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Słowo wstępne 

 

Człowiek może wytrzymać tydzień bez picia, dwa tygodnie 
bez jedzenia, całe lata bez dachu nad głową, ale nie może znieść 
samotności. To najgorsza udręka, najcięższa tortura. Jakże często 
doskwiera niektórym samotność. Często mają ją na własne życzenie 
na przykład wilki - samotniki, którym całe życie przebiega na walce 
o władzę i inne wymierne materialnie dobra! A samotność wywodzi 
się bezpośrednio z tej ułomności ludzkiego charakteru, która powo-
duje brak umiejętności, a także i chęci do tego, aby np. łamać się 
chlebem i dzielić się nadzieją... A przecież szczęście znaleźć można 
tylko wśród ludzi, którym skłonny jesteś cokolwiek im dać od siebie, 
a oni za to potrafią ci, nawet z nawiązką, czymkolwiek się odpłacić. 
Nie zapominajmy też o tym, że dobry Bóg uskrzydlił ptaki, aby mo-
gły się wzbić wysoko, wysoko, ponad to, co ziemskie. Natomiast 
człowiek po to został obdarowany przez Niego najwyższymi uczu-
ciami, aby, od czasu do czasu, swobodnie szybować ponad tym, co 
ludzkie! Jeżeli na świecie jest tylu samotnych ludzi, dlaczego dalej 
jesteśmy samotni? 

Wszędzie można samotnym być. „Samotność! – cóż po lu-
dziach, czym śpiewak dla ludzi?” – każdy chyba zna ten wers z III 
części „Dziadów” Mickiewicza, chociaż – prawdę powiedziawszy – 
nie znaczy on wiele. Ale już ten sam wieszcz w innym swoim utwo-
rze pisze: „Samotności! Do ciebie biegnę jak do wody z codziennych 
życia upałów”. Trochę starszy odeń Goethe powiada: „Samotność 
jest dla mego serca radosnym balsamem”. Wtóruje im chociażby 
Borys Pasternak w Doktorze Żiwago, pisząc, że „prawdy szukają 
tylko samotnicy” albo Władysław Tatarkiewicz: „Samotność jest 
przyjemnością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do 
niej zmuszeni”. Czyżby samotność była nie tylko pustką, odosobnie-
niem, brakiem kontaktów, ale ostoją, w której można się chronić od 
„codziennych życia upałów”? Biblijna opowieść o miłosiernym Sa-
marytaninie jest w istocie opowieścią o tej samej samotności Odrzu-
conego, która budzi zgrozę. Przecież ranny, którego ów Samarytanin 
przykładnie opatrzył, długo leżał i cierpiał przy drodze, którą prze-
chodzili lub przejeżdżali inni – obojętni, nieczuli, pogardliwi. Nawet 
Hiob w swoim cierpieniu nie był odrzucony, bo odwiedzili go przy-
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jaciele, choć pomóc mu nie mogli. Zgrozę budzi nie tyle samotność, 
nie tyle cierpienie, ile obojętność i pogarda innych, szczęśliwszych 
ludzi. Przecież każdy z nas – i to na pewno nie raz jeden – znalazł się 
w sytuacji tych obojętnych i śpieszących za swymi sprawami prze-
chodniów, których szczęśliwie wyręczył ów Samarytanin. Ale skąd 
pewność, że akurat taki poczciwiec za mną kroczy i zrobi to, co do 
mnie należało? Tak samo, gdy mamy do czynienia z cierpiącym, jak 
i z odmieńcem; obcym rasowo, skrzywionym mentalnie, bezdom-
nym. Jeśli cierpliwość Odrzuconego wystawiona jest na straszną 
próbę, to jeszcze straszniejszej poddane są sumienia odrzucających; 
tylko, że ci mają zawsze mnóstwo usprawiedliwień. Miał rację Jan 
Paweł II, kiedy prosił: „Czujesz się osamotniony? Postaraj się od-
wiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny”. To jest jednocze-
śnie sposób na przełamanie trywialnej pop-samotności. Ale jakże on 
trudny, czasem wymagający zaparcia się samego siebie. Czy wolisz 
spędzać więcej czasu w samotności czy raczej wśród ludzi? Dlacze-
go wśród ludzi, niektórzy czują się samotni? 

Lęk przed samotnością towarzyszy człowiekowi od jego pra-
początków. Rozumiał to Stworzyciel, kiedy dał Adamowi towa-
rzyszkę. Ale – jak przewrotnie zauważa Paulo Coelho – „Grzech 
pierworodny nie polegał na tym, że Ewa zjadła jabłko, tylko że po-
dzieliła się z Adamem, aby ze swoim odkryciem nie czuć się samot-
na”. Ale może – pomimo tego lęku – skoro samotność prześladuje 
nas od urodzenia aż po grób, warto trochę się do niej zbliżyć, choćby 
przez analizę jej przeciwieństwa: szczęścia. Jest ono w dzisiejszych 
czasach nie tylko najbardziej pożądaną wartością, ale i najlepiej 
sprzedającym się towarem: wręcz nie wypada być nieszczęśliwym, 
to w złym tonie. Jeśli nie jesteś szczęśliwy, tu i teraz, natychmiast, to 
znaczy że twoje życie jest nieudane. Jeśli nie odnosisz sukcesów – 
nie istniejesz. Więc chociaż się samotności boimy, to jesteśmy ska-
zani na życie z nią i w niej, samotnie przychodzimy na świat i od-
chodzimy zeń, samotnie rozprawiamy się ze swoim sumieniem, sa-
motnie stajemy przed Bogiem. Nawet ci, którzy doświadczają tylko 
pop-samotności i pop-szczęścia; oni także przez cale życie niosą na 
grzbiecie to swoje schronienie, jak ślimak muszlę. Bo samotność jest 
także cichą ostoją, gdzie możemy – jak ranne zwierzę – schronić się 
po zadanych ciosach, nabrać sił, uporządkować myśli. Dotyczy to 
nawet tych – powiązanych ze światem tysiącem nici, rodziną, obo-
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wiązkami i podległością służbową – dla których samotność nie może 
być już niezależnością jak dla Hessego; dla nich zawsze może pozo-
stać schronieniem. Bez tego schronienia człowiek nie mógłby żyć, 
nawet gdy na nie narzeka. 

Ostatnio bardzo dużo osób mówi, że lubi być w miejscu, gdzie 
nikt by nam nie przeszkadzał. Można nawet powiedzieć, że jesteśmy 
samotnikami. Tysiące ludzi, więcej, miliony ludzi we współczesnym 
świecie zastanawia się jak przezwyciężyć silne poczucie wyobcowa-
nia, osamotnienia czy izolacji. Jak pokonać samotność, otworzyć 
serce, aby znaleźć nowych przyjaciół, a także nową miłość w życiu. 
Samotność ma jednak wiele przyczyn i trzeba dobrze rozeznać, jakie 
one są w życiu każdego człowieka z osobna, gdyż od tego, co jest 
powodem samotności zależy radzenie sobie z nią. Najczęściej przy-
czyną samotności i wyobcowania w życiu są rozmaite urazy, zawody 
i rozczarowania, jakie człowiek przeszedł. Jednak równie częstym 
powodem samotności są twórcze natchnienia, które artystycznym 
duszom nakazują wyłączenie się z życia towarzyskiego i miłosnych 
związków. Chociaż poczucie osamotnienia jako takie wpisane jest w 
nasze życie, jednak siła, z jaką się je przeżywa oraz okoliczności mu 
towarzyszące są skrajnie subiektywne, podobnie zresztą jak sposoby 
radzenia sobie z nim. 

Niniejsza monografia to szeroko pojęta refleksja nad samotno-
ścią w różnych jej aspektach. Jest to kolejny tom publikacji jaki uka-
zuje się w ostatnich latach opracowany i wydawany przez Katedrę 
Pedagogiki Katolickiej. Niniejsza publikacja składa się z trzech roz-
działów zawierających tematyczne powiązane teksty. Rozdział 
pierwszy zatytułowany: „Samotność jako zjawisko społeczne” za-
wiera ogólne tematy dotyczące samotności. Zawiera on między in-
nymi rozróżnienie i wyjaśnienie pojęć na temat samotności i związek 
ich z innymi pojęciami, Ukazane zostały również kwestie samotnośći 
różnych grup społecznych w tym osób niepełnosprawnych. 

Rozdział drugi, który traktuje”Samotność i jego walory huma-
nistyczne” przede wszystkim ukazuje rzeczywistość samotności w 
dziełach różnych autorów, a więc w literaturze polskiej. Rozdział ten 
to swoistego rodzaju analiza wybranych dzieł literackich w aspekcie 
samotności. Jest to odniesienie do znanych dzieł, które zawierają ten 
obszar refleksji.  
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Z kolei rozdział trzeci zatytułowany: „Samotność jako wy-
zwanie na dziś i jutro” to pewnego rodzaju obraz jaki występuje w 
czasach obecnych z perspektywą spojrzenia przez pryzmat samotno-
ści na dzień jutrzejszy.  

Takie ujęcie czyni monografię przejrzystą w treści, a jedno-
cześnie uporządkowaną w spojrzeniu na zagadnienie samotności 
jako szeroko pojęte zjawisko indywidualne, społeczne i perpskty-
wiczne. Zapewne czytelnik wzbogaci swoją wiedzę, a przede wszyt-
skim osobistą refleksję na temat.  

Publikacja ma na celu lepiej zrozumieć rzeczywistość samot-
ności nie tylko w odniesieniu do siebie samego, lecz także jako spo-
łeczne zjawisko. Humaniście różnego rodzaju autoramentu, codzien-
na obserwacja upewniają, że samotność stała się swoistym signum 
temporis współczesności.  

Ponadto samotnośc stała się jedną z dość powszechnych przy-
dłości egzystencjalnej XXI wieku, a mało rozumianym przez współ-
czesność. Dziś wiele środowisk z różnym stopniem zaangażowania 
próbuje się zmierzyć z tym tematem, i dokonuje się to z różnym 
skutkiem. Dotychczas programowy namysł osadzał się przede wszyt-
skim w obszarze filozoficznym. Coraz częściej wiele środowisk po-
chyla się w innych kontekstach i aspektach, widząc potrzeba bardziej 
szerszego spojrzenia i analizy tego zjawiska.  

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że samotność zjawia się zwykle 
na rozstajach dróg, to niepokojąc rozłożystym pasmem wyborów, 
których staje się zarzewiem, to znów trwożąc przewyższającą tamten 
niepokój obawą przed brakiem jakiegokolwiek wyboru i skojarzoną 
z nim otchłanią pustki, marazmu i nonsensu. Z jej centrum promieni-
ście rozchodzą się rozmaite drogi, szlaki i ścieżki, którymi przez 
wieki podążała myśl ludzka, próbując zgłębić, oswoić i podporząd-
kować człowiekowi samotność, równocześnie potykając się o tę 
wyjściową jej rozstajność, która z trudem poddaje się jakimkolwiek 
uniformizującym klasyfikacjom.  

Być może niniejsza publikacja choć w niewielkim stopniu 
przyczyni się do bliższego poznania samotności i rozwiązania jej dla 
dobra poszczególnych jednostek i ogółu społeczeństwa.  

 
Ks. Jan Zimny  
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Rozdział I 

Samotność jako zjawisko społeczne 
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Zbigniew Narecki 
 

Człowiek <ponowoczesności> w pryzmacie antropologii teolo-
gicznej Świętego Jana Pawła II 

 
Wstęp. I. Antropologia teologiczna Świętego Jana Pawła II w 

zarysie: biblijna wizja człowieka; antropologia chrystologiczna; 
<komponenty> teologicznej antropologii Świętego. II. Główne dy-
lematy człowieka <ponowoczesności> w ocenie Papieża: 1. Miraże 
ogólnospołeczne człowieka <ponowoczesności> /postmodernizm, 
ewolucjonizm i progresywizm, relatywizm moralny i historyczny/; 2. 
Człowiek <ponowoczesności> w labiryncie własnego esse i agere. 
III. Odnowa człowieka i jego społeczności: przewodnie kategorie 
antropologiczne; drogi /sposoby/ odnowy. Podsumowanie-Summary. 
Przypisy. 

 
Wstęp  
Problematyka antropologiczna znajduje się na naczelnym 

miejscu w nauczaniu Jana Pawła II, w ujęciu którego utożsamia się 
ją z integralną koncepcją człowieka. Główny rodowód papieskiej 
koncepcji antropologii zawiera się: z jednej strony - przez wcześniej 
wypracowany przez niego personalizm etyczny; z drugiej - w biblij-
nej wizji człowieka, w której szczególny punkt odniesienia stanowi 
soborowa - zawarta zwłaszcza w KDK - wizja człowieka. Głównie 
zawiera się w opcji Papieża usilna troska o to, aby chrześcijańska 
antropologia była przyjmowana przez świat współczesny. Zdaniem 
Świętego - stanie się to możliwe tylko wówczas, gdy człowiek posta-
nowi zakorzenić się w prawdzie, budując swój dom w cieniu Mądro-
ści i w nim zamieszkując. Tylko w tym horyzoncie prawdy będzie 
mógł w pełni zrozumieć sens swojej wolności oraz swoje powołanie 
do miłowania i poznawania Boga jako najdoskonalsze urzeczywist-
nienie samego siebie (1). Zatem cenną inicjatywą byłoby przypo-
mnienie zarysu papieskiej antropologii, aby następnie w jej pryzma-
cie spojrzeć na zagrożenia i nadzieje współczesnego człowieka, jakie 
stawiają wymagania w postaci odnowy jego samego i społeczności. 
Niniejsza refleksja zdaje się być tym bardziej paląca, gdyż teraźniej-
sze zagrożenia i nadzieje człowieka są odpowiedzią na fundamenty 
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jego dalszego bytu i rozwoju, bowiem odnoszą się one wprost do 
konkretu życia, jaki wyznacza mu prawda o jego godności jako oso-
by i zarazem dziecka Bożego. Należy więc mieć zawsze na uwadze, 
że dzięki tej godności stanowi człowiek <ośrodek i szczyt> wszyst-
kiego, co istnieje na ziemi i jest najcenniejszym jego dobrem. Cho-
ciażby tylko z tej racji antropologia Świętego posiada ze swej istoty 
charakter głęboko moralny. Człowiek ma nie tylko poznać pełną 
prawdę o sobie, ale i nią żyć.  

Niniejsze rozważania mają tylko przypomnieć i potwierdzić, 
iż papieska antropologia nie jest czczą teorią, lecz odnosi się do fun-
damentalnych oraz niezwykle żywotnych zagrożeń i nadziei teraź-
niejszości człowieka, zwłaszcza do niezbywalnych wskazań jego 
rzeczywistej odnowy i rozwoju. Wyjaśniają je w zupełności wykład-
nie teologiczno-filozoficzne tej antropologii, które można adekwat-
nie rozwiązywać w ścisłym powiązaniu z praktyką nauk szczegóło-
wych. Ze względu na wielką rozległość papieskiej antropologii, która 
- oprócz kapitalnego wykładu teologicznego - obejmuje też wcze-
śniejszą filozofię (etykę) Karola Wojtyły oraz społeczną naukę Jana 
Pawła II, ograniczymy się do zarysowania jej najważniejszego do-
pełnienia, który nakreśla Papież w swojej teologii i nauczaniu. Uję-
cie takie uzasadnia prawda, iż transcendencja osoby stanowi najbar-
dziej adekwatne a zarazem - centralne i finalne ogniwo papieskiej 
antropologii i wydarzenie z Jego Piotrowej Posługi. Pominięcie 
istotnego oraz dość uczęszczanego w literaturze przedmiotu aspektu 
filozoficznego i społecznego tej antropologii dyktują wyłącznie racje 
objętościowe rozważania. Jest to zachęta do czynienia bardziej prze-
krojowych analiz antropologicznych nad obecną sytuacją człowieka 
w świecie. 

Niewątpliwie interesującym spojrzeniem byłoby porównanie 
papieskiej antropologii teologicznej z bezwzględnie narzucającą się 
rzeczywistością współczesnego człowieka określaną dziś w socjolo-
gii mianem <ponowoczesności>, której nieodparcie współtowarzy-
szy <postmodernizm>. Byłyby to jakże kontrastujące ze sobą wizje 
antropologiczne ukazujące człowieka w jego fundamentach esse i 
agere, które przesądzą o bycie oraz rozwoju ludzkości i Kościoła. 
Przyjrzyjmy się dokładniej temu problemowi, w którym zawarty jest 
„klucz” do zrozumienia człowieka i jego społeczności oraz przyszło-
ści współczesnej cywilizacji*.  
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I. Antropologia teologiczna Świętego Jana Pawła II w zarysie 
Antropologia Świętego domaga się uwzględnienia wymiaru 

teologicznego i filozoficznego w refleksji nad człowiekiem, bowiem 
nakreślają one całościową jego wizję. Dzięki takiemu ujęciu antropo-
logia teologiczna wypełnia zasadniczą lukę, której nie może wypeł-
nić ani antropologia filozoficzna, ani inne nauki szczegółowe z za-
kresu wiedzy o człowieku. Jest zatem istotnym komponentem pełne-
go, prawdziwego i integralnego obrazu człowieka, na którym zasa-
dza się całe społeczno-moralne nauczanie Jana Pawła II. Zaprezen-
towanie antropologii teologicznej domaga się uwzględnienia naucza-
nia Papieża na temat miejsca człowieka w dziele stworzenia, tj. po-
czątku, natury, powołania i upadku. W dalszej kolejności będzie to 
ukazanie wyjątkowego - zdaniem Papieża - związku człowieka z 
Chrystusem, tj. zwrócenia uwagi na Chrystusowe Wcielenie i wyni-
kające stąd dla człowieka konsekwencje oraz - podjęcie próby wyja-
śnienia nowej jakości ludzkiego bytowania zapoczątkowanej w ta-
jemnicy Odkupienia. Zasadnicze źródła nauczania Świętego to: z 
jednej strony - wypracowany przez Niego wcześniej personalizm 
etyczny, z drugiej - biblijna wizja człowieka. 

 
Biblijna wizja człowieka.  
Antropologia Papieża jest najpierw antropologią <Bożego ob-

razu> w człowieku (2). Nosi człowiek w sobie odblask Boży, zwią-
zany z władzą poznawania i wolną wolą. Jest autonomicznym pod-
miotem, źródłem swoich czynów, ale nie przestaje zawierać w sobie 
istotnych cech zależności od swego Stwórcy. Stworzony na <Boży 
obraz> winien być człowiek w świecie wyrazicielem chwały Boga. 
Już taka wizja ta zawiera w sobie konkretne wskazania dotyczące 
jego istoty i wolności oraz nieśmiertelności jego ducha (3). Chociaż 
jego przyrodzone jestestwo wydaje się kruche i przemijające, jed-
nakże chwała Boża jaśnieje na obliczu człowieka. Prawda o nim jest 
też prawdą o początku zbawczego udzielania się Boga w człowieku, 
której kulminację stanowi Jezus Chrystus (4). Dlatego w swoim tra-
dycyjnym wykładzie biblijnym o obrazie Bożym jako źródle jego 
rozumności i wolności dodaje Papież zdolność miłowania oraz ob-
cowania z Bogiem na sposób osobowy <ja i ty>. Jako zakodowana w 
nim od chwili stworzenia szczególna relacja do Boga umożliwia w 
kontynuowanym Przymierzu stale z Nim poznawać się oraz jedno-
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czyć (5). Prawda o człowieku jako Bożym obrazie wskazuje na jego 
powołanie do prawdy, obdarowanie wolnością i przeznaczenie do 
miłowania, a także obdarzenie go sumieniem. Dzięki temu może 
odzwierciedlać swój Pierwowzór, który jest Mądrością i Prawem 
odwiecznym, źródłem wszelkiego ładu moralnego w sobie i świecie. 
Stąd też pochodzi wezwanie do uczestnictwa w tych atrybutach Boga 
i jednoczenia się z Nim (6). Omówmy w skrócie zawarte w człowie-
ku Boże atrybuty. 

Dzięki zdolności poznawania, sądzenia, rozróżniania prawdy 
od fałszu, pozostaje człowiek w nierozerwalnej relacji do prawdy, 
która stawia go nieodwołalnie w obliczu dwojakiej pokusy: czynie-
nia prawdy sobie poddanej lub siebie jej poddanemu; słowem - musi 
oprzeć się człowiek samoubóstwieniu lub samourzeczowieniu. To 
jego odwieczny dylemat i zarazem jeden z najważniejszych elemen-
tów antropologii Jana Pawła II. Jest człowiek jedyną w świecie stwo-
rzonym istotą, która ma zdolność poznawania i zarazem zdawania 
sobie sprawy z pragnienia tegoż poznania. Problemem pozostaje, aby 
wybierane wartości i cele były prawdziwe, rzeczywiście umożliwiały 
jemu doskonalący rozwój (7). 

Z poznawaniem prawdy wiąże się ściśle wolność, która ukie-
runkowuje na dobro. I gdy odbiera się człowiekowi prawdę, wszelkie 
jego wyzwolenie staje się nierealne, zarówno jedno i drugie ginie (8). 
Wolność czyniąca z człowieka istotę moralną to głos sumienia, który 
pozwala jemu wybierać pomiędzy dobrem i złem. Powierzony wła-
snej trosce i odpowiedzialności, został pozostawiony przez Boga <w 
ręku rady jego> - co umożliwi mu spełniać czyny moralnie dobre, 
umacniać i rozwijać w sobie <Boży obraz>, słowem - wielkość i 
godność jako osoby (9). 

I wreszcie - powołanie do prawdy i obdarowanie wolnością 
kierunkują człowieka na miłość. Owa bezinteresowność daru z siebie 
i przyjmowania od innych to istota personalizmu chrześcijańskiego, 
którą akcentuje Papież. Jest to już droga ku pełni Pierwowzoru wy-
rażana w odpowiedzialnej zdolności za miłość i wspólnotę. Ona wy-
pełnienia wolność osoby, która spełnia siebie poprzez dar z siebie i 
otwarcie na bliźnich (10). 
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Antropologia chrystologiczna.  
Nie sposób wyobrazić sobie antropologii na <Boży obraz> bez 

fundamentalnego spełnienia w perspektywie zbawienia człowieka, a 
to z racji zaistniałego grzechu, który nie tylko oszpeca ten obraz w 
nim samym, ale powoduje rozprzestrzenianie się zła w świecie. Tyl-
ko zawierzający Bogu człowiek jest w stanie wykraczać z egoizmu 
samego siebie, zwyciężać wewnętrzne rozdarcie, rozjaśniać rozu-
mowe mroki poznawania prawdy i osłabienia woli, która jest bar-
dziej skłonna ku ponętom zmysłów i propozycjom świata. Może 
zatem zwyciężać względność swego położenia poprzez poznawanie 
podstawowych praw naturalnych, prawd i zasad moralno-religijnych, 
przede wszystkim - realizować dobro. Z powyższego faktu wynika, 
iż grzech - jako nieposłuszeństwo wobec Boga - to alienacja czło-
wieka wobec wartości i Planu Bożego, która posiada trojaki wymiar: 
wobec samego siebie, wobec Boga i wspólnoty (11). Znana maksy-
ma papieska <otwórzcie drzwi Chrystusowi>, lub <bez Chrystusa nie 
sposób zrozumieć człowieka> itp., jest tego wyrazistym argumentem 
teologicznym i zarazem inauguracyjnym mottem pontyfikalnym 
zawartym w encyklice Redemptor hominis, a mianowicie, że prawda 
o człowieku najpełniej odsłania się w Chrystusie i przez Chrystusa. 
Stąd pochodzi zdecydowany rys chrystologiczny papieskiej antropo-
logii, który czerpie z nauki Vaticanum II (12). Odkupiciel, który 
dotknął jedynie oraz niepowtarzalnie tajemnicy i serca człowieka, 
odsłania w sposób najdoskonalszy Boży Plan wobec człowieka. Jest 
to Miłość Bożego Miłosierdzia, bez której człowiek nie może najpeł-
niej żyć, wypowiadać oraz realizować swoje ziemskie i wieczne 
przeznaczenie. Wynika to z faktu, iż w Chrystusie i głoszonej w 
Kościele Ewangelii zdobywa człowiek wszystko to, co jest najistot-
niejsze do pełni godności, królewskiego wyniesienia, transcendentnej 
wartości i sensu bytowania, a to z racji bezinteresowności daru z 
siebie samego (13). I tu znowu wkraczamy w odkupieńcze wymiary 
tajemnicy prawdy, wolności nowego stworzenia i bezinteresownej 
miłości. 

Aczkolwiek ów Plan może realizować człowiek w porządku 
zbawienia przez Ducha Świętego, to Wcielenie każe widzieć tę rze-
czywistość jako ostateczną syntezę, której ludzki umysł nie jest w 
stanie pojąć. To objawienie najpełniejszej prawdy o człowieku w 
Chrystusie, który sam będąc człowiekiem bez jakiekolwiek zmazy, 
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sięga do korzeni zła w człowieku. Jest to Prawda, jaką niesie praw-
dziwa wolność od grzechu i kłamstwa, i nic poza tą Prawdą tak nie 
wyzwala. Według Papieża - słowa <poznawania prawdy, która wy-
zwala>, należą do najistotniejszych w Ewangelii; w sposób najbar-
dziej zwięzły określają dobro Chrystusowego odkupienia, a jest nim 
wolność w prawdzie (14). 

Z kolei - wyzwalająca w Chrystusie wolność, to wolność sy-
nów Bożych, uczestników daru wolności <nowego stworzenia>. To 
za przyczyną Odkupienia jako Daru-Łaski współdziała człowiek w 
dziele tego duchowego wyzwolenia, jakie sprawuje przez Chrystusa 
sam Bóg. Stąd pochodzi duchowo-moralna świadomość odpowie-
dzialności za ten dar, którym staje się nowe życie. Dar nowego życia 
to także udzielanie się Boga człowiekowi w Duchu Świętym, to kie-
dy życie ludzkie przenika uczestnictwo w życiu Boga. W tym zaży-
łym obcowaniu zaczyna człowiek widzieć w nowy sposób: samego 
siebie, relację do drugich i Boga; doznaje pełnego urzeczywistnienia 
na <Boży obraz i podobieństwo>, jakim był on na samym początku. 
To inaczej - doskonały wzór <nowego stworzenia>, naśladujący i 
urzeczywistniający Chrystusa doskonałego w stopniu pełnym, sku-
tecznym; słowem - to chrystusowo podobny kształt i kierunek jego 
życia (15). 

 Wzór Chrystusa potwierdza pełnię istoty człowieka w darze 
bezinteresownej miłości. Taka prawda o człowieku, znajdująca swój 
niedościgniony wzór w Jezusie, to antropologia miłości. Krzyżowa 
ofiara Zbawiciela jest najwyższym wzorcem dla każdej ludzkiej mi-
łości. Ten bezinteresowny dar znaczy, iż człowiek winien być nie 
tylko dla siebie, lecz i dla innych. Powołując się na słowa Vaticanum 
II, potwierdza Jan Paweł II ontologię i deontologię człowieka czyli 
etyczność podejścia do problemu - co stanowi prawdziwy klucz do 
całej chrześcijańskiej antropologii, która prowadzi jednoznacznie do 
pogłębionego pojmowania, zwłaszcza dojrzałego praktykowania 
moralności chrześcijańskiej jako w pełni ludzkiej i religijnej. W ta-
kim ujęciu miłość staje się ontyczną i etyczną powinnością osoby, 
gdyż osoba winna być miłowana, bowiem odpowiada to najlepiej 
temu, kim jest osoba (16). 

Reasumując - biblijno-chrystologiczna antropologia Świętego 
ukazuje integralną wizję człowieka, gdzie prawdę o człowieku na 
<Boży obraz i podobieństwo> przenika prawda o człowieku wyzwo-
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lonym z grzechu i odnowionym przez Chrystusa. To obraz człowieka 
jako osoby realizowany w duchu personalizmu, który: podkreśla jego 
podmiotowość i wrodzoną godność oraz - powołanie do wspólnoty i 
miłości z innymi. 

 
<Komponenty> teologicznej antropologii Świętego.  
Powyżej zaprezentowany zarys, który podkreśla jedność czło-

wieka, wskazuje na konkretne aspekty-składowe integralnej wizji 
Papieża. Aby ta naturalno-nadprzyrodzona koncepcja mogła być real-
na, muszą znamionować ją odpowiednie <komponenty>: muszą głów-
nie podkreślać jego jedność cielesno-duchową (1); wiązać zawarty w 
nim wymiar przyrodzoności i nadprzyrodzoności (2); a tym samym - 
doczesność z eschatologicznym przeznaczeniem (3); umożliwiać oso-
bowe urzeczywistnianie na płaszczyźnie indywidualnej i zarazem 
wspólnotowej (4); pozwalać realizować - w kontekście jedności i 
komplementarności - kobiecość i męskość, którą stanowi rodzaj ludzki 
(5). Omówimy osobno każdy z wymienionych składników. 

(1) Człowiek jako <Boży obraz> składa się z przyrodzonego 
ciała i nieśmiertelnej duszy. Stwierdza dobitnie Święty, iż człowiek 
to ucieleśniona dusza, ukazująca go jako osobową jedność i równo-
cześnie jako dwoistość ciała i duszy. W takiej rekapitulacji uczestni-
czy ciało człowieka na swój sposób w godności <Bożego obrazu>, 
tak jak bierze udział w godności osoby (17). Znaczy to, iż nie tylko 
dusza, lecz także ciało doznaje zbawienia, bowiem jest ono formo-
wane przez nieśmiertelnego ducha i jest powołane do miłości w ra-
mach tej jedności, gdyż uczestniczy w miłości duchowej. Stąd wyni-
kają konsekwencje dla sfery cielesnej: nie można rozdzielać jej od 
człowieczeństwa, zaś płciowość mężczyzny i kobiety obejmuje 
wszystkie wymiary, także duchowy. Dlatego głoszona przez Święte-
go <teologia ciała> całkowicie potwierdza niniejsze prawdy, gdzie 
ciało ludzkie uczestniczy w godności osobowej człowieka. Znaczy 
to, iż cała jego osoba, włącznie z ciałem, jest podmiotem własnych 
aktów, że w tym cielesnym i zarazem duchowym podmiocie, obie te 
sfery wystąpią w uświęceniu lub pójdą razem na zatracenie. Nigdy i 
nigdzie w świecie osób nie można tych sfer rozdzielać oraz instru-
mentalizować, a tym bardziej - w dziedzinie nowoczesnej inżynierii 
genetycznej, która dotyczy embrionów i płodów, gdyż wówczas 
stajemy w obliczu etycznej katastrofy (18). 
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(2) Jedność wymiaru przyrodzonego i nadprzyrodzonego ak-
centuje wizję człowieka jako <nowego stworzenia w Chrystusie>, 
gdzie na drodze osiągania pełni człowieczeństwa. Takie integralne 
podejście nie jest ani naturalizmem czyli pomniejszeniem łaski, ani 
nadnaturalizmem, tj. lekceważeniem natury w zbawieniu nic nie 
zostanie w nim pomniejszone. Jedność i równowaga tych wymiarów 
gwarantuje jeden Boży plan miłości, gdzie naturalne potencje ludz-
kie, pomimo jej grzeszności, są istotne. Stąd zakodowana w człowie-
ku pokusa łatwiejszego naturalizmu musi być odczytywana w duchu 
nadprzyrodzoności, a to dzięki zbawczemu oddziaływaniu Chrystusa 
i uświęceniu Ducha Świętego. Tylko tajemnica Odkupienia wyzwala 
ukryte możliwości człowieka, czyni podmiotem moralności, bowiem 
tylko Chrystus obdarza jego szansą realizacji całej prawdy własnego 
istnienia, i pomimo stałego tkwienia w niedoskonałości, rzeczywi-
ście wyzwala spod władzy grzechu. Jednocześnie podkreśla Papież 
prawdę, że przykazania Boże są dawane na miarę zdolności i możli-
wości człowieka. Nawet jeśli człowiek zgrzeszy, to może on z po-
mocą Łaski podnieść się i kroczyć dalej ku Bogu. Troską Miłosier-
dzia Bożego pozostaje, aby nie pozostawał człowiek sam na sam ze 
swoim brzemieniem grzechu, miał oparcie w odnowie siebie oraz w 
kroczeniu ku dobru i doskonałości (19). 

(3) Z poprzednimi <komponentami> wiąże się zawarta w 
człowieku jednia doczesności z wiecznością. Owa biblijna perspek-
tywa to człowiek na <Boży obraz>, który będąc w świecie przerasta 
ramy doczesności. Tylko chrześcijańskie widzenie spraw świato-
wych w pryzmacie królestwa Bożego daje najwłaściwsze i najpeł-
niejsze wyjaśnienie jego bytu przed nieuchronnym widmem śmierci. 
Ta perspektywa homo viator to stałe pielgrzymowanie w stadium 
nawracania się i uświęcania. Daje to człowiekowi niespotykaną moż-
liwość powstawania z upadków oraz podążania ku pełni życia, które 
zyskuje Bożą rangę. Życie w doczesności to podstawowy warunek, 
wstępny etap i integralna część niepodzielnego procesu ludzkiej eg-
zystencji. Zawdzięcza to wszystko człowiek dzięki odkupieńczej 
misji Chrystusa, w której zyskuje pełną wartość i znaczenie. Nawet 
jego doczesna egzystencja odzyskuje stosowną rekapitulację, chociaż 
nie można jej absolutyzować w sytuacjach, gdy zostanie wezwany, 
aby ją porzucić dla wyższego dobra. Z nauki o jedności tych dwóch 
sfer wynika prawda o zbawczej ewolucji człowieka, jaka rozpoczyna 
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się na ziemi i będzie w nim trwała w wymiarze życia wiecznego. 
Stąd wynika nieobliczalna odpowiedzialność każdego człowieka za 
jakość i losy ziemskiej wędrówki. Chrześcijańska nadzieja daje per-
spektywę na najgłębszy sens i cel życia. Stąd wynika problem otwie-
rania się człowieka na tę prawdę już od jego narodzin, pielęgnowania 
i rozwijania jej w całym życiu - aż po biologiczną śmierć (20). 

(4) Następstwem analizowanych wymiarów antropologii Święte-
go jest zaznaczenie jedności osoby i wspólnoty, gdzie człowiek jest 
istotą społeczną, zaś jego fundamentalne relacje z innymi należą do 
istoty człowieczeństwa. Prawda o człowieku jako istocie społecznej 
ukazuje konsekwentnie jego międzyosobową relacyjność jako istotną 
wartość dla niego samego, lecz także - relacje pomiędzy nim a społecz-
nością. Stąd wyłaniają się kontury papieskiej antropologii społecznej, w 
której odrzuca sie: z jednej strony - kolektywizm (socjalizm), przeja-
skrawiający wymiar społeczny na niekorzyść podmiotowości osoby; z 
drugiej - skrajny, najczęściej liberalny, indywidualizm koncepcji życia 
społecznego. Co w wymiarze praktyki niesie cały szereg groźnych dla 
człowieka i jego społeczności konsekwencji - mówi wtedy Papież o 
<błędzie antropologicznym>, który tkwi w tych stanowiskach. Wizja 
papieska podkreśla jednoznacznie personalistyczną naukę opartą na 
godności osobowej człowieka, kiedy jej fundament - zawarty w ludzkiej 
wolności - oznaczać musi nie tylko dar z siebie, lecz też jego we-
wnętrzną dyscyplinę. W związku z tym, połączyć należy chrześcijański 
personalizm z lansowaną przez Świętego <cywilizacją miłości>, która 
kłóci się zasadnie z indywidualizmem, jaki wyklucza bezinteresowność 
daru osobowego, samowolę czynienia tego, co się chce. To konflikt 
ewidentnie etyczny, który w personalizmie jest altruizmem, dawaniem 
się innym, i to w duchu radości, która takie dawanie rodzi (21). Typo-
wym elementem wyróżniającym w tej nauce Papieża-Polaka jest kon-
cepcja <communio personarum> , gdzie człowiek jako osoba posiada 
zagwarantowane dla własnego rozwoju miejsce, kiedy dzięki miłości 
może realizować siebie poprzez dar siebie i przyjmować dar drugiego 
człowieka. Znaczy to, iż prawdziwa wspólnota kształtowana jest przez 
osoby w miłości, która przezwycięża wszelkie napięcia pomiędzy osobą 
i społecznością. W imię tej miłości tworzy się <duchowość komunii>, 
jaką osiągać można uczestnicząc w duchu solidarności, bowiem wyraża 
ona personalizm zaangażowania człowieka w życie społeczne. To w 
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imię solidarności współpraca nad rozwojem każdego człowieka jest 
obowiązkiem wszystkich wobec wszystkich (22). 

(5) Niewątpliwie charakterystyczny komponent papieskiej an-
tropologii stanowi jedność oraz komplementarność męskości i ko-
biecości. Nie sposób pojąć integralności człowieka bez harmonijnego 
dopełnienia w różnicującej człowieka płciowości. Zaprogramowana 
od aktu stworzenia owa dwoistość ludzkiego rodzaju nie oznacza 
rozdzielenia, lecz równej w swojej godności jedności, która realizuje 
miłość. Płciowa dwubiegunowość człowieka jest wyznacznikiem 
dobra wspólnego ludzkości w różnych wymiarach i zakresach, jakie 
wnoszą do dobra wspólnego, zarówno mężczyźni i kobiety. Stąd 
dobro to posiada u samych podstaw charakter komunijny i zarazem 
komplementarny. Owa dwoistość w jedności zachowuje w pełni 
odrębność każdego z nich, ubogaca wzajemnie, zwłaszcza daję pod-
stawę ustanowionego przez Boga małżeństwa, które zostało podnie-
sione przez Chrystusa do rangi sakramentu, urzeczywistniającego 
<komunię osób> (23). Ta dwoistość stanowi kapitalną podstawę do: 
odkrywania godności i rozwijania własnych osób; zachowania od-
rębności i zarazem ubogacającego dopełniania się; słowem - odkry-
wa wtedy człowiek własną tożsamość w fakcie personalistycznego 
przeżywania płciowości poprzez wspólnotową postać życia i działa-
nia. Taka forma relacyjnej egzystencji dwóch <wcieleń>, równych w 
godności istot ludzkich, stanowi wzajemnie dopełniające się sposoby 
<bycia ciałem i zarazem człowiekiem>. Są to dwa komplementarne 
wymiary samoświadomości i samostanowienia w poczuciu sensu 
ciała; jedno niejako odnajduje się i potwierdza w drugim. Tak odczy-
tywana w płciowości antropologia pozwala widzieć - wyłaniającą się 
z tajemnicy stworzenia - głębię tego związku oraz odczytywać ją 
aksjologicznie, najpierw jako szczególną wartość w relacji do Boga, 
a następnie - dla drugich, a to poprzez swoje człowieczeństwo i do-
pełniające się istotowo bycie kobietą i mężczyzną (24).  

To fakt, iż chrześcijańska wizja równej godności obojga była 
różnie odczytywana, zwłaszcza ucierpieć miała wartość kobiety. 
Dlatego stawał Święty w szeregu wyjątkowych obrońców, był szer-
mierzem ozdrowieńczej szansy, jaką wnosi do życia społeczności 
ludzkich oraz Kościoła sakrament małżeństwa. Nie oznacza to wcale, 
że to głównie kobieta musi tracić z własnej godności kosztem cze-
goś. Już samo życie współczesne pokazuje dobitnie, iż docenienie 
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odrębności płciowej podkreśla szczególną pełnię człowieczeństwa w 
wymiarze godności i wzajemnego autorytetu. Nic tak nie szkodzi 
płciowości, godności ludzkiej i społeczeństwu, jak podważanie tej 
prawdy - czego dowodem są ostatnio lansowane związki homosek-
sualne, ideologia genter, wszelkiej postaci idee feminizmu. Czego 
niezrównanym orędownikiem był Jan Paweł II, naruszają one usta-
nowiony przez Boga stwórczo-zbawczy porządek (25).  

(6) W podsumowaniu dotyczącym antropologii teologicznej 
Świętego można sformułować następujące konstatacje. 1. Przede 
wszystkim - ukazuje Papież wyjątkowo jednoznaczną, całościową 
wizję człowieka, która tkwi istotowo w Bogu - Stwórcy i Zbawicielu, 
natomiast poprzez <komponenty> tej integralności, prezentuje niepo-
równywalną z innymi wizję człowieka w pryzmacie doczesności, tj. 
jego natury doczesnej i płciowości, doskonalenia życia indywidual-
nego i społecznego, a nade wszystko - świętości i życia wiecznego. 
Drogi i warunki tegoż ludzkiego przeznaczenia prowadzą przez 
pierwsze i najbardziej podstawowe <bycie człowiekiem>, tj. na mia-
rę daru, którym jest jego człowieczeństwo. Pełną odpowiedź na owo 
człowieczeństwo wskazuje Chrystus jako dar zawarty w Tajemnicy 
Odkupienia świata (26). 2. Powołanie człowieka jest zawsze wpisane 
w konkretną doczesność i jej uwarunkowania. Ten los konkretności 
zaznacza Papież określeniami faktu rzeczywistego i historycznego, 
co znaczy, że ma na myśli człowieka w różnych sytuacjach życia, 
którego dotyka z osobna i namacalnie tajemnica Chrystusa. Nikt nie 
pozostaje - bez wyjątku czasu i przestrzeni - wyjęty z tej Troski. Stąd 
też nie pozna się w pełni człowieka przez „najlepsze” teorie, lecz w 
konkretnej <biografii>, w kontekście wyłącznych i niepowtarzalnych 
zdarzeń, bowiem Bóg ma jeden Plan, chociaż nieskończoną wielość 
postaciowości czy wariantowość jego realizacji przez każdego czło-
wieka. Są to zawsze ludzkie historie osobowe pełne rozlicznych wię-
zi, kontaktów, układów, kręgów społecznych, czynów dobrych i 
grzesznych: rozpoczynających się już od narodzin - trwających do 
jego biologicznej śmierci. Ten swój czas wypełnia: na poszukiwaniu 
prawdy; nienasyconymi pragnieniami dobra, wolności, tęsknotami za 
pięknem i wezwaniami sumienia; głównie - czasochłonnymi i absor-
bującymi go mozołami własnej pracy; tradycjami i kulturą środo-
wisk, w jakich żyje oraz wchodzący w związki z innymi wspólnota-
mi, z którymi współpracuje (27). 3. Wpisany w konkretną rzeczywi-
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stość jest człowiek istotą historyczną, która kształtuje siebie na co 
dzień poprzez liczne i dobrowolne decyzje, akty miłości, wybory 
dobra, etapy rozwoju. W splocie wielorakich uwarunkowań i zawi-
rowań własnej egzystencji na drodze realizacji głównych powołań, 
ukonkretnia własną osobistą, społeczno-zawodową i religijną wizję. 
Są to niejako jego wytyczne, wyłącznie osobiste <znaki czasu>, ale 
odczytywane w świetle wiary, własnego sumienia i poruczeń Ducha 
świętego. Wówczas te wszystkie znane wyłączne jemu <wezwania> 
codzienności odszyfrowuje jako osobowe impulsy płynące od same-
go Boga. Dokonuje się wtedy niepowtarzalna i tajemnicza historia 
człowieka z Bogiem, która stanowi nośnik jego zasług i zbawienia, 
otwiera Niebo w spotykanych w życiu osobach poprzez namacalny 
dotyk tego, co kruche i przemijalne (28). 4. W umiejscowionym na 
stałe historycznym kontekście rzeczywistości zawarty jest niezby-
walny fundament człowieka w postaci posiadania godności osobowej 
i dziecięctwa Bożego. Pozostaje on <ośrodkiem i szczytem> wszel-
kiego stworzenia. Stworzony na <Boży obraz i podobieństwo>, od-
kupiony przez Chrystusa, jest wezwany do bycia dzieckiem Bożym, 
<pochodnią Ducha Świętego>, słowem -przeznaczony do wiecznej 
komunii z Bogiem. Stad jego wartość i godność nie ma sobie rów-
nych, bowiem w solidarnym dialogu i komunii mierzy się jego pod-
stawowy priorytet <być> przed <mieć>. Z tychże założeń wyrasta 
papieska idea <cywilizacji życia i miłości> i jej priorytetów (29). 5. 
Dostrzegalnym jądrem papieskiej antropologii jest jej niewątpliwy 
charakter moralny. To człowiek ma poznawać pełną prawdę o sobie, 
następnie - stawać się, wraz z całym Kościołem i na wzór Odkupicie-
la dzieckiem Bożym. Tylko taka droga z Chrystusem, którą kroczy 
człowiek w Kościele, pomaga jemu i całemu Ludowi Bożemu obco-
wać z głębią Odkupienia. Taka perspektywa sięga niejako samego 
rdzenia człowieka - serca, sumienia i spraw codziennych (30). 6. 
Tytułem uwagi końcowej - w teologicznej antropologii dostrzega się 
szczególną usilność Papieża w dotarciu i przyjęciu jej przez współ-
czesnych ludzi, a to z racji, że jest wiele takich teorii i praktyk, ażeby 
jej nadprzyrodzony wymiar pomniejszyć lub ominąć. Jakiekolwiek 
budowanie wizji ludzkiego życia bez oparcia jej na Bożym funda-
mencie na nic się zda, czego dowodem były i pozostają błędne ide-
ologie oraz idiolatrie <ponowoczesności>. Wciąż płaci ludzkość za 
ich błędy licznymi wojnami i tragediami, których nie skąpi światu 
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najnowsza historia i los miliardów ludzi. Słowem - wielkość i po-
myślność rodzaju ludzkiego nie ziści się dopóty, dopóki nie zacznie 
budować w Mądrości prawdy, jaka umożliwi zrozumieć w pełni sens 
wolności człowieka oraz jego powołania do miłowania i poznawania 
Boga jako najdoskonalszego urzeczywistnienia siebie samego (31). 

 
II. Główne dylematy człowieka <ponowoczesności> w oce-

nie Papieża 
W świetle antropologii Jana Pawła II staje człowiek <ponowo-

czesny> z podstawowym wyborem dotyczącym jego wielu decyzji 
egzystencjalnych skierowujących go na cel ostateczny, które wyzna-
czają ogólny kierunek życia, scalają działania osobiste i określają 
zasadnicze, moralno-religijne nastawienie do dobra i zła, zaś w osta-
teczności - na Boga. W gąszczu trawiących obecną epokę dylematów 
musi on odnajdywać swoją tożsamość i jakość wolności w wierze. 
Opowiadanie się za wyborem dobra absolutnego nie pozwala plano-
wać mu, ani tym bardziej podejmować, działań przeciwnych, które 
będą sprzeczne z Ewangelią, tj. z odpowiedzią na wezwanie kiero-
wane ze strony Boga. W labiryncie pułapek i czyhających nań zagro-
żeń kryją się jednocześnie szanse na zwycięską walkę, która do-
świadczy go rzeczywiście pozytywnie, wzmocni i uświęci. Warto 
więc w pryzmacie papieskiej antropologii prześledzić najważniejsze 
z wielu zagrożenia, przy jednoczesnym wskazaniu na ich skutki ne-
gatywne, a zwłaszcza na szanse, jakie mogą zrodzić dzięki drzemią-
cej w nim konstruktywnej sile, a nade wszystko - w wierze, którą 
przepoi pełna świadomość i moralna odpowiedzialność. Niechaj 
będzie też jasne, że chrześcijanin to osoba nie będąca zaślepiona na 
pozytywne aspekty obecnej epoki. Jednakże nadmierna aprobata na 
wszystko to, co współczesność wnosi, nie oznacza bezkrytycznej 
postawy czy adaptacji do nowego. Każde myślenie i działanie chrze-
ścijanina musi być chrzczone w Chrystusie, tj. pojmowane i oceniane 
w świetle wiary. Z tym procesem asymilacji nieuchronnie wiąże się 
walka człowieka wiary i jego wspólnot z wszelkimi zagrożeniami, 
jakie towarzyszą zjawiskom wartościowym i są godne odkupieńczej 
rekapitulacji. 
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1. Miraże ogólnospołeczne człowieka <ponowoczesności> 
Postmodernizm.  
Skrywającym wiele pomniejszych dylematem teraźniejszości 

jest postmodernizm, który wszechogarnia ludzki styl myślenia i ży-
cia. Postmodernizm stał się w ostatnich dziesięcioleciach słowem 
kluczowym w opisie współczesnej kultury, zarówno w ogólności, jak 
i w jej poszczególnych dziedzinach literatury, sztuki, kultury, me-
diów. Zagościł w codzienności w taki sposób, iż zaczęto określać go 
jako wszędobylską modę lub trend dobrego obycia lub skuteczności 
działania; tylko taki „efekciarz” może zawłaszczać sobie teren spo-
łeczny i osiągać rezultaty w praktyce. Kryje się w tym zjawisku wy-
biórcza, wręcz negatywna ocena kompetencji rozumu, który winien 
wskazywać na prawdę, kierunkować ku wolności, ukazywać piękno 
oraz wartość ludzkich czynów i wytworów. Negowanie zdolności 
rozumu, głównego atrybutu człowieka jako Bożego stworzenia, sta-
nowi w postmodernizmie podstawę: 1 - uprawomocnienia wielości 
prawd i zasad moralnych; 2 - odrzucania obiektywnego sensu rze-
czywistości, religijnej wizji świata i człowieka; 3 - negowania zasad 
jedności, solidarności i uniwersalności; 4 - deprecjonowania spo-
łeczno-kulturowego wymiaru ludzkiego życia.  

Ad 1. Podbudowana najczęściej teoriami filozoficznymi de-
precjacja ludzkiego intelektu zrodziła dotychczas duże spustoszenie 
w klasycznej filozofii i jej metafizyce, a nawet w filozofii moderni-
stycznej, z rodowodem racjonalistycznym i empirycznym. Wszystko 
to, co opiera się na rozumie i na wynikach badań empirycznych jest 
kwestionowane, bowiem zakłada dążność szukania prawdy o świecie 
i absolutnych wartościach. Wszelka więc absolutność prawdy jest tu 
kwestionowana, bowiem zaprzecza uniwersalności, gdyż wszystko 
to, co poznanie człowieka zawiera, jest kulturowo uzależnione i 
przemijalne. Skoro nie ma jednej obiektywnej prawdy, istnieje wiele 
równoważnych; każdy może mieć swoją prawdę, i to w jego mnie-
maniu jedynie „obiektywną”. Stąd też wszelkiej maści filozofie są 
równie dobre, zarówno te bez uzasadnienia, jak i ideowo wątpliwe. 
Podobny los dzierżą także znaki i symbole, którym można nadawać 
własne - niezależnie od ich treści i przesłań - znaczenie. Pozostają 
one, tak jak cała kultura postmodernizmu, dowolne i subiektywne. 
Oznaczają zaś tyle sensów, ile nada im sam „kreator”. Wszelka więc 
twórczość jest otwarta, interpretacyjna, w sumie - kiczowata i zara-
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zem niezrozumiała dla krytycznego i obiektywnego ogółu odbior-
ców. Widać jak owa - szeroko lansowana i zachwalania w imię wol-
ności oraz kreatywności - wielość oraz dowolność kultur jest obca 
antropologii chrześcijańskiej; można więc zapytać - czemu ona służy 
i co dobrego człowiekowi przynosi (32).  

Ad 2. Odrzucanie obiektywnego sensu rzeczywistości stwo-
rzonej i odkupionej przez Boga to kwestionowanie zdolności rozumu 
do odkrywania obiektywnego sensu, gdzie w przesadnym racjonali-
zmie cenną staje się różnorodność, pluralizm, doraźna satysfakcja, 
kiedy absolutyzuje się ideał tolerancji przy jednoczesnym elimino-
waniu wiary i narastającej podejrzliwości wobec samego rozumu 
(33). W tym odrzucaniu obiektywnego sensu rzeczywistości nic nie 
posiada immanentnego sensu, trwałych wartości, czegoś ponad dys-
kretnie przekazywane treści przez różnych ekspertów, których nie 
bada się, ale bezkrytycznie im poddaje się. Takie manipulacje stają 
się ewidentnym prawem kreowania porządku w świecie ludzkim, 
urastają do nakazu przekazywania określonych prawd i oczekiwania 
zaplanowanych wobec nich reakcji odbiorców; media stają się wy-
rocznią życia i działania zniewolonego tą drogą człowieka. Niewąt-
pliwie taki stan wywołuje liczne lęki i stany niepewności, a nawet 
alienacyjnej pustki w postawie <człowieka sytuacyjnego>. Nic więc 
dziwnego, iż nie wyzwala się ale płaci ogromną cenę - w tym bez-
wolnym poddaniu się - kreatorom doczesności i „twórcom” określo-
nych prawd oraz koncepcji szczęścia. Woła z samej głębi duszy pra-
gnienie ludzkiej duszy: <któż jak Bóg> lub <dokąd, jak nie do Cie-
bie pójść mamy Panie> ! Tragedią człowieka staje się dawanie po-
słuchu i przyporządkowanie życia, swego losu i zbawienia, przemi-
jalnej idolatrii. Święty wspomina też przy okazji o pewnych naduży-
ciach w interpretacji badań naukowych w dziedzinie antropologii. 
Mając na myśli teorie nihilistyczne, które odrzucają prawdę obiek-
tywną, i zarazem wskazują na wielką różnorodność tradycji, obycza-
jów i cywilizacyjnych instancji… można dojść dzisiaj do negacji 
istnienia uniwersalnych wartości lub przynajmniej do relatywistycz-
nej koncepcji moralności. Jest to mizerna perspektywa tego, jaką 
daje <ponowoczesność> stworzonemu <na Boży obraz i podobień-
stwo> człowiekowi (34).  

Ad 3. Zawiera postmodernizm trend wyraźnie anty uniwersal-
ny, negację poszukiwania zasad jedności, sensu solidarności, krze-
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wienia powszechności miłości w świecie. Zdaniem propagatorów tej 
idei usilne rugowanie z życia ludzkiego aspiracji jedności, miłości i 
braterstwa powszechnego, mogą tylko rodzić różne postaci represji, 
totalitarne zniewolenia, obce duchowi praworządności i wspólności 
dóbr ksenofobie, zarówno u rządzących i rządzonych. Wedle tej 
opcji - jedyną alternatywą będzie pełny pluralizm, który wyzwoli od 
panowania i przymusu, wskaże na wartość różnorodności i wolności 
we wszelkich dziedzinach życia i ludzkiego działania, nawet umoż-
liwi rozwikłać dylematy „sprawiedliwie” w tyglu ludzkich sądów i 
względności ich postaw. W tym miejscu postmodernizm nie toleruje 
żadnych nauk zbudowanych na racjonalnej obiektywności. Przy ta-
kiej też mentalnej interpretacji rezygnuje się z szukania prawdy dla 
niej samej; wtedy przestaje funkcjonować nadzieja ani możliwość na 
osiąganie celu, jakim jest prawda, zaś życie człowieka staje się jedy-
nie sposobnością do poszukiwania doznań i doświadczeń o charakte-
rze wybitnie przemijającym i przyjemnościowym. Ów jaskrawy za-
nik uniwersalności prawd, celów i wartości, prowadzi w sposób nie-
unikniony do zmiany koncepcji sumienia. Jak ma ono funkcjonować 
jeśli wszystko staje się nierozstrzygalne, pełne paradoksów, w zasto-
sowaniu praktycznym sytuacyjne i fragmentaryczne. Istniejący i 
tworzony przez człowieka świat to w sumie zbiór chaotycznie zgro-
madzonych elementów, bez korzeni i podstaw. Dotyczy to faktów i 
zdarzeń kulturowych, teorii nauki, systemów etycznych i moralności, 
dziejów historii i religii, jeśli w ogóle o nich można wspomnieć. To 
gruntownie zaplanowany we wszelkich przejawach ludzkiego esse i 
agere nieład o absurdalnym obliczu, obliczony na beznadziejną w 
sumie kalkulację, iż taki stan rzeczy coś sensownego wyklaruje. Już 
w samych założeniach kwestionuje się sensowny i celowy paradyg-
mat człowieczeństwa, zaprzecza się tworzeniu jakiejkolwiek cywili-
zacji na miarę człowieka. Co stanowi centrum wykładu papieskiej 
antropologii teologicznej - konsekwentnie za wskazanymi założe-
niami podąża postmodernizm w kwestionowaniu jakiejkolwiek teo-
logicznej wizji świata i człowieka. Nie ma wieczności, nie ma trans-
cendencji i żadnych przesłanek dla religijnej moralności i przezna-
czeń człowieka, także istniejącej w niej normy transcendentnej, tj. 
sumienia, a tym samym - przełożenia na płaszczyznę horyzontalną 
wytycznych, jakie stanowią normy moralne oraz więzi społeczno-
kulturowe, które obowiązują człowieka i jego społeczności (35). 
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Ad 4. W związku z powyższym - oczywistym staje się depre-
cjonowanie społeczno-kulturowego wymiaru człowieka. Negowanie 
Boga wraz z poczuciem sumienia i grzechu rzutuje na powstawanie u 
ludzi postaw konsumpcjonizmu, który wciąga ich w fałszywe i po-
wierzchowne satysfakcje, w osiąganie maksimum zysku, luksusu i 
przyjemności, przy całkowitej apatii i braku potrzeby na poszukiwa-
nia prawdy, dobra i piękna, zwłaszcza woli obcowania z Bogiem. W 
konsekwencji życie społeczne jawi się jako istnienie obok siebie 
samoistnych monad, pomiędzy którymi nie ma żadnych związków 
chyba, że tworzą je interesownie ludzie na czas doraźnych celów czy 
interesów. Brakuje w nich głębszych więzi, zwłaszcza odpowie-
dzialności za dalsze losy bliźniego. Jest to niebezpieczne szczególnie 
w lansowaniu tzw. wolnej miłości u partnerów, którzy tworzą prze-
lotne związki hetero lub monoseksualne. Groźną destrukcję spo-
łeczną tworzą też w ramach nowego ładu społeczeństwa technokra-
tycznego elity lub lobby różnej postaci fachowców, specjalistów, 
ekspertów , kreatorów medialno-reklamowych... To oni stają się 
obecnie autorytetami i przewodnikami stylów życia, zdrowia, wypo-
czynku i pracy, szczególnie pośród rzesz ludzi młodych.  

W tym celu prezenterzy i kreatorzy tej społeczno-kulturowej 
rewolucji wypracowali i zwykli posługiwać się: strategiami i techni-
kami - uwrażliwiania, podnoszenia i ułatwiania świadomości, mobi-
lizacji i współudziału zwykłych obywateli; systemami edukacji ró-
wieśniczej - nieformalnej, dostosowawczej, objaśniającej własne 
wartości, integracji „holistycznej> oraz przekształcającej stare sche-
maty, budowania potencjału i konsensusów, harmonizowania kultur 
osobistych; tworzenia i globalizacji - nowego języka, dialogu, włą-
czania ludzi w główny nurt marketingów poprzez specjalne sesje i 
seminaria, negocjacje, zarządzanie relacjami; nabywaniem wiedzy i 
umiejętności życiowych; urabianiem opinii i środowiska; współpracą 
partnerską i normami „demokracji uczestniczącej”, sprawnościami 
zarządzania w ramach ”społeczeństwa obywatelskiego” oraz siecią 
jego „dojrzałych podmiotów”, itp. Oto tylko fragment przeprowa-
dzania takiej rewolucji ukradkiem, w sposób nieformalny, rozpro-
szony, ale równoległy, zarazem poziomy i wewnętrzny, bez hałasu, 
praktycznie poza ludzkim udziałem oraz bez uwzględnienia etyki czy 
personalnego ładu dokonywanego na drodze akceptowanego przez 
ogół konsensu i w ramach ewolucyjnego, „postępowego” procesu. 
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Jest to wycinek ogromu manipulacji, jaką posługuje się postmoder-
nizm w dyskretnym narzucaniu programów, które należą do nielicz-
nych elit i menedżerów, inżynierów przyszłego społeczeństwa. Nie-
wygodna jest im i obca tradycja oraz chrześcijańskie wartości (36). 

 
Ewolucjonizm i progresywizm.  
Następną grupę dylematów antropologicznych, niosących ze 

sobą zagrożenia i nadzieje, stanowią ewolucjonizm i progresywizm. 
Uważa się w nich, iż w postępie dziejów każda następna epoka jest 
lepszą i bliższą prawdy niż poprzednia. Dzielą one złudzenie z rela-
tywizmem historycznym odnośnie wyższości epoki późniejszej od 
starszej. Nie można się godzić z głoszonym tu przekonaniem, iż po-
stęp człowieka nakręca się automatycznie i coraz wyżej, że w związ-
ku z tym wszelka kultura czy nawet ludzki duch, stale rozwijają się. 
Patrząc chociażby na współczesny postęp w naukach empirycznych 
oraz na związane z nimi technologie, widać raczej postępującą de-
gradację czynnika humanistycznego, zanik poczucia sacrum, w su-
mie - towarzyszącą dehumanizację w wielu dziedzinach ludzkiego 
życia i aktywności, np. politycznej, gospodarczej, kulturowo-
edukacyjnej. Samo dziś podejście psychologiczne degraduje czło-
wieka, co widać na przykładzie godności osobowej człowieka, jego 
więzi i praw życia seksualnego, niszczenia i manipulowania ludzkim 
życiem w zakresie inżynierii genetycznej, ideologii genter, związ-
ków alternatywnych mężczyzny i kobiety. Owszem, bogactwa kultu-
ry kumulują się w czasie, co można przekazywać sobie w następnych 
pokoleniach, ale nie następuje to poprzez rozwój we właściwym 
sensie słowa, lecz jest to często raczej niepamięć o wielkich spuści-
znach poprzednich epok kosztem zachłystnięcia się powierzchowno-
ścią obecnej technologii, które w rezultacie bardzo zubaża na przy-
szłość ludzkiego ducha i rozwój ludzkości. Niosą one z sobą wąskie 
pojmowanie własnego istnienia w historii, co sugeruje, iż współcze-
sny, okrojony z prawdy o sobie i miejscu w historii człowiek zostaje 
ograniczony we własnej dojrzałości, głównie z racji pozbawienia go 
wymiaru religijnego. Niewątpliwie wydatnie górował nad nim czło-
wiek epoki Średniowiecza i Odrodzenia, aczkolwiek zakodowany 
obraz o tych szczytnych duchowo i kulturowo czasach pozostaje 
nadal w mentalności współczesnych ludzi bardzo zniekształcony. 
Pozorne tylko poczucie tej dojrzałości i ważności uwidacznia się 
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chociażby w jego intelektualnej i moralnej lichości w wielu dziedzi-
nach jego egzystencji, nie mówiąc o mizernej wartości mnóstwa 
wydawanych książek, lichych programów radiowo-telewizyjnych, a 
w zasadzie szmir publicystyczno-reklamowych, które atakują i nęcą 
zewsząd swoimi propozycjami. Jest paradoksem, że obecna epoka, 
która posiada nad poprzednimi manię wyższości, potrafi wprowa-
dzać ludzi w świat infantylnych, areligijnych przekazów oraz zastę-
pować rzeczywistą kulturę masą bezsensownych oraz ogłupiających 
sloganów i ułud. Istnieje zalew tandety quasi kulturowej, która z 
różnorodnych przekazów wciskana jest na siłę lub podstępem współ-
czesnemu, z reguły leniwemu umysłowo, bezkrytycznemu i ducho-
wo nie wyrobionemu odbiorcy (37). 

W świecie ponowoczesnym nie widać też kumulacji ducho-
wych bogactw ludzkości, tym bardziej trudno dostrzec w rozwoju 
nauk spekulatywnych - z przewagą filozofii nihilizmu i relatywizmu 
ideowego - wzrostu kultury, a tym bardziej stosownego poziomu 
humanizmów i wiary w Boga. Ów regres pustoszy cywilizację po-
przez rozrost konsumpcyjno-materialistycznych idolatrii, m. in. w 
postaci technologii, ekonomii, rozpustnej rozrywki, nie mówiąc już o 
uruchomieniu spirali przemocy i nienawiści. Ponieważ rewelacje 
postępu nie rodzą w człowieku i jego społecznościach prawdziwego 
rozwoju w poszukiwaniu prawdy, dobra i miłości, zaś wolność jest 
nieograniczenie nadużywana w imię wątpliwych celów i swawoli, 
dlatego złożył Papież światu bezcenną propozycję w formie <cywili-
zacji życia i miłości>, która zakłada - opartą na osobowym rozwoju 
człowieka i altruizmie - jego duchowe nawrócenie i ugruntowaną 
odpowiedzialność moralną. Jednocześnie przypomniał, że u podstaw 
pychy człowieka i wiary w zgubne zadufanie o swojej samowystar-
czalności tkwi <błąd antropologiczny> oraz konsekwentnie zeń wy-
nikający <grzech społeczny> i jego <społeczne struktury>. Ich prze-
łamanie przyniesie dopiero właściwie pojęta antropologia teologicz-
na, którą głosił Święty. Wynikający z zaprzeczenia papieskiej antro-
pologii fałsz w pojmowaniu człowieka na <Boży obraz> oraz <od-
kupionego w Chrystusie>, rozwija Papież i wprowadza do swego 
nauczania w pojęciu <grzechu społecznego>, który uzupełnia kate-
goria <społecznych struktur grzechu>. Uczy Święty, iż każdy grzech 
posiada wymiar społeczny i sprzeciwia się dobru wspólnemu. Może 
nim być złe działanie polityków, ekonomistów, pracodawców, nie-
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uczciwych pracowników, nieodpowiedzialność wielu gremiów spo-
łeczno-zawodowych; może to być walka klas, kast, plemion, naro-
dów, bloków…, które niszczą struktury, więzi lub wartości osobowe 
i społeczne człowieka. Wszystko to, co niewłaściwe lub złe ma sze-
rokie przełożenie na warunki życia i ludzkiej działalności, w których 
występują niesprawiedliwości, gdzie człowiek lub nawet całe narody 
źle funkcjonują, ulegają demoralizacji i degradacji, bowiem grzech 
staje się wtedy normą i przykładem zwalniającym z odpowiedzialno-
ści zbiorowej oraz poczucia sumienia. Chociaż ten fakt nie zwalnia 
nigdy z grzechów indywidualnego człowieka, może jednak zacierać 
w nim ich poczucie. Podkreśla Papież, że każdy odpowiada za 
grzech osobiście, jeśli tego grzechu wprost nie czyni lub nie stara się 
go ograniczać lub z nim walczyć. W imię Bożego Miłosierdzia - 
proponuje w tej ekspiacji za grzechy <opcję preferencyjną na rzecz 
ubogich>, której potrzeby realizacyjne są dla dzisiejszych chrześci-
jan palące i zarazem niezmierzone (38). 

 
Relatywizm moralny i historyczny.  
W świetle zarysowanych cech postmodernizmu widać zna-

mienne i wciąż klarujące się zjawisko wszędobylskiego dzisiaj rela-

tywizmu moralnego, przed którym Święty ustawicznie upomina. 
Mówi Papież o rysującej się groźbie sprzymierzenia się relatywizmu 
z demokracją, co pozbawi życie społeczne trwałego moralnego fun-
damentu i punktu odniesienia, radykalnie odbierze ludziom zdolność 
rozpoznawania prawdy (39). Praktycznym efektem relatywizmu jest 
permisywizm moralny, tj. łatwe, najczęściej bezkrytyczne przyjmo-
wanie tego wszystkiego, co jest człowiekowi przyjemne i przydatne. 
Tutaj wolność ludzka doznaje apogeum w postaci niepochamowanej 
swawoli, która odrzuca wszelką etykę, wartość prawa, przyjmuje 
zbędność a nawet szkodliwość zasad moralnych. Twórcy nurtu tłu-
maczą, że jest to w imię walki z wszelkim totalitaryzmem na drodze 
wyzwolenia człowieka ku prawdziwej, w pełni wolnej moralności. 
Zdaniem Świętego - taka swawola wyklucza w pojmowaniu moral-
ności nią samą; dotyczy nie tylko edukacji, lecz całokształtu życia 
społecznego, całego prawodawstwa, w konsekwencji zaś doprowadzi 
w logice myślenia do powszechnego permisymizmu. W jakiej wów-
czas dramatycznej perspektywie staje los i przyszłość społeczeństw, 
jeśli odrzucają wszelkie kodeksy etyki, zaś Papież jeszcze dopowie - 
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w odniesieniu do ich podstaw trwania i rozwoju, jakimi są małżeń-
stwo i rodzina. Mamienie w filozofii i praktyce o nastaniu ery nowej 
moralności jest najbardziej złudne i w skutkach najbardziej zgubne, 
czego dowodem były próby wprowadzania w życie pewnych ich 
wersji. Jeszcze długo będą nosić jej zabójcze efekty te kraje, które 
chlubiły się wolnomyślicielskim, bądź totalitarnym rodowodem. 
Takie programy polityk i edukacji zostawiły po sobie nieogarnioną - 
w wielu dziedzinach życia i ludzkiej działalności - destrukcję, którą 
Święty zwie krótko <cywilizacją śmierci>. Także nadal fatalne kon-
sekwencje niesie spuścizna po lansowanym - w różnych odmianach 
myślenia i praktyki - relatywizmie historycznym, m. in. w narodo-
wych socjalizmach, dyktaturach klas i partii… (40). 

Stajemy zatem przed obrazem tzw. społeczeństwa postindu-
strialnego zwanego też ponowoczesnym, które już dziś ujawnia 
skutki swoich nonszalancji i słabości ideowej, ciągłego widma kry-
zysu gospodarczo-politycznego, powodowanych jednoznaczną de-
strukcją edukacji i swawolą kulturową, przede wszystkim - dezorien-
tacją i moralno-religijną obojętnością. Stało się to kolebką szeregu 
napięć i zagrożeń na terenie wielu krajów ubogich i rozwijających 
się, a nawet całych kontynentów. Zjawiska te pogłębiają konflikty 
zbrojne, rozrastające się zjawisko światowego terroryzmu i masowej 
migracji. Najbardziej znieczulającym zagrożeniem współczesności 
jest rozrost różnorakich form materialistycznego konsumpcjonizmu 
w krajach i na kontynentach dostatku, przy jednoczesnym ubożeniu i 
ekstremalnym zaznaczaniu wobec nich wrogości i obcości kulturo-
wo-religijnej krajów biednych. Grożącą licznymi napięciami charak-
terystykę, a nawet wojną globalną Wschodu z Zachodem, podaje 
Papież w encyklikach społecznych, w których nakreśla stanowisko 
ideowo-praktyczne wobec poruszanych tam kwestii (41). Postępują-
ca mocno w ostatnim stuleciu industrializacja, a wraz z nią urbaniza-
cja i komercjonalizacja społeczeństw, rozpowszechniły i rozwinęły 
konsumpcyjny styl życia. Regułom ekonomicznego zysku podlegają 
dziś niemal wszystkie dziedziny życia: nauka, gospodarka, oświata, 
kultura, sport i wypoczynek, na nawet religia i chrześcijańska oby-
czajowość. Rozrost postaw ludzkich, ponętnych do nabywania pięk-
nie opakowanych i atrakcyjnych dóbr konsumpcji, stał się szykiem 
mody, sposobem na różne - z reguły powierzchowne oraz stale roz-
budzane przez zmyślne reklamy - potrzeby, które klient <ponowo-
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czesny> pragnie zaspokajać. To stymulowane i najczęściej bezmyśl-
ne zużywanie staje się normą dobrego samopoczucia i samorealizacji 
człowieka, co w bezgranicznym nadmiarze oferuje mu wielce 
uczynna, raczej nachalna, informacja medialna i reklama. Zewsząd 
nią otoczony i podstępnie przez cały czas atakowany, staje się bez-
wiednym jej wierzycielem, a nawet adoratorem. Zaczyna tym idola-
triom bezgranicznie schlebiać w wolnych chwilach, nawet w czasie 
świątecznym, bez reszty poświęcając się studiowaniu ofert i kupując 
ich dobra, jeśli zajdzie ku temu potrzeba, na kredyty i pożyczki. Tra-
ci kontakt ze światem realnym, potrzebami duchowymi, gubi ciszę i 
spokój wewnętrzny, staje się mimowolnym „produktem” towarów, 
które musi nabywać, aby mieć pewność siebie, umocnić własną toż-
samość i społeczne dowartościowanie się. Wytwarza się błędne koło, 
które zamyka go w obiegu konsumowania chwilowych zachwytów i 
wątpliwych satysfakcji, jakie czerpie nieprzerwanie z produktów 
komercji. 

Niebezpieczną konsekwencją powyżej przedstawionych prze-
jawów relatywizmu jest zastępowanie prawdziwości idei ich społecz-
no-historyczną rzeczywistością. Ów relatywizm historyczny polega na 
tym, że pewne idee, tendencje umysłowe, filozofie i mody oraz dzia-
łalności zawodowe…, zajmują w danej epoce pozycję naczelną. Dla 
przykładu - znaczącą rolę w rycerskiej Europie odegrała postawa tru-
badurów, potem racjonalizm XVIII-wieczny czy romantyzm XIX 
wieku, obecnie <ponowoczesny>, z reguły konsumpcyjno-
materialistyczny, styl życia i myślenia człowieka. Wpływ ich na życie 
ludzi i społeczeństw pozostaje widoczny pomimo faktu, iż nie wszy-
scy dali się nimi zawładnąć. Wielkim błędem jest łączyć te historyczne 
efemery z ich prawdziwością, ważnością i wartością. Miejsce kategorii 
prawdy i fałszu zajęło pytanie lub pogląd aktualny, czynny i funkcjo-
nalny, ale nie prawdziwy i dobry. Takie pytania mogą dotyczyć też 
Boga, bo jeśli nie jest ono ważne dla ludzi teraźniejszych, to religia 
staje się zbędnym komponentem danej epoki. Została więc prawda 
obiektywna, wieczna, niezależna od epokowych mód, zastąpiona hi-
storyczną żywotnością idei, które czyni każda epoka jako własne. 
Dzięki tej opcji relatywizmu wkrada się pluralizm i popularność cza-
sowych idei, które noszą znamiona obiektywizmu, w sumie - detroni-
zują prawdę, a wraz z nią wszystko to, co obiektywne i niezmienne, 
np. religię, prawo naturalne, wartości uniwersalne. Paradoksem jest 
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fakt, żeby każda historia miała jakiś głębsze rozumienie, obiektywny 
sens i jej praktyczne przełożenie na ludzkie życie, to musi zakładać 
prawdę, stale nią interesować się i chronić po to, aby sama nie rozpły-
nęła się w odmętach własnej efemeryczności, za którą pociągnie siebie 
samą i całą ludzką spuściznę (42). 

 
2. Człowiek <ponowoczesności> w labiryncie własnego esse 

i agere  
Obawą Papieża pozostaje, iż ludzie zwiedzeni obłąkańczą i 

niekontrolowaną złudą dóbr i ich konsumpcji, prowadzeni są na ma-
nowce człowieczeństwa i niewiary. Głównie dokonuje się proces 
odarcia ludzkiej osoby z nadziei, jaką ponoć nasycają wszelkie dobra 
konsumpcji i konformizmy z nimi związane. Zaspokajają osobę tymi 
dobrami czasowo i doraźnie, bezlitośnie żądając satysfakcjonującego 
zaspokojenia poprzez kupowane towary i nowoczesne technologie. 
Jak zatem można w tym wynalazczym przez ludzki umysł zapędze-
niu i potencjale używania znajdywać radość, którą rodzi nieogarnio-
ny Duch Boży; starać się rozwiązywać własne nadzieje na wartości i 
cele religijne poprzez produkty swojej skończoności i kruchości. 
Tego modernizm ponowoczesnej epoki absolutnie nie rozwiązuje i 
nie daje nic w zamian, poza pozostawionemu w beznadziei swego 
losu człowiekowi, za którą kryje się tylko rozterka i pytanie funda-
mentalne - co dalej! 

Drugim głównym destruktem w lansowanej wizji ponowocze-
snego społeczeństwa jest zamach na osobę. Funkcjonujące w takim 
społeczeństwie różne struktury i wspólnoty winny posiadać zakreślone 
kontury etyczno-prawne, funkcjonujący ład społeczno-moralny, sprecy-
zowany ogólnie cel swego istnienia i przeznaczenia. A wszystko to 
zakłada konieczność komunikacji społeczno- moralnych, porządkują-
cych życie ludzkie tradycji i obyczajów, niezbywalnych konwenansów 
kulturowych i wartości religijnych, gdyż ich brak spowoduje w życiu 
ludzkim chaos i anarchię. Wszystkie elementy strukturalne i funkcjo-
nalne tegoż mechanizmu muszą poprawnie, tj. ze swoim przeznacze-
niem zaistnieć i działać, aby społeczność jako całość dynamicznie i 
kreatywnie rozwijała się. W pluralizmie zadań, funkcji i celów, wza-
jemnie współgrających i dopełniających się ogniw tej organicznej wręcz 
machiny, upatrywać należy doczesny sukces społeczności i jej obywate-
li. Cóż można wówczas powiedzieć, jeśli zarówno fundamentalne 
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składniki i zasady funkcjonowania takiego bytu społecznego cechuje 
nieokreśloność, brak celowej woli i organizacji działań, która wynika z 
zasady czynić co się chce i jak się podoba. Zdaniem Papieża - kapitalną 
alternatywą na <ponowoczesność> jest wcale nie utopijna <duchowość 
komunii>. Ta - sięgająca głębi antropologii teologicznej - wizja podkre-
śla godność osób, których spojrzenie utkwione jest w tajemnicy Trójcy 
Świętej, jaka zamieszkuje w osobie a jej blask rozprzestrzenia się po-
między ludźmi. Owa duchowość to też zdolność odczuwania więzi z 
bratem w wierze dzięki głębi więzi czerpanej z jedności mistycznego 
Ciała, postrzegania bliźniego jako <kogoś bliskiego> wraz z jego rado-
ściami i cierpieniami, gdzie można ufać i wzajemnie kogoś obdarowy-
wać, przyjaźnić się lub kochać. To widzenie w człowieku na <Boży 
obraz> podmiotu do wzajemnego przekazywania wartości moralnych, 
czynienia przestrzeni dla życia w duchu altruizmu i wzajemnego zno-
szenia brzemion - bez jakiejkolwiek zdrady, walki, zawiści. Widać w 
takim zestawieniu jakże kontrastującą ofertę anarchistyczno-samotniczą 
ponowoczesnego społeczeństwa, która - w zestawieniu z ideą <commu-
nio personarum> Świętego - nie wymaga dalszej oceny, gdyż wypada 
negatywnie. Sąd o niej wypowiada samo życie człowieka i jego zbioro-
wości, którzy doświadczają losu ponowoczesnej mody i zradzanych z 
niej społeczno-moralnej destrukcji (43). 

Kolejnym, mającym związek z poprzednimi, destruktem 
postmodernizmu jest zamach na samą osobę ludzką, którą w antropo-
logii chrześcijańskiej Jana Pawła II jest jej rozumność i wolność. 
Kontrpropozycją <ponowoczesności> jest istnienie wielu prawd, tylu 
ilu jest ludzi i ich sądów. Nawet jeden człowiek może mieć ich rów-
nocześnie kilka, stale zmieniać lub nie posiadać żadnej, zwłaszcza 
jeśli może on dowolnie negować zasady moralne lub je zmieniać. 
Sytuacjonizm i dowolność określania czym jest prawda lub dana 
norma, powodują efemeryzm etyczny, sprowadzając go do nihilizmu 
i abnegacji jakiejkolwiek moralności. Zaciera się tu pojęcie autono-
mii człowieka, zaś istnienie obiektywnych prawd i zasad moralnych 
pozostawia się subiektywnemu rozpoznaniu danego podmiotu, bo-
wiem nie ma jakichkolwiek kryteriów weryfikacji. Jeśli jest płynna i 
nieokreślona sama antropologia postmodernizmu, absolutność auto-
nomii w dziedzinie etycznej, która zależy od kompetencji władz 
danej osoby, jeśli wątpi się w ogóle w sens człowieczeństwa… trud-
no znaleźć tu jakąkolwiek styczność z antropologią i etyką Świętego, 
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jaka posiada w swej istocie charakter głęboko moralny. Człowiek 
rozumny ma nie tylko poznać pełną prawdę o sobie i świecie, ale żyć 
i kierować się nią w swej doczesnej aktywności. Mające swe daleko-
siężne konsekwencje praktyczne, idee antropologiczne postmoderni-
zmu są z reguły destrukcyjne w wielu wymiarach życia jednostko-
wego i społecznego. Kryzys z tym związany widać jako ewidentnie 
negatywny, zagubiający jednostkę i zarazem społecznie rozbijający, 
nieobliczalny w swoich znamionach i rozmiarach zła, jakich może 
jeszcze pomnożyć (44).  

W świetle papieskiej antropologii widać cechujące obecną 
epokę zagrożenia i nadzieje związane z osobową podmiotowością 
człowieka, zwłaszcza z jego wolnością. Szczególnie dostrzec to 
można w kwestii wspólnotowego wymiaru grzechu, który nie tylko 
oszpeca <Boży obraz> samego człowieka, lecz kusi go do tego, aby 
zniekształcać ten obraz także w bliźnich poprzez wprowadzanie w 
miejsce wzajemnej komunii nieufności, obojętności i wrogości - aż 
po zabójczą nienawiść. Najpoważniejszym więc dramatem człowie-
ka jako osobowego podmiotu jest deformacja wolności przejawiająca 
się w swawoli, tj. w odrzuceniu Boga, co sprzeniewierza się głębo-
kiemu pojęciu człowieka i naruszeniu komunii pomiędzy ludźmi. 
Przedziwnie prosta i oczywista to prawda, iż w tajemnicy grzechu i 
wolności ukryta jest dwojaka - zawarta w samym człowieku oraz w 
jego stosunkach z bliźnimi - rana. Z natury każdy grzech osobisty ma 
wymiar społeczny, bowiem pociąga za sobą społeczne skutki (45). 
Tak charakterystyczny w nauce Świętego, ów podwójny wymiar 
grzechu, jest przyczyną swawoli ludzkiej wolności, która zradza 
rozłam i wywodzące się zeń wszystkie inne formy zagrożeń znanych 
nie tylko w dzisiejszym świecie, lecz także i Kościele jako Ciele, 
którego członki stanowią wszyscy jego wierni. Podkreślenie destruk-
cyjności grzechu w wymiarze społecznym poprzez kategorię <grze-
chu społecznego> zostało właściwe wykorzystanie w hamartiologii 
Świętego dzięki naukom społecznym, zwłaszcza psychologii i socjo-
logii, które ukazują pełny kontekst uwarunkowań podmiotowych i 
przedmiotowych, w jakich grzechy człowieka są popełniane, i za 
które ostatecznie odpowiada on sam. Odpowiedzialność taką należy 
sprowadzać, zarówno do szerszego, jak i węższego pojmowania 
grzechu, tj. do bezpośredniego oraz pośredniego odniesienia jego 
podmiotu sprawczego wobec jakiejkolwiek ludzkiej zbiorowości. 
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Wykład ten zasadniczo uzupełnia kategoria <struktur grzechu>, co 
ukazał Papież jasno w encyklice Sollicitudo rei socialis. Tam też 
podkreślił rolę struktur społeczno-historycznych jako środowiska, 
jakie sprzyja grzesznym działaniom człowieka. Wtenczas powstaje 
suma czynników negatywnych, których działanie zmierza w kierun-
ku przeciwnym i pociągają w swój wir jednostki. Nie budują takie 
dzieła dobra wspólnego, wręcz przeciwnie - angażując w większej 
lub mniejszej mierze wolność człowieka - szkodzą jemu samemu i 
społecznościom (4). 

 

Tytułem podsumowania  
W przedstawionym pryzmacie antropologii Świętego dostrze-

ga się kontrastujące z nią dylematy „antropologii ponowoczesności”. 
Pierwszy stanowi postmodernizm stylu myślenia i życia oraz związa-
na z nim destrukcja kultury w ogóle, zwłaszcza - moralnej; następnie 
- kwestionowanie klasycznych ideałów wychowania; same sposoby 
uprawiania wolnorynkowej, z reguły liberalnej gospodarki, polityki; 
metody mass medialne. Wiele z nich przenika - wraz z pozakościel-
nymi formami religijności, metodami uprawiania teologii i filozo-
fii… - do Kościoła: katechezy, liturgii i posługi sakramentalnej, tre-
ści i sposobów posługi duszpasterskiej oraz - ewangelizacyjnej 
świeckich; stylów duchowości i życia ugrupowań religijno-
kościelnych. Drugim dylematem <ponowoczesności> jest propago-
wanie wolności, a raczej swawoli, każącej eliminować uniwersalność 
oraz obiektywność prawdy, zwłaszcza jej metafizyczność i etyczność 
- wraz z wyłączeniem samej prawdy spod ludzkiej kontroli. Jak ja-
kich wtedy podstawach można przeżywać moc prawdy wyzwalającej 
do ludzkiej godności, której źródło tkwi w jego wolnej woli i wypeł-
nianiu z jej nakazu licznych obowiązków oraz dobrych czynów, jakie 
człowieka i jego wspólnoty doskonalą, pozwalają unikać przewin i 
pchają bez zahamowań do aktów miłości, nakazują dobrym przykła-
dem i poprzez konstruktywną pedagogię wpajać młodym słuszne 
wartości, stawiać podwaliny pod dojrzałą demokrację, gospodarkę o 
ludzkim obliczu, pozytywną misję mediów, itp. Trzeci dylemat to 
pozorowana moralność z przejawami nagminnej hipokryzji, kon-
wencjonalizmu i pruderii w ludzkich postawach i odniesieniach, jeśli 
uważa się, iż dzisiejsze style życia moralnego są bardziej autentycz-
ne i uczciwe niż wielowiekowo sprawdzone. Jak mówi Papież - jeśli 
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pragnie człowiek trwać autentycznie w prawdzie oraz wypowiadać 
siebie z całkowitą szczerością, czyli być realistą i wystrzegać się 
wszelkich złud lub fałszów…, to musi w wielu swoich postawach i 
zachowaniach dostrzec oraz zacząć zwalczać przewagę intelektualnej 
taktyki, pozornej uczciwości, fasady duchowej, utożsamiania grze-
chu z własną uczciwością. Można tutaj zastosować wobec współcze-
snych ludzi sformułowanie św. Pawła: nie czynię bowiem dobra, 
którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę, co można jeszcze 
mocniej sparafrazować do teraźniejszości: widzę i aprobuję to, co 
lepsze, ale idę za tym, co gorsze. Za powyższym stylem ponowocze-
snej wolności kroczy bezwstyd, który tolerowany przez otoczenie i 
zarazem uważany za postępowy uzna człowiek jako słuszny, jeśli 
doń przyzna się lub celowo zamanifestuje. Przewrotną wówczas 
perfidią codzienności staje się, iż ludzi uczciwych i postępujących w 
zgodzie z własnym sumieniem uważa się za dewiantów lub hipokry-
tów. Chociaż ludzkie zachowania nie zawsze muszą odzwierciedlać 
uczucia, czym nie należy wedle Dekalogu dawać powodu do zgor-
szenia, to człowiek prawy nie może ukrywać własnej słabości i 
skrywać się ze swoją prawdą z powodu pokory. Wzywa wtedy Świę-
ty do dawania jednoznacznego świadectwa w słowach i postawie; 
zgubnym wtenczas staje się kompromisowy irenizm i bezczynność 
wobec wszystkiego, co szydzi z moralności Dekalogu. Dylemat ko-
lejny stanowi fetyszyzm naukowy, kiedy nie przedstawia się rewelacji 
badawczych nauk przyrodniczo-matematycznych jako wykluczają-
cych się z przedmiotami całkowicie odmiennymi od przedmiotów 
nauk szczegółowych, dla których tylko ich analiza jest w pełni na-
ukowa, tj. obiektywna, krytyczna, rzetelna czy trzeźwa. Nie można 
więc wpadać w śmiertelną pułapkę, aby ograniczyć się do zastoso-
wania bardzo płodnego podejścia, jakie funkcjonuje na terenie nauk 
przyrodniczo-matematycznych oraz mieszać lub wprowadzać go na 
teren nauk humanistycznych - co w sposób nieunikniony doprowadzi 
do powierzchowności, zniekształcenia rzeczywistości badanej i 
pseudonauki. Dlatego uczy Święty dobitnie w kapitalnej wykładni 
encykliki Fides et ratio, iż prawdziwa nauka nigdy nie będzie w 
konflikcie z naukami normatywnymi takimi jak filozofia i teologia, 
gdzie zachodzi pomiędzy nimi harmonijne uzupełnianie się lub 
wzbogacanie. Tylko ich obopólna współpraca może przynosić kon-
struktywne na wzajem rozstrzygnięcia. Czyż agresywne wtrącanie 
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się nauk empirycznych do filozofii i teologii nie zaowocowało kata-
strofalnymi szkodami, na których ucierpiały obie strony; głównie 
zagrażało to rzeczywistości transcendentnej i mądrości ludzkiej spe-
kulacji, jaka oświeca Objawienie, a mianowicie: 1/ badany świat to 
wspaniała, zakodowana tajemnica poznawanej przez człowieka rze-
czywistości; 2/ to kapitalna jedność materii i ducha - z człowiekiem 
na czele; 3/ tylko prawdziwy realizm nauk empirycznych, który uzna 
transcendencję człowieka, ujrzy zakrytą w przyrodzie <Księgę Bo-
ga>, zaś w swoich laboratoriach przełoży empiryczną prawdę o rze-
czywistości do rozstrzygnięcia kompetentnym w tej sprawie naukom 
normatywnym, a tym samym niepomiernie ubogaci ludzkie do-
świadczenie i wiedzę o świecie i jego Stwórcy; 4/na końcu wskaże 
na wartości i wyższe przeznaczenia takich zabiegów, które w jedno-
ści z wiedzą swoich badań i mądrością nauk normatywnych pozwolą 
zobaczyć w perspektywie wzajemności ich pełną wartość i sens. Ileż 
to jest zagadek nieodgadnionych ludzkim rozumem i doświadcze-
niem wobec tajemnicy, w obliczu której staje dzisiejszy, zdawałoby 
się nieograniczony postęp nauk empirycznych. Wówczas trzeba do-
bro i zło moralne oznaczyć za oś świata duchowego, wobec których 
jawi się człowiek w perspektywie transcendencji jako <korona stwo-
rzeń>. Kapitalny rozwój każdej z nauk i wszystkich razem winien 
przynieść ludziom taki pożytek, aby człowiek i jego społeczności 
wzajemnie ubogacali się. Dlatego oczywistym apelem Papieża jest 
nawoływanie, aby współczesna filozofia odznaczała się tradycyjną 
mądrością, w obliczu zaś panujących w niej mód i kierunków, od-
znaczała się uczciwością intelektualną w poznawaniu bytu takim, 
jakim on rzeczywiście jest; ażeby redukcjonizm poznawczy nie się-
gał po nieuczciwą interpretację świata i człowieka, a zwłaszcza nie 
zapuszczał się na tereny teologii, a tym bardziej w przestrzeń misji 
ewangelizacyjnej współczesnego Kościoła (47). I jeszcze końcowa 
uwaga Świętego wobec wskazanych dylematów i związanych z nimi 
zagrożeń, wobec których należy wypowiadać nie w stałej czujności 
praktykowanej modlitwy, życia sakramentami, zwłaszcza Pokuty i 
Eucharystii oraz - w postawie służby miłości i miłosierdziu. Taka 
dyspozycyjność i wyposażenie wyzwolonego w wierze człowieka 
staje się najpotężniejszym orężem i szansą odnowy nie tylko własnej, 
ale i braci, bowiem wiara i miłość mają swoją jeszcze bardziej nie-
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zmierzoną głębię Trynitarnego Boga. Pochodzący z ciemności i nio-
sący zgubę grzech taką szansę zaprzepaści!  

Z niniejszym tematem - zamykającym pobieżną listę grzechów 
<ponowoczesności> - wkraczamy na obszerny teren wskazania dróg i 
sposobów naprawczych tego dzieła, które zdawałoby się przerasta siły 
człowieka i powoduje przemożną destrukcję społeczną. Jednocześnie 
jawią się światła nadziei, które wskazują wyraźnie na fatalizm tych ido-
latrii, wobec których bezsensu staje dzisiejszy człowiek. Zwyciężać 
może tylko wyposażony w nową wiedzę i doświadczenia, a nade 
wszystko - w światło i moc Łaski Bożej, jakiej się ufnie poleci (48).  

 
III. Odnowa człowieka i jego społeczności 
1. Przewodnie kategorie antropologiczne 
W temacie dotyczącym reakcji człowieka na zagrożenia 

współczesności warto przedstawić dwie papieskie kategorie antropo-
logiczne. Pierwszą kategorię pozytywną stanowi <opcja fundamen-
talna>, wskazująca na podstawowe wybory i decyzje, w obliczu 
których staje człowiek jako osoba rozumna i wolna oraz podejmuje - 
w zgodzie ze swym ostatecznym przeznaczeniem - szereg decyzji 
odnośnie ogólnego kierunku życia. Wówczas może on scalać działa-
nia osoby i określać zasadnicze, moralno-religijne nastawienie wo-
bec dobra i zła, a w ostateczności do Boga. Mówi się wtedy o <błę-
dzie antropologicznym>. Drugą kategorię od strony negatywnej wy-
znacza jednoznacznie zdecydowana postawa człowieka wobec naj-
większego zła-grzechu, który w dzisiejszych odniesieniach i kontek-
stach społecznych nabiera często złożonych i pluralistycznych zna-
mion <grzechu strukturalnego> zwanego też <społeczną struktu-
rą grzechu>. Pokrótce ogólnie je scharakteryzujemy. 

Ad 1/ Nawiązując do bogatej spuścizny Kościoła, ukazuje 
Święty tę kategorię w encyklice Veritatis splendor, gdzie nakreśla 
pozytywne, jak i negatywne jej aspekty. Ogólnie biorąc - wybór do-
bra ostatecznego nie pozwala planować i działać człowiekowi 
sprzecznie wobec siebie, tzn. nie wolno jemu deklarować wyboru 
Boga przy jednoczesnym zaprzeczaniu własnym życiem. W tym 
względzie należy odnieść się do biblijnej wizji człowieka, kiedy 
podjął człowiek wybór podstawowy wobec Stwórcy, a następnie - 
został odkupiony z grzechu i poszedł za swoim Zbawicielem-
Chrystusem. Przejawem tego wyboru ma być obiektywny wymiar 
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moralności w postaci Dekalogu, odczytanie sensu własnego życia w 
relacji do ostatecznego zbawienia. Ten fundamentalny wybór i zara-
zem dramat wiąże Papież z wolnością człowieka, kiedy decyduje on 
jednocześnie o sobie samym, tzn. opowiada się w swoim życiu za 
lub przeciw Bogu. Będą w przestrzeni życiowej jego wyborów, za-
równo te drobne i zwyczajne, lecz szczególnie istotne, kierunkujące 
go całożyciowo na Boga. Zaznaczmy w tej kwestii stanowisko Pa-
pieża, iż grzech śmiertelny nie kreśli znaku równości z wyborem 
fundamentalnym, bowiem istnieją konkretnie popełniane na co dzień 
wykroczenia szczegółowe, które - pomimo wyboru zasadniczego - 
powodują grzech ciężki. Taka zależność jest bardzo ścisła, bowiem 
podstawowy wybór Boga można przekreślić każdym czynem poje-
dynczym. Znaczy to, że konkretne czyny ludzkie ucieleśniają niejako 
generalny wybór człowieka oraz prowadzą do pełnej dojrzałości 
wierzącego poprzez stałe i konsekwentne opowiadanie się za Bo-
giem. Zatem człowiek, który wyraża Prawdę całym swoim życiem i 
czyni Dobro we wszystkich konkretnych jego przejawach, otwiera 
się na Boga; i przeciwnie - popełniając zło, zamyka się przed Nim. 

W świetle powyższego widać jak w perspektywie dzisiejszych 
zagrożeń może wyglądać sytuacja człowieka pełnego obaw i zara-
zem nadziei, czy potrafi on znajdywać właściwe wybory i kroczyć na 
co dzień niezachwianie ku Bogu. Sumując – czyny życiowe, które 
sprawiane są mocą wolności człowieka, czerpią moralną jakość z 
relacji zgodności lub niezgodności z godnością i integralnym powo-
łaniem ludzkiej osoby; i dopiero dzięki tej zgodności otwierają czło-
wiekowi drogę do osiągnięcia Boga lub Jego utraty (49). 

Ad 2/ Gwoli przypomnienia - w kwestii społecznego wymiaru 
grzechu - podkreśla Papież jego niszczącą siłę w wymiarze współży-
cia człowieka z innymi ludźmi lub społecznościami, w których osta-
teczną odpowiedzialność ponosi on sam. Dobitnie też przypomina, 
że żadna instytucja, struktura, społeczność - nie są same przez się 
podmiotami aktów moralnych, dlatego nie mogą być same w sobie 
dobre lub złe, gdyż na dnie każdej sytuacji grzechu znajdują się oso-
by, które grzech popełniają. Co dziś zwykło się uważać, przenosząc 
winę na złe machiny bezwiednych i wikłających jednostki układów 
społecznych, nie można za grzechy obarczać te pozaosobowe gre-
mia, aczkolwiek to one sprzyjają grzechowi, zwalniać natomiast z 
odpowiedzialności osoby je tworzące. Papież wskazuje na trzy za-
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sadnicze zakresy znaczeniowe kategorii <grzechu społecznego>. W 
ujęciu najszerszym - będzie nim każdy grzech, który mniej lub bar-
dziej niebezpiecznie rzutuje na całe struktury społeczne lub kościel-
ne. W węższym - to konkretnie skierowane grzechy danej osoby 
przeciwko bliźnim w: relacjach międzyosobowych, do wspólnoty, a 
także wspólnoty do osoby. W sensie najwęższym - <grzechami spo-
łecznymi> będą złe relacje pomiędzy całymi społecznościami; stąd 
pochodzi walka klas, grup, narodów, bloków…, które ustalają osta-
tecznie konkretne jednostki lub grupy dysponentów. Co widać w 
społecznościach ponowoczesnych na przykładzie sieci struktur spo-
łeczno-gospodarczych, kulturowo-medialnych…., również one sta-
nowią zagrożenie zła społecznego, które spada na konkretne podmio-
ty sprawcze. Jawi się ten problem w uzupełniającym wywodzie Pa-
pieża na temat <struktur grzechu>, kiedy mówi o pewnych struktu-
rach społeczno-historycznych, w których powstawać mogą wyjątko-
we okoliczności sprawcze dla grzechu powodowane przez jednostki. 
Nie sposób w nich normalnie żyć, jeśli nie postąpi się wedle narzu-
conego szablonu ich funkcjonowania. Jak uzasadnia Papież - wów-
czas widać spiętrzoną tam sumę czynników negatywnych, których 
działanie zmierza w kierunku przeciwnym niż prawdziwe poczucie 
powszechnego dobra wspólnego i potrzeba popierania go; takie sytu-
acje stanowią dla osób i ich instytucji trudną do przezwyciężenia 
przeszkodę. Ukazanie społecznej kategorii grzechu wiele wyjaśnia w 
zakresie życia człowieka w społeczeństwie, które mieni się szczyt-
nym mianem ponowoczesnego. Aż nadto widać wtedy narzucające 
się i mamiące osoby swoimi pokusami mechanizmy zła, które rze-
czywiście nęka życie konsumenckich społeczeństw. Powstaje wów-
czas zakorzeniona w człowieku kumulacja grzechów osobistych w 
postaci: lenistwa, egoizmu, tchórzostwa, obojętności, wygodnictwa, 
gdzie wszystko to sprzyja nieprawości lub pogłębia w człowieku 
anomię moralną. Jest to niemoc powodowana niemożnością zmiany 
lub wygodnictwa bądź lęk, który rodzi zmowę milczenia bądź zama-
skowany udział w złu. Może to być obojętność lub postawa unikania 
trudu i ofiary lub potwierdzenie o niechęci zmiany sytuacji z powodu 
zagrożenia utraty pracy, popadnięcia w jakiekolwiek tarapaty (50). 
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2. Drogi /sposoby/odnowy  
Przede wszystkim - nie do pomyślenia jest jakakolwiek odno-

wa człowieka i jego społeczności bez wzajemnego odniesienia, jakie 
zachodzi pomiędzy Ewangelią a konkretnym, osobowym i społecz-
nym życiem człowieka. Oznacza to dostrzeganie człowieka w pełni 
jego wyposażenia osobowego, tj. ukierunkowanego na integralny 
rozwój człowieczeństwa, które niesie odpowiednio pojmowana 
ewangelizacja w kontekście całościowego posłannictwa religijnego 
oraz w perspektywie celu ostatecznego. Innymi słowy - stosownie do 
nakreślonej wizji antropologii teologicznej musi być podjęta ade-
kwatnie misja, która ów zawarty w człowieku < Boży obraz i podo-
bieństwo> będzie mogła urzeczywistniać. Istnieje więc konieczność 
budowania tej wizji stosownie do warunków, czynników i sytuacji, 
jakie wyznacza zarysowana w Części II ponowoczesna rzeczywi-
stość. Domaga się takich zastosowań praktycznych stopień i zakres 
permanentnie, a nie okolicznościowo, rozumianych czynników, tj. 
uwzględniających je możliwie całościowo i kompleksowo wedle 
zasady <wierności Bogu i człowiekowi>. Zdaniem Papieża - tylko 
zręczne i pełne połączenie w jeden nurt wymiaru antropologiczno-
społecznego - z tym religijno-ewangelizacyjnym, stanowi fundamen-
talny warunek skuteczności misji Kościoła. Wówczas integralne 
posłannictwo Kościoła, zarówno to zwyczajne i nadzwyczajne dusz-
pasterstwa wraz - z wielopłaszczyznową działalnością humanizacyj-
no-apostolską ludzi świeckich, będą mogły analizowany problem 
konstruktywnie na przyszłość rozwiązywać. Jest to obszerny i złożo-
ny temat dla wszelkich teoretyków i praktyków misji ewangelizacyj-
nej. Dodajmy, iż ramy tej ewangelizacyjno-humanizacyjnej prze-
strzeni odnowy upatruje Papież głównie w zasadniczej strukturze 
kościelno-prawnej i zarazem egzystencjalnej, tj. parafii, oczywiście 
wraz z wypełniającymi ją i ubogacającymi dzieło różnorodnymi 
wspólnotami religijno-kościelnymi. Dzięki temu dokona się realne 
dostosowanie misji do potrzeb współczesności, kształtowania z niej - 
wedle wymogów antropologii i zasad eklezjalnych - pełna wspólnota 
wraz z głównym, uwikłanym często w destrukcje postmodernizmu, 
przedmiotem i zarazem podmiotem odnowy - człowiekiem (51). 

Z powyższego wyłania się kwestia głównych dróg ewangeli-
zacyjnych, które dotyczą konieczności odnowy człowieka i jego 
ponowoczesnej społeczności. Zasadniczo kreśli je współczesna ekle-
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zjogeneza, która opiera się na uwarunkowaniach współczesnego 
życia i zagrożeń człowieka. Co pokrywa się z myślą Papieża - 
współczesna refleksja teologiczno-pastoralna i wspierające ją socjo-
logiczno-religijne wyniki badań, wymieniają trzy zasadnicze nurty 
tej nowo ewangelizacyjnej odnowy. 

Pierwszy stanowi cały nurt nauczania Kościoła dokonujący się w 
płaszczyźnie świadectwa Słowa Bożego (martyria), które ma być prze-
kazywane stosownie do potrzeb odbiorcy w zróżnicowanym przekazie 
katechetycznym i homiletycznym. Będzie ono obejmować treści, formy, 
style organizacji i typy odbiorców, gdzie zwykło się wykraczać poza 
utarte, już dziś nieadekwatne, nauczanie religii, bowiem te znane nam 
pamięciowe, z reguły nie zawsze zrozumiałe i przekonywujące w swych 
apologetyczno-moralizatorskich metodach są mało nieskuteczne. Jak 
uczy doświadczenie i oparta nań pragmatyka przekazu słowa ludzkiego 
- w dzisiejszym przekazie najwięcej zdziałać może nie ilość wiedzy 
teoretycznej, lecz zaświadczający sobą, tj. przekonywujący własnym 
przykładem świadkowie Ewangelii. Pośród zalewu słownej retoryki 
oraz zniechęcającej i rodzącej uzasadnione uprzedzenia werbalnej tan-
dety, reklamy czy propagandy - posłuch w odbiorze rodzą obecnie tylko 
wiarygodni świadkowie, którzy potwierdzają własnym życiem to, co 
głoszą. W obliczu bezlitośnie cisnącego się zewsząd przekazu słownego 
głosicieli o postawach liberalnych, z natury jakże zróżnicowanych i 
relatywnie nastawionych, należałoby zabiegać o przekaz Słowa, który 
przenika naturalna spontaniczność oraz dzieląca się osobowo-
wspólnotowymi wartościami łaska Ducha Świętego, jaki przepoi klimat 
prawdy, miłości i dialogu. Wówczas zwyczajnymi środkami przekazu 
ludzkimi można zaświadczać o Boskim rodowodzie Słowa. Mając 
wzgląd na istniejącą obecnie w Polsce rzeczywistość społeczno-religijną 
i związane z nią dość zróżnicowane typy postaw moralno-religijnych 
wierzących: od całkowitej nieznajomości i nierozumienia prawd wiary 
oraz zasad moralnych - poprzez liczne stopnie ich ignorancji i selektyw-
ności - aż po względnie zadawalającą kondycję katolików kościelnych 
lub pogłębionych, należałoby przyjąć dość szeroką i zarazem plastyczną 
skalę treści i form głoszenia Słowa. Audytorium bowiem stanowią wie-
rzący z reguły nieugruntowani, nieprzekonani lub obojętni w postawach 
społeczno-moralno-religijnych, którzy w poszczególnych dymensjach 
wiary i moralności (wiedza, przekonania, praktyki, wymiar moralno-
wspólnotowy) stanowią ogromną mozaikę typów i ich odmian. Tak 
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przebogaty w postawach obraz zróżnicowań społeczno-moralno-
religijnych będzie wymagał dobrego rozeznania odbiorców i adekwat-
nego doń katechetyczno-kaznodziejskiego przepowiadania. Objawią się 
one w postaciach: odpowiedniego języka, jego argumentacyjno-
motywacyjnej ekspresji; trafnej w treści i formie oraz przekazywanej w 
sprzyjającej atmosferze ducha oraz klimacie społecznym hierarchizacji 
prawd wiary i zasad moralnych; prowokowania słuchacza do osobowe-
go wysiłku w myśleniu i do ewentualnej odnowy postępowania poprzez 
sugerowanie przemyślanych i wolnych wyborów życiowych; budzenia 
właściwej sensorodności oraz podporządkowanej jej - wedle zasady 
<wierności Bogu i człowiekowi> - wizji eschatycznej życia, wedle któ-
rej wszystko to, co doczesne będzie widziane i uszeregowane; i wreszcie 
- ta nowo ewangelizacyjna praktyka Słowa musi oprzeć się na podsta-
wie antropologicznej odbiorcy oraz przebiegać w katalizującym przekaz 
klimacie, najlepiej w takim, który eksponuje osobowo-społeczne warto-
ści człowieka oraz eklezjalne treści i formy, upodabniające się do lan-
sowanego przez Papieża Rodzin wspólnotowo-katechumenalnego stylu. 
Nakazuje się wręcz w duchu tejże odnowy, aby zdewaluowana dzisiaj 
tak moc słowa, któremu towarzyszy komercyjny język, zbliżać do 
wzorca chrześcijańskiej służby w miłości, zerwać z ponowoczesnym, z 
reguły - ze zmysłowym i pozbawionym przyzwoitości moralnej, mode-
lem przekazu. Stąd wszelkie anachronizmy językowe wraz z teolo-
giczną niezrozumiałością w zakresie chrześcijańskiej moralności i 
prawd wiary, mogą być barierą w tym przekazie już na jego samym 
wstępie, co w efekcie zniechęci słuchacza, zwłaszcza odsunie go od 
Słowa natchnionego. Pomimo wielowiekowych praktyk Kościoła w 
przekazie wiary i w lansowaniu chrześcijańskiej moralności, człowiek w 
kształcie postmoderny, stanowił będzie nie lada wyzwanie dla wytraw-
nych przekazicieli Słowa. Nie gubiąc nic z Bożego Orędzia muszą oni 
zaimponować takiemu słuchaczowi całą gamą zróżnicowanych progra-
mów, form i środków katechetyczno-pedagogicznych, homilijnych, 
liturgiczno-sakramentalnych, szczególnie - prostotą i siłą swoich prze-
kazów. Należałoby tutaj uwzględnić niezbadane możliwości technik 
antropologicznych, psychologiczno-socjologiczno-pastoralnych, nad 
którymi głosiciel Słowa będzie w stanie zapanować wtedy, jeśli prze-
mówi autentyczną, świadczącą mocą Ducha argumentacją. Dodajmy, iż 
bardzo cenne w tym zakresie zdobycze ewangelizacyjne wobec pono-
woczesnego odbiorcy wnoszą wszelkie współczesne oraz odnowione i 
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sprawdzone w dziejach Kościoła formy przekazu indywidualnego i 
grupowego, które wzorują się na rodzinnym, katechumenalnym stylu 
życia, stawiają zdecydowanie na: wieloetapowe przygotowanie ugru-
powań religijno-kościelnych - z rodziną na czele; współpracę i dialog 
ewangelizacyjny z małymi grupami i strukturami formalnymi; w ogól-
ności - zakreślą wielopłaszczyznowo zorganizowane duszpasterstwo 
zwyczajne i specjalne, które będzie zorientowane na rodzinę, katechiza-
cję i pedagogizację młodych. Wówczas zrodzi się duża szansa objęcia 
wpływem: nie tylko zaniedbanych religijnie dorosłych, przystosowa-
nych jedynie do „współczesnej pedagogii przekazu”; także tych religij-
nych formacji i stylów życia wierzących typu pogłębionego oraz ich 
struktur religijno-kościelnych, które wykraczają poza wielowiekowo 
ustalony, parafialno-lokalny teren życia i aktywności współczesnego 
człowieka (52). 

Drugim nurtem odnowy jest płaszczyzna kultu religijnego i 
modlitwy (leiturgia), gdzie najważniejszym problemem jest upo-
wszechnianie i optymalizowanie posługi eucharystycznej wobec 
różnych kategorii wierzących i ich środowiskowo-kulturowych wa-
runków życia. W obliczu postępującego pluralizmu, a wraz z nim 
rozpadu najszerszego członu polskich wierzących w postaci religij-
ności ludowej - cenne i zarazem trafne ubogacenie tej służby stano-
wią ich różne kategorialno-funkcjonalne i grupowe formacje życia 
religijno-kościelnego oraz postępujące za nimi - nastawione na mło-
dego oraz krytycznego w wyborze wiary katolika - odnawiane formy 
pobożności ludowej, turystyczno-pielgrzymkowej, rekolekcyjno-
misyjnej, modlitewne, itp. Współtowarzysząca im wówczas posługa 
Eucharystii może z pożytkiem dopełniać wartości osobowo-
wspólnotowe uczestników takich wydarzeń, podkreślać wagę i świę-
tość głoszonej wówczas Ewangelii, piękno i żywotność liturgii jako 
pewną przeciwwagę na spragnionego tych wartości człowieka świata 
komercji, tandety i dewaluacji ludzkiego słowa, które nieprzerwanie 
i nachalnie wydostaje się z różnych informacyjnych kanałów pono-
woczesnego społeczeństwa. Ukazywanie człowiekowi - w szarzyźnie 
zwulgaryzowanej codzienności - walorów duchowych i piękna sym-
boliki chrześcijańskiej liturgii , bogactwa przesłań wielkich świąt i 
uroczystości, może wychodzić jego oczekiwaniom. Mocno znużony 
sekularyzacyjnymi mętami kultury, nasycony smętnymi efektami 
dóbr konsumpcyjnych, masą bezwartościowych ofert, pragnie on z 
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głębi duszy przeżywania prawdziwych misteriów, zwłaszcza pogłę-
bienia wiary w opcji sacrum. Wszystkie typy liturgiczno-
modlitewnej ewangelizacji to droga do ukazywania w pełni chrześci-
jańskich wymiarów antropologii, które prowadzą do serca człowieka 
poprzez systematyczny rytm coniedzielnych praktyk zanurzonych w 
kolorycie roku kościelnego; i jeśli dałoby się je ubogacić wartościa-
mi integracyjno-wspólnotowymi, które kształtują braterstwo, współ-
odpowiedzialność i dyspozycje do służby, chociażby już na etapie 
podstawowym ewangelizacji w parafii, wtedy cel zasadniczy byłby 
spełniony. Pamiętać trzeba, iż ideał pełni chrześcijańskiego człowie-
czeństwa może rozwijać się w harmonijnej symbiozie wspaniałego 
bogactwa spuścizny Tradycji wraz z tym, co wnoszą akomodujące 
Jej spuściznę do ponowoczesnego życia człowieka w postaci poboż-
nościowych i liturgicznych zdobyczy współczesnego Kościoła; zaa-
komodują ów przekaz mistagogii religijnej wciąż specjalizujące się 
sekcje, formacje i posługi grupowe, które przenika klimat partner-
stwa i dialogu wszystkich kategorii Ludu Bożego. Wychodząc w ten 
sposób naprzeciw niebezpieczeństwom ponowoczesności, można 
zwolna przełamywać sekularyzację chrześcijaństwa na drodze jedno-
czenia w człowieku i świecie tego wszystkiego, co stanowi rzeczy-
wistość sacrum i profanum. Wówczas odwieczne wartości religii: 
Słowo, Liturgia, Modlitwa, Tradycja, Zastępy Aniołów i Świętych, 
Służba w Miłości i Wspólnota Ducha… odzyskają swój blask i moc, 
ukażą wielkość człowieka i jego życia <na Boży obraz i podobień-
stwo> (53). 

Trzeci eklezjotwórczy element odnowy stanowi braterska 
wspólnota (koinonia). Współkształtują ją: świadectwo przepowiada-
nego Słowa, uczta eucharystyczna - wraz z budowaniem wspólnoty z 
Chrystusem pośrodku. Podobnie jakim jest sam podmiot wydarzenia-
człowiek, takim staje się ów wielopoziomowy i mnogi w bogactwie 
treści i sposobach realizacji proces, którego trzon stanowią różno-
rodne ugrupowania oraz style religijno-kościelnego życia i duchowo-
ści. Wszędzie na jego przeszkodzie staje nieprzejednany wróg, tj. 
grzech w postaci pychy i egoizmu. To w grzechu - zdaniem Papieża - 
tkwi źródło wszelkiego relatywnego indywidualizmu i swawoli mo-
ralnej, fetyszystycznego zadufania we własną moc i postęp, np. na-
ukowy, humanistyczny… Zresztą wszelkie idolatrie <ponowocze-
sności> zaprzeczają wprost lub pośrednio istnieniu Boga, kiedy od-
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wiecznemu zapędowi człowieka do życia i stanowienia bez Boga 
można przeciwdziałać autentycznymi i zbiorowymi wysiłkami spo-
witego Łaską wiary chrześcijanina. Ma to być nie tyle przemyślnie, 
super zorganizowana działalność duszpasterska, ile raczej czyniona 
w prostocie i autentyzmie świadectwa droga odnowy świadomości, 
postaw i zaangażowań ewangelizacyjno-humanizacyjnych chrześci-
jańskich wspólnot, którym będzie dane przełamywać wiarygodnie i 
skutecznie napotykane dylematy indywidualne i społeczne <pono-
woczesności>. W rozwiazywaniu wspomnianych dylematów tej 
epoki i jej relatywistycznej mentalności przysłużą się żywe wspólno-
ty, przepojone mocą przekonywującego świadectwa, które dokona 
się w szeregu akcji zwyczajnych i specjalnych oraz w klimacie 
współpracy i dialogu. Wtedy też pojawi się szereg wspólnych kon-
cepcji i inicjatyw ewangelizacyjnych wewnątrz Kościoła oraz koope-
racji humanizacyjno-społecznych Kościoła wespół ze strukturami 
świeckimi, z reguły neutralnymi lub nawet misji kościelnej przeciw-
nymi. Dzieło o imieniu < diakonia koinonii> może być rzeczywiście 
ogromne, pozwalające przełamywać liczne bariery, jeśli zważy się, 
iż rozpocznie się je od samej struktury podstawowej, tj. rodziny i 
będzie odpowiednio rozwijane poprzez różnorodne style i formacje 
ugrupowań religijno-kościelnych - kończąc na akcjach poza parafial-
nych, a nawet pozakościelnych. Wystąpi wtedy rzeczywiste multum 
odniesień typu bezpośredniego i pośredniego, które zniosą istniejąca 
w szeregach Kościoła i poza Nim izolację. Ów organizacyjno-
funkcjonalny front wierzących wraz z ludźmi dobrej woli, przeciw-
stawi się złudnemu anty uniwersalizmowi, obłędem progresizmowi i 
wszelkiemu relatywizmowi, które każą wierzyć w siłę umysłu czło-
wieka pozbawionego transcendencji i uniwersalnych wartości. To 
paradoksalne zacieranie chorób <ponowoczesności> w mocy Łaski 
<Bożego człowieka>, stanie się wobec wątpiących i pozbawionych 
wiary drogą ewangelizacji, którą kapitalnie streszczają papieskie 
priorytety <cywilizacji miłości> wraz z ubogacającą ją <opcją prefe-
rencyjną na rzecz ubogich>.  

Reasumując - kształtowanie żywych i świadczących wspólnot 
to istotne ogniwo powodzenia akcji ewangelizacyjnej na drodze for-
mowania człowieka wedle <chrystusowej miary>, który skutecznie 
przeciwstawi się postępującej degradacji współczesnej cywilizacji, 
stanie się rzeczywistym panaceum na lęki i niepokoje zadurzonego 
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idolatriami <ponowoczesności> „pogromcy” Boga: tylko pytanie - 
czyjego i w jakim celu! Stąd wielka uwaga i nadzieja Kościoła skła-
dana w różnorakich, mieniących się wielobarwnym obliczem i mocą 
Ducha Świętego wspólnot, które urastają do rangi rzeczywistych 
podmiotów ewangelizacyjnych; będą to - rodziny, różne gremia reli-
gijno-kościelne, parafie i struktury lokalne - kończąc na wielkiej 
wspólnocie Kościoła Powszechnego (54). 

Czwarty i ostatni element eklezjogenezy na drodze odnowy 
człowieka i jego społeczności stanowi służba w miłości (diakonia). 
Zawiera ona istotę posłannictwa Kościoła jako uwiarygadniająca 
wszystko to, co głosi w Słowie i celebruje w misteriach. Zresztą nie 
ma możliwości szerzenia Dobrej Nowiny bez jej egzemplifikacji, 
podobnie jak nie ma rozwoju i uświęcenia człowieka bez otwarcia 
się na innych w bezinteresownym darze miłości. Szczególnie ten dziś 
- istotnie dookreślający w sensie teologiczno-społecznym misję Ko-
ścioła - pierwiastek zwykło uważać się za koronny przykład świa-
dectwa wiary wierzących i ich siły apostolskie. Potwierdzać i 
wzmacniać ten fakt mają dzieła różnorodnych struktur i wspólnot 
religijno-apostolskich oraz rozwijana pomiędzy nimi oraz optymali-
zująca efekty ewangelizacji współpraca wszelkich jej podmiotów 
formalnych i nieformalnych. Zasadniczy rdzeń dzieła stanowić mają 
wspólnoty i charyzmaty wierzących, które wesprą grupowe i spe-
cjalne, zorganizowane i spontaniczne, postacie ewangelizacji. Znając 
drzemiące w człowieku i jego społecznościach tendencje, moce i 
możliwości samorealizacyjne Kościoła oraz kształtujące Jego dojrza-
łość i odpowiedzialność podmioty, stara się Papież zestawić w spo-
sób harmonijny aspekty antropologiczne z teologicznymi w propo-
nowanej wizji nowej ewangelizacji, która ukształtuje <cywilizację 
miłości>. Dlatego na drodze osobowo-wspólnotowej samoaktualiza-
cji Kościoła, tj. w przeorientowywaniu mentalności wierzących i 
praktyk ewangelizacji, zakładających wszelkie wyznaczniki teolo-
giczno-kościelne, a nie tylko parametry antropologiczne i socjolo-
giczne, trzeba uwzględniać: akcje przygotowawczo-formacyjne w 
postaci dzieł katechizacyjnych i pedagogizacyjnych wobec rodzin, 
młodych i dorosłych; wspólnie prowadzone przez duszpasterstwo i 
świeckich inicjacje liturgiczno-sakramentalne, wzajemnie organizo-
wane dzieła humanizacyjno-społeczne, np. kulturalne, oświatowe, 
gospodarcze…; zaangażowane w misję oraz współpracujące z zain-
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teresowanymi ludźmi „dobrej woli” struktury i wspólnoty społeczno-
kościelne. Nakazuje Ojciec Święty traktować je jako wymóg i we-
zwanie (55). 

Warto dodać, iż wspólnotowo-służebną (koinonijno - diako-
nijną) drogę odnowy człowieka ery <ponowoczesności> urzeczy-
wistniają dwa przenikające się nurty: 1/ strukturalno-organizacyjny, 
akomodujący i zarazem optymalizujący misję nowej ewangelizacji 
do obecnych warunków społeczno-kościelnych poprzez zasadne i 
przejrzyste rekonstrukcje jej treści, form i metod; poprzedzać je win-
na rzeczowa, najczęściej psychologiczna i socjologiczna analiza oraz 
diagnoza pastoralna odnośnie przedsięwzięć praktycznych, w której 
wystąpią takie struktury i kategorie ewangelizacyjne jak: rodzina, 
rozwijane w parafii duszpasterstwo zwyczajne i specjalne, różne 
typy apostolatu i wspólnot, ich partnerski dialog i współpraca oraz 
inne działające podług własnych kompetencji i zadań podmioty. Ten 
oparty na podstawach antropologii teologicznej nurt zakłada ko-
nieczność prowadzenia odpowiedniego przygotowania oraz równo-
ległej przeprowadzanej, akcji formacyjno-wychowawczej wszystkich 
zainteresowanych stron; 2/ wspólnotowo-funkcjonalny, który otwo-
rzy wszelkie podmioty na rozwój relacji i dzieł społeczno-
ewangelizacyjnych. Najlepszymi momentami ich rozpoczęcia oraz 
rozwoju będą: głównie - Eucharystia oraz sakramenty odnowy, 
zwłaszcza sakrament Pojednania; występujące w całej różnorodności 
i dynamice osobowo-religijnej wspólnoty, w których człowiek i Ko-
ściół realnie odnajdzie się i urzeczywistni (56).  

  
Podsumowanie 
Jak odległa od siebie jest wizja tych dwóch antropologii, mo-

gliśmy prześledzić na przykładzie powyższych rozważań. Trudno 
uwierzyć, iż są to spojrzenia rzeczywiste, a jednocześnie tak sobie 
różne: pierwsze, które kontrastuje, wręcz wyklucza się z papieskim. 
Podobnie jest w przypadku chrześcijaństwa, które miało niejedno-
krotnie we wrogich sobie społeczeństwach niezliczone zastępy wy-
znawców i męczenników zwyczajnej oraz heroicznej wiary. Opcja 
antropologiczna <ponowoczesności> rodzi wiele uzasadnionych i 
zarazem sprawdzalnych w historii obaw i zagrożeń, które przybierały 
dla człowieka i jego społeczności smutne oraz tragiczne w konse-
kwencjach kształty. Jeśli można wybierać rozsądnym rozumem 
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człowieka wiary, to propozycja Świętego - oparta na wiekopomnych 
fundamentach Przekaźników Objawienia - jest ofertą niepodważalną, 
bowiem gwarantowaną przez samego Boga.  

Po co więc szukać jakiejś kolejnej, opartej na przemijalnej i 
wątpliwej idolatrii <ponowoczesności> propozycji, jeśli ukazuje 
Papież całą prawdę o człowieku na <Boży obraz i podobieństwo> /I/. 
Dramatem każdej epoki - szukającej szans i możliwości swojej toż-
samości i samorealizacji na bazie tylko ludzkiej - jest zasadzająca się 
w grzechu pokusa zła, która przekonuje, iż człowiek bez swego Mo-
codawcy jest w stanie zbudować własne królestwo i zastąpić Boga. 
Ta nieobliczalna w skutkach i zarazem szatańska pokusa, która ist-
nieje od zarania ludzkości, powtarza się wciąż przybierając wciąż 
niewiarygodnie zwodnicze oblicza. Jak zaznaczyliśmy na przykła-
dzie dzisiejszych idolatrii, oferta <ponowoczesności> jest wyjątkowo 
powabna, zaś jej logos - co sprawia odwiecznie wrogi człowiekowi 
szatan - jest podstępnie otumaniany fenomenem ludzkiej potęgi my-
śli i wynalazków, który wmawia ich twórcom, że to triumf wyzwo-
lonego od Boga człowieka. Dlatego tym bardziej jest ów plon nie-
bezpieczny i zbierający tak wielkie żniwo w zagonach ludzkiej duszy 
i jego społeczności. Wyjątkowe zagrożenie stanowi – chlubiący się 
mocą rozumu ponowoczesnego człowieka - postmodernizm wraz ze 
swoim relatywizmem oraz ślepą wiarą w ewolucyjny progresizm, 
które pragną zbudować już po raz kolejny, rajski Babilon /II/. I tu 
znów historia zatacza swój krąg, zaś Papież jednoznacznie przypo-
mina i uczy, iż dobro oraz przyszłość człowieka tkwi w mocy nad-
przyrodzonej wiary oraz jego społeczności Bogiem silnej. W świetle 
zarysowanych refleksji dotyczących ogólnospołecznych miraży 
człowieka i labiryntów ponowoczesnej antropologii, wykład biblij-
no-chrystologiczny Papieża na temat człowieka brzmi wymownie jak 
manifest-apel, od którego nie można odstąpić w obliczu zagrożeń, 
które wystawiają światu przepustkę na dalsze <być> albo <nie być>. 
Alternatywnym wyborem absurdalności ponowoczesnej perspektywy 
staje się papieska propozycja <cywilizacji życia i miłości>. Jest to 
wyjątkowa szansa dla uzbrojonego w moc Łaski współczesnego 
człowieka. Jej podstawę wyznacza papieska antropologia teologiczna 
ze szczególnym w niej miejscem godności ludzkiej, w jakiej jest 
człowiek pierwszą i podstawową drogą Kościoła (57). Dlatego w 
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duchu tej opcji odnowę człowieka i jego społeczności mają urzeczy-
wistniać cztery elementy eklezjogenezy /III/. 

  
Summary 
<Postmodern> man in terms of Pope John Paul II’s theologi-

cal anthropology 
Based on our reflections, we could trace how far apart are the 

two anthropologies. It is hard to believe that the two visions are real, 
and yet so different. The first vision contrasts or even excludes the 
papal view. The same was true in the case of Christianity, which 
always had countless numbers of believers and martyrs of ordinary 
and at the same time heroic faith in hostile societies. The anthropo-
logical option of <postmodernity> raises many legitimate and also 
verifiable fears and threats that had sad and tragic consequences for 
people and their communities. If one can choose by reason and by 
faith, then the Pope’s proposal is an unquestionable choice, since it is 
based on the immortal sources of Revelation and guaranteed by God 
Himself. 

There is no reason to look for another proposal, the one based 
on passing and questionable idolatry of <postmodernity>, when the 
Pope shows us the truth about man created in <God's image> /I/. 
Every age seeks opportunities and chances to express its identity and 
self-realization on the basis of nature only. The drama of every age 
lies in the temptation of evil, originating from sin, which leads us to 
believe that a man without his Principal can build his own kingdom 
and replace God. This unpredictable and at the same time satanic 
temptation, which has existed since the dawn of mankind, repeats 
itself and constantly assumes incredibly deceptive faces. As exempli-
fied by today's idolatries, the offer of <postmodernity> is extremely 
attractive. Because of Satan, its logos is deviously bemused by the 
power of human ideas and inventions. This phenomenon makes hu-
mans believe that it is the triumph of their power over God. That is 
why this yield is so dangerous and reaps such great harvest in the 
depths of the human soul and human communities. Postmodernism 
poses an exceptional threat for postmodern human mind which takes 
pride in its power. Along with its relativism and blind faith in evolu-
tionary progressivism, it wishes to build another heavenly Babylon 
on earth /II/. And here again the story comes full circle, while the 
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Pope clearly reminds us and teaches that the welfare and future of 
man lies in the power of supernatural faith and God-driven com-
munities. In the light of our reflections relating to social mirages of 
man and labyrinths of postmodern anthropology, the Pope’s biblical 
lecture about man sounds like a manifesto. It is an appeal, which 
cannot be abandoned in the face of threats that allow the world <to 
be> or <not to be>. The Pope’s proposal, <civilization of life and 
love>, can be an alternative to absurdity of the postmodern perspec-
tive. This is a unique opportunity for modern man, armed with the 
power of Grace. It is based on John Paul II’s theological anthropolo-
gy with an emphasis on human dignity, where man is the primary 
and fundamental way of the Church. Therefore, in the spirit of this 
proposal, the renewal of man and his communities is to be realized 
by the four elements of ecclesio genesis /III/. 
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(54) Zob. B. Biela, Wspólnota religijna, [w:] Leksykon teologii pasto-
ralnej. Red. R. Kamiński, Lublin 2006, s. 912-916; F. Klostermann, Prinzip 
Gemeinde. Gemeinde als Prinzip der kirchlichen Lebens und der Pastoral-
theologie als der Theologie dieses Lebens, Wien 1965, s. 25 i n; por. M. 
Pokrywka, dz. cyt., s. 584-587. 

(55) Zob. ChL 15, 37, 5; tenże, Homilia z 12.06.1987, Gdańsk 1987; 
KKK 1877-1878 / Katechizm Kościoła Katolickiego - Poznań 2002/; por. R. 
Kamiński, Diakonia, [w:] Encyklopedia Katolicka. T. 3, Lublin 1979, k. 
1249-1250; J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w świecie. T. 1: Świat i 
wspólnota, Lublin 1997; M. Pokrywka, Wspólnota, [w:] Jan Paweł II, Ency-
klopedia Nauczania Moralnego, s. 584-587; A. Silvestrini, Nowa ewangeli-
zacja w świecie współczesnym, „Communio” (pol) 1993, nr 8, s. 185-193; 
M. Spieker, Misja człowieka świeckiego w świecie, tamże, s.335-349 

(56) Zob. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Nauczanie społeczne 
Kościoła w skrócie, Wrocław 1992, s. 63 i n; por. T. Borutka, Zadania społecz-
ne laikatu, Bielsko-Biała 1996; A. Exeler, Od obsłużonej parafii do współtrosz-
czącej się wspólnoty, „Seminare” 1983, s. 5 i n; Z. Narecki, Apostolstwo świec-
kich w Kościele współczesnym, „Życie Katolickie” 1987, nr 10, s. 41-61; tenże, 
Trwała rola apostolstwa jednostkowego i rosnąca rola apostolstwa zbiorowe-
go, [w:] Kościół - świat - świeccy, Warszawa1988, s. 87-101; J. Vanier, Wspól-
nota, Kraków 1985; A. Zuberbier, Wspólnota, [w:] Słownik Teologiczny. T. 2. 
Red. A. Zuberbier, Katowice 1989, s. 380-381. 

(57) Zob. RH 8. 
* Dokonujące się obecnie przemiany społeczno-kulturowe zwie się często 

terminem <ponowoczesność> lub <postmodernizm> po to, aby sprowadzić do 
wspólnego miana różne postacie współczesnego społeczeństwa: konsumpcyjne-
go, usługowego, komercyjnego, informacyjnego, rozrywkowo-przeżyciowego, 
indywidualistycznego, aktywności, itp. Wszystkie one wskazują na kontynuację 
wcześniejszych faz rozwojowych, aczkolwiek może to być tylko konsekwencja 
czy radykalna faza jednego i wiele dłuższej trwającego procesu przeobrażeń 
społecznych. Pojęcie <ponowoczesności> oraz związany z nim <postmoder-
nizm>, nie są sztucznymi wymysłami naukowców, filozofów, artystów, itp., lecz 
cała rzeczywistość zyskuje znamion postmodernistycznych, które przyjmują 
nowe kontury <ponowoczesności>. Socjologia kreśli tę nową rzeczywistość jako 
przedmiot swoich zainteresowań badawczych, jako nowy fenomen czy zjawisko 
społeczne /Zob. Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 
1994; J. Mariański, Religia i Kościół miedzy tradycją i ponowoczesnością. Stu-
dium socjologiczne, Kraków 1997, s. 21 i n; tenże, Ponowoczesność a religia, 
[w:] Leksykon socjologii religii: zjawiska - badania - teorie, dz. cyt., s. 300/. 
 



 

 58 

 
Monika Torczyńska 

 
O samotnym tłumie w czasach umasowionej kultury  

(w krytycznej myśli filozoficznej) 
 
Wstęp 
Jednym z najbardziej znaczących wyróżników współczesnego 

zachodniego świata jest niewątpliwie jego przepełnienie. Truizmem 
staje się stwierdzenie, iż dzisiejsze społeczności egzystują w prze-
ludnionych osiedlach, nabywają towary w zatłoczonych sklepach, do 
których dojeżdżają przeładowanym wagonem kolejki podmiejskiej, 
tramwaju lub metra. Tłumy trwale wpisują się w społeczną panoramę 
umasowionej rekreacji i rozrywki. Kreują przestrzeń wypełnionych 
podróżnymi dworców czy lotnisk. Definiują wnętrza obleganych 
przez turystów zbytków. Tłumy zdają się być tak wszechobecnym 
towarzyszem życia każdego z nas, że skutecznie zagłuszają nasze 
poczucie odrębności i pochłaniają naszą indywidualność. Stają się 
one zatem niezbywalnym emblematem ponowoczesnego społeczeń-
stwa. Nie da się jednak zignorować faktu, iż w takich okoliczno-
ściach „paradoksalnie bardzo często […] społeczeństwo powoduje 
samotność swoich członków”1. Wiele jednostek – niekiedy całymi 
latami i dekadami – doświadcza stanu określanego jako „samotność 
w tłumie”.  

Przeludnione, umasowione społeczeństwo, w którym „roz-
puszcza się” indywidualna tożsamość podmiotu, wytwarza w czło-
wieku nie tylko poczucie zagubienia, lecz również „wyizolowanie, 
obcość, dystans – zarówno wobec bliskich, jak i wobec Innego”2. 
Celem referatu jest analiza wybranych filozoficznych koncepcji do-
tyczących procesu przepełnienia, przeludnienia współczesnych 
wspólnot oraz – co równie istotne – refleksja na temat ceny, jaką 
przychodzi nam płacić za owo przeludnienie. A jest nią zatracenie 

                                                 
1 E. Jundziłł, R. Pawłowska, Pedagogika człowieka samotnego, Wy-

dawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2000, s. 21. 
2 W. Burszta, P. Majewski, E. Sekuła, Wstęp [w:] Tożsamość i samot-

ność. Komentarze młodego pokolenia, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psy-
chologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2001, s. 7. 
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własnego „ja” w obrębie samotnego tłumu. Zagubiona w tłumie jed-
nostka nie posiada „samodzielności poruszania się, odnosi wrażenie, 
jakby była wszędzie i nigdzie […] ma poczucie nieokreślonego nie-
pokoju, nie umie odpowiedzieć na pytanie, ku jakiemu celowi zmie-
rza jej życie, co w konsekwencji pogłębia poczucie samotności 
człowieka otoczonego >>przyjaciółmi<<”3, doznającego de facto 
głębokiej alienacji, deformującej – jak twierdził H. Marcuse – samą 
istotę człowieka.  

 
Tłum – umasowienie – przepełnienie  
Ponowoczesne realia społeczne kojarzą się – jak stwierdzili-

śmy we wstępnych uwagach – z umasowionym transportem i komu-
nikacją, a także z umasowioną turystyką, edukacją, konsumpcją, 
rozrywką, zabawą etc. Całokształt tych zjawisk tworzy w sumie 
umasowioną kulturę4. Ogromną bolączką wspólnot masowych jest 
niedostateczna podaż (ujmowanej zarówno fizycznie, jak i symbo-
licznie) przestrzeni dla tych wszystkich, którzy w kulturze masowej 
na co dzień uczestniczą. Znakiem naszych czasów jest „walka” o 
miejsce parkingowe lub o miejsce siedzące w komunikacji publicz-
nej, ale też o bilet na koncert czy wydarzenie sportowe. Społeczeń-
stwo masowe to społeczeństwo ciasnoty i tłoku w obleganych cen-
trach handlowych, multipleksach, strefach atrakcyjnych turystycznie 
etc. Teoretycy opisujący owo zjawisko zgodnie odnotowują, iż po-
wyższe okoliczności współżycia społecznego stanowią źródło po-
ważnych wyzwań i problemów w egzystencji współczesnego czło-
wieka. W obecnym pejzażu społecznym, gdziekolwiek spojrzymy 
łatwo da się zauważyć, iż rozrastające się „miasta pełne są ludzi […] 
Hotele pełne gości […] Kawiarnie pełne są konsumentów. Promena-
dy pełne są spacerowiczów […] Plaże pełne są zażywających kąpieli. 
To, co kiedyś nie stanowiło żadnego problemu, a mianowicie: znale-

                                                 
3 J. Gajda, Samotność i kultura, Instytut Wydawniczy Związków Zawo-

dowych, Warszawa 1987, s. 37. 
4 Zob. uwagi dotyczące specyfiki kultury masowej zawarte w publikacji 

M. Torczyńskiej pt. Samotność, niepewność, zagubienie – J. Ortega y Gas-
set o kulturze masowej i jej przedstawicielach [w:] J. Zimny (red.), Samot-
ność: wybór czy konieczność, Wydawnictwo Katedry Pedagogiki Katolic-
kiej KUL, Stalowa Wola 2014, s. 122-123. 
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zienie miejsca, obecnie zaczyna być powodem niekończących się 
kłopotów”5. Oczywiście, nie chodzi tu wyłącznie o kłopoty o charak-
terze urbanistycznym, lecz o problemy natury psycho-społecznej. 
Przeludnione przestrzenie stają się często przestrzeniami „odspo-
łecznymi”, oddanymi we władanie tłumu, nieustannie zasysającego 
do swego wnętrza kolejne jednostki ludzkie. Są one pozbawiane 
indywidualności i degradowane do roli anonimowego członka masy, 
którego – gdy zachodzi taka potrzeba – ewidencjonuje się przy po-
mocy numeru wydawanego w zatłoczonej placówce pocztowej czy w 
przepełnionej przychodni lekarskiej.  

J. Ortega y Gasset, mówiąc o przeludnieniu oraz jego społecz-
nych konsekwencjach, używał terminu „aglomeracja”. Zjawisko 
aglomeracji oznaczało według niego tyle, co pełność, bądź precyzyj-
niej rzecz ujmując – przepełnienie. „Aglomeracja, przepełnienie – 
były to zjawiska, które niegdyś należały do żadności […] Teraz […] 
gdziekolwiek spojrzymy, mamy przed oczami tłumy […] Tłum stał 
się widoczny, zajął w społeczeństwie miejsce uprzywilejowane”6. 
Jest to tłum bezustannie mobilny i ciągle konsumujący dobra ofero-
wane przez masową kulturę. Tłum odsuwający na margines rozwa-
żania dotyczące tego, jaki właściwie sens ma pospieszne przemiesz-
czanie się i orgiastyczna konsumpcja, której z zapałem się oddaje. 
Charakterystyczną cechą tłumu jest bowiem jego bezrefleksyjność 
oraz automatyczne naśladownictwo rozpowszechnionych wśród mas 
idei, pragnień i działań.  

 
Homogeniczność i hermetyczność tłumu 
W wielu koncepcjach ukazujących specyfikę tłumu często pod-

kreśla się jego mentalną oraz intelektualną homogeniczność łączącą 
się z procesem zanikania indywidualności poszczególnych przedsta-
wicieli tłumu. W tyglu stworzonym przez tłum – jak dowodził G. le 
Bon – „zacierają się umysłowe właściwości jednostek oraz ich indy-

                                                 
5 J. Ortega y Gasset, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, tłum. P. Ni-

klewicz, H. Woźniakowski, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warsza-
wa 1982, s. 4. 

6 Tamże, s. 6. 
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widualności. Różnorodność stapia się w jednorodność”7. Unikalna 
tożsamość, wyjątkowość charakteru czy osobowości ludzkiej staje się 
mało znaczącym i wręcz zbędnym elementem morfologii tłumu przy-
bierającego postać jednorodnej masy. Z tego powodu, jak wyżej 
wspomnieliśmy, charakteryzując tłum, badacze zgodnie stosują okre-
ślenia takie jak bezrefleksyjność, automatyzm myślenia, skłonność do 
powielania komunałów etc. J. Ortega y Gasset, opisując kondycję 
intelektualną przedstawiciela tłumu, twierdził, iż charakteryzuje się on 
hermetycznością duszy oraz intelektu nie aspirującego do osiągnięcia 
szczególnie wysokich poziomów. Przeciwnie – w podlegającej aglo-
meracji wspólnocie ceniona jest przeciętność i pospolitość. Jednostka 
przeciętna pozbawiona jest umiejętności samodzielnego rozumowania. 
Stąd zazwyczaj korzysta z rozpowszechnionych schematów i stano-
wisk intelektualnych. Jak podkreślał hiszpański uczony, „człowiek 
przeciętny ma w swojej duszy zestaw gotowych >>myśli<<, brak mu 
jednak umiejętności myślenia”8.  

Przedstawiciela tłumu, obok hermetyczności intelektu cechuje 
również egocentryzm i brak zainteresowania sprawami Innego. 
Oznacza to, iż horyzonty świata społecznego wyznaczane są grani-
cami tłumu. Poza jego obrzeżami nie ma – jak się wydaje – obiektów 
godnych uwagi człowieka masowego. Tak skonstruowane pole per-
cepcji znamionuje kogoś, kto „zaskorupił się w sobie. Dlatego też 
mamy obecnie do czynienia z masą, która […] jest sama hermetycz-
nie zamknięta, nie troszczy się o nic i o nikogo”9 spoza bliskiej mu 
tkanki tłumu. 

 
Psycho-społeczne wyróżniki tłumu 
Powyższe atrybuty tłumu warto uzupełnić o dane odzwiercie-

dlające sposób jego funkcjonowania. Gustaw Le Bon w swojej kla-
sycznej pracy zatytułowanej Psychologia tłumu wskazał kilka – aktu-
alnych również dzisiaj – jego wyróżników, i są to przede wszystkim:  

• brak poczucia odpowiedzialności – jak uczy doświadczenie 
społeczne, każda „jednostka w tłumie, już choćby pod wpływem 

                                                 
7 G. le Bon, Psychologia tłumu, tłum. B. Kaprocki, Wydawnictwo 

PAVO, Warszawa 1997, s. 16. 
8 J. Ortega y Gasset, dz. cyt., s. 83. 
9 Tamże, s. 73. 
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samej jego liczebności, nabywa pewnego poczucia niezwyciężonej 
potęgi, dzięki czemu pozwala sobie na upust tym namiętnościom, 
które będąc sama z pewnością by stłumiła. Nie będzie ona panować 
nad sobą, bo znika z jej duszy poczucie odpowiedzialności, które 
zawsze hamuje jednostkę; tłum, będąc zawsze bezimienny, jest tym 
samym i nieodpowiedzialny”10. Tę cechę tłumu łatwo można zaob-
serwować choćby podczas „bitew” wszczynanych przez zdetermi-
nowaną klientelę dorocznych wyprzedaży sklepowych. Konsumenci 
pożądający przecenionych wyrobów w sposób oczywisty kojarzą się 
z tzw. tłumem nabywającym lub rabującym, który nie stroni od sto-
sowania siły, agresji czy aktów wandalizmu dla osiągnięcia upra-
gnionej zdobyczy. W końcowym efekcie nie może się zatem obejść 
bez dewastacji lokalu lub – co gorsza – fizycznych urazów zdarzają-
cych się podczas wyścigu od drzwi do półek z towarem; 

• bezwolne naśladownictwo – obrazowo określane jako zaraź-
liwość. Jak podkreślał w swoich rozważaniach francuski myśliciel: 
„zaraźliwość uczuć i czynów w tłumie do tego stopnia potrafi opa-
nować jednostkę, że poświęci ona osobiste cele dla celów wspól-
nych. Cecha ta jest przeciwna naturze człowieka, ale każdy jest na 
nią podatny, kiedy staje się cząstką tłumu”11. W ten sposób poszcze-
gólni uczestnicy tłumu przeistaczają się w zbiorowe ciało o ponadin-
dywidualnej teleologii, rozpowszechnionej dzięki mechanizmom 
identyfikacji czy naśladownictwa. W tym kontekście trzeba dodać, iż 
przedstawiciele tłumu często skłaniają się do danej idei bądź dobra 
materialnego nie dla nich samych, lecz dla gratyfikacji jaką jest kom-
fort psychiczny człowieka, który osiąga to, co inni (krewni, sąsiedzi, 
współpracownicy) już posiadają, ponieważ – jak głosi komunikat 
reklamowy – jest on przecież tego warty; 

• atrofia woli i rozsądku – następująca jakby pod wpływem 
swoistej hipnozy. Hipnotyzerem bywa zazwyczaj jednostka pełniąca 
rolę idola masowej wyobraźni. W kulturze masowej nie brakuje – jak 
wiadomo – charyzmatycznych postaci ze sceny artystycznej, poli-
tycznej czy gospodarczej. Ich oddziaływania powodują, że u prze-
ciętnego przedstawiciela tłumu „świadomość swego >>ja<< […] 
zanika, zanika też wola i rozsądek […] Taki jest w przybliżeniu stan 
                                                 

10 G. le Bon, dz. cyt., s. 16. 
11 Tamże, s. 16-17. 
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jednostki będącej składnikiem tłumu. Traci ona przede wszystkim 
świadomość swych czynów”12, które podejmowane są nie tyle w 
wyniku własnych pragnień i wyborów, lecz ze względu na sugestie 
płynące ze strony określonego guru cenionego wśród mas. Nie bez 
znaczenia jest, że w społeczeństwie masowym może nim być nie 
tylko polityk bądź specjalista od spraw rynku, lecz równie często – 
celebryta, artysta czy sportowiec. Ponadto nie można zapominać o 
tym, iż każdego uczestnika tłumu cechuje „dążność do jak najszyb-
szego urzeczywistnienia sugerowanych idei. Jednostka przestaje być 
samą sobą, staje się automatem, którym kieruje wola narzucona”13 
przez kolejnych „hipnotyzerów” mas. 

W tłumie działamy bezrefleksyjnie, impulsywnie, a nawet in-
stynktownie, z czego zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy. Widać to 
wyraźnie na przykładzie tłumów zapełniających stadiony, hale wi-
dowiskowe czy plenery wykorzystywane do wszelkich przedsię-
wzięć o charakterze masowym. Tłumy fanów na widowniach całego 
świata, tłumy konsumentów wszelkich centrów handlowych, tłumy 
uczestniczące w masowych wiecach i demonstracjach politycznych 
w najdalszych zakątkach globu wyglądają podobnie – jak wspólnota 
istot sterowanych nie logiką, lecz emocjami. Według G. le Bona 
przyjąć można, iż „każda jednostka, stając się częścią tłumu […] 
staje się […] niewolnikiem instynktów […]. Cechuje ją zdolność do 
wykonywania takich czynów, jakie są sprzeczne z jej najoczywist-
szym interesem”14. Co oznacza, że jeśli nie działa ona w swoim wła-
snym interesie, to realizuje interes cudzy (polityczny, ekonomiczny 
etc.). W ten sposób funkcjonuje podmiot określany przez H. Marcu-
se’a mianem człowieka jednowymiarowego. 

 
Samotność konsumenta jednowymiarowej kultury 
H. Marcuse, w swoich rozważaniach dotyczących egzystencji 

umasowionych i uprzemysłowionych wspólnot Zachodu, opisuje 
„wzrastającą alienację człowieka w nowoczesnym, wysoko rozwi-

                                                 
12 Tamże, s. 17. 
13 Tamże, s. 18. 
14 Tamże, s. 18 
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niętym społeczeństwie”15. Analizuje on takie zjawiska alienacyjne, 
jak np. dominacja zasady wydajności, panowanie aparatu admini-
stracji nad jednostką oraz jednowymiarowy język i myślenie prze-
ciętnego przedstawiciela tłumu16. Powyższe problemy generują sze-
reg niekorzystnych procesów społecznych, które w ostatecznym 
rozrachunku przyczyniają się do rozwoju oraz rozpowszechnienia 
tzw. kultury jednowymiarowej.  

Jak podkreśla W. Gromczyński, analizując filozoficzno-
społeczną refleksję H. Marcue’a, człowieka jednowymiarowego 
cechuje „postawa ekspansywna, wymagająca ciągłego, nie znającego 
kresu >>transcendowania<< zastanej rzeczywistości, co w efekcie 
generuje uczucie stałego niedosytu, napięcie psychiczne, >>cierpie-
nie<<”17 kogoś, kto nie jest w stanie zaspokoić swojego apetytu. 
Łatwo zostaje on zatem sprowadzony do roli konsumenta. Według 
H. Marcuse’a, w rozwiniętych technologicznie, umasowionych 
wspólnotach mówić można o wyłącznie utylitarnym funkcjonowaniu 
jednostki w machinie społecznej18 zaprogramowanej przede wszyst-
kim na zysk oraz jego konsumpcję. W takich okolicznościach, słusz-
nie zauważa A. Walecka-Rynduch, „człowiek nie jest w stanie roz-
różnić tego, czego chce od tego, czego chce od niego kultura, stając 
się tym samym bezmyślnym konsumentem […], który nie uświada-
mia sobie własnych potrzeb. W istniejącym uniwersum sztucznych 
potrzeb i satysfakcji związanych z ich zaspokajaniem jednostka ma 
złudne poczucie wolności i szczęścia, w istocie zaś jest zreifikowana, 
a świadomość wyobcowania”19 zostaje zamaskowana przez głęboko 
zinternalizowany konsumpcyjny sposób egzystencji. Fałszywe, 
sztucznie wygenerowane potrzeby skutkują utratą niezależności my-
śli, zawieszeniem swobodnej inicjatywy oraz publicznych i prywat-
nych swobód podmiotu, zaś w ostatecznym rozrachunku prowadzą 

                                                 
15 W. Gromczyński, Wstęp [w:] H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy, 

tłum. S. Konopacki, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1991, 
s. XXX. 

16 Tamże, s. XXX. 
17 Tamże, s. XXVI. 
18 Tamże, s. XXV. 
19 A. Walecka-Rynduch, Kultura afirmatywna w ujęciu Herberta Mar-

cuse, „Estetyka i Krytyka” 2007-2008,  nr 13-14, s. 310. 
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do stłumienia ludzkiej indywidualności. Jednostka wtłoczona zostaje 
w ekonomiczno-techniczne status quo, którego system produkcji i 
dystrybucji dóbr jest swoistą realizacją idei społeczeństwa o charak-
terze totalitarnym. Przedstawiając specyfikę uwikłania człowieka-
konsumenta w całokształt stosunków społecznych należy podkreślić, 
iż „aparat produkcyjny oraz dobra i usługi przezeń wytwarzane 
>>sprzedają<<, czy też narzucają system społeczny jako całość. 
Środki masowego transportu i komunikacji […] niepowstrzymany 
zalew produkcji przemysłu rozrywkowego i informacyjnego niosą ze 
sobą […] określone intelektualne i emocjonalne reakcje, które […] 
wiążą konsumentów”20 nie tylko z technologicznie zaawansowaną 
sferą produkcji, lecz również z polityczną i administracyjną, totalną 
„opieką” społeczeństwa nad jego członkami.  

Zewnętrznie generowane zapotrzebowanie społeczne nie-
ustannej konsumpcji wymaga odpowiedniej podaży dóbr i usług, z 
których to każdy potencjalnie korzystać może wedle własnej woli. 
Łączy się z tym niepokojący „fakt kulturowy, na mocy którego jed-
nostka przejawia się jedynie jako podmiot potrzeb, jako instancja 
roszcząca […] Volo, ergo sum – to naczelna zasada i wystarczająca 
perspektywa współczesnego człowieka. Perspektywa pozorna, prze-
jawiająca się bowiem […] w urzeczowieniu podmiotu i jego kultu-
rowej alienacji”21 w społeczeństwie permanentnego konsumpcyjnego 
karnawału. Z czasem świat rzeczy staje się naturalnym punktem 
odniesienia samotnej jednostki. Jej położenie przywodzi na myśl 
sytuację osoby, która dysponując obfitym i smakowitym daniem, 
konsumuje je w samotności, gdyż nie ma nikogo z kim mogłaby się 
podzielić. Jednakże ponosi ona poważne konsekwencje tego procesu, 
bowiem „zadomowienie się podmiotu w świecie towarów jest jedno-
cześnie samowyobcowaniem […] Nastąpiło odwrócenie porządku: 
to, co istotne wzięte jest za to, co pozorne; to, co subiektywne – za 
obiektywne. Kultura wartości wyższych i szlachetnych okazuje się 
zbytecznym rudymentem przeszłości”22. Dzisiaj zastąpiła ją – jak 

                                                 
20 H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy, tłum. S. Konopacki, Pań-

stwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1991, s. 30. 
21 J. Barański, Samotność i nostalgia. Szkice z filozofii kultury, Wydawnic-

two Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2000, s. 70-71. 
22 Tamże, s. 71. 
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dowodzi H. Marcuse – kultura jednowymiarowa, tzn. kultura, naj-
prościej mówiąc, zdominowana przez produkcję i reklamę. Zdaniem 
Filozofa, dominacja produkcji stanowi wyