponowanej formy prawnej jako kanoniczna postać prałatury personalnej jest bardzo pojemna i pozwala pomieścić bardzo odmienną rzeczywistość, którą łączy to, że składa się z prałata, prezbiterium i wiernych
nadal przynależących do diecezji, w których mieszkają. Dlatego nie jest
niczym dziwnym, że pomyślano o tym rozwiązaniu, aby połączyć wiernych,
którzy korzystają z posługi Bractwa Świętego Piusa X. Pojemność tej formy
prawnej tłumaczy fakt, że w tych samych ramach mieści się taka rzeczywistość jak Opus Dei (które ma szczególną misję duszpasterską, nastawioną
na pobudzanie pośród świata jedności z Bogiem i apostolstwa wiernych,
zwłaszcza poprzez uświęcanie pracy zawodowej i życia rodzinnego) oraz
inna, jak ewentualna nowa prałatura, w której, jak się wydaje, występowałaby bardziej ogólna jurysdykcja w odniesieniu do wiernych, jeśli chodzi o
szafowanie wszystkich sakramentów zgodnie z zasadami liturgicznymi
poprzedzającymi reformę Pawła VI. Uregulowanie stanu prawnego byłoby
powodem do wdzięczności Bogu i wdzięczności za wysiłek na rzecz jedności. Choć komunikat nie wspomina, w jakim kierunku rozwijają się negocjacje z lefebrystami, podaje jednak, że biskupowi Fellay przekazano projekt dokumentu, na mocy którego bractwo uzyskałoby kanoniczną aprobatę.
Po raz pierwszy oficjalnie potwierdzono, że miałoby ono status prałatury
personalnej. W komunikacie przypomina się również, że sytuacja każdego z
trzech pozostałych biskupów wyświęconych przez abp. Marcela Lefebvre’a
zostanie rozpatrzona osobno. Powierzenie przez papieża Franciszka szczególnych uprawnień dla Bractwa Świętego Piusa X w Świętym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia jest dowodem troski o wiernych i zabiegami o
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W Wielkim Poście 2016 roku przewidziano wysłanie „misjonarzy miłosierdzia”. Będą nimi kapłani, którym udzielona będzie
władza rozgrzeszenia także z grzechów zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej. Poprzez tę inicjatywę papież pragnie bardziej konkretnie
podkreślić swoją troskę duszpasterską16. Równocześnie Ojciec Święty prosi, by w diecezjach zorganizowano misje ludowe, w czasie
których wspomniani misjonarze mają być głosicielami radości przebaczenia (MV 18).
- w wynagrodzeniu i przebaczeniu
Świat jest podzielony, a podziały te występują nawet między
wyznawcami Jezusa Chrystusa, dlatego papież Franciszek, po raz
kolejny, tak jak czynili to jego poprzednicy, prosi o przebaczenie za to,
co uczyniliśmy, by spowodować ten podział, i prosi Ducha Świętego,
aby nam pomógł w uleczeniu ran, jakie zadaliśmy innym braciom17.
Sposobem na pokonanie tego podziału chrześcijan jest dar miłosierdzia i przebaczenie, co wnosi w życie ludzi wizja sprawiedliwości
będącej jedynie zachowywaniem prawa (MV 20-21). Przebaczenie nie
jest pojęciem zarezerwowanym jedynie dla sfery religijnej, ale ma
ogromne znaczenie w rozwiązywaniu różnorodnych międzyludzkich
konfliktów, nie tylko pomiędzy pojedynczymi ludźmi, ale także pomiędzy grupami społecznymi, a nawet narodami18.
jedność
Kościoła.
http://opusdei.pl/pl-pl/article/komentarz-na-tematbractwa-swietego-piusa-x/ (dostęp 20.01.2016).
16
P. Majer., Misjonarze Miłosierdzia – ekspert prawa kanonicznego o decyzji
Franciszka,
http://ekai.pl/diecezje/krakowska/x88256/misjonarzemilosierdzia-ekspert-prawa-kanonicznego-o-decyzji-franciszka/
(dostęp
20.01.2016).
17
Słowa o przebaczeniu wypowiedział papież Franciszek w czasie katechezy ogólnej na Placu Świętego Piotra, podsumowując pielgrzymkę do
Ziemi Świętej. http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnoscipapieskie/art,1949,franciszek-kolejny-raz-prosi-o-przebaczenie.html (dostęp
20.01.2016).
18
W roku 1965 polscy biskupi w liście skierowanym do biskupów niemieckich napisali: „Udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”. Ich postępowanie spotkało się wówczas nie tylko z ogromnym atakiem ze strony komunistycznych władz PRL, ale też niezrozumieniem ze strony licznych
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Trzeba również zaznaczyć, że przebaczenie nie jest pojedynczym wydarzeniem, a procesem, który ma się dokonywać stosownie
do sytuacji i potrzeb. Papież Franciszek wspomina o potrzebie przebaczania siedemdziesiąt siedem razy i przywołuje zachętę świętego
Pawła, by porzucić żale i przemoc, zło i zemstę, tak by słońce nie
zachodziło nad naszym gniewem (por. Ef 4, 26), gdyż jak naucza
ewangelista Mateusz (Mt 5, 7): „błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią” (MV 9).
Papież Franciszek za Janem Pawłem II wskazał na zapomnienie
tematu miłosierdzia w naszej kulturze (MV 11), a także z głębokim
przekonaniem i zarazem ze smutkiem odnotował, iż doświadczenie
przebaczenia w naszych czasach staje się coraz rzadsze. W niektórych
przypadkach wydaje się nawet, iż znika już samo słowo przebaczenie, a
bez doświadczenia przebaczenia pozostaje nam droga bezpłodna i sterylna, jakbyśmy żyli w jakimś miejscu pustynnym, odosobnionym i
smutnym. Przebaczenie to siła, która przywraca do nowego życia i dodaje odwagi, aby patrzeć w przyszłość z nadzieją (MV 10).
Pojęcie przebaczenia od lat jest praktycznie nieobecne w publicznym dyskursie w Polsce. Skutkiem tego braku jest utrwalanie i
umacnianie istniejących głębokich podziałów w niezwykle istotnych
i bolesnych sprawach. Jest też faktyczne zniewolenie, zamknięcie w
kajdankach nienawiści i wrogości. Być może sytuacja dojrzała do
tego, aby przypomnieć, że według Prymasa Tysiąclecia kardynała
Stefana Wyszyńskiego przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności, jest kluczem w naszym ręku od własnej celi więziennej. Jest
lekarstwem na ból dla podzielonych19.

polskich katolików. Dzisiaj tamten kontrowersyjny akt przebaczenia przywoływany jest jako klasyczny przykład skutecznego pokonywania podziałów i działań zmierzających do pojednania. Zob. M. Lewandowska, Kard.
Bolesław Kominek prekursor europejskiego przebaczenia i pojednania,
„Niedziela”, nr 46 (15.11.2015), s. 14-16.
19
A. Stopka., Lekarstwo dla podzielonych, "Wprost" 26.04.2015.
http://www.wprost.pl/ar/504231/Ks-Artur-Stopka-dla-Wprost-Lekarstwodla-podzielonych/?google_editors_picks=true (dostęp 20.01.2016).
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- w pielgrzymce przez Drzwi Święte czy Bramę Miłosierdzia
Życie jest pielgrzymką, a istota ludzka to homo viator – pielgrzym, który przemierza drogę aż do osiągnięcia zamierzonego celu.
W tym miejscu pojawia się refleksja o wezwaniu do nawrócenia, a
jednoczenie nakaz do nieosądzania. Bóg patrzy na nasze serce i zachęca nas, byśmy umieli dostrzec dobro w każdym człowieku, dlatego sam przychodzi, aby wybawić nas od grzechów, w których żyjemy. Można i trzeba z nowym entuzjazmem i w nowy sposób dostrzec Jego obecność i odczuć Jego bliskość. Papież wzywa do dawania świadectwa o Bogu, który pociesza, przebacza, daje nadzieję i
buduje najgłębszą komunię w Kościele (MV 12).
Rozpoczęty Święty Jubileuszowy Rok Miłosierdzia jest czasem wielkiej pielgrzymki, a naszą nieustanną troską powinno być,
aby nie zamieniła się w turystykę, a współuczestnictwo nie zostało
przekształcone w oglądanie telewizji. Rok święty musi stać się czasem pogłębionego zrozumienia, czym jest nasza pielgrzymka ku
Bogu. Pielgrzymka w tym roku jest znakiem szczególnym, ponieważ
jest ikoną drogi, którą każda osoba przemierza w czasie swojej egzystencji. Życie jest pielgrzymką, a istota ludzka to viator - pielgrzym,
który przemierza drogę aż do osiągnięcia pożądanego celu. Pielgrzymuje również po to, aby dotrzeć do Drzwi Świętych w Rzymie i
w każdym innym miejscu. Jesteśmy wezwani i chcemy iść na pielgrzymkę, każdy na miarę własnych sił i możliwości. Stanie się ona
znakiem, że również miłosierdzie jest celem, który mamy osiągnąć, a
który wymaga zaangażowania i poświęcenia. Pielgrzymka zatem
stanie się bodźcem do nawrócenia: przekraczając Drzwi Święte pozwolimy się objąć miłosierdziu Bożemu i zaangażujemy się, byśmy
poprzez przebaczenie, nawrócenie i nową gorliwość byli miłosierni
dla innych, tak jak Ojciec jest miłosierny dla nas (MV 14).
Ojciec Święty Franciszek pisze o sytuacjach trudnych i o „egzystencjalnych, peryferiach” Kościoła, wychodzi naprzeciw ludziom,
którzy mają rany na ciele i na duszy, zachęcając, aby te rany leczyć.
Przestrzega nas przed postawą obojętności, przyzwyczajenia i cynizmu. Wzywa: „Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedę świata,
rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności. Poczujmy się
sprowokowani, słysząc ich wołanie o pomoc. Nasze ręce niech ścisną ich ręce, przyciągnijmy ich do siebie, aby poczuli ciepło naszej
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obecności, przyjaźni i braterstwa. Niech ich krzyk stanie się naszym,
tak byśmy razem złamali barierę obojętności, która często króluje w
sposób władczy, aby ukryć hipokryzję i egoizm” (MV 15). A zatem,
w tym Roku Jubileuszowym powinniśmy realizować uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy, dlatego Franciszek nakazuje, żeby
w każdym potrzebującym zobaczyć cierpiącego Jezusa: „Jego ciało
staje się znów widoczne jako umęczone, poranione, ubiczowane,
niedożywione, w ucieczce…, abyśmy mogli je rozpoznać, dotknąć i
pomóc z troską” (MV 15).
Papieskie miłosierne spojrzenie obejmuje tych, którym trudno
jest udać się w pielgrzymkę, a są to chorzy, starsi, samotni i więźniowie oraz ci, którzy z różnych powodów nie mogą wyjść z domu i
udać się na pielgrzymkę. Dla nich wielką pomocą w zyskiwaniu
odpustu będzie przeżywanie choroby i cierpienia jako doświadczenia
bliskości z Panem, który nadaje sens bólowi i samotności. Przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją tego momentu próby, uczestnictwo
we Mszy świętej, przyjęcie Komunii świętej, jest dla tych osób sposobem na zyskanie odpustu jubileuszowego. Podobnie więźniowie i
ci, którzy doświadczają ograniczenia wolności mogą uczestniczyć w
łaskach Roku Jubileuszowego. Gdy uznają popełnione zło, żałują za
nie, pragną doświadczyć przebaczenia, na nowo chcą włączyć się w
życie społeczności, wówczas w kaplicach więziennych na miejscu
odosobnienia mogą uzyskać odpust zupełny. Drzwi ich celi więziennej będą niejako bramą miłosierdzia, gdy myśli i modlitwę skierują
do Boga, a obecność kapelana pomoże im pojednać się z Bogiem i w
pełni uczestniczyć we Mszy świętej oraz spełnić możliwe w ich położeniu warunki odpustu20.
Kościół od czasu Soboru Watykańskiego II stara się unikać języka oskarżycielskiego wobec świata, by przygarniać błądzących
grzeszników i kierować ich na drogę nawrócenia. Z tego powodu
„bramy miłosierdzia” nie mogą być zamknięte, czego widocznym
znakiem są otwarte Święte Drzwi w Bazylice świętego Piotra w
20

Papież Franciszek., Lettera del Santo Padre Francesco con la quale i
concede l'indulgenza in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia,
http://www.sanktuarium.boleslawiec.pl/strona/index.php/14aktualnosci/diecezjalne/790-list-papieza-franciszka-oglaszajacy-laskeodpustow-w-roku-milosierdzia-2015-2016 (dostęp 20.01.2016).
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Rzymie od 8 grudnia 2015 roku, a także w katedrach i sanktuariach
oraz wyznaczonych kościołach i kaplicach na całym świecie21.
- w darze odpustu jubileuszowego
Papież Franciszek przypomniał, że z Jubileuszem Miłosierdzia
związany jest odpust zupełny, wskazujący, iż Boże przebaczenie
naszych grzechów całkowicie zapomina nasz grzech22. Odpust można ofiarować za siebie, za innych żyjących i zmarłych. Aby przeżyć i
uzyskać odpust, wierni mają odbyć krótka pielgrzymkę do Drzwi
Świętych w oznaczonych świątyniach, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia. Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z sakramentem pokuty i pojednania oraz
uczestnictwem we Mszy świętej, a także refleksją nad miłosierdziem.
Konieczne jest by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary,
modlitwa za papieża oraz modlitwa w intencjach, które papież nosi
w sercu dla dobra Kościoła i całego świata23. Te zwykłe warunki
zyskania odpustu wymagają także odmówienia modlitwy „Ojcze
nasz” i wyrażenia braku przywiązania do jakiegokolwiek grzechu –
nawet powszedniego (Wykaz Odpustów, 33 § 2)24. Zyskiwanie peł21

Wejście do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach – tak jak inne świątynie wskazane przez biskup diecezjalnych zyskało nowy portal, który w Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia będzie
pełnił funkcję symbolicznej bramy. To odpowiedź na zalecenie papieża
Franciszka, którego intencją jest, by w kościołach i sanktuariach uznanych
za jubileuszowe wierni mogli przejść przez symboliczne Drzwi Święte i
dostąpić odpustu. W nadchodzącym Roku Miłosierdzia Kościół pragnie
zmierzać do stworzenia takiej przestrzeni spotkania z Miłosiernym Ojcem,
w której każdy będzie mógł osobiście doświadczyć Jego przebaczenia. Stąd
papieskie zalecenie, by w sanktuariach, gdzie zostaną otwarte Drzwi Miłosierdzia, i w kościołach, które tradycyjnie są uznawane za jubileuszowe,
była możliwość uzyskania odpustu (MV 3).
22
Papież Franciszek., Lettera del Santo Padre Francesco con la quale i
concede l'indulgenza in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia, dz. cyt., akapit 4; J. Bątkiewicz-Brożek, Jezus przychodzi do więzienia, “Niedziela”, nr 5 (31.01.2016), s. 32-33.
23
Tamże.
24
E. Sztafrowski., Posoborowe prawodawstwo kościelne : 8. Dekret Penitencjarii Apostolskiej promulgujący nowy "Wykaz Odpustów", „Prawo
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nego odpustu jubileuszowego związane jest również z pełnieniem
uczynków miłosierdzia: „prosiłem, by Kościół odkrył w tym czasie
jubileuszowym bogactwo zawarte w uczynkach miłosierdzia co do
ciała i co do duszy. Doświadczenie miłosierdzia staje się bowiem
widzialne w świadectwie konkretnych znaków, jak uczył nas sam
Jezus. Za każdym razem, kiedy wierny wykona jeden lub kilka z
tych uczynków, z pewnością otrzyma jubileuszowy odpust. Wiąże
się z tym zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę
pełnego i głębokiego przebaczenia mocą miłości Ojca, który nikogo
nie wyklucza. Będzie to więc pełny odpust jubileuszowy, owoc samego wydarzenia, które jest celebrowane i przeżywane z wiarą, nadzieją i miłością” (por. kan. 992-997 KPK)25.
- w praktyce uczynków miłosierdzia
Czas Świętego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia ma obudzić
nasze sumienia, które często są senne w obliczu dramatu ubóstwa, a
także wzywa, aby wnikać coraz bardziej w istotę Ewangelii, gdzie
ubodzy są uprzywilejowanymi przez Boże miłosierdzie. Papież Franciszek porusza też kwestie relacji między sprawiedliwością a miłosierdziem, wskazując, że nie można zatrzymywać się jedynie na wizji
legalistycznej, ale trzeba zmierzać do procesu, który prowadzi do
praktykowanej powszechnie miłości miłosiernej. Zwraca uwagę na
konieczność przemiany serca każdego z nas, jeśli nie chce się zostać
osądzonym przez Boga, nie powinno się stawać sędzią swego brata.
Ludzie zatrzymują się zwykle ze swoim osądem na tym, co zewnętrzne, podczas gdy Bóg patrzy na to, co w środku. Jakież zło czynią słowa, które są spowodowane uczuciami zazdrości i zawiści! Mówić źle
o bracie, gdy jest nieobecny, jest równoznaczne przedstawieniu go w
złym świetle, szkodzeniu jego reputacji i pozostawieniu go na łaskę i
niełaskę plotek. Nie sądzić i nie potępiać znaczy również, pozytywnie
rzecz ujmując, umieć dostrzec dobro, które jest w każdej osobie i nie
Kanoniczne” 12/1-2(1969), s. 307-316; Por. Z. Pałubicki., Odpusty. Ujawnione Miłosierdzie Boże wobec żywych i zmarłych, Kalisz 1995,
http://milosierdzie.info.pl/upload/odpusty.pdf (dostęp 20.01.2016).
25
Papież Franciszek., Lettera del Santo Padre Francesco con la quale i
concede l'indulgenza in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia, dz. cyt., akapit 5.
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pozwolić na to, aby cierpiała ona z powodu naszego częściowego osądzenia i naszej zarozumiałej znajomości wszystkiego. Ale to nie jest
jeszcze wystarczające do wyrażenia miłosierdzia. Jezus wzywa również do przebaczenia i do dawania. Mamy być narzędziami miłosierdzia, ponieważ pierwsi otrzymaliśmy je od Boga. Mamy być szczodrzy dla wszystkich, wiedząc, że również Bóg wielkodusznie udziela
nam swojej dobroci (MV 14). To rachunek sumienia współczesnych
uczniów Chrystusa - prowadzony przez papieża Franciszka - wzywający do nawrócenia i gruntownej przemiany.
Ten rok przeżywany jako dzielenie się Bożym miłosierdziem,
ma się stać okazją, by każdego dnia żyć miłosierdziem, jakim Bóg
zawsze obdarza człowieka. Papież jako charyzmatyczny katecheta
wzywa nas do przemiany relacji społecznych w duchu miłosierdzia.
W tym Roku Świętym możemy doświadczyć otwarcia serc na tych
wszystkich, którzy żyją na najbardziej beznadziejnych peryferiach
egzystencjalnych, które tak często świat stwarza w sposób dramatyczny. Ileż sytuacji niepewności i cierpienia jest obecnych w dzisiejszym świecie! Ileż ran na ciele wielu, którzy nie mają już więcej
głosu, ponieważ ich krzyk osłabł i zgasł z powodu obojętności bogatych narodów. W tym czasie Kościół jest jeszcze bardziej wezwany
do leczenia tych ran, do opatrywania ich oliwą pocieszenia, do przewiązywania miłosierdziem, opatrywania balsamem miłosierdzia oraz
do leczenia ich solidarnością i należną uwagą. Nie można wpadać w
obojętność, która upokarza, w przyzwyczajenie, które usypia ducha i
nie pozwala odkryć nowości, w cynizm, który niszczy. Mamy
otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedę świata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności. Mamy poczuć się sprowokowani i
usłyszeć ich wołanie o pomoc. Nasze ręce mają ścisnąć ich ręce,
mamy przyciągnąć ich do siebie, aby poczuli ciepło naszej obecności, przyjaźni i braterstwa. Niech ich krzyk stanie się naszym głosem,
tak byśmy razem złamali barierę obojętności, która często króluje w
sposób władczy, aby ukryć hipokryzje i egoizm (MV 15).
Jest moim gorącym życzeniem pisze papież Franciszek, aby
chrześcijanie przemyśleli podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia
względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa,
a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce Ewangelii,

343

gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego miłosierdzia. Przepowiadanie Jezusa przedstawia te uczynki miłosierdzia, abyśmy mogli
poznać, czy żyjemy jak Jego uczniowie, czy też nie. Odkryjmy na
nowo uczynki miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić,
spragnionych napoić, nagich przyodziać, przybyszów w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. I
nie zapominamy o uczynkach miłosierdzia względem ducha: wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać,
strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie
darować, modlić się za żywych i umarłych (MV 15).
Słowa przestrogi i wezwania papieskiego odnoszone są do
czasów ostatecznych. Nie możemy uciec od słów Pana, gdyż to na
ich podstawie będziemy osądzeni: czy daliśmy jeść temu, kto jest
głodny, czy daliśmy pić temu, kto jest spragniony, czy przyjęliśmy
przybysza i ubrali nagiego, czy mieliśmy czas, aby być z chorym i z
więźniem (por. Mt 25, 31-45). Podobnie również zostaniemy zapytani, czy pomogliśmy wyjść z wątpliwości, które sprawiają, że człowiek zaczyna się bać, i które stają się źródłem samotności; czy byliśmy zdolni do przezwyciężenia ignorancji, w której żyją miliony
osób, a przede wszystkim dzieci pozbawione koniecznej pomocy,
aby wyjść z biedy; czy byliśmy blisko tego, kto jest samotny i uciśniony; czy przebaczyliśmy temu, kto nas obraził i odrzuciliśmy
każdą formę urazów i nienawiści, które prowadzą do przemocy; czy
byliśmy cierpliwi na wzór Boga, który jest tak bardzo cierpliwy wobec nas; i wreszcie czy powierzaliśmy Panu na modlitwie naszych
braci i siostry. W każdym z tych najmniejszych jest obecny sam
Chrystus. Jego ciało staje się znów widoczne jako umęczone, poranione, ubiczowane, niedożywione, w ucieczce…, abyśmy mogli je
rozpoznać, dotknąć i pomóc z troską. Nie zapominajmy o słowach
św. Jana od Krzyża: «Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości»
(MV 15)26.

26

Por. Z. P. Maciejewski., Uczynki miłosierne i zbawienie. Jak możesz
podobać się Bogu? Na jakiej drodze osiągasz zbawienie?, Winnica 2015,
http://stowarzyszenie.naszawinnica.pl/wpcontent/uploads/2015/11/uczynki-milosierne.pdf, (dostęp 20.01.2016).
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Boże miłosierdzie jednoczy wyznawców religii
W końcowej części bulli papież Franciszek zaznaczył, że miłosierdzie Boże ma charakter przekraczający granice Kościoła i jest
tematem łączącym chrześcijan z wyznawcami judaizmu i islamu.
Obie te bratnie religie rozumieją i żyją duchem miłosierdzia. Stronice najważniejszej Księgi Żydów przesycone są miłosierdziem. Islam
zaś nazywa Stwórcę Miłosiernym i Litościwym, co wyznają ustami
oraz odczuwają w codziennym życiu. Rok Jubileuszowy przeżywany
w miłosierdziu może sprzyjać spotkaniu z wyznawcami tych religii,
a także wyróżnić się innymi szlachetnymi tradycjami religijnymi.
Niech nas uczyni bardziej otwartymi na dialog w celu lepszego wzajemnego poznania i zrozumienia. Niech ten święty czas wyeliminuje
wszelkie formy zamknięcia i pogardy oraz oddali wszelkie formy
przemocy i dyskryminacji (MV 23).
Podsumowanie i wnioski
Bulla „Misericordiae vultus” to niewątpliwie summa pontyfikatu Franciszka. Dokument stanowi wezwanie do nawrócenia, do
wytrwałego głoszenia Miłosiernego Chrystusa i przebaczenia, jakie
dokonuje się w konfesjonale. To przesłanie Bożego Miłosierdzia ma
przygotować świat na powtórne przyjście Pana i być swoistą ostatnią
szansą. Atmosfera troski związana jest potrzebą pośpiechu, gdyż
czas jest bliski. Czas konwenansów, estetyki, pięknych tradycji dobiegł końca. Teraz jest czas ostatniej szansy, by głosić Miłosierdzie
Boga, doświadczać daru przebaczenia i wypełnić zadanie ocalenia
jak największej liczby osób, przyprowadzenie ich do Jezusa i zjednoczenie z Bogiem. Należy uwzględnić wskazania normatywne i
duszpasterskie Kościoła. Koniecznym jest dawanie świadectwa o
miłosiernej miłości Boga, życie duchem przebaczenia i udzielanie
miłosiernej troski poprzez uczynki miłosierdzia względem duszy i
względem ciała.
Streszczenie
Opracowanie „Prawne i pastoralne treści bulli Misericordiae
vultus” ukazuje aktualną konieczność podjęcia daru miłosierdzia
Boga. W omawianym dokumencie papież Franciszek w naglącym,
pełnym troski i nadziei przesłaniu zachęca do skorzystania z przeba-
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czenia, odpustu i łask Roku Jubileuszowego. Bulla jest summą traktatem pontyfikatu na temat miłosierdzia, które ma być sprawowane w prawnie określonych formach. Przestrzeganie norm prawa
kanonicznego w działaniach duszpasterskich ułatwia korzystanie z
bogactwa łaski miłosierdzia i z duchowych dóbr skarbca Kościoła.
Wypracowane i wprowadzone przez papieża Franciszka normy kanoniczne na Rok Miłosierdzia są troską o zbawienie człowieka i
zaproszeniem do praktykowania życia sakramentalnego, przebaczenia oraz życiem według uczynków miłosierdzia.
Słowa kluczowe: miłosierdzie Boże, przebaczenie, rok jubileuszowy, odpust, bulla papieska, papież Franciszek
Summary
Legal and pastoral content of a bull Misericordiae vultus
The study „Legal and pastoral content of a bull Misericordiae
vultus” shows the current necessity of using the gift of God mercy. In
this document, Pope Francis, in a message full of concern and hope,
encourages to use forgiveness, indulgence and graces of the Jubilee
Year. Bull is a summa – treatise of pontificate about mercy to be
applied in legally defined forms. Observance of norms of Canon Law
in pastoral work makes it easier to use grace of mercy and spiritual
goods of the Church. Canonical norms, worked out and introduced
by Pope Francis in the Year of Mercy are a concern for human salvation and invitation to practice sacramental life, forgiveness and life
according to the acts of mercy.
Key words: God's mercy, forgiveness, jubilee year, pardon,
papal bull, Pope Francis
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Adrian Poparda
„A iluż ludzi, nie tylko niemowląt i dzieci,
patrzy na nas tak ufnie!
Czy możemy ich zawieść?1”

O etyce Straży Granicznej
Wstęp
Rola etyki w funkcjonowaniu współczesnych organizacji i przedsiębiorstw zaczyna nabierać nie tylko wymiaru formalnego, ale rzeczywistego znaczenia w modelu zarządzania ugruntowanego w kulturze i
środowisku w jakim przyszło im działać. Polska Straż Graniczna wpisała w zasady swojego funkcjonowania i istnienia zasady etyki zawodowej, podobnie jak uczyniła to Policja czy Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz wiele innych organizacji i przedsiębiorstw. Etyka
Straży Granicznej wpisana jest w ramy obowiązującego prawa, mieszcząc się jednocześnie w obrębie tła kulturowego Polski i zasad chrześcijańskich z jakich wyrasta nasze społeczeństwo. Współczesna Straż Graniczna jako formacja powstała w roku 1991, na miejsce rozformowanych Wojsk Ochrony Pogranicza, ale już przed II Wojną Światową
Polska posiadała formację graniczną o tej nazwie (Straż Graniczna II RP
istniała w latach 1928-19392 ).
Na gruncie nauczania społecznego kościoła, nauczania kardynała Wyszyńskiego możemy mówić o nowoczesnym, opartym na
bazie poszanowania prawa i wolności obywatela, modelowym wymiarze funkcjonowania organizacji i instytucji, szczególnie tych
państwowych. Z doświadczenia (również osobistego) Kardynała
Stefana Wyszyńskiego wyrasta silna wola poszanowania praw obywatela. „[...] Podstawową rzeczą dla wszystkich racji stanu jest
sprawiedliwość dla obywateli. Bez uszanowania prawa obywateli nie
1

S. Wyszyński., Warszawa, 6 stycznia 1981, cytat za: Jedna jest Polska,
Wybór przemówień i kazań, wydaw. Soli Deo, Warszawa 2000, s. 87.
2
Szerzej na ten temat możemy przeczytać m.in. w książce Henryka M.
Kuli, Polska Straż Granicznaw latach 1928-1939, wydaw. Bellona, Warszawa 1994.
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można rządzić państwem, bo państwo bez obywateli istnieć nie może.
Jakakolwiek ma być „racja Stanu”, fundamentem jej musi być sprawiedliwość wobec obywateli”3. Pogląd o znaczeniu pojedynczej osoby i jego godności zaznaczone są w encyklice Redemptor hominis.
Pacem in terris wskazuje natomiast na niezbywalne prawa osoby
ludzkiej4. W katolickiej nauce społecznej najważniejszą kwestią jest
ciągłe przypominanie i zabieganie o godność człowieka i jego prawa
zwłaszcza w systemach politycznych które je lekceważą5.
Niniejszy artykuł ma za zadanie nakreślić problematykę etyki
Straży Granicznej i odpowiedzieć na pytanie jakie są podstawowe
funkcje etyki dla działania formacji.
1. Etyka i organizacja
Etyka organizacji podobnie ustój państwa jest całokształtem
tradycji i doświadczeń historycznych i społecznych tworzących to
państwo. Rola etyki w funkcjonowaniu organizacji, instytucji i
przedsiębiorstw jest tematem który nabiera coraz większego znaczenia w kierowaniu i zarządzaniu zarówno wielkimi firmami, korporacjami jak i instytucjami publicznymi. Organizacje są, jak pisze J.
Penc6, tworami kultury, stanowiąc społeczne porozumienie by przez
zorganizowane działanie osiągać określone cele. Kultura danej organizacji spełnia określone zadania, takie jak określenie wartości i
konkretnego celu w jakim organizacja zmierza, określa stosunki
jakie mają panować pomiędzy pracownikami, a wypadku SG funkcjonariuszami. Kultura organizacji zaleca sposób kontroli jej działań,
opisuje model współistnienia i radzenia sobie z jej otoczeniem a
także nakreśla cechy jakimi powinien wykazywać się dany pracownik (funkcjonariusz)7. Dorobek kultury danej organizacji jest wytwarzany i budowany przez wszystkich jej pracowników, szefów i kie-

3

S. Wyszyński., Zapiski Więzienne, 5 pażdzierika 1954, wydaw. Éditions du dialogue, Paris 1982, s. 92.
4
A. Klose., Katolicka Nauka Społeczna, wydaw. Biblos, Tarnów 1995, s. 18.
5
Tamże, s. 18-19.
6
J. Penc., Kultura i etka w organizacji. Aspekty pragmatyczne i strategiczne, wydaw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2010, s. 7.
7
Tamże s. 8.
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rowników, stanowi jej osiągnięcia ideowe i materialne8. W skład
kultury organizacji wchodzą zwyczaje (tradycje), normy (np. prawne), system wartości, przekonania i wytwory danej kultury tzw. artefakty9. Kultura to według E. Babbie'go, wzorzec zachowań, podzielany przez innych członków danego społeczeństwa10.
Składowym elementem kultury jak już wspomniano są normy.
Normy możemy podzielić natomiast na prawne i nieformalne (których jest znacznie więcej niż tych pierwszych)11. Najbardziej niezmiennymi i trwałymi elementami kultury są wartości i przekonania,
które trudno zmienić, podważyć czy kwestionować. Co więcej jeżeli
działania organizacji stają w opozycji do przekonań i wartości jej
członkowie dystansują się od niej12. Liczy się nie tylko to jakie działania wykonujemy, lecz oczekiwania innych ludzi w jaki sposób to
robimy13.
Istotne staje się pytanie jaką etykę musi posiadać organizacja/firma/wielka korporacja aby skutecznie działać, osiągać zyski czy
budować kapitał zaufania społecznego dla swoich poczynań. Jedną z
prób odpowiedzi na to pytanie jest zagadnienie zgodności etyki z
tłem kulturowym w którym działa dana organizacja. Tło kulturowe
tworzy stosunki panujące w organizacji14. Takim tłem i podstawą
kulturową na gruncie której ustalone zostały zasady etyki Straży
Granicznej jest etyka chrześcijańska. Widoczne jest to np. w tekście
ślubowania jakie składali funkcjonariusze Straży Granicznej II RP
(1928-1939 r.): „Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonemu mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro
publiczne mieć zawsze przed oczyma, władzy zwierzchniej Państwa
Polskiego wierności dochować, obowiązki swe gorliwie i sumiennie
w potrzebie z narażeniem życia spełniać, rozkazy i polecenia przełożonych wiernie wykonywać, tajemnicy urzędowej dotrzymać, przepi-

8

Tamże, s. 9.
Tamże s. 65.
10
E. Babbie., Istota socjologii, wyd. PWN SA, Warszawa 2007, s. 93-94.
11
Tamże s. 95
12
Penc., Kultura... s. 65-66.
13
Babbie., Istota..., s. 95.
14
Penc., Kultura..., s. 9.
9
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sów prawa strzec pilnie, wszystkich obywateli kraju w równym mieć
zachowaniu. Tak mi, Panie Boże, dopomóż”15..
W nowoczesnej koncepcji zarządzania etyka stanowi jeden z
kluczowych elementów budujących sukces firmy. Dla kultury organizacji normy moralne nie są obojętne i powinny stanowić fundament strategii i jej wdrażania16. Albert Schweitzer mówił że „Kultura
upada, jeśli postęp umysłowy i techniczny nie idzie w parze z rozwojem etycznym jednostek i społeczeństwa”17, dla porównania można
też przytoczyć słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Coraz więcej dobrych zawodowców, coraz mniej porządnych ludzi!”18.
Dla instytucji reprezentującej władzę państwową takim sukcesem „rynkowym” będzie wzrost zaufania obywateli. W podobnym
tonie mówi o tym Kodeks Postępowania Administracyjnego w którym czytamy, iż organy administracji publicznej prowadzą postępowanie budując przy tym zaufanie do władzy publicznej (art. 8), działają na podstawie przepisów prawa (art.6), wreszcie stoją na straży
praworządności i przy wyjaśnianiu stanu faktycznego mają na uwadze interes społeczny i interes obywateli (art. 7).
Etyka funkcjonariusza podkreśla zasady zawarte już w innych
przepisach prawa:
• Działanie na podstawie i w granicach obowiązującego prawa
(jak już cytowano wyżej przykład z KPA),
• Zgłębianie zaufania obywatela do państwa i jego organów (jw.),
• Niedopuszczanie do wytworzenia się do konfliktu interesów,
• Funkcjonariusz zwalcza korupcję (KK art.),
• Poszanowanie dla praw innych ludzi, ich kultury, pamiętanie
o wartości własnej,
• Brak uchylania się od odpowiedzialności za swoje
postępowanie,
• Dbanie o powierzone mienie i sprzęt,
• Strzeże tajemnicy służbowej i państwowej,
15

Rozporzadzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r.
o Straży Granicznej, art.16.
16
Penc., Kultura..., s. 9.
17
Za Penc., Kultura..., s. 9.
18
S. Wyszyński., Bochen chleba, wydaw. Pallottinum, Poznań 2001, s.40.
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• Funkcjonariusz nie może należeć do partii politycznej,
• Nie wykonuje innych zajęć kolidujących z dobrem służby.
Koncepcja etyki która ma służyć określonym celom, szczególnie podnoszeniu wydajności, a wypadku instytucji państwowych
reprezentujących władzę reprezentująca władzę i dbająca o jej dobry
wizerunek jest bliska koncepcji utylitaryzmu jaki przedstawiał Jeremy Bentham. Twierdził on, że działania mają swoją przyczynę a sam
człowiek jest istotą moralną. Nadrzędną zasadą egzystencji człowieka według J. Bentham'a zapewnienie przyjemności (szczęścia) możliwie największej pozostałym ludziom. Według niego, władza rządu
sprowadza się do możliwości podporządkowywania sobie ludzi.
Stopień podporządkowania sobie obywateli różni się natomiast od
stopnia w jakim działania władzy zyskują aprobatę w społeczeństwie, zależą od praw jakie ustala władza i nastrojów społecznych.
Jedyne co ogranicza władzę to przekonania obywateli nad którymi
władzę się sprawuje, a więc ich religia, tradycje, zasady moralne
obowiązujące w danym społeczeństwie. Tym samym stanowi to
ograniczenie jakie narzucają sami obywatele w stosunku do działań
które może podjąć wobec nich władza19. W koncepcji Bentham'a
wszystkie stosunki pomiędzy ludźmi opierają się na wzajemnie
świadczonych sobie usługach, których większość ludzi świadczy
sobie w sposób naturalny. Władza natomiast zapewnia obywatelom
usługi „wymuszone”- stanowiące system uprawnień i powinności.
Zatem według Bentham'a władza zapewnia społeczeństwu usługi
które polegają na doprecyzowaniu i wymuszaniu w społeczeństwie
wzajemnych uprawnień i zobowiązań20.
Za podstawę filozoficzną takiego ujęcia władzy i stosunków
międzyludzkich można uznać epikureizm. Epikur głosił pogląd mówiący że wartość nauki mierzy się stopniem jej ukierunkowania na
praktyczne wykorzystanie, wszelkie działania człowieka poszukują

19

Z. Rau, Liberalizm [w:] Doktryny polityczne XIX i XX wieku, K. Chojnicka, W. Kozuba-Ciembroniewicza (red.), Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 16-17.
20
Tamże, s. 18-19.
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dobra dla uniknięcia zła21. W etyce epikurejskiej pojęcie najwyższego dobra jest pojęciem praktycznym, wiążącym się z rozkoszą,
szczęściem, przyjemnością. W przeciwieństwie do Arystotelesa który upatrywał najwyższego dobra w celu działań człowieka, a za najcenniejsze uznawał te nauki które są najmniej praktyczne, Epikur
wyciągał wnioski odrębne, mówiące o wartości nauk praktycznych22.
Katolicka nauka społeczna upatruje natomiast w zasadzie dobra
wspólnego prawa najważniejszego po Bogu23.
Ujęcie etyki w ramy filozofii epikurejskiej (która została zaledwie wspomniana w niniejszej pracy) i myśli utylitarystycznej wydaje się mieć bliski związek z myślą Maxa Weber'a i jego pojmowaniu
władzy jako możliwości wykonania swojej woli24. Etyka w tym ujęciu usprawnia i przyspiesza realizację tego celu. W nauczaniu społecznym kościoła znajdujemy natomiast normatywny wymiar etyki,
która służy przede wszystkim do realizacji prawdy objawionej o
człowieku - którego przeznaczeniem jest życie wieczne25.
2. Etyka w służbie funkcjonariusza
Podstawową zasadą rekrutacji do SG jest dobrowolność zgłoszenia się do służby26. Już na tym etapie rekrutacji pojawia się zagadnienie związane z etyką. Artykuł 31 cytowanej wyżej ustawy o
Straży Granicznej wymienia wśród wymogów które powinien spełniać kandydat do służby „nieposzlakowaną opinię”. Podobne wymagania stawia się w stosunku do funkcjonariuszy innych formacji
mundurowych: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (nieskazitelna postawa moralna, obywatelska i patriotyczna), Biura Ochrony
Rządu (nieposzlakowana opinia), Służbę Kontrwywiadu i Wywiadu
21

K. Leśniak, Lukrecjusz, Wydaw. Wiedza Powszechna, Warszawa
1985, s. 47
22
Tamże, s. 48-53
23
T. Borutka., Propedeutyka katolickiej nauki społecznej, [w:] Katolicka
Nauka Społeczna, praca zbiorowa, red. o. Jana Mazura, wydaw. Paulinianum, Częstochowa- Jasna Góra 1999, s. 58.
24
M. Weber., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys spcjologii rozumiejącej, wydaw. PWN, Warszawa 2002, s. 39.
25
T. Borytka., Propedeutyka...,s.13.
26
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, (Dz. U.
1990 Nr 78 poz. 462 z późn. zm.) art. 34.
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Wojskowego (nieskazitelna postawa moralna, obywatelska i patriotyczna), Centralne Biuro Antykorupcyjne ( nieskazitelna postawa
moralna, obywatelska i patriotyczna), Służba Celna (nieposzlakowana opinia)27.
Po pozytywnym przejściu wszystkich etapów postępowania
rekrutacyjnego, obejmującego sprawdzenie zdolności psychicznej i
fizycznej do służby i otrzymaniu rozkazu personalnego o przyjęciu
do służby kandydat staje się funkcjonariuszem. Niezwłocznie po
przyjęciu do służby funkcjonariusz zobowiązany jest złożyć ślubowanie28 w którym zobowiązuje się między innymi do:
- służby Narodowi Polskiemu,
- stania na straży niepodległości i suwerenności oraz nienaruszalności granicy państwowej,
- przestrzegania zasad Konstytucji RP oraz przepisów prawa,
- wykonywać powierzone zadania,
- przestrzegać dyscypliny służbowej,
- zachować tajemnice państwową i służbową,
- strzec dobrego imienia służby, honoru i godności,
- przestrzegać zasad etyki funkcjonariusza Straży Granicznej.
Ceremoniał według którego składane jest ślubowanie to cześć
kultury całej organizacji, zorganizowany na wzór ceremoniału wojskowego29.
Etyka Straży Granicznej jest to zbiór zasad i wytycznych jakimi powinien kierować się w służbie funkcjonariusz. W wymiarze
prawnym, zasady etyki zawodowej funkcjonariusza zostały określone w ustawie o Straży Granicznej. W ustawie czytamy o tym, iż
funkcjonariusz zobowiązany jest do przestrzegania zasad określo-

27

Za P. Bogdalski., Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie
przesłanek doboru do służby, wydaw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
Szczytno 2015, s. 494-508.
28
Ustawa o Straży Granicznej..., art. 33.
29
Art. 33 ust. 2 Ustawy o SG określa kto wyznacza sposób i ceremoniał
składania ślubowania.
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nych w złożonym przez siebie ślubowaniu. Zarządzenie nr 11 KGSG
określa szczegółowo zasady etyki funkcjonariusza30.
Funkcjonariusze w toku swojej służby muszą stosować się do
zasad etyki, cytując dosłownie zarządzenie nr 11 KGSG - stosować
w służbie w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej31.
Należy tutaj pokrótce wymienić zasady etyczne funkcjonariusza. Należą do nich: dbanie o dobro Polski, o jej demokratyczny
ustrój, bezpieczeństwo granicy państwowej. Szczególny nacisk kładzie się na służbę która opierać ma się na działaniu w ramach ustanowionego prawa i na jego podstawie, działanie które pogłębia zaufanie obywateli do państwa, dbanie aby nie doszło do konfliktu
interesów w toku wykonywanych czynności służbowych ani związków które kolidowałyby z interesem publicznym. W zasadach etyki
kładzie się nacisk na nieprzyjmowaniu przez funkcjonariusza korzyści materialnych oraz na zwalczaniu przez niego korupcji. Ważnym
elementem jest też poszanowanie jakie powinien okazywać funkcjonariusz dla innych kultur, obyczajów i tradycji. Wynika to nie tylko z
idei i utylitaryzmu ale wypływa z sedna nauki społecznej kościoła i
poszanowania dla osoby ludzkiej: ”Niech wasza duma narodowa nie
pozwala wam dawać złego przykładu!”32.
W dziale II etyki SG, znajdujemy zapisy o utrzymywaniu
przez funkcjonariusza relacji służbowych opartych na „współodpowiedzialności i poszanowaniu”, lojalności wobec Straży Granicznej i
jej przełożonych. Uwypukla się też znaczenie odpowiedzialności
cywilnej, wyrażonym w nieuchylaniu się od odpowiedzialności za
swoje postępowanie. W dziale III etyki natomiast podkreśla się dbanie o wizerunek i „dobre imię” Straży Granicznej nie tylko w czasie
służby ale również poza nią w życiu prywatnym. Wiąże się to też
bezpośrednio z kolejnym zapisem zawartym w zasadach etyki SG o
niepodejmowaniu przez funkcjonariusza żadnych prac ani zajęć,
30

Zarządzenie nr 11 KGSG z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie Zasad
etyki zawodowej funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z dnia
13 maja 2003 r.).
31
Tamże, par. 3 ust. 2 pkt. 2.
32
S. Wyszyński., Neviges, 23 września 1978, Spotkania w Republice
Federalnej Niemiec, cytat z książki Jedna jest Polska,Wybór przemówień i
kazań, Wyd. Soli Deo, Warszawa 2000.
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które kolidują ze służbą. Sprawę podejmowania decyzji które zajęcia
kolidują ze służbą i jej interesem regulują Wytyczne nr 65 KGSG33.
Określono tam zasady kiedy można udzielić zezwolenia na podjęcie
dodatkowego zajęcia zarobkowego przez funkcjonariusza:
- zajęcie to nie może utrudniać i uniemożliwiać pełnienia służby w SG,
- być sprzeczne z interesami służby (konflikt interesów),
- naruszać prestiż i dobre imię służby,
- nie może być sprzeczne z zasadami etyki funkcjonariusza,
- nie może wykorzystywać autorytetu formacji, informacji
służbowych, mienia służbowego do celów pozasłużbowych,
- dodatkowe zajęcie zarobkowe nie może również doprowadzić do pogorszenia się stanu zdrowia psychicznego bądź fizycznego
funkcjonariusza34.
Widocznym elementem we wdrażaniu zasad etyki w służbie
formacji jest ujęcie etyki w programie szkolenia przyszłych funkcjonariuszy. Szkolenie realizowane jest przez trzy ośrodki szkolenia
SG- Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie,
Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie oraz Ośrodek
Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. Obowiązek nauczania
etyki został określony w cytowanym wyżej zarządzeniu KGSG, który mówi o tym, że zasady etyki zawodowej należy propagować już w
procesie szkolenia funkcjonariuszy SG35.
W zadaniach ośrodków w których szkolą się przyszli funkcjonariusze wymienia się kształtowania poczucia odpowiedzialności za
Polskę i zwraca się uwagę na poszanowanie praw człowieka. Zapis
ten znajdujemy w zarządzaniach w sprawie utworzenia i organizacji
wszystkich trzech ośrodków Straży Granicznej36. Zadanie kształto33

Wytyczne nr 65 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17
kiwietnia 2015 r. w sprawie udzielania zezwoleń funkcjonariuszom Straży
Granicznej na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą.
34
Tamże, par. 2.
35
Zarządzenie nr 11..., par. 3 ust. 2, pkt. 1.
36
Patrz: par. 8 Zarządzenia nr 28 KGSG z dnia 18 września 2001 r. w
sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Centralnego Ośrodka
Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w
Koszalinie (Dz. Urz. KGSG z dnia 27 grudnia 2001 r. z późn. zm.), par. 8
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wania postaw funkcjonariusza rozwija jego osobowość, jest częścią
celu wychowawczego mającego za zadanie, między innymi, realizację oczekiwań społecznych wobec formacji37.
Sankcje prawne za nieprzestrzeganie zasad etyki SG odnoszą
się w szczególności do korupcji, niedopełnienia obowiązków służbowych, przekroczenia uprawnień. Będą to wszystkie czyny przestępcze w rozumieniu zapisów Kodeksu Karnego,czy innych ustaw i
przepisów prawa. W dużej mierze etyka Straży Granicznej odnosi się
więc do zachowań związanych z poszanowaniem i przestrzeganiem
prawa i dyscypliny służbowej.
Zakończenie
Etyka Straży Granicznej wydaje się być utylitarystyczna. Budując postawy i zachowania, przyczynia się bowiem do „produkcji” dobra jakim jest sprawnie funkcjonująca służba, odporna na pokusy korupcji, zdyscyplinowana i solidnie wykonująca swoje ustawowe zadania. W takim ujęciu etyka SG mieści się we współczesnych zasadach
strategii zarządzania, nowej jakości w prowadzeniu firm, organizacji i
instytucji państwowych. Jakość ta ma budować markę, umacniać pozycję na rynku-a w wypadku instytucji państwowych, wzmacniać
zaufanie społeczne do formacji działań władzy państwowej. Pomimo
tak wydawałoby się jednostronnego portretu etyki SG, ma ona podłoże
chrześcijańskie, zgodne z nauczaniem społecznym kościoła i jej niestrudzonego głosiciela Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Etyka i jej
przestrzeganie wydaje się być więc polem wspólnym zarówno dla
polityka, managera, jak i dla sfery duchowej i religii. Etyka Straży
Granicznej to punkt wspólny, w którym stykają się przeciwstawne
Zarządzenia nr 68 KGSG z dnia 30 września 2009 r. w sprawie utworzenia,
organizacji i zakresu działania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży
Granicznej w Lubaniu, (Dz. Urz. KGSG z dnia 30 września 2009 r. z późn.
zm.), par. 6 Zarzadzenia nr 28 KGSG z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie
utworzenia, organizacji i zakresu działania Centralnego Ośrodka Szkolenia
Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie
(Dz. Urz. KGSG z dnia 1 marca 2012 r. z późn.zm.).
37
System szkolenia w Policji i Straży Granicznej. Funkcja złożona i rzeczywista, praca zbiorowa, wydaw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
Szczytno 2015, s. 107-108.
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myśli filozoficzne (jak Arystotelesa i Epikura), odrębne doktryny (liberalna, utylitarystyczna i katolicka nauka społeczna).
Streszczenie:
Czy etyka Straży Granicznej jest utylitarystyczna czy chrześcijańska? Etyka wydaje się pełnić rolę pośredniczącą pomiędzy władzą
a celami duchowymi Kościoła Katolickiego. Niniejszy artykuł stara
się odpowiedzieć na pytanie jakie funkcji pełni etyka w funkcjonowaniu Straży Granicznej.
Abstract:
Is ethics rules of Polish Border Guard is utilitarian or Christian? Ethics appears to be an intermediary between the government
reign and spiritual aims of Catholic Church. This article tries to answer the question of which functions ethics fulfill in the functioning
of the Polish Border Guard.
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Iwona Wolańska

Indywidualizacja oddziaływań mediacyjnych
Wprowadzenie
Zakłada się, iż spotkanie mediacyjne w sprawach karnych
stwarza niecodzienną możliwość otwartego dialogu pomiędzy
sprawcą przestępstwa a jego ofiarą. Zasadnie podkreśla się, że postępowanie mediacyjne musi zostać spersonalizowane, mając na uwadze dobro stron uczestniczących w mediacji. Wydaje się, że fundamentem prezentacji wzajemnych stanowisk ugodowych są relacje
oparte na oczekiwanym zrozumieniu ipłaszczyźnie odniesienia, jaką
jest sytuacja przestępcza. W tym aspekcie zostaje ukazane znaczenie
genezy przestępstwa w kontekście wzajemnych kontaktów międzyludzkich oraz zmian w postrzeganiu, interpretowaniu oraz kształtowaniu rzeczywistości mediacyjnej, która niewątpliwie ulega zindywidualizowaniu. Podkreśla się osobisty stosunek sprawcy, bądź ofiary przestępstwa do postępowania mediacyjnego. Fakt ten nabiera
znaczenia zwłaszcza, gdy pozostaje rozpatrywany w kontekście specyfiki i zakresu postanowień mediacyjnych przekładających się na
jej efektywność. Nierzadko bowiem okazuje się, że nie ma nic ważniejszego niż osobisty stosunek strony do samej mediacji, a nade
wszystko do drugiego człowieka w osiąganiu wspólnego celu, jakim
jest porozumienie.
Mediacje w sprawach karnych. Analiza indywidualnych
przypadków
Celem wyjaśnienia terminologicznego podjętej problematyki
badawczej należy pokrótce dokonać omówienia podstawowych terminów. Przy czym trzeba wyjść z założenia,iż w niniejszym opracowaniu przedstawiono zaledwie zarys potrzeby indywidualizacji oddziaływań mediacyjnych na przykładzie wybranych przypadków sprawców, których sprawy karne zostały skierowane na mediację. Dzieje się
tak dlatego, ponieważ analizowana tematyka stwarza szanse na poszukiwanie nowych rozwiązań w aspekcie efektywności mediacji w
sprawach karnych, jednocześnie kładąc nacisk na indywidualne podej-
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ście dokażdego z uczestników posiedzenia pojednawczego. Wskazuje
się na szereg praw, jakie posiadają zarówno oskarżony, jak i pokrzywdzony. Nie wolno bowiem zapominać, iżmediacja znajduje swoje
odzwierciedlenie wszędzie tam, gdzie ofiara otwarcie zaczyna opowiadać o tym co ją spotkało, ukazuje własną perspektywę patrzenia na
sytuację w jakiej się znajduje, wyraźnie prezentuje swoje oczekiwania
oraz jest świadoma pozycji, jaką zajmuje podczas mediacji. Fakt ten
będzie w pośredni lub bezpośredni sposób wyznaczał sposób zachowania sprawcy, ponieważ początkiem jakichkolwiek jego wzajemnych
pertraktacji z ofiarą jest, aby zrozumiał on krzywdy, jakie jej wyrządził i dążył do ich naprawienia.
Christopher W. Moore niejednokrotnie zaznacza, iż „W przypadku większości konfliktów zaangażowane strony mają do dyspozycji różnorodne sposoby reagowania iradzenia sobie z dzielącymi je
nieporozumieniami”1. Nie dziwi wobec tego fakt, iż konflikty i spory
są nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. Nie chodzi
wszak o to, abypostrzegać konflikty i spory jako coś złego i przysparzającego nam problemów izmartwień. Istotnie każdy konflikt i spór
należy traktować jako wyzwanie, które umacnia poczucie własnej
wartości i czyni jednostkę odporniejszą na stres i zaradną życiowo.
Powyżej wymieniony autor podkreśla również, iż „Większość z konfliktów jest na ogół rozwiązywana nieformalnie. Napoczątku ludzie
mogą się wzajemnie unikać, ponieważ przeszkadza imtowarzyszący
konfliktowi dyskomfort (…) brakuje im siły, aby wymusić zmianę,
nie wierzą, że sytuacja może się oprawić, albo nie są jeszcze gotowi
do negocjacji”2. Wydaje się, że ludziom bardzo ciężko przychodzi
przyznanie się do błędu, a jeśli nawet muszą to uczynić to odkładają
to na później. Niemniej jednak dla wielu osób najważniejsze jest, aby
w konflikt jakiego doświadczają nie ingerowały się osoby trzecie. W
dalszym ciągu panuje bowiem przekonanie, że konflikt powinny
rozwiązywać tylko i wyłącznie osoby, które gozapoczątkowały.
Skrajne emocje budzą sytuacje w których to obca osoba interesuje
się ich problemami i chce je na siłę rozstrzygać. Stąd też w przypadku mediacji to strony muszą wyrazić na nią zgodę. Mając na uwadze
1

Ch. W. Moore., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 11.
2
Ibidem, s. 22.
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powyższe rozważania mediację należy rozpatrywać jako formę rozwiązywania konfliktów i sporów międzyludzkichprzy udziale osoby
trzeciej.Niemniej jednak sam fakt, iż mediator musi być osobą neutralną i bezstronną często nie przemawia do stron postępowania karnego i w konsekwencji nie znajduje swojego zastosowania. Ponadto
trzeba dodać, iż wielu spośród nich nie ma wystarczającej wiedzy
natemat mediacji, co przekłada się na związane z tym ich obawy.
Termin „mediatio” w języku łacińskim bezpośrednio wskazuje na rolę mediatora i oznacza nic innego, jak pośredniczyć w sporze
w celu doprowadzenia do zgody3. Można nadto nadmienić, iż mediacja stanowi „(…) niewiążącą metodę rozwiązywania sporów, w której bierze udział neutralna osoba trzecia, mająca za zadanie pomoc
stronom zaangażowanym w spór wosiągnięciu wspólnie akceptowalnego rozwiązania”4. Wydaje się, że bez osoby mediatora, pełniącego
funkcję przewodniczącego mediacji nie mogłaby się ona odbyć. Z
drugiej jednak stronyudział w spotkaniu mediacyjnym pozostaje
wyrazem chęci izainteresowania ze strony sprawcy i ofiary, nierzadko wywołującym w nich określone zmiany w postawach. Celem
mediacji zdaniemKimberleeKovach „(…) jestspowodowanie dobrowolnego osiągnięcia przez strony wzajemnie akceptowalnego rozwiązania sporu”5.Należy nadmienić, iż omawiana mediacja w sprawach karnych pojawia się za sprawą kodyfikacji karnych z 6 czerwca
1997 roku, które nabrały mocy prawnej 1 września 1998 roku6. Z
kolei dokumentem regulującym jej zastosowanie jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 roku. Dotyczy ono
postępowania mediacyjnego wsprawach karnych w którym zostaje
między innymi szczegółowo omówiona strategia postępowania me-

3

W. Kopaliński., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych,
Wiedza Powszechna, Warszawa 1989, s. 325.
4
Black’s Law Dictionary, West Publishing Company, Minneapolis
2001, s. 97.
5
K. Kovach., Mediation. Principles and Practice, Saint Paul 2004, s. 14.
6
Directorate General for Internal Policies, The development of mediation in Poland, Policy Department [w:] Citizens Rights and Constitutional
Affairs, European Parliament, Brussels 2011, s. 4.
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diacyjnego oraz zasady powoływania podmiotów uprawnionych
doprzeprowadzania mediacjiw sprawach karnych7.
W 2014 roku przeprowadzono badania dotyczące specyfiki
mediacji wsprawach karnych. Na podstawie analizy i interpretacji
akt spraw karnych, które były kierowane na mediację omówiono
przyczyny i skutki zachowań przestępczych oraz relacje pomiędzy
oskarżonymi a pokrzywdzonymi przed mediacją oraz w jej trakcie.
W tym aspekcie indywidualizacja oddziaływań mediacyjnych będzie
skupiać się wokół określenia predyspozycji osobowościowych oraz
potrzeb stron biorących udział w mediacji. Niejednokrotnie ogromne
znaczenie przypisuje się motywom uczestnictwa stron w mediacjioraz ich osobistym interesom wynikającym z zawarcia, bądź też nie,
ugody mediacyjnej. Wujęciu transformacyjnym postępowanie mediacyjne stwarza warunki do poprawnego kształtowania wzajemnych
relacji oskarżonego i pokrzywdzonego, a przede wszystkim przyczynia się do modyfikacji ich zachowania w kontekście wyznawanego
przez nich systemu norm, zasad i wartości.W ramach zakresu postanowień mediacyjnych sprawca może zostać zobowiązany do konkretnego postępowania mającego na celu zadośćuczynienie ofierze.
W tym aspekcie indywidualizacja oddziaływań mediacyjnych stanie
się niejako próbą zrozumienia własnych postaw, oczekiwań oraz
możliwości zarówno jednej, jak i drugiej strony.
Można zauważyć, iż kategorią różnicującą wzajemne postawy
stron mediacyjnych jest fakt, czy sprawca i ofiara znali się ze sobą
nim doszło do sytuacji przestępczej. Wydaje się, że do głosu dochodzi wcześniejszy charakter relacji łączących strony, nie zaś sam fakt,
jakimi są ludźmi. Niemniej jednak podkreśla się osobisty stosunek
domediacji każdej ze stron i związane z tym oczywiste i ukryte intencje spotkania.
Na szczególną uwagę w kontekście omawianej problematyki
zasługuje przypadek Arkadiusza Z.8, którego sprawa karna (art.
7

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, Dz. U. 2015 poz. 716.
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158§1 k.k. oraz art. 226§1 k.k.)została skierowana na mediację. Miał
on20 lat i byłbezdzietnym kawalerem. Posiadał ukończone wykształcenie podstawowe. Został oskarżony o dokonanie kradzieży mienia
w postaci pieniędzy w kwocie 50 złotych i usiłowanie dokonania
kradzieży zegarka o wartości 350 złotych na szkodę Karola P., do
dokonania którego nie doszło z uwagi na odmowę wydania przedmiotu i ucieczkę pokrzywdzonego. W trakcie zaistniałych okoliczności zdarzenia groził użyciem przemocy oraz wziął udział w pobiciu
pokrzywdzonego. Szarpał ofiarę, popchnął jąna ziemię, wielokrotnie
uderzył w tułów, głowę i plecy. W trakcie pobicia Arkadiusz Z. kopał swoją ofiarę po plecach, tułowiu i nogach, w wyniku czego ofiara
doznała obrażeń wpostaci podbiegnięcia krwawego z obrzękiem i
uszkodzeniem śluzówki wargi górnej, podbiegnięcia krwawego śluzówki policzka lewego, obrzęku i otarcia naskórka na twarz, dolegliwości bólowych twarzy, głowy i klatki piersiowej, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządu ciała na okres
czasu poniżej siedmiu dni w rozumieniu art. 157§2 k.k.
Mając na uwadze okoliczności zdarzenia należy wyjaśnić, iż w
dniu 05.06.2014 rokupokrzywdzony Karol P. spotkał się ze znajomymi i wraz z nimi odwiedził kilka lokali w centrum Kielc. Sytuacja
miała miejsce, gdy na prośbę znajomych opuścił jeden z lokali i udał
się do pobliskiego sklepu celem zakupu alkoholu. Po wyjściu ze
sklepu zaczepił go nieznany mu wówczas mężczyzna, proponując
mu wspólne spożycie alkoholu. We dwóch poszli wpodwórko jednej
z kamienic, tam rozmawiali i wypili zakupioną uprzednio przez ofiarę wódkę, po czym Arkadiusz Z. zażądał od niego wydania pieniędzy, grożąc pobiciem. Odmowa Karola P. spowodowała gwałtowną
złość w oskarżonym, który po chwili uderzył chłopaka w tułów. Pokrzywdzony wielokrotnie był popychany i szarpany przez napastnika. Gdy wyrwał się swojemu oprawcy i zaczął uciekać, napastnik i
tak go dogonił i zadawał mu ciosy pięścią w twarz. W między czasie
oskarżony popchnął ofiarę na ścianę.
Po tych aktach przemocy Arkadiusz Z. ponownie zażądał wydania pieniędzy, na co ofiara tym razem zgodziła się. Mimo to zacząłją
ponownie bić i kopać. Oskarżony przewrócił ofiarę na ziemię oraz
cztery razy kopnął ją w brzuch. Gdy wreszcie przestał, pokrzywdzony
wstał, wyjął z portfela 50 złotowy banknot i oddał oskarżonemu.
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Sprawca przestępstwa zażądał jeszcze od swojej ofiary zegarka, lecz
pokrzywdzony uciekł przed napastnikiem, zaś po drodze spotkał patrol
policyjny i powiadomił funkcjonariuszy o zdarzeniu.
Sprawca przestępstwa nie przyznawał się do zarzucanego mu
czynu. Zmienił jednak zdanie, gdy przedstawiono mu nagranie z
monitoringu na którym go rozpoznano. Przyznał, że był agresywny
po wypiciu alkoholu i nie panował nad sobą. Żałował tego co się
stało i zamierzał przeprosić ofiarę. Na rozprawę główną stawili się
oskarżony wrazzadwokatem, obrońcą z wyboru oraz pokrzywdzony
wraz z ojcem. Obrońca oskarżonego złożył wniosek o skierowanie
sprawy do mediacji. Prokurator oraz pokrzywdzony nie sprzeciwili
się wnioskowi o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego.
Na wyznaczony termin przybyli zarówno oskarżony z pełnomocnikiem, jak ipokrzywdzony. Strony wysłuchały krótkiego monologu
mediatora, dotyczącego idei mediacji oraz wyjaśniającego przyczynę
i cel posiedzenia mediacyjnego. Po krótkiej chwili oskarżony przeprosił pokrzywdzonego i poprosił o przebaczenie. Przyrzekł również
ofierze, że do podobnych zdarzeń już nigdy w przyszłości nie dojdzie. Tytułem zadośćuczynienia zobowiązał się wypłacić poszkodowanemu kwotę w wysokości 2500 (dwóch tysięcy, pięciuset) złotych. Zadośćuczynienie wypłacono do rąk pokrzywdzonego na posiedzeniu mediacyjnym w obecności mediatora. Pokrzywdzony przyjął przeproszenie i był tym faktem usatysfakcjonowany. Przyjął również kwotę ustaloną tytułem zadośćuczynienia.
Wobec treści zawartej ugody strony wniosły o wymierzenie
kary w dolnych granicach ustawowego zagrożenia z warunkowym
zawieszeniem wykonania kary. Sąd wydał wyrok skazujący na 2
(dwa) lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby wynoszącej 4 (cztery) lata oraz oddał oskarżonego w okresie próby pod
dozór kuratora. Ponadto wymierzył karę grzywny w wymiarze 80
(osiemdziesiąt) stawek dziennych po ustaleniu wysokości jednej
stawki na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych.Analizując przypadek
Arkadiusza Z. można stwierdzić, że o zawarciu ugody mediacyjnej w
dużej mierze zadecydowała postawa oskarżonego wobec zarzucanego mu czynu. Z pewnością proces mediacyjny był dla sprawcy szansą na naprawienie popełnionego przez niego błędu. Niewątpliwe
mediacja miała na celu oczyszczenie relacji pomiędzy oskarżonym, a
pokrzywdzonym, którego wcześniej nie znał.
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Kolejnym analizowanym przypadkiem był przypadek Dominika J9. Miał on19lat. Był bezdzietnym kawalerem pozostającym na
utrzymaniu matki. Posiadał wykształcenie średnie. Został oskarżony
o to, że w dniu 01.01.2014 roku pobił pokrzywdzonego Jana B. poprzez zadawanie mu ciosów pięścią w twarz, kopaniu po całym ciele
i głowie na skutek czego doznał on obrażeń ciała w postaci obrzęków z zasinieniem skóry na twarzy, dolegliwości bólowych klatki
p[piersiowej i udalewego a powyższe obrażenia naruszyły prawidłowe funkcjonowanie narządów ciała na czas nie dłuższy niż siedem
dni tj. oprzestępstwo z art. 158§1 k.k. Z zeznań sprawcy przestępstwa wynikało, że to ofiara sprowokowała go. Nie miał on wyrzutów
sumienia oraz poczucia winy za krzywdę, jaką wyrządził ofierze.
Twierdził, że do zdarzenia doszło na ogródkach działkowych, podczas imprezy mocno zakrapianej alkoholem. Przyznał, że zdarzenie
zapoczątkowała jego uprzednia rozmowa z pokrzywdzonym. Wdał
się w kłótnię z Janem B., gdy ten zaczął obrażać jego narzeczoną.
Przy czym należy zaznaczyć, iż dziewczyna ta wcześniej spotykała
się z Janem B. Broniąc jej honoru, zaczął go szarpać i kopać, bijąc
przy tym pięścią, gdzie popadnie. Był wściekły i nie potrafił panować nad swoimi emocjami. Uważał, że dobrze postąpił. Sądził też, że
nigdy nie pozostawał w dobrych relacjach z ofiarą. Jego zdaniem,
tonie pierwsza taka sytuacja w której kłócili się ze sobą. Dodał również, że dla świętego spokoju w ostateczności może się z nim pogodzić, bo chce mieć spokój i prosiła go o to dziewczyna.
W wyniku postępowania mediacyjnego oskarżony zawarł porozumienie wraz zofiarą przestępstwa. Należy zaznaczyć, iż początkowo strony wzajemnie nie uznawały prezentowanych racji. Ani
sprawca przestępstwa, ani jego ofiara przez dłuższy czas nie potrafili
zgodzić się ze stanowiskiem prezentowanym przez przeciwną stronę.
Każdy miał swój punkt patrzenia na tą sprawę. Dzięki mediatorowi,
który umiejętnie zadawał pytania stronom i przez to dostarczał możliwości spojrzenia na problem z innej perspektywy pertraktacje do9
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biegły końca. Dzięki szczerej rozmowie strony zrozumiały, że powodem ich kłótni była dziewczyna, która nie pozostaje żadnemu z
nich obojętna. Osiągnięto porozumienie w ten sposób, że oskarżony
przeprosił pokrzywdzonego, poprosi oprzebaczenie oraz zapewnił, że
już nigdy w życiu nie dojdzie do podobnego zdarzenia. Wramach
zadośćuczynienia wpłacił na rzecz pokrzywdzonego kwotę w wysokości 2 (dwóch) tysięcy złotych w ciągu 1 (jednego) miesiąca od
uprawomocnienia się wyroku sądu. Pokrzywdzony przyjął przeprosiny oraz kwotę ustaloną w ramach zadośćuczynienia. Strony wspólnie wniosły o warunkowe umorzenie postępowania. Sąd warunkowo
umorzył postępowanie karne wobec oskarżonego na okres próby
wynoszący 2 (dwa) lata od uprawomocnienia się wyroku oraz zasądził od oskarżonegona rzecz pokrzywdzonego Jana B. kwoty 5000
(pięciu tysięcy) złotych, tytułem nawiązek za doznaną krzywdę. Ponadto sąd oddał oskarżonego w okresach próby pod dozór kuratora.
Analizując przypadek Dominika J. trzeba zauważyć, że powodem popełnionego przez niego przestępstwa były emocje nad którymi nie potrafił zapanować. Relacje między nim, a pokrzywdzonym
ulegają znacznej poprawie, gdy dochodzi między nimi na spotkaniu
mediacyjnym do szczerej rozmowy. Można więc przyjąć, że mediacja jest szansą na porozumienie, do którego nie doszłoby winnych
okolicznościach.
Na koniec rozważań mających na celu ukazanie specyfiki różnorodności przypadków kierowanych na mediację warto zaprezentować przypadek Przemysława P10. Oskarżony miał 28 lat, był żonaty, a faktycznie od dwóch lat w trakcie rozwodu. Ojciec dwójki dzieci. Posiadał ukończone studia wyższe, a pracował jako funkcjonariusz policji. Został oskarżony o to, że w okresie od 01.01.2016 roku
do 01.08.2016 roku wKielcach działając w wyniku z góry powziętego zamiaru w krótkich odstępach czasu w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracodawcęco do
faktu zamieszkiwania wmiejscowości Suchedniów i uzyskaniu jego
zgody na zwrot kosztów dojazdu do miejsca służby wKielcach a
10
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następnie zatajaniu w comiesięcznych oświadczeniach dotyczących
zwrotu kosztów dojazdu faktu zamieszkiwania w miejscowości y
doprowadził pracodawcę doniekorzystnego rozporządzenia mieniem
w łącznej kwocie 3000 (trzech tysięcy) złotych poprzez wypłatę mu
we wskazanym wyżej okresie kwot od xx złotych do xx złotych z
tytułu zwrotu kosztów dojazdu do pracy tj. o przestępstwa z art.
286§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Przemysław P. został oskarżony po
tym jak jego żona złożyła na niego doniesienie opopełnieniu przestępstwa. Broniąc się, zeznawał, że uczyniła to w akcie desperacji
izzemsty na nim.
W sposób szczegółowy przedstawił jego sytuację rodzinną
oraz motywy działania Barbary P. oświadczając, że od kiedy kobieta
zachorowała psychicznie i była leczona w szpitalach psychiatrycznych, jego małżeństwo przestało istnieć. Przyznał również, że gdy
żona rozpoczęła studia, wynajął jej mieszkanie w Kielcach, w którym od czasu do czasu nocował. Sytuacja jednak zmieniła się, gdy
wzięli ślub. Wówczas Barbara P. przeprowadziła się do męża w
miejscowości Suchedniów. Z zeznań kobiety wynikało zupełnie inaczej. Przedstawiała męża jako osobę kłamliwą, wybuchową i agresywną. Obrońca ustanowiony zwyboru dla oskarżonego Przemysław
P. na zasadzie wskazanej w art. 23a§1 k.p.k. prosił oprzekazanie
rzeczonej sprawy do postępowania mediacyjnego. W postępowaniumediacyjnym udział wzięli oskarżony wraz z obrońcą oraz radca
prawny wpisany na listę radców prawnych do reprezentowania pokrzywdzonego pracodawcę w postępowaniu przed sądami. Strony
mediacji osiągnęły porozumienie. Oskarżony bowiem jeszcze przed
posiedzeniem dokonał wpłaty kwoty w wysokości 3000 (trzech tysięcy) złotych na rzecz pokrzywdzonego. Szkoda została naprawiona. W efekcie końcowym strony zgodnie wniosły o warunkowe umorzenie postępowania. Ponadto sprawca przestępstwa zobowiązał się
wprzyszłości do postępowania zgodnie z zasadami kodeksu etyki
zawodowej.
Sąd orzekł co następuje przyjmując, że czyn oskarżonego stanowi wypadek mniejszej wagi określony wart. 286§3 k.k. w zw. z
art. 12 k.k. na podstawie art. 66§1 i §2 oraz art. 67§1 k.k. warunkowo umorzył postępowanie wobec oskarżonego Przemysława P. na
okres próby wynoszący 1(jeden) rok.Analizowany przypadek Prze-
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mysława P. pokazuje, że na ujawnienie przestępstwa niejednokrotnie
wpływ mają osoby trzecie. Można zatem wnioskować, żezmuszony
do przyznania się zarzucanego mu czynu, postanowił naprawić swój
błąd i przez to choćby w najmniejszym stopniu odbudować stracone
zaufanie.
Mając na uwadze charakter powyższej analizy należy podkreślić podmiotowy charakter mediacji w sprawach karnych. Wydaje
się, że nie kto inny, jak strony powinny wspólnie dążyć do rozwiązania zaistniałej pomiędzy nimi sytuacji spornej i konfliktowej, wyznaczając sobie wzajemnie kierunek owych działań. Indywidualizacja
oddziaływań mediacyjnych w swym założeniu będzie obejmowała
różnorodność sytuacyjną konfliktów isporów, aspekt komunikacji
pomiędzy sprawcą a jego ofiarą, a także szereg czynników związanych bezpośrednio z rolą mediatora w procesie mediacji, oraz stanowiskiem stron, które nierzadko pojawiają się na mediacji wraz ze
swoimi obrońcami. Obopólne rozwiązanie sytuacji spornej powinno
leżeć w interesie zarówno jednej, jak i drugiej strony postępowania
mediacyjnego. Nie chodzi wszak o to, aby decyzja o udziale w mediacji była podyktowana jedynie chłodną kalkulacją zysków i strat, a
nierzadko namowami osób z najbliższego otoczenia.
Mediacja powinna być traktowana jako próba wglądu w samego siebie, rozpoznaniu własnych potrzeb i oczekiwań, zaś jej
efekt rozpatrywany w kontekście podwyższenia poczucia własnej
wartości, nabywania określonych umiejętności i kompetencji interpersonalnych oraz pozytywnego kształtowania własnej tożsamości.
Można uznać, żeproces mediacyjny to proces poznawania i poszukiwania samego siebie dzięki okolicznościom, jakich doświadczają
strony.Warto więc zaryzykować postawieniem tezy, żeim bardziej
sprawca przestępstwa i jego ofiara uczestniczącyw procesie mediacyjnym przyjmują stanowisko sprzyjające wzajemnej współpracy,
tym większe prawdopodobieństwo, że osiągną porozumienie i mediacja zakończy się podpisaniem przez nich ugody.
Konkluzja
Mediacja istnieje od zarania dziejów i towarzyszy nam na
każdym kroku. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian jednoznacznie wskazuje na potrzebę ingerencji osoby trzeciej w rozwiązanie sporu pomiędzy osobami, które wyrażają na to zgodę. Apostoł
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dawał do zrozumienia „(…) czyż nie znajdzie się wśród was ktoś na
tyle mądry, by mógł rozstrzygać spory między braćmi? A tymczasem
brat oskarża brata i to przed niewierzącymi”11.
Każdego roku w sercach każdego z nas, bez względu na wyznawaną wiarę nadchodzą święta. Katolicy w sposób szczególny
obchodzą Święta Bożego Narodzenia iŚwięta Wielkiej Nocy. Duchowemu przygotowaniu się do Świąt towarzyszy przystąpienie do
sakramentu spowiedzi Świętej w której jednają się z Bogiem. Można
zatem uznać, żespowiednik nierzadko będzie utożsamiany z mediatorem pomiędzy człowiekiem a Panem Bogiem. To chyba jeden z najlepszych przykładów mediacji udowadniający, jak ważne dla każdego z nas jest, aby zostać wysłuchanym, doświadczać żalu oraz, aby
otrzymać szansę napoprawę. Podkreśla się zatem indywidualizmoddziaływań mediacyjnych w sprawach karnych udowadniając niejako,
iż stwarzają one szanse na poprawę wzajemnych relacji sprawcy i
ofiary przestępstwa, lecz nade wszystko udowadniają, że każdy z nas
może się zmienić. Warto więc mieć na uwadze zasadę „tu i teraz” i
traktować mediację jako okazję doszczerej i otwartej rozmowy oraz
naprawienia własnych błędów, niwelując negatywne skutki zachowania przestępczego. Jest to o tyle ważne, ponieważ nierzadko okazuje się, że poza salą mediacyjną nigdy więcej w takim celu może
już nie dojść do spotkania pomiędzy stronami.
Na koniec powyższych rozważań posłużę się wypowiedzią
kobiety, która opowiadała o wypadku samochodowym jakiego doświadczyła w Wielki Piątek tuż przed Świętami Wielkanocnymi.
Razem z bratem, który wówczas kierował samochodem, wracała do
domu. W pewnym momencie auto wpadło w poślizg i uderzyło
przodem w betonowy mostek znajdujący się przy drodze. Wspominała, że w chwili uderzenia straciła przytomność, lecz doskonale
pamięta to, co działo się nim do tegodoszło. Z drżeniem głosu
oświadczyła, że do końca życia nie zapomni jak w chwili, gdy oboje
zorientowali się, że utracili kontrolę nad samochodem i zapadł na
nich wyrok, jedyną rzeczą o jakiej pomyślał jej brat było to, aby
ciałem osłonić ją przed jej uderzeniem w szybę. Wydaje się, że to
11

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallottinum, Warszawa
1999, ss. 5-6.
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idealny przykład na to, abyumieć docenić to, co człowiekowi przydarza się i w jaki sposób reaguje na owe doświadczenia. Mogło tak
być, że przykładowo dwa lata później w identycznych okolicznościach te same osoby zareagowałyby zupełnie inaczej. Nie ma bowiem dwóch tych samych sytuacji.Podobnie jest w przypadku mediacji w sprawach karnych. Podkreśla się indywidualne postawy
uczestników postepowania mediacyjnego, które będą stanowiły o ich
przeżyciach, sposobie postępowania oraz o systemie wyznawanych
norm, zasad i wartości.
Można więc uznać, iż wyciągnięcie wniosków z mediacji
przyczyni się do tego, iżwprzyszłości już więcej nie dojdzie do podobnego konfliktu, ponieważ strony będą potrafiły odpowiednio
zareagować. Wszak chodzi o to, aby zapobiegać powstawaniu różnorodnych konfliktów, a przede wszystkim minimalizować lub całkowicie eliminować przyczyny zachowań przestępczych. Przy czym
nie można zapominać, że wielu osobom zogromną trudnością przychodzi opowiadanie o tym, co ich przykrego spotkałow życiu. Warto
podkreślić, iż spotkanie mediacyjne stwarza okazję, aby jeszcze raz,
od początku porozmawiać o problemie, który połączył strony mediacji. Zdarza się,żewychodzą wówczas na jaw sprawy, o których do tej
pory nie wiedziała druga strona. Stąd też istotą mediacji będzie zrozumienie drugiego człowieka i wypracowanie wspólnych propozycji
wyjścia zsytuacji, jakiej doświadcza.
Streszczenie
Problematyka indywidualizacji oddziaływań mediacyjnych
skupia się wokół analizy postaw i oczekiwań uczestników mediacyjnych w aspekcie ich potrzeb oraz predyspozycji osobowościowych.
Wydaje się, że indywidualne podejście sprawcy i jego ofiary do mediacji będzie determinowało jakość ich wzajemnych relacji oraz warunkowało efektywność zawierającą się w indywidualnym i społecznym ich funkcjonowaniu. Kierunki takowych oddziaływań w swoim
zastosowaniu winny przede wszystkim skupiać się na modyfikacji w
sferze poznawczej, emocjonalnej oraz behawioralnej.
Niniejsze opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na pytanie
problemowe Na czym polega indywidualizacja oddziaływań mediacyjnych? Posłużono się badaniami przeprowadzonymi w 2014 roku
metodą indywidualnych przypadków, zaś analizą treści dokumentów
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jako techniką badawczą. Zgromadzony materiał badawczy dostarczył
informacji o specyfice posiedzeń mediacyjnych w aspekcie relacji
zachodzących pomiędzy stronami mediacji.
Słowa kluczowe: indywidualizacja, mediacja, ofiara, przestępstwo, sprawca
Summary
Individualization of mediation impacts
The problem of individualization of mediation impacts is focused
on the analysis of mediation process participants’ attitudes and expectations with respect to their needs and personal predispositions. It seems
that individual approaches of offender and his victim to the mediation
process will determine the quality of their mutual relation, and will condition the effectiveness incorporated in their individual and social functioning. These impacts should primarily be directed on modifying the
cognitive, emotional and behavioural spheres. This study is the attempt
to provide an answer to the following question: What is the meaning of
the individualization of mediation impacts? There were used the results
of studies conducted in 2014, which applied the method of individual
cases. And the analysis of documents’ content was used as a research
technique. The gathered material provided information about the specificity of mediation meetings with regard to relations between parts participating in mediation procedure.
Key words: individualization, mediation, victim, crime, offender
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Юрій Козловський

Розвиток особистості викладача вищої школи у контексті
його професійної діяльності
Доіндустріальне суспільство – це суспільство взаємодії з природою, індустріальне – з перетвореною природою, а постіндустріальне
суспільство – це суспільство взаємодії між людьми.
Д.Белл

У сучасних умовах проблема формування творчої духовної особистості зі сформованою системою професійних цінностей набуває особливого значення. Виховання цiлiсного світогляду, як передумови формування системи цінностей, неможливе без урахування iнтеграцiйних процесiв у людськiй психiцi i в процесі навчання. Як зазначають N.Subbarayudu та Dr. S.
Babu Praveen Kumar, навчання – “це духовний процес, що містить контакт душі з розумом. Хороший викладач є потужним
інструментом та має суттєвий вплив на формування характеру
студента. Вплив викладача поширюється на багато поколінь;
виходить за межі національних та географічних кордонів, та
продовжує розквіт цивілізації. Викладачі займають місце першорядної важливості в будь-якій системі освіти. Жоден інший
аспект освіти немає такого життєво важливого значення для
прогресу суспільства як викладач, який є стрижнем системи
освіти. Ціла система освіти обертається навколо них” [9, c.107].
У своїх наукових працях польський педагог R. Król наголошує на взаємозв’язку духовності та самовдосконаленні викладача вищої школи. Він зазначає: “якщо хочете досягнути мети,
потрібно іти вперед, а саме працювати над собою і давати приклад іншим. Перш за все людина повинна розуміти себе і системно підходити до кожної людини (старатись зрозуміти її не
залежно чи це студент, чи колега чи просто пересічна людина)”
[7, c. 201]. Якість роботи викладача є на сьогодні найважливішою проблемою, тому “треба підготувати об’єктивні
дослідження щодо проведення оцінки легітимності роботи викладача та ретельні відповіді студентів” [10, c.21]. У педагогічних
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дослідженнях нині приділяється значна увага підготовці “нового
кваліфікованого викладача” (NQTs-newly qualified teachers), де
акцентується не лише отримання професійних знань та потреб,
але й професійний розвиток [6, с.75].
Цілісність розвитку особистості є провідним принципом
становлення викладача, гармонізації усіх аспектів його
діяльності. Принцип цілісності дозволяє виділити загальні
компоненти розвитку, притаманні кожній особистості, однак не
враховує їх індивідуального характеру. Тим не менше,
професійна спрямованість та індивідуальні риси мають значний
вплив на розвиток особистості.
Проблемам підготовки викладачів вищої школи
присвячені праці низки учених (І. Бех, В. Бондар, С.
Гончаренко, Р. Гуревич, Н. Кузьміна), зокрема дослідження
компетенції викладачів вищих навчальних закладів (Cz. Banach,
М. Czechowski, Z.Żukowska); якість польської та європейської
системи освіти (К.Denek); сучасні системи навчання
(В.Niemierko, А.Szmajke, Ziejewski Т.); аналіз програм та
методів навчання (N.Norris, Meighan R., Kubielski W., Kameduła
A Porańczyk.); духовні і культурні стосунки між викладачами та
студентами (Mitra V.), самоосвіта викладача (K.Jaspers,
J.Galarowicz, J.Pawlak); співпраця студента та викладача у
навчальному процесі (A.Krajewska); роль викладача в сучасному
світі (A Graham., R Pelps), знання та вміння викладача-ментора
(P.Ashby , P.Hobson, A.Malderez , P.Tomilson ), удосконалення та
розширення своїх знань (Bullough R.); перші роки роки
інтенсивної праці над собою на роботі (L.Orland) та ін.
Однак проведений аналіз свідчить, що питання
підвищення якості професійної підготовки майбутніх викладачів
вищої школи у контексті розвитку їх особистості у науковій
літературі висвітлені недостатньо.
Вважаємо
необхідним
розглянути
проблему
обґрунтування доцільності багатоаспектного дослідження
розвитку особистості викладача вищої школи у контексті його
професійної діяльності.
З огляду на сформульовану мету необхідно вирішити такі
завдання:
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1. охарактеризувати сучасні проблеми професійної
підготовки викладачів, що вимагають удосконалення в контексті
розвитку його особистості;
2. виявити особливості та обґрунтувати класифікацію
професійно-викладацького складу вищих навчальних закладів за
напрямами: викладач-практик, педагог-дослідник і науковець у
галузі за спеціалізацією навчального закладу;
3. визначити роль духовної культури та моралі у
професійної компетентності викладача вищого навчального
закладу;
4. проаналізувати конкретні приклади особистісних
якостей професійного розвитку викладача.
Застосовувані методи - узагальнення, логічні методи
аналізу, спостереження, експертні оцінки, методи математичної
статистики.
Нині сформувався особливий техногенний тип цивілізації,
в якому під впливом інтенсивної інноваційної діяльності
відбуваються активні соціальні зміни. Резерви росту
“черпаються вже не за рахунок розширення культурних зон, а за
рахунок
перебудови
підвалин
попередніх
способів
життєдіяльності
та
формування
принципово
нових
можливостей. Технократичне мислення – це світогляд,
істотними рисами якого є примат засобу над метою, часткової
мети над смислом і загальнолюдськими інтересами і
цінностями. Для технократичного мислення не існує категорій
моральності, совісті, людських переживань і гідності” [1, с.96].
Виявлення гуманістичних аспектів професійної педагогіки
засоби інтеграції знань, умінь та цінностей для формування
творчої особистості фахівця з повноцінними професійними
знаннями й уміннями, цілісним світоглядом та системою
загальнолюдських та професійних цінностей є одним з
першочергових завдань сучасної педагогіки.
Для дотримання принципу цілісності розвитку духовний
та матеріальний вимір повинні взаємно доповнюватися. На
сьогоднішній день матеріальне суттєво випереджає духовне. І
тут постає запитання про роль науки у формуванні духовної
культури як особистості, так і суспільства в цілому. Поняття
професійної компетентності викладача є надзвичайно важливим
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і цінним у навчальному процесі. Педагог “повинен старатися
бути успішним в освітній діяльності. Саме викладач повинен
належним чином підготовлений, бо він є реальним
організатором навчальної діяльності” [11, с.16]. Для студента
хороший викладач як педагог, звичайно, є авторитетом. Проте, з
часом, особливо на старших курсах, для студентів щораз
важливішим стає питання професійного образу викладача. І
якщо на перших етапах студенти оцінюють лише педагогічні та
наукові якості викладача, то з часом морально-етичні, релігійні
та науково-світоглядні якості викладача починають займати
провідне місце. Адже молоді, у першу чергу, властиві цільові
установки, пошуки ідеалу, авторитетів, зразків для
наслідування.
Żmijewska E. наголошує одним із ключових завдань
підготовки студента, а в майбутньому викладача професіонала є
його ідентичність та вміння спілкуватись. Вона виділяє тріаду
“знання – вміння – соціальна компетентність” [12, c.51], де
знання – здатність критично мислити, орієнтуватися в поняттях,
знання законодавства щодо освітніх ситуацій, особливості
підготовки навчальних матеріалів тощо; вміння – здатність
оцінювати поведінку студентів щодо різних навчальних
ситуацій, створення авторських матеріалів, проводити та
організовувати навчання, зокрема у групі з двома викладачами;
соціальна компетентність представлена в таких значеннях як
толерантність та ідентичність.
Практика свідчить, що існують різні погляди на зазначену
проблему. Зокрема виділяються такі підходи до ролі викладача
як: 1) викладач-керівник процесу самостійної роботи; 2)
викладач-консультант; 3) викладач-модератор; 4) викладачлектор [2, с.38]. Наприклад, викладач-консультант надає
поради, допомагає виконати ті чи інші дії, робить висновки,
висловлює свою думку з приводу проблем, що розглядаються.
Роль його обмежується допомогою у розв’язанні проблем, що
виникають під час самостійної пізнавальної діяльності студента,
знаходженні альтернатив, пошуку літературних джерел, а також
наданням додаткової інформації з певних питань тощо. Щодо,
модератора то це викладач, який не втручається у хід
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самостійних пізнавальних дій, а лише оцінює їх і за необхідності
піднімає питання для роздумів, тобто направляє діяльність, не
висловлюючи своєї думки і дає можливість самостійно дійти
певних висновків. Таким чином, викладач повинен управляти
діяльністю студента за різних умов, виступаючи як лектор,
керівник, консультант і модератор, надаючи йому можливість
самостійно діяти.
У цих умовах дослідники наголошують на новому підході
підготовки викладача: “підготовка на офіційних курсах за
участю представників та дослідників з університету;
професійний розвиток через постійні тренінги та семінари, а
також спільні науково-дослідні проекти викладачів та
дослідників” [6, с.76].
Z. Żukowska у своїх наукових дослідженнях щодо
підготовки викладача виділяє наступні компетенції [13, c.49]:
праксеологічну (вміння викладача ефективно та доцільно
планувати,
організовувати,
реалізовувати,
проводити
моніторинг в освітніх процесах вищої школи, зокрема семінари,
консультації, конференції тощо); комунікаційну (наголос
ставиться на ефективності мовної поведінки викладача у вищій
школі); співпрацю (ефективність просоціальної поведінки обох
сторін, а саме співпраця викладач-студент); креативну
(акцентує на сучасному та інноваційному підході до викладу
матеріалу викладачем; інформаційну (ефективне використання
сучасних джерел інформації) та моральну (стосується норм
моралі не тільки в суспільстві в цілому, а зокрема у наукових
колах). Авторка акцентує увагу на оцінку поведінки не тільки
студентів, але і етику викладача у вищій школі. А також
наголошує на ключових засадах моральної компетентності
викладача у вищій школі: етичне ставлення у співпраці з
колегами та студентами, позитивне ставлення і мислення,
адекватна оцінка ситуації з етичної точки зору, правильний
моральний вибір у різних складних начальних та життєвих
ситуаціях, моральна відповідальність за розвиток студента.
Загалом, як зазначає Zatoń K. у своїх дослідженнях, “викладач
постійно стикається з складними ситуаціями, які вимагають від
нього незліченної кількості компетентісних ролей” [10, c.18].
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Діяльність вищих навчальних закладів забезпечується
через органічну єдність змісту освіти і програм наукової
діяльності; розвиток різних форм наукової співпраці з
установами
й
організаціями;
безпосередню
участь
професорсько-викладацького персоналу в науково-дослідних
роботах; організацію наукових, науково-практичних, науковометодичних семінарів, конференцій, науково-дослідних та
інших робіт учасників навчально-виховного процесу тощо.
На нашу думку, для досягнення цієї мети необхідне
розв’язання наступних основних завдань: розвиток наукових
досліджень як основи фундаменталізації освіти, бази підготовки
сучасного фахівця; органічне поєднання фундаментальних,
пошукових і прикладних досліджень з конкурентоздатними
розробками комерційного характеру; пріоритетний розвиток
наукових досліджень, спрямованих на вдосконалення системи
освіти всіх рівнів, широке використання нових освітніх та
інформаційних технологій, вдосконалення науково-методичного
забезпечення навчального процесу, поліпшення якості
підготовки і підвищення кваліфікації науково-педагогічних
кадрів; вдосконалення системи планування і фінансування
наукової, науково-технічної і інноваційної діяльності; підтримка
розробок у сфері високих технологій з метою виробництва на
їхній основі товарів і надання послуг з виходом на внутрішні і
зовнішні ринки; розширення міжнародної інтеграції, залучення
зарубіжних інвестицій; створення умов для підготовки і
перепідготовки кадрів в області інновацій і науково-технічного
підприємництва, що забезпечують підвищення інноваційної
активності, комерціалізацію результатів наукових досліджень;
розвиток правової бази інтелектуальної власності тощо.
На нашу думку, особливості професійної діяльності
викладача викликають значні труднощі в контексті віднесення її
до певної класифікаційної групи. У першу чергу ці труднощі
пов’язані з дисциплінарними відмінностями наук: педагогічних
(людина –людина), природничих (людина – природа), технічних
(людина – техніка) тощо. Виходячи з цього, той чи інший
викладач може належати до певної групи класифікації за
ознакою галузі науки, у якій він працює.
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Водночас, в умовах вищого навчального закладу
переважна більшість осіб, які займаються науковою діяльністю,
є одночасно викладачами. Тому одночасно з класифікацією за
галуззю науки чи наук, за якими ведеться підготовка фахівців у
даному ВНЗ, викладач додатково належить до групи “людина –
людина” за ознакою педагогічної діяльності.
За таких умов було би логічно скласти класифікаційну
комплексну характеристику: викладача як педагога-практика,
викладача як педагога-науковця та науковця галузі за профілем
ВНЗ. Очевидно, що зазвичай навіть дуже здібна та працездатна
особистість неспроможна витримати на високому рівні усі три
професійні функції: це не означає, що кожен викладач обов’язково
повинен бути і теоретиком, і емпіриком, однаково добре володіти
раціональним та чуттєвим способом пізнання та ще й бути
одночасно висококваліфікованим спеціалістом у галузевій науці та
педагогіці. Тому йдеться про забезпечення усіх аспектів діяльності,
виходячи з природних здібностей викладача, потреб студентів,
специфіки навчального закладу тощо.
Однією з визначальних передумов успіху в розробці
кількісних методів є вибір і розроблення конкретних показників
та характеристик. У сучасній науці досить часто користуються
таким показником, як кількість опублікованих наукових праць.
Він має достатньо міцний кореляційний зв’язок з даними про
нові результати науки, хоча, звісно, жодним чином їм не
ідентичний. Перспективними для точного наукознавства є різні
комбінації показників, які підлягають обчисленню. Кількісні та
якісні підходи мають як переваги, так і недоліки. Кількісний
підхід прагне до точності, проте у випадку його застосування до
соціальних
систем
точні,
чіткі
результати
можуть
завуальовувати або спрощувати реальний стан речей. Висновки
ж якісного характеру є неоднозначними, тому потребують
тлумачення або інтерпретації.
Для викладача-науковця предметом праці є процес
перетворення і, в першу чергу, одержання нових знань з
перспективою
їх
подальшого
застосування. Відносно
інваріантними є засоби науково-педагогічної праці, що мають
низку спільних характеристик для всіх ВНЗ. Однак можна
визначати засоби науково-галузевої праці за однопрофільними
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навчальними
закладами.
Професійні
обов’язки
часто
відображені у посадовій інструкції та вказують на основні
форми активності працівника як обов’язкові складові змісту
його професійної діяльності. Для викладача, що поєднує
викладання та наукову діяльність, ці обов’язки в реальних
умовах є достатньо невизначеними. Іноді викладачі, котрі мають
вагомі здобутки у галузі непедагогічних, профільних для
навчального закладу наук, часто вважають педагогічну
діяльність додатковою, тому неспроможні передати власні
досягнення студентам, грамотно трансформувати одержане
наукове знання у навчальне. Спостерігається і протилежне
явище: коли викладач блискуче виконує педагогічні функції,
натомість неспроможний на належному рівні виконувати
науково-галузеві, чи, навіть, науково-педагогічні дослідження.
Ми виділили у своєму дослідженні три блоки готовності
викладача до професійної діяльності: особистісні якості науковця;
освіта та досвід професійної роботи; наявність наукової та
навчальної продукції, на основі чого виокремлено два основні
компоненти: професійно-особистісний (професійні цінності, риси
характеру) та професійно-діяльнісний (професійні знання,
професійні навички). На базі критеріїв професійно-особистісного
компоненту проводиться оцінка вроджених і набутих рис
характеру викладача, його ціннісні орієнтації та мотиви, що
спонукали його обрати саме науково-педагогічну діяльність.
Професійно-діяльнісний компонент містить знання, вміння та
навички працівника в обраній галузі науки. Запропонована нами
класифікація дозволяє оцінити як складові компонентів готовності
до професійної діяльності, так і окремі критерії кожного
компонента та порівняти їх з показниками ВНЗ.
Комплексне поєднання цих блоків формує можливості
викладача ефективно працювати у визначеній галузі. Числовими
характеристиками особистісного блоку виступають коефіцієнти,
що відіграють важливу роль у порівнянні результатів
професійної діяльності окремих кафедр вищого навчального
закладу чи структурних підрозділів. Тому відповідна освіта
сприяє розвитку потенційних можливостей викладача.
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Іншою важливою характеристикою є досвід роботи, який
суттєво впливає на професійну компетентність і рівень
сформованості викладача. Об’єднавши ці дві важливі
характеристики, одержано коефіцієнт результативності
викладача, який задається в матричній формі. Кожен елемент
цих матриць є інтегральною характеристикою певного виду
професійної активності.
Запропоновано також коефіцієнт продуктивності, який
дозволяє об’єктивно визначити показник професійної продукції
з урахуванням вагових коефіцієнтів.
Розглянемо для прикладу особистісний блок. Особистісні
якості є необхідною умовою плідної професійної діяльності.
Сучасне суспільство досягло значного наукового розвитку і
потребує
висококваліфікованих
фахівців,
здатних
до
нестандартного розв’язання професійних завдань, моделювання
власної діяльності та прогнозування її результатів. Для досягнення
таких цілей науковець повинен володіти рядом особистих якостей,
серед яких, передусім: допитливість (х1), ініціативність (х2),
цілеспрямованість (х3), інтелектуальність (х4), відповідальність (х5),
добросовісність (х6), досвід роботи (х7), системність мислення (х8).
Наявність перелічених якостей забезпечує необхідні особистісні
умови для професійної діяльності. Зрозуміло, що стовідсотково
всіма якостями не володіє практично жоден викладач, водночас
відсутність однієї чи кількох з них може внести суттєві корективи в
подальшу професійну діяльність.
Рис. 1. Оцінка
навчального закладу.
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Водночас, залишається поза увагою найістотніше:
моральна значущість діяльності викладача, вплив його поглядів
та досягнень на викладацький аспект діяльності. Саме ці
аспекти і визначають моральний, виховний вплив викладача на
студентів, адже професійне обличчя викладача та його
педагогічний образ завжди тісно пов’язані між собою.
Духовність, як якісна характеристика свідомості, яка
визначає дії людини, її вчинки, життя – це атрибут людини як
суб'єкта, на противагу бездуховності – втрати нею суб’єктивних
якостей і перетворення в простий об'єкт. Звідси й тлумачення
духовності як поступової актуалізації особистістю її суб'єктних
якостей.
В
аксіологічному
відношенні
традиційними
складовими духовності є істина, добро, краса. Лише глибоке
розуміння морально-етичних засад гуманного суспільства
дозволяє особистості вибрати правильний шлях, спрямований на
розвиток суспільства. У будь-якому разі, формування готовності
до професійної праці має поєднуватися з турботою про
становлення гармонійної та творчої особистості, про найкращу
реалізацію її можливостей, найвищий вияв її індивідуальної
своєрідності у різних сферах життя. Адже в категоріях
гуманності однією з перших заповідей викладача є
відповідальність за результати своєї діяльності.
Внаслідок цього моральний аспект діяльності викладача
не може стосуватися лише його соціальних позицій, а за
необхідності має поширюватися на його суто професійні
властивості, розглядатися завжди під кутом зору стосунків, що
формуються у рамках даної професії, її місця і ролі у житті
суспільства.
Викладач, який поєднує функції педагогічні та наукові,
змушений розв’язувати для себе, окрім чисто педагогічних та
галузевих проблем, важливі питання морально-релігійного
характеру. Зауважимо, що у даному випадку проблема є
надзвичайно складною, адже викладач зустрічається не лише з
проблемами науки педагогіки, але й галузевої науки, яка
визначається профілем навчального закладу: економіки, фізики,
будівництва, історії тощо. Вчений під час творчої діяльності
спирається не лише на наукові факти, а враховує духовно-етичні
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чинники, притаманні для його країни. Людина – єдина істота на
Землі, здатна до пізнання світу в усій його повноті. У цьому згодні
між собою як науковці, так і богослови. Християнська релігія
вчить, що людина створена за образом і подобою Бога, їй дарована
свобода, вона має особливе покликання – до творчості та до
пізнання, а водночас вона несе перед Богом відповідальність за
своє господарювання на Землі [5, с.41]. Але людство не
обмежується розкриттям закономірностей функціонування лише
зовнішнього для нього світу, створенням нових можливостей для
використання всього багатства структур, що їх людина знаходить у
світі, сприяючи полегшенню (а часом і ускладненню) умов свого
існування. Поряд з цим людство пізнає також самого себе, свої
обов'язки перед Богом і перед природою, перед кожною
спільнотою та перед кожною окремою особистістю. Воно створює
систему гуманітарних знань і цінностей, яка включає також
релігійні уявлення.
Тільки гуманітарні знання, мистецтво та релігія містять
елементи самооцінки людства, що дає основу для усвідомлення
необхідних самообмежень на всю його діяльність, в тому числі
й науково-технічну. Тією мірою, якою наука причетна до
формування світогляду, вона пов’язана з релігією. Релігія
гарантує цілісне сприйняття реальності, наповнюючи світогляд
вірою в можливість актуалізації вищих потенцій буття. Вона
спонукає до самовдосконалення через любов і поклоніння
Абсолюту. Завдяки релігії світ уявляється гармонійним і
досконалим [4, с.21]. Інтуїтивна впевненість у доцільності та
гармонійності світу надає роботі викладача ціннісного значення.
Жодна релігія не говорить про свої достоїнства, вона говорить
про призначення Людини, про любов до Людини, про Творця
нашого життя. Всі великі релігії мають в своїй основі високі
етичні ідеали. Релігійність зумовила етичні відносини в діловій
сфері, меценатство і добродійність. Християнство – це особливе
бачення світу через призму добра і моральності, це не тільки
віра в Бога, але і культура доброти, моральності, чесності, це
віра в етичне начало людини. Тому християнська етика і мораль
є важливою складовою професійної компетентності викладача:
як у його педагогічній, так і у науковій діяльності.
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З’ясовано, що актуальною є проблема дослідження
розвитку особистості викладача вищої школи у контексті його
професійної діяльності. Готовність до професійної діяльності
розглядається як система, що характеризується відповідними
коефіцієнтами, комплексне врахування яких дозволяє отримати
достовірну інформацію про реальний рівень професійної
роботи. Особливості професійного викладацького складу вищих
навчальних закладів доцільно представити за трьома
напрямками: викладач-практик, педагог-дослідник і науковець у
галузі за спеціалізацією навчального закладу. Науковопедагогічна діяльність в контексті сучасної моралі є важливою
складовою професійної компетентності викладача та суттєво
впливає на результати його дослідницької діяльності і
викладання. Вона розглядається як реалізація ідеї гуманізації
науки і освіти.
Streszczenie
Rozwój osobisty nauczyciela akademickiego w kontekście jego
działalności badawczej
W artykule przedstawiono cechy profesjonalnego nauczyciela
akademickiego szkoły wyższej w trzech obszarach: pedagogapraktyka, pedagoga – badacza, oraz naukowca w szkołach wyższych
(np technicznych uczelniach). Wykazano, że działalność naukowa w
kontekście współczesnej moralności jest ważnym elementem kompetencji zawodowej naukowca i ma wielki wpływ na wyniki jego działań badawczych oraz dydaktycznych. Naukowa praca nauczyciela
akademickiego jest postrzegana jako część kultury duchowej z
wpływem idei humanizacji nauki i edukacji, która określa, jak rozwijać jego osobowość w kontekście paradygmatu humanistycznego
wykształcenia.
Summary
The personal development of the university teacher in the context of his research activities
The features of a professional activity of the university teacher
of higher educational establishment are described in the article.
Three areas are underlined such as lecturer (instructor/tutor), teacher-
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scholar and scientist in the specialized higher establishments such as
technical. It is shown that scientific activities in the context of modern morality is a key factor of professional competence of university
teacher and has a significant impact on his research and teaching
activities. Scientific activity of the university teacher is presented as
a part of spiritual culture with the influence of the ideas of humanization of science and education and defines how to develop the personality in the context of humanistic paradigm of education.
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Piotr Krzyżanowski

Tradycje bikameralizmu w Polsce
Wprowadzenie
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie i scharakteryzowanie, jednej z najpopularniejszych i najciekawszych form
ustrojowych jaką jest bikameralizm. W literaturze przedmiotu powszechnie uznaje się, że dwuizbowość jest elementem wzbogacającym, ulepszającym ustrój danego państwa. Obecnie, bez większych
trudności, jesteśmy w stanie podać przykłady izb drugich
parlamentu. Problemem jest za to sprecyzowanie tego terminu. Nie
ma legalnej definicji drugiej izby. W doktrynie również brakuje w
pełni wypracowanego i powszechnie uznawanego określenia tego
pojęcia. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy należy wskazać na
bogactwo form, w jakich może występować druga izba i związaną z
tym trudność w wskazaniu jednego, generalnego modelu, a także
fakt, iż według wielu przedstawicieli doktryny, termin ten jest jasny i
nie wymaga zdefiniowania1. Wspomniane bogactwo form objawia
się między innymi w różnych uprawnieniach, modelach reprezentacji
oraz pozycjach ustrojowych, jakie ustrojodawca wyznaczył dla danej
izby drugiej parlamentu.
W niniejszym opracowaniu, dokonam scharakteryzowania
modelu bikameralizmu występującego na początku formowania
państwa polskiego, jak również modelu występującego po
odzyskaniu niepodległości w 1918 r.
I. Dwuizbowość w Dawnej Rzeczypospolitej
Jak zauważył J. Piłsudski ,,wielka jest tradycja Senatu w
Polsce”, jego zdaniem ,,praca i wytrwałość senatorów wpływały na

1

J. Szymanek., Druga izba we współczesnym parlamencie. Analiza porównawcza na przykładzie europejskich państwa unitarnych, Warszawa
2005, s. 15.

388

losy Kraju”2. Pierwowzorem Senatu w Polsce była Rada Królewska,
która funkcjonowała od XIV w. Był to organ doradczy króla,
składający się z dostojników państwowych oraz najważniejszych
urzędników ziemskich i centralnych. Istotne znaczenie dla ustroju I
Rzeczypospolitej miał pierwszy Sejm po koronacji Jana Olbrachta.
Odbył się on w 1493 r. w Piotrkowie. Wtedy to po raz pierwszy
odnotowano znaczną liczbę przedstawicieli lokalnych społeczności
szlacheckich. Zdaniem M. Wrede od tego momentu stopniowo
zaczęła się kształtować izba poselska3. Pierwszy raz rada królewska
została określona mianem Senatu w przywileju mielnickim z 1501 r4.
Nazwa ta utrwaliła się w praktyce ustrojowej, mimo że ten przywilej
nie wszedł w życie5.
W 1505 r. uchwalono konstytucję Nihil novi, która
,,usankcjonowała pozycję Senatu jako osobnego stanu sejmowego”6.
Ustawa ta obligowała króla do uzyskania zgody stanów sejmujących
na stanowienie prawa. Słuszność ma M. Wrede, twierdząc że ,,w ten
sposób konstytucja stworzyła prawne podstawy kształtowania się
dojrzałego modelu sejmu złożonego z trzech (odtąd formalnie
równoprawnych) stanów: króla, senatu i izby poselskiej.
Konstytucja, umacniając jego kompetencje jak najważniejszego,
stojącego także ponad królem, suwerennego w swym
ustawodawstwie organu władzy, w istocie formowała pryncypia

2

Sprawozdanie stenograficzne z 1 posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej
z dnia 28 listopada 1922 r. [w:] R. Stawicki, Senat II Rzeczypospolitej. 90.
Rocznica pierwszego posiedzenia, Warszawa 2012, s.26.
3
M. Wrede., Sejm i dawna Rzeczypospolita, Warszawa 2011, s.15.
4
Nazwy tej zaczęto używać w XV w. ale pierwszym oficjalnym dokumentem, w którym to określenie się pojawiło, był właśnie przywilej mielnicki.
5
K. Mikulski., Senat I Rzeczypospolitej – geneza, skład i kompetencje,
[w:] Senat w tradycji i praktyce ustrojowej Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Senat Rzeczypospolitej we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym i Polskim Towarzystwem
Nauk Politycznych z okazji 90.rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II
Rzeczypospolitej, 11 grudnia 2012 roku, Warszawa 2013, s.116.
6
J. Pietrzak., Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Tradycja i współczesność
XV- XXI w., s.13.
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prawno-ustrojowe demokracji szlacheckiej”7. J. Pietrzak pisze o
podwójnej roli izby wyższej: Senat był jednocześnie Izbą Sejmu, jaki
i Radą Królewską8.
Niezależnie od obrad sejmu, monarcha w dowolnym czasie
zwoływał członków senatu (de facto rady królewskiej) na oddzielne
zgromadzenia, określane mianem rad Senatu (senatus consilia). W
XVI w. zgromadzenia te, stały się ,,pozaustrojowym narzędziem
władzy”9. W artykułach henrykowskich z roku 1573, nadano pewne
ramy prawne radzie Senatu, powołując instytucję senatorów
rezydentów, którzy mieli stale przebywać przy królu, służyć mu radą
i składać stosowne sprawozdania Sejmowi. Jak powszechnie
wiadomo, od XVII w. w Polsce funkcjonowało liberum veto, warto
jednak zaznaczyć, iż ten niezwykle szkodliwy instrument prawny, w
senatus consilia praktycznie nie zaistniał10. Dlatego w przypadku
zerwania sejmu zwoływano radę Senatu, aby rozpatrzeć najpilniejsze
sprawy. Według M. Wrede ,,o dużym znaczeniu tej instytucji
świadczyć może wyrabiająca się praktyka spisywania diariuszy –
niejako w zastępstwie dzienników sejmowych”11. Zdaniem tego
autora ,,rady Senatu stały się jednym z elementów genezy
nowoczesnych centralnych organów władzy wykonawczej – Rady
Nieustającej (1773) i Straży Praw (1791)”12.
W I Rzeczypospolitej nie uchwalono nigdy regulaminu obrad
Senatu ani dokładnego wykazu kompetencji tej izby. Zgodzić się
należy z K. Mikulskim, że Senat ,,był w zasadzie ciałem doradczym,
działającym przy królu”13. Realizując swoje prawo do mianowania
senatorów, król istotnie wpływał na formowanie się elit władzy w
państwie. Pewnym ograniczeniem tej prerogatywy niewątpliwie była
7

M. Wrede., op.cit., s.50.
J. Pietrzak., op.cit., s.13.
9
M. Wrede., op.cit., s.90.
10
A. Ajnenkiel., Spór o istnienie Senatu w procesie stanowienia konstytucji z 1921 r., [w:] Senat w II i III Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały z
konferencji zorganizowanej pod patronatem Marszałka Senatu RP prof.
Longina Pastusiaka w 80. Rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu w II RP
27 listopada 2002 r., Warszawa 2003, s.26.
11
M. Wrede., op.cit., s.169.
12
Ibidem
13
K. Mikulski., op.cit., s.120.
8
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dożywotność urzędu senatora14. Wpływ na liczbę senatorów miały
także zmiany granic państwowych15. Początkowo to Senat tworzył
projekty ustaw, które potem były modyfikowane przez króla i jego
kancelarię ,,jednak coraz liczniej i śmielej stawiane oraz
koordynowane przez posłów postulaty wyborców sprawiły, że
stopniowo punkt ciężkości prac legislacyjnych począł przenosić się z
senatu do izby poselskiej”16. Ważnym instrumentem prawnym
przysługującym izbie wyższej, były tzw. wota senatorskie, czyli
wystąpienia senatorów na początku sejmu, w których wyrażali swoje
stanowisko ,,wobec kwestii będących przedmiotem sporu”17 a także
zgłaszali propozycje zmian w prawie. Według J. Pietrzaka ,,Senat
uważany był za strażnika prawa oraz stan pośredniczący – ordo
intermedius – między królem a szlachtą. Dlatego odgrywał
szczególną rolę w czasie bezkrólewia oraz w procedurze upominania
króla, gdy ten łamał prawo”18. Warto wspomnieć, iż członkowie izby
wyższej byli asesorami w sądzie sejmowym. Notabene na początku
swego istnienie organ ten był ,,sądem senatorskim”19. Senatorom
powierzano także najważniejsze misje dyplomatyczne20.
Konstytucja z 3 maja 1791 r. wprowadziła zasadę trójpodziału
władzy. Jednocześnie król przestał być stanem sejmującym a stał się
przewodniczącym Senatu. Kompetencje izby wyższej znacznie
ograniczono, najważniejszą, jaką pozostawiono, było prawo weta
zawieszającego wobec ustaw Izby Poselskiej21.
Warto wspomnieć, że nawet w czasie zaborów instytucja
Senatu cieszyła się dużym uznaniem społecznym a jego tradycja

14

Ibidem
J. Pietrzak., op.cit., s.16.
16
M. Wrede., op.cit., s.42.
17
K. Mikulski., op.cit., s.120.
18
J. Pietrzak., op.cit., s.13.
19
Z. Szcząska., Sąd sejmowy w Polsce od końca XVI do końca XVIII
wieku, ,,Czasopismo prawno- historyczne” 1968, R.20, z. 1, s.95.
20
J. Pietrzak,. op.cit., s.180.
21
M. Wrede., op.cit., s.199.
15
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wciąż była ,,żywa”. Dlatego zdecydowano się powołać tę izbę
zarówno w Księstwie Warszawskim22, jak i w Królestwie Polskim.
II. Bikameralizm w dwudziestoleciu międzywojennym
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. kluczową sprawą
stało się opracowanie i uchwalenie konstytucji. Podczas prac
legislacyjnych, kwestią sporną było utworzenie Senatu. Trafnie całą
sytuację opisuje W. Mędrzecki: ,,dla ugrupowań i środowisk
lewicowych jednoizbowy sejm odrodzonej Rzeczypospolitej miał
być symbolem republikańsko – demokratycznego charakteru
państwa polskiego. W optyce konserwatystów i obozu narodowego
Senat stanowić miał nie tylko nawiązanie do polskiej tradycji
ustrojowej, ale też istotną barierą chroniącą przed zdominowaniem
władzy ustawodawczej przez radykalnie lewicowe, w domyśle
demagogiczne i nieodpowiedzialne, ugrupowania polityczne”23.
Ostatecznie zwyciężyli zwolennicy dwuizbowości, ale nowo
powstała izba wyższa miała znacznie ograniczone kompetencje.
Wspomniał o tym Józef Piłsudski w wystąpieniu inaugurującym
pierwsze posiedzenie Senatu w Odrodzonej Polsce ,,Konstytucja
obecna zakreśla Senatowi rolę skromniejszą. Czyni ona z Panów nie
główny motor pracy państwowej, ale zgodnie z duchem Konstytucji
współczesnych krajów demokratycznych, nakazuje Wam być
rzecznikami rozsądku, rozwagi i miary przy spełnianiu zadań,
poruczonych naczelnym organom władzy państwowej.(…) W pracy
Waszej, Panowie, będziecie musieli z konieczności, wynikających z
postanowień Konstytucji, przyjąć za dewizę swej działalności miarę by uniknąć zbytecznych tarć i konfliktów, które powstawać
mogą między współrzędnie pracującemi instytucjami państowemi.
(…) Pozwólcie, więc, Panowie, wyrazić życzenie, abyście, jako
instytucja państwowa, reprezentująca umiar, stawali w ciężkiem
zadaniu współpracy zawsze po stronie tych, którzy, czy to z urzędu,
22

A. Ajnenkiel zwraca uwagę że kompetencje Senatu w Księstwie Warszawskim ograniczały się do kontrolowania czy projekty Izby poselskiej nie
są sprzeczne z konstytucją, procedurą i czy nie zagrażają bezpieczeństwu
państwa, zob. szerzej: A. Ajnenkiel, op.cit., s.26.
23
W. Mędrzecki., Senat w systemie prawno - ustrojowym II Rzeczypospolitej, [w:] Senat w tradycji i praktyce…, s.124.
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czy ze skłonności łagodzą tarcia, zmniejszają konflikty i
doprowadzają do koniecznej równowagi zamierzeń, celów i
środków”24.
Według Konstytucji marcowej25 władza zwierzchnia w Polsce
należała do Narodu, a jego organami w zakresie ustawodawstwa były
Sejm i Senat, ergo obie izby miały równy status w stosunku do
suwerena. Zgodnie z art. 36 wybory do Senatu odbywały się w
województwach i były powszechne, tajne, bezpośrednie, równe i
proporcjonalne. Czynne prawo wyborcze, z pewnymi wyjątkami,
przysługiwało osobie, która ukończyła 30 lat i przynajmniej rok
mieszkała w danym okręgu wyborczym. Natomiast prawo
wybieralności były zarezerwowane dla osób, które ukończyły 40 lat i
spełniały wspomniany wyżej cenzus zamieszkania. Zgodnie z art. 14
Konstytucji prawo wyborcze (zarówno czynne, jak i bierne) nie
przysługiwało osobom skazanym za określone przestępstwa. W
sytuacji zgłoszenia protestów, o ważności wyborów rozstrzygał Sąd
Najwyższy, w przypadku braku sprzeciwu, Senat sam o tym
decydował. Status prawny senatora wyznaczały obowiązujące w
Konstytucji zasady: wolnego mandatu (art.20), niepołączalności
(art.16, 17, 22,23) oraz immunitet (art.21).
Posiedzenia Senatu, podobnie jak Sejmu, zwoływał, otwierał,
odraczał i zamykał Prezydent RP (art. 25). W konstytucji marcowej
wprowadzono zasadę sesyjności obrad parlamentu i utrzymano tę
zasadę także w konstytucji kwietniowej26. W świetle art. 26
rozwiązania Sejmu mógł dokonać sam Sejm lub Prezydent, z
zastrzeżeniem, iż głowa państwa musiała uzyskać zgodę Senatu. W
obu przypadkach następowało równoczesne rozwiązanie Senatu.
Było to potwierdzeniem wyrażonej w art. 36 zasady, że kadencje obu
izb rozpoczynają się i kończą w tym samym momencie. Jak wykazał

24

Sprawozdanie stenograficzne z 1 posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej
z dnia 28 listopada 1922 r. [w:] R. Stawicki, Senat II Rzeczypospolitej. 90.
Rocznica pierwszego posiedzenia, Warszawa 2012, s.26.
25
Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1921 nr 44 poz. 267.
26
J. Pietrzak.,. op.cit., s.171.
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M. Dobrowolski ,,Senat nie mógł rozwiązać się mocą własnej
uchwały, nie mógł też zostać rozwiązany”27.
Zgodnie z art. 10 Senatowi nie przysługiwało prawo
inicjatywy ustawodawczej. Na mocy art.14 Sejm przekazywał
projekt ustawy Senatowi do rozpatrzenia. Gdy Senat w ciągu 30 dni
od doręczenia nie zgłosił uwag, Prezydent zarządzał ogłoszenie
ustawy. W sytuacji, gdy izba wyższa miała zastrzeżenia do projektu
ustawy, była zobligowana do zgłoszenia tego Sejmowi w ciągu 30
dni od doręczenia i miała kolejne 30 dni na naniesienie zmian do
projektu. Propozycje Senatu były uchwalane zwykłą większością
głosów lub odrzucane większością 11/20 głosujących. Ilość i treść
owych propozycji cechował umiar. Jak twierdzi J. Czajkowski
,,istotną rolę w praktyce realizowania przez senat jego kompetencji
ustawodawczych odgrywała świadomość, że rozpatrywany projekt
ustawy jest rezultatem, czasami z wielkim trudem osiągniętego
kompromisu pomiędzy stronnictwami w sejmie, a także udziałem
innych, nie wchodzących w skład sejmu sił społecznych czy
politycznych”28. Jednak – zdaniem tego autora- respekt dla
osiągniętego kompromisu nie wiązał się z brakiem krytycyzmu
wobec projektów sejmowych.
Senat nie miał uprawnień do pociągnięcia rządu do
odpowiedzialności parlamentarnej i konstytucyjnej. Zasadniczym
instrumentem kontrolnym była instytucja interpelacji, kierowanych
do rządu bądź poszczególnych ministrów. Senat w przeciwieństwie
do Sejmu nie mógł powoływać komisji śledczych. Jak zauważył J.
Pietrzak ,,Senat posiadał (…) zwyczajowe prawo podejmowania
rezolucji, czyli uchwał powziętych poza ustawodawczą
działalnością, stanowiących wezwanie do rządu lub poszczególnych
ministrów o wszczęcie lub zaniechanie pewnych czynności”29. Obie
izby parlamentu połączone w Zgromadzenie Narodowe wybierały
prezydenta (art.39). Zgromadzenie Narodowe miało także co 25 lat
dokonywać rewizji konstytucji. Senat posiadał również kompetencje
27

M. Dobrowolski., Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2003, s. 70.
28
J. Czajkowski., Senat Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej kadencji
1922 – 1927, Warszawa 1999, s.64.
29
J. Pietrzak., op.cit., s.176.
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kreacyjne w postaci współuczestniczenia w wyborze członków
Trybunału Stanu.
Zdaniem L. Pastusiaka ,,Senat w konstytucji z 1921 r. był
instytucją eklektyczną i mało oryginalną, jego pozycja okazała się
połączeniem niespójnych pomysłów i koncepcji”30. Ograniczenie w
konstytucji marcowej kompetencji Senatu, naturalnie spowodowało
że ,,nie odegrał on istotniejszej roli ani jako uczestnik procesu
legislacyjnego ani jako ośrodek polityczny”31. Według J.
Czajkowskiego Konstytucja marcowa wprowadziła ,,oryginalny
model sytemu dwuizbowego – będący wypadkową koncepcji
suwerenności parlamentu utożsamianego z sejmem, potrzeby
funkcjonowania instytucji mogącej korygować ustawodawstwo i
silnego nurtu oporu przeciwko dwuizbowości”32.
Konstytucja kwietniowa z 1935 r. 33 znacznie zmieniła ustrój
państwa. Zgodnie z art. 3 Senat podobnie jak Sejm, był organem
państwa, podlegającym zwierzchnictwu Prezydenta RP. Naczelnym
zadaniem izby wyższej było służenie Rzeczypospolitej. To prezydent
zwoływał i rozwiązywał Senat, a także decydował o otwarciu,
odroczeniu i zamknięciu jego sesji. Senat współuczestniczył w
wybieraniu elektorów do Zgromadzenia Elektorów.
Zgodnie z art. 47 prezydent powoływał 1/3 ogólnej liczby
członków Senatu, reszta składu była uzupełniana w drodze wyborów.
Jak zauważyła E.Gdulewicz ,,Konstytucja ostatecznie zrezygnowała
z określenia charakteru prawnego Senatu, stanowiąc jedynie, że
Senat składa się z senatorów”34. W kwestii biernego prawa
wyborczego wprowadzono, obok obowiązku ukończenia 40 roku
30

Przemówienie L. Pastusiaka podczas konferencji ,, Senat w II i III
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31
W. Mędrzecki., op.cit., s.125.
32
J. Czajkowski., op.cit., s.64.
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poz. 227.
34
E. Gdulewicz., Senat pod rządami konstytucji z 1935 r, [w:] Senat w
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pod patronatem Marszałka Senatu RP prof. Longina Pastusiaka w 80.
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życia, szereg innych wymogów. Jak słusznie zauważył P. Momro
,,wyborom do Senatu postanowiono nadać bardziej elitarny
charakter, wprowadzając przy nich, poza cenzusem wieku, wymogi z
tytułu zasługi, wykształcenia lub zaufania”35. Taki Senat – zdaniem
W. Mędrzeckiego - jawił się jako ,,arystokratyczny salon dla
szczególnie zasłużonych, arystokracji oraz przedstawicieli świata
nauki i kultury”36. Paradoksalnie prezydent, mimo że miał swobodę
w mianowaniu senatorów, nie mógł ich odwołać37.
Senat nie miał inicjatywy ustawodawczej, ale rozpatrywał
wszystkie projekty uchwalone przez Sejm (art.53 ust.3) . Nie
przyjęcie uchwały Senatu, odrzucającej projekt lub dokonującej w
nim zmian, wymagało w Sejmie większości 3/5 głosów (art. 53
ust.2). W porównaniu z Konstytucją marcową, takie rozwiązanie
wzmacniało pozycję Senatu w procesie ustawodawczym38. Nastąpił
wzrost kompetencji kontrolnych Senatu39. Sejm i Senat, (jako Izba
Połączona) mogli wspólnie pociągnąć rząd do odpowiedzialności
konstytucyjnej (art.30 u.k.k) . Izba druga uczestniczyła także w
wykonywaniu kontroli nad długami państwa (art.46 u.k.k).
Ograniczono pozycję parlamentu - chociaż to paradoksalne jednocześnie zwiększając rolę Senatu w jego strukturze. Według E.
Gdulewicz ,,przewaga Sejmu nad Senatem została wydatnie
zmniejszona, na rzecz rozszerzenia praw Senatu, z widoczną
tendencją do podkreślenia roli i konstytucyjnego znaczenia tej Izby.
Wyrazem tego było powierzenie marszałkowi Senatu funkcji
prezydenta w okresie, gdy urząd ten był opróżniony. Marszałek
Senatu przewodniczył w Zgromadzeniu Elektorów, do niego
należało zwoływanie połączonych izb ustawodawczych. Inaczej
mówiąc, wedle konstytucji kwietniowej to marszałek Senatu stawał
się po prezydencie pierwszą osobą w państwie”40. Zdaniem J.
Szymanka, konstytucja kwietniowa dała drugiej izbie niezbędną
35
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oryginalność, ale stało się to kosztem demokratyzmu. Izba ta
stanowiła ,,odległy refleks idei elitaryzmu”41.
III. Referendum ludowe
Po II wojnie światowej władze w kraju objęli komuniści,
którzy określili konstytucję kwietniową, jako bezprawną i
zadeklarowali, że będą stosować konstytucję marcową z 1921 r.
Komuniści chcieli opóźnić moment wyborów parlamentarnych, aby
zyskać czas na ugruntowanie swojej pozycji, dlatego postanowili
przeprowadzić tzw. głosowanie ludowe. Przedmiotem referendum
były trzy pytania, jedno z nich brzmiało następująco: ,,Czy jesteś za
zniesieniem Senatu?”. Przygotowaniom do głosownia towarzyszyła
propaganda antysenacka. Jak podaje J. Pietrzak ,,atakowano
zwłaszcza Senat przedwojennej Polski. Głoszono, że był on
siedliskiem reakcji, Izbą antydemokratyczną i antyludową, hamującą
postępowe reformy. Twierdzono, iż zniesienie Senatu urzeczywistni
demokrację <<przez skupienie władzy ustawodawczej w Sejmie,
który stać się ma wyrazem władztwa ludu>>”42. Według Cz.
Osękowskiego, w Polsce system polityczny budowano na wzór
sowiecki, a tam nie było miejsca na dwuizbowość43. Zdaniem J.
Okrzesika ,,dyskusja o Senacie pełniła funkcję zastępczą, będąc w
zasadzie sporem o polityczny i ideologiczny kształt Polski, a nie o
sposób funkcjonowania parlamentu”44.
Nowe władze zdawały sobie sprawę, że poniosą porażkę w
referendum, dlatego postanowiły je sfałszować. Według W.
Mędrzeckiego, ,,taktyka komunistów polegała na obsadzaniu swoimi
ludźmi organów głosowania, zwłaszcza komisji okręgowych i
obwodowych, oraz centralnego i terenowego aparatu Generalnego
Komisarza”45 . Istotną rolę w sfałszowaniu referendum odegrali
funkcjonariusze UB, którzy zwalczali podziemie niepodległościowe,
41
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pomagali w pracach komisji wyborczych i wywierali presję na
społeczeństwo46. Członkowie PSL, którzy byli w komisjach
wyborczych, zapisywali i przekazywali swoim władzom
zwierzchnim prawdziwie wyniki wyborów, dzięki czemu można
było ustalić rzeczywisty rezultat wyborów dla części obwodów w
kraju. Jak podaje J. Pietrzak według oficjalnych wyników ,,za
zniesieniem Senatu opowiedziało się 68,2 % głosujących, natomiast
tylko 31,8% było za utrzymaniem Senatu. Prawdziwe wyniki
referendum stały się dostępne dopiero w III Rzeczypospolitej i
okazało się, że za zniesieniem Senatu wypowiedziało się tylko
26,9%, a za utrzymaniem Senatu aż 73,1% głosujących”47. Jak
trafnie zauważył J. Pietrzak, ,,konstytucja marcowa nie znała
instytucji referendum, tym bardziej nie dopuszczała zmiany
konstytucji przez referendum. Komuniści uznali jednak, że <<wola
narodu>> wyrażona w referendum stoi nad <<przepisami
formalnymi wszystkich ustaw, nawet konstytucji>>”48. J. Okrzesik
uważa że: ,,Spór o Senat z 1946 r. nie tylko przypieczętował los
dwuizbowości w PRL, ale także zaważył na dziesięciolecia na
postrzeganiu polskiego Senatu: z jednej strony jako symbolu
wstecznictwa i niedemokratycznego instrumentu dominacji warstw
uprzywilejowanych, z drugiej – jako symbolu polskiej
niekomunistycznej tradycji i jednego z atrybutów niepodległego bytu
państwa”49.
Zakończenie
Reasumując, bikameralizm ma w Polsce bardzo długą i bogatą
tradycje. Początek parlamentaryzmu w Rzeczypospolitej nierozerwalnie
łączy się z początkiem dwuizbowości. Warto odnotować pewną prawidłowość, otóż w każdej Rzeczypospolitej występowała dwuizbowość
nierównorzędna, a rola izby dominującej, z biegiem lat, się zmieniała.
46
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W Pierwszej i Trzeciej Rzeczypospolitej na początku to Senat miał silniejszą pozycję, cieszył się większym zaufaniem społecznym. W obu
przypadkach znaczenie tej izby spadło w momencie, gdy Sejm (w dawnej Rzeczypospolitej Izba Poselska) zyskał demokratyczną legitymację.
W dwudziestoleciu międzywojennym, mamy do czynienia z sytuacją
odwrotną, pierwotnie Sejm odgrywał ważniejszą rolę, potem Konstytucja kwietniowa wzmocniła status drugiej izby. Paradoksalnie, ograniczając pozycję parlamentu równocześnie zwiększono rolę Senatu w jego
strukturze. Wzmocniono kompetencje ustawodawcze i kontrolne drugiej
izby. W latach 1989-1991 Senat jako jedyny organ wybierany w pełni
demokratyczny sposób, cieszył się ogromnym autorytetem i uznaniem.
W sytuacji gdy Sejm również uzyskał demokratyczny charakter, znaczenie drugiej izby osłabło i taki stan utrzymuje się do chwili obecnej.
Streszczenie:
Polski Senat ma piękną i bogatą tradycję. Jest symbolem suwerenności, demokracji i niepodległości. W efekcie sfałszowanych
wyników referendum z 1946 r. zlikwidowano drugą izbę. Podczas
obrad Okrągłego Stołu, strona opozycyjna zgodziła się na powołanie
urzędu prezydenta, w zamian za restytucje Senatu i wolne wybory do
tej izby. Doświadczenie 27 lat funkcjonowania odrodzonej drugiej
izby udowodniło, że jest to kluczowa instytucja, która odgrywa ważną rolę w polskim porządku konstytucyjnym. Niewątpliwie druga
izba znacznie przyczyniła się do zdynamizowania procesów zmian
następujących w Polsce.
Słowa kluczowe: senat, bikameralizm, ustawa
Summary:
Tradition of bicameralism in Poland
Polish Senate has a beautiful and rich tradition. It is a symbol
of sovereignty, democracy and independence. As a result, falsified
the results of the referendum of 1946, the second Chamber was abolished. During the deliberations of the round table, the opposition
party has agreed to the establishment of the Office of the President,
in Exchange for the Senate and reproduce free elections to this
House. Experience of 27 years of reborn second Chamber proved
that it is a key institution which plays an important role in the Polish
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constitutional order. Undoubtedly the second Chamber significantly
contributed to the dynamic processes of change in Poland.
Keywords: Senate bicameralism, the law
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Joanna Dworakowska

Streetworking jako metoda pracy socjalnej z osobami społecznie
wykluczonymi na przykładzie działalności S. Anny Bałchan SMI
Wprowadzenie
Mnogość problemów społecznych oraz zwiększający się obszar licznych patologii wyzwala konieczność zintensyfikowania a
jednocześnie zmodyfikowania działań socjalnych.
W niektórych obszarach tradycyjne metody stają się niewystarczające a częstokroć nawet niemożliwe do zrealizowania. Sytuacja taka dotyczy głównie środowisk marginalizowanych, wykluczonych, gdzie brak zaufania do instytucji, niechęć i podejrzliwość do
ofert pomocowych stanowią barierę optymalnych działań. Na potrzeby tych środowisk odpowiada streetworking, jako forma pracy
socjalnej w środowisku życia beneficjentów.
Jak podaje D. Rybczyńska50 początki pracy ulicznej sięgają lat
pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. We wcześniejszych okresach
jednostki marginalizowane umieszczane były przeważnie w powołanych do tego celu instytucjach. W Niemczech Zachodnich w Hamburgu w 1953 roku powstały pierwsze programy pomocy skierowane
do osób prostytuujących się, uzależnionych od narkotyków oraz
homoseksualnych. Celem tych działań było ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych drogą płciową. Pracownicy
socjalni z hamburskiego Centrum Poradnictwa rozpoczęli pracę na
ulicy, w środowisku swoich podopiecznych. Kilka lat później zbliżone projekty pojawiły się w Stanach Zjednoczonych, grupę odbiorców
stanowiły społeczności mieszkające w biednych dzielnicach Chicago, w szczególności uboga młodzież ze slumsów.
U podstawy podejmowanych działań leżało przekonanie, iż
ubóstwo jest wynikiem nie tyle osobistych deficytów oraz patologii,
co niesprawiedliwej i wadliwej struktury społecznej i prawnej. W
Polsce programy środowiskowe zostały zapoczątkowane w pierwszej
połowie lat dziewięćdziesiątych. Wraz ze zmianą ustroju pojawiły
50
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się negatywne efekty transformacji i zjawisko wykluczenia społecznego. Pierwsze grupy streetworkerskie zostały stworzone przez Z.
Izdebskiego i swoim działaniem obejmowały zachodnie pogranicze.
Dziś tą formą wsparcia objęte są osoby uwikłane w proceder prostytucji, długotrwale bezdomne, młodzi dorośli znajdujący się w sytuacjach kryzysowych, dzieci ulicy51.
Przedstawiona w prezentowanych rozważaniach działalność
siostry Anny Bałchan SMI nie jest jedyną formą oddziaływań adresowaną do osób uwikłanych w proceder prostytucji, realizowaną
metodą streetworkingu. Działania takie podejmowane są przez instytucje pozarządowe w różnych miastach Polski. Działalność „zakonnicy od prostytutek” jest jednak formą szczególną, gdyż opiera się na
szczególnym poszanowaniu niezbywalnej godności osoby ludzkiej z
której wypływa wartość każdego człowieka. Siostra Anna nie uznaje
półśrodków, nie rozdaje materiałów antykoncepcyjnych, proponuje
adopcje zamiast aborcji. W części pierwszej tego artykułu została
przedstawiona sylwetka siostry Anny Bałchan oraz główne założenia
przyświecające jej działalności. W części drugiej zostały wyakcentowane różnice pomiędzy tradycyjną metodą pracy socjalnej a streetworkingiem oraz przybliżone główne założenia tej metody pomocowej. Ze względu na specyfikę obszaru działań siostry Anny skoncentrowano się głównie na charakterystyce pracy ulicznej realizowanej wśród osób uwikłanych w prostytucję.
1. Siostra Anna Bałchan- charakterystyka działalności
Siostra Anna Bałchan ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej jest magistrem teologii, szkoliła się również w Polskim Instytucie Ericsonowskim, Polskim Instytucie Terapii Krótkoterminowej w
Krakowie oraz w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Po ukończeniu studiów prowadziła katechezę oraz zajęcia
teatralne, muzyczne i turystyczne dla dzieci, równocześnie współ-
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Zob. W. Ronatowicz., M. Porembska., Streetworking formą pracy
wśród osób świadczących usługi seksualne, [w:] R. Kowalczyk., M. Leśniak
(red.)., Prostytucja. Studium zjawiska, Kraków 2013, s. 195-196.
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pracując z katowickim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieci i Młodzieży
„Dom Aniołów Stróżów”52.
Swoje powołanie odnajdywała na tym etapie właśnie w pomocy „dzieciom ulicy”. Na Śląsku, z którego pochodzi jest to problem
bardzo poważny. Jak podają M. Szczepański i W. Ślęzak- Tazbir53
dzieci śląskiej ulicy są przede wszystkim dziećmi pracującymi na
ulicy. W przestrzeni ulicznej organizują one sobie wszystko, począwszy od pieniędzy po jedzenie, zabawki i ubrania. Ekscytujące
jest dla nich dewastowanie mienia publicznego, nie przejmują się
wartością pieniądza czy przedmiotów. Często są członkami nieformalnych gangów dziecięcych, w których uznawany jest „kult siły”
demonstrowany w ulicznych walkach. Pozyskiwanie pieniędzy ogranicza się do żebractwa i kradzieży, uzyskane w ten sposób dobra są
przekazywane i wymieniane w grupie albo na ulicznych bazarach.
Część dzieci eksperymentuje z alkoholem i narkotykami, brak nadzoru i zainteresowania ze strony rodziców oraz nieobciążenie obowiązkami szkolnymi powoduje, że jest to dla nich atrakcyjny sposób
spędzania czasu wolnego. Wszystkie te dzieci mają poważne problemy w szkole, wynikające z wagarów, agresji i deficytów intelektualnych. Powielają styl życia swoich rodziców, pozostając na marginesie życia społecznego. Brak odpowiedniej socjalizacji i wzorców
na płaszczyźnie rodziny sprawia, że niemożliwe dla nich staje się
zbudowanie bliskich, nacechowanych wzajemnością więzi społecznych. Wspomniani autorzy twierdzą, iż precyzyjna analiza rzeczywistości takich miejskich blokowisk jest trudna. Wciąż żyje w nich
duża liczba osób bezrobotnych, ludzi którzy stracili pracę wskutek
restrukturyzacji przemysłu54.
Siostra Anna pisała pracę magisterską z teologii o doświadczeniu Boga u narkomanów, była nastawiona na dalszą pracę w tym
kierunku. Myślała, że po ukończonych studiach rozpocznie posługę
w hostelu dla dziewcząt po terapii uzależnień w Komorowicach,
52

http://www.objawienia.pl/balchan/balchan.html (Dostęp: 16.12.2016)
Zob. M. Szczepański., W. Ślęzak-Tazbir., Between Fear and Admiration Social and Spatial Ghettoes in an Old Industrial Region, [w:] W. Strubelt, G. Gorzelak (red.)., City and Region. Papers in Honour of Jiri Musil,
Opladen- Farington Hills 2008, s. 317-318.
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Tamże.
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dostała nawet wstępną propozycję. Jak sama wspomina dzieci i młodzież byli dla niej najważniejsi, pozostawała w ścisłej współpracy z
Adrianem Kowalskim z „Domu Aniołów Stróżów”. Ten charyzmatyczny człowiek spotykał się w centrum Katowic z dziećmi wąchającymi klej, młodocianymi przestępcami z różnymi problemami, którzy nie mieli oparcia w rodzicach i bliskich. Udzielił pomocy jednemu chłopcu i ten zaprowadził go do innych. Siostra Anna rozpoczęła
współpracę z „Aniołami” w zakresie tworzenia i realizacji środowiskowego programu psychoprofilaktycznego dla dzieci i młodzieży
oraz ich rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną55.
W tym czasie ówczesny prezydent Katowic Henryk Dziewior
napisał list do Rzymu, skierowany do rak matki generalnej Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej Angeli Kuboń z prośbą o posłanie
jakiejkolwiek siostry do posługi wśród dziewcząt z ulic Katowic
uwikłanych w prostytucję. Rok później, w 1999 rada generalna
zgromadzenia wyznaczyła do tej posługi siostrę Annę Bałchan56.
W 2001 roku siostra Anna założyła Stowarzyszenie Po MOC
dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej. O swoich podopiecznych
siostry nie mówią „prostytutki”, nazywają je kobietami w kryzysie,
ofiarami społeczeństwa, zagubionymi dziewczynami. A. Staszewska
tak opisuje codzienną działalność Stowarzyszenia: „Streetworkerzy
przyznają, że do tej pracy potrzeba mnóstwo cierpliwości i odwagi.
Pracownicy potrafią umawiać się na spotkanie z kobietami dziesiątki
razy, a te nie przychodzą. Siostra Anna Bałchan wychodzi na ulicę w
habicie. Dla wielu z podopiecznych zakonnice i ich współpracownicy to jedyne osoby, które okazują im szacunek, dlatego lubią z nimi
rozmawiać. Streetworkerzy wiedzą, że nie można zaczynać od prawienia kazań, to do nich nie dotrze, tylko je odstraszy. Trzeba trafić
na odpowiedni moment. Człowiek w kryzysie może pójść albo w
górę, albo w dół. Psychologowie mówią, że człowiek ma w sobie
potencjał, który może go zmobilizować do zmiany. Osoby duchowne
55

http://szarynotes.blogspot.com/2010/06/pomoc-dzieciom-i-modziezyw-katowicach.html (Dostęp: 16.12.2016).
56
K. Wiśniewska., Kobieta nie jest grzechem. Z siostrą Anną Bałchan
SMI o problemie prostytucji (i nie tylko) rozmawia Katarzyna Wiśniewska,
Kraków 2007, s. 9-10.
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mówią, że jest to łaska od Boga. Na początku jest więc sukcesem, że
powalają sobie towarzyszyć. Niektóre dziewczyny zapraszają nawet
streetworkerów do swoich domów, przedstawiają rodzinie. Po jakimś
czasie, kiedy pękną lody pozwalają sobie pomóc. Nie zawsze od razu
schodzą z ulicy, czasami znajdują jakąś pracę a prostytucją jeszcze
przez jakiś czas dorabiają”57.
W 2004 roku Stowarzyszenie otworzyło całodobowy ośrodek
rehabilitacyjno-wychowawczy dla kobiet oraz kobiet z dziećmi, ofiar
przemocy, handlu ludźmi oraz wymuszonej prostytucji. Rok później
rozpoczęto działania prewencyjne, prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach przeciwdziałające handlowi ludźmi, zaś od 2008
roku także szkolenia wśród pedagogów, pracowników instytucji
pomocowych i studentów. W 2009 roku został przedstawiony „Program profesjonalny streetworking”, przygotowujący do pracy na
ulicy58.
Oprócz podejmowania działań interwencyjnych i codziennej pracy na ulicy w siedzibie Stowarzyszenia zawsze ktoś dyżuruje. Czynny
jest też telefon zaufania oraz całodobowy telefon interwencyjny, pod
który mogą także dzwonić osoby doświadczające przemocy w rodzinie,
doznające problemów socjalnych, pozbawione dachu nad głową. Stowarzyszenie pomaga zdobyć niezbędne dokumenty, organizuje pomoc
medyczną (załatwia ubezpieczenie zdrowotne, finansuje konsultacje
medyczne, i zakup leków), zapewnia pomoc prawną. Pomaga także w
poszukiwaniu pracy i miejsca w którym te osoby mogłyby zamieszkać.
Ważnym elementem pracy na rzecz osób w kryzysie jest również profilaktyka oraz uwrażliwianie społeczeństwa na ten problem, dlatego siostra Anna Bałchan współpracuje z mediami, udziela wielu wywiadów,
prowadzi zajęcia na uczelniach, organizuje koncerty, spotyka się ze
wspólnotami parafialnymi i opowiada o problemie prostytucji. Po każdej takiej akcji do drzwi Stowarzyszenia pukają nowe osoby, które chcą
pomóc albo jako wolontariusze, albo przekazując dary59. W Katowicach
Stowarzyszenie rozpoczęło także budowę Centrum OpiekuńczoRozwojowego im. Świętego Józefa- żłobka i przedszkola dla dzieci60.
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2. Tradycyjna praca socjalna versus streetworking
Praca socjalna rozumiana jest, jako celowa, zorganizowana i
profesjonalna działalność obejmuje pomocą jednostki i grupy zagrożone różnego rodzaju trudnościami życiowymi (niewydolne ekonomicznie, społecznie lub fizycznie)61. I. Lepalczyk podkreśla, iż „Praca socjalna jest specyficzną działalnością zawodową, mającą na celu
lepszą adaptację wzajemną osób, rodzin, grup i środowiska społecznego w jakim żyją, oraz rozwijanie poczucia godności osobistej i
odpowiedzialności jednostek na drodze odwoływania się do potencjalnych możliwości poszczególnych osób, do powiązań międzyprofesjonalnych, a także sił i środków społecznych”62.
Można wyróżnić trzy metody pracy socjalnej: metodę indywidualnych przypadków, metodę grupową oraz organizowania środowiska. Streetworking jest formą, która znajduje zastosowanie w każdej z tych metod. Na gruncie polskim prężnie rozwija się forma wywodząca się z metody outreach czyli w dosłownym tłumaczeniu
„sięganie poza”, „wyjście do”63. Streetworkerzy wychodzą, więc na
ulicę by spotkać się z osobą potrzebującą, która z różnych przyczyn
nie korzysta z pomocy społecznej w sposób konwencjonalny.
Eksponując różnice między streetworkingiem, jako metodą
pracy socjalnej a jej tradycyjną formą na pierwszy plan właśnie wysuwa się otwarta przestrzeń publiczna w której realizowana jest działalność pomocowa. Zazwyczaj to osoba szukająca pomocy musi
przyjść do ośrodka pomocy społecznej, w sreetworkingu role się
odwracają. Tutaj „(…) pracownik szuka bezpośredniego kontaktu ze
swymi potencjalnymi podopiecznymi, w miejscach najczęściej przez
61

Zob. A. Guzik., Rozwój rodzinnych form opieki w Polsce w latach
1900-1960, [w:] A. Małek, K. Slany, I. Szczepaniak- Wiecha (red.), Z zagadnień historii pracy socjalnej w Polsce i w świecie, Kraków 2006, s. 121.
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I. Lepalczyk., Niektóre pojęcia z problematyki pracy socjalnej, [w:] I.
Lepalczyk (red.), Problem kształcenia pracowników socjalnych, Warszawa
1981, s. 233.
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Zob. Ł. Hobot., Praca socjalna w środowisku ulicznym z osobami
bezdomnymi, oraz młodzieżą zagrożoną wykluczeniem i niedostosowaniem
społecznym na przykładzie projektu „Streetwork- skuteczny kontakt z klientem”, [w:] M. Michel (red.)., Streetworking. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Kraków 2011, s. 98.
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nich odwiedzanych”64. Główną ideą tego typu pracy jest docieranie
do osób i grup umiejscowionych poza strukturami społecznymi takimi jak: rodzina, lokalne społeczności, instytucje i organizacje społeczne, które z różnych przyczyn nie starają się o uzyskanie pomocy.
Przyczyną biernej postawy beneficjentów jest najczęściej stagnacja,
nieodczuwanie potrzeby zmiany, brak wiedzy o istniejących formach
pomocy i wsparcia społecznego, złe doświadczenia w tym zakresie65.
Istotnym elementem jest samo podejście do klienta, co jest
wielokrotnie podkreślane przez siostrę Bałchan, jest rola pedagoga
ulicy, stworzona relacja z odbiorcą. W tradycyjnej pracy socjalnej to
klient zwraca się z prośbą o wsparcie, samodzielnie definiując obszar
problemów, które są jego udziałem, w streetworkingu istnieje niespecyficzna sytuacja poradniczą. Doradca zakłada tutaj istnienie
określonych problemów i staje przed podwójnym zadaniem, musi
zweryfikować czy problem rzeczywiście istnieje oraz przekonać
klienta, że ów problem dotyczy konkretnie jego osoby i dlatego wymaga interwencji oraz wsparcia66. Praca z człowiekiem jest złożonym procesem, duże znaczenie ma indywidualizacja działań.
Siostra Bałchan67 podkreśla, iż przyzwolenie na towarzyszenie
może być jedynym mierzalnym efektem pracy socjalnej. Ważnym
ogniwem w procesie zmian jest fakt, że po pewnym czasie człowiek
w potrzebie sam zwraca się z prośbą o pomoc. Należy cały czas
czuwać aby pomoc miała formę towarzyszenia, nie zaś wyręczania
klienta z obowiązków. Pomoc winna opierać się na wspieraniu, animacji, motywowaniu oraz aktywizowaniu potencjału tkwiącego w
jednostce czy tez grupie społecznej aby w efekcie osoby te poprzez
poprawienie własnej samooceny i poczucia własnej wartości i godności w miarę podejmowania samodzielnych działań doprowadziły
do sytuacji w której nie będą zmuszone korzystać ze świadczeń po64

Zob. J. Dec., Strettworking czyli praca z dziećmi ulicy, „ Psychologia
w szkole” 2005, nr 4, s. 101.
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Zob. T. Biernat., Doświadczenia streetworkingu za granicą. Analiza
czterech programów, „Wychowanie Na Co Dzień” 2009, nr 3, s. 19.
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Zob. J. Dec., Streetworking jako forma pracy z młodzieżą zagrożoną, [w:]
Z. Izdebski (red.), Zagrożenia okresu dorastania, Zielona Góra 2008, s. 29.
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Zob. A. Bałchan., M. Lasota., Przewodnik streetworkera, KatowiceOpole 2010, s. 13-15.
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mocowych. Towarzysząc podopiecznemu w załatwianiu jego spraw
należy dążyć do tego, aby on sam mówił o co prosi.
U osób potrzebujących każda zmiana budzi wiele obaw, lęków
przed niemocą. Proces zmian można rozpocząć od rozbudzania potrzeb, dania nadziei osobie potrzebującej. Siostra Anna sugeruje na
przykład aby zapytać: „Jak chciałbyś żeby wyglądał Twój dom, ściany, meble…?”. Pobudzenie, wydobycie potrzeb, marzeń daje nadzieję, rodzi także pragnienie, wówczas pojawia się szansa na działanie.
Ważnym celem w pracy streetworkera jest również dowartościowanie podopiecznego68. Jednostka posiadająca pozytywny obraz samego siebie staje się odważniejsza, bardziej zdecydowana w podejmowanych działaniach, uświadamia sobie, iż posiada kompetencje do
samodzielnego przezwyciężania kryzysowych sytuacji.
Należy podkreślić, iż metody stosowane w streetworkingu
opierają się głównie na podejściu nazwanym redukcją szkód (harm
reduction). Redukcja szkód zakłada, że dla osób marginalizowanych
zmiana dotychczasowego sposobu życia nie jest rzeczą łatwą, dlatego w pracy z nimi nie może być stawiana, jako priorytet69. Opiera się
na przekonaniu, iż „skoro nie jesteśmy w stanie w pełni zlikwidować
zła- musimy rozpocząć działania minimalizacji i redukcji szkód. Jeśli
mamy świadomość szkód- naturalnymi pozostają działania ograniczające te szkody”70. Podejście to wzbudza kontrowersje i jest utożsamiane przez oponentów z zaniechaniem i akceptowaniem szkodliwych zjawisk społecznych. Jednak co należy podkreślić, w działalności A. Bałchan polityka redukcji szkód opiera się na postawieniu
w centrum i uczynieniu priorytetem godności osoby ludzkiej. A.
Bałchan71 podkreśla także, iż praca streetwork oprócz zaangażowania pracownika socjalnego wymaga zaangażowania całego systemu,
gdyż jedna osoba nie jest w stanie pomóc w złożoności różnych problemów i potrzeb. Jest to zbieżne z działaniami w obszarze tradycyjnej pracy socjalnej.
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Istotnym wydaje się aby zaznaczyć, iż streetworking nie może
zastąpić tradycyjnych form pracy socjalnej i nie stoi w opozycji do form
niesienia pomocy stosowanych najczęściej. Jak zauważają W. Ronatowicz i M. Porembska72 streetworking ze swoimi ograniczeniami, za jaką
można uznać między innymi anonimowość grupy docelowej, uniemożliwia często udzielenie ciągłej, liniowej pomocy. Mobilność odbiorców
powoduje, że czas kontaktu z nimi jest z reguły niewystarczający do
udzielenia pełnej pomocy. Powszechnie spotykana niechęć i lęk beneficjentów, przejawiające się szczególnie w pierwszej fazie kontaktu,
sprawia, że często praca staje się dla pedagogów ulicy źródłem rozgoryczenia i frustracji. Streetworkerzy pracują często z ludźmi z grup marginalizowanych (osoby uwikłane w prostytucje, uzależnione od środków
psychoaktywnych, w kryzysie bezdomności), w przeciwieństwie do
pracowników socjalnych, którzy zazwyczaj mają pod opieką osoby
dopiero zagrożone wykluczeniem.
Głównym celem wszystkich programów profilaktycznych
skierowanych do osób uwikłanych w proceder prostytucji według
Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Streetworkerskich73, jest zwiększenie świadomości grup docelowych w zakresie dostępu do usług socjalnych oraz praw człowieka. Istotne aby działania te zawierały
informacje o: formach dostępnej pomocy, placówkach i procedurach
pomocowych, aktualnym stanie prawnym dotyczącym penalizacji
zachowań, migracji, bezdomności, zachowań seksualnych, dostępu
do serwisów pomocowych. Pozostałe cele to:
- zwiększanie poziomu świadomości społecznej oraz zaangażowanie przedstawicieli środowisk (odbiorców programów streetworkerskich) w reprezentowanie ich interesów,
- podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS/STI, zachowań seksualnych, środków psychoaktywnych,
- zmiana zachowań odbiorców programu na bezpieczniejsze.
Głównym celem Stowarzyszenia założonego przez siostrę Annę jest pomoc kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub dotkniętym
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przemocą seksualną, fizyczną i psychiczną, ofiarom handlu kobietami oraz ich rodzinom.
3. Osobowość streetworkera
Siostra Anna podsumowuje swoją metodykę pracy streetworkera jednym zdaniem „W tej pracy nie ma ludzkiej siły, jest Bóg…”.
W swojej pracy pedagog ulicy spotyka osoby w skrajnie trudnej sytuacji życiowej, to od jego wiedzy, kompetencji a także cech osobowości zależy sukces w relacjach z klientami. K. Tomaszewski74 zauważa, iż streetworkerzy, w całej rozciągłości swoich działań tworzą
pomost pomiędzy odbiorcami swych zabiegów a społeczeństwem
pomost, pomagają wchodzić w świat obowiązujących norm i wartości. Zadanie to wymaga pewnych predyspozycji i cech, które nie do
końca da się wypracować, stanowią one pewnego rodzaju dar, charyzmę. Zdaniem K. Tomaszewskiego „Jakkolwiek w odniesieniu do
wszystkich osób pracujących z ludźmi, można powiedzieć, że osobowość ma ogromne znaczenie, tak w tej pracy w sposób szczególny
akcentuje się ten wymiar”75.
Wśród cech, które winien posiadać pedagog ulicy wymienia
się: wiedzę, komunikatywność, szacunek wobec tych do których
idzie z ofertą pomocy, odwagę i poczucie humoru. Niezbędna jest
także wiedza z zakresu psychologii, prawa, zdrowia seksualnego,
poradnictwa oraz znajomość ofert instytucji pomocowych76. D Queff77 wspomina także, że konieczna jest także podstawowa wiedza na
temat specyfiki grupy, która jest przedmiotem troski pedagoga ulicy,
jej zasad, norm, języka, charakterystycznego stylu bycia oraz panującej hierarchii. Nabycie takiej wiedzy wymaga, zdaniem autora, od
streetworkera przyjęcia roli etnografa oraz stosowania metody badań
w działaniu.
Wśród kompetencji streetworkera wymienia się także efektywne komunikowanie się. E. Kozdrowicz podkreśla, iż pedagog
74

Zob. K. Tomaszewski., Zrozumieć, zaakceptować, aby zapobiegać- co
pedagodzy robią na ulicy?, „Opieka, Wychowanie, Terapia” 2009, nr 3-4, s. 7.
75
Tamże, s. 6.
76
Zob. J. Dec., Streetworking czyli praca z dziećmi ulicy, dz. cyt., s. 103.
77
Zob. D. Queff., Dziecko na ulicy: zwalczanie przemocy wobec dzieci ulicy: przewodnik metodologiczny dla pedagogów ulicy, Warszawa 2006, s. 96.
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ulicy musi być: „komunikatywny, silny emocjonalnie i w jakiś sposób atrakcyjny”78. Siostra Bałchan wspomina w jednym z wywiadów, iż praca w habicie była dla niej paradoksalnie pomocna, wywoływała zaciekawienie na dworcu, gdzie często spędzała noce, w pewien sposób gwarantowała również bezpieczeństwo. Nietypowość w
tym przypadku była gwarantem atrakcyjności dla beneficjentów.
Wśród innych cech ułatwiających komunikację wymieniane są: nieoceniająca postawa wobec odbiorców programów, otwartość, gotowość i chęć niesienia pomocy, cierpliwość, dyskrecja, postawa budząca zaufanie, empatia, odporność emocjonalna, opanowanie, doświadczenie w pracy z ludźmi79. A. Gawrońska80 zaznacza, że streetworker nie powinien poddawać się stereotypom, odznaczać się
winien życzliwością, szczerością, umiejętnością współuczestnictwa i
towarzyszenia. M. Michel81 dodaje do tych cech: kreatywność, twórczość, elastyczność, dyspozycyjność a także umiejętność dostosowania się do ulicznego rytmu życia.
Podsumowanie
Interpretując filozofię harm reduction, która posługuje się
również siostra Anna Bałchan, należy stwierdzić, iż ideą przewodnią
streetworkingu nie jest uwalnianie ludzi z deficytów ulicy lub z ich
środowiska życiowego za wszelką cenę. Siostra Anna określa to
żartobliwie: „Na MUS nadają się tylko jabłka”. Osoby siłą umieszczone w nowej przestrzeni społecznej, nie są w stanie bezproblemowo się w nich odnaleźć, czują się zagrożeni. Praca streetworkera ma
polegać na budowaniu u odbiorców szacunku do samych siebie,
rozwijaniu własnych kompetencji i umiejętności społecznych, niezależnie od stopnia wykluczenia, na skłanianiu ich o partycypacji w
życiu społecznym. U podstaw streetworkingu winno znajdować się
78

E. Kozdrowicz., WYJŚĆ NAPRZECIW pedagog ulicy w perspektywie
pedagogiki społecznej, „Pedagogika społeczna” 2005, nr 4, s. 118.
79
Zob. http://www.ab.org.pl/e-przewodnik/ fr_index.html. (Dostęp:
!7.12.2016).
80
Zob. A. Gawrońska., Streetworking jako praktyczne wykorzystanie
metody Outreach w Polsce, „Praca socjalna” 2010, nr 1, s. 77-78.
81
Zob. M. Michel., Streetworking. Aspekty teoretyczne i praktyczne,
Kraków 2011, s. 31.
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poszanowanie podstawowych praw człowieka, otaczanie opieką i
pomocą ludzi najbardziej bezbronnych i bezsilnych oraz dostarczanie
im środków i motywacji, aby sami zmierzyli się z sobą, potrafili
sami o siebie zadbać. Priorytetem wydaje się pokazywanie takim
osobom alternatywy życia i funkcjonowania na ulicy.
Streszczenie:
Artykuł podnosi kwestię polityki „redukcji szkód” na przykładzie działalności pomocowej siostry Anny Bałchan ze Zgromadzenia
Sióstr Maryi Niepokalanej, której działalność socjalna realizowana
jest poza miejscem funkcjonowania tradycyjnych instytucji pomocowych. Wynika to z faktu, iż często osoby ze środowisk marginalizowanych i dotkniętych stygmatyzacją nie chcą, lub nie mogą korzystać z pomocy instytucjonalnej. Polityka „redukcji szkód” zakłada,
że pewne szkodliwe zjawiska społeczne trwale występują w społeczeństwie i nie da się ich wyeliminować. To, co można zrobić to
zmniejszenie szkód wynikających z tych zjawisk. Podejście to
wzbudza kontrowersje i jest utożsamiane przez krytyków z akceptowaniem negatywnych zjawisk społecznych. Tymczasem polityka ta
opiera się na przekonaniu, że skoro nie jesteśmy w stanie w pełni
zlikwidować zła, możemy rozpocząć działania mające na celu minimalizację i redukcję szkód.
Słowa klucze: redukcja szkód, streetworking, pomoc, Anna
Bałchan.
Summary:
Streetworking as a method of social work with people socially
eliminated by example nun Anna Bałchan SMI
The article raises the issue of „harm reduction” policy exemplified by the relief activity of sister Anna Bałchan from the Congregation of the Sisters of Virgin Mary, who works away from the venues of traditional relief institutions. It stems from the fact that individuals form marginalised and stigmatised environments frequently
do not or cannot avail themselves of institutional help. “Harm reduction” policy assumes that certain harmful social phenomena occur
permanently and cannot be eliminated from society. What can be
done is minimising harm resulting from those phenomena. This ap-
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proach arouses controversy and is equated by its critics with acceptance of negative social phenomena. Whereas the policy is based on
the belief that since we are not able to eliminate all evil, we can at
least undertake action to minimise and reduce harm.
Key words: harm reduction, streetworking, relief, Anna
Bałchan.
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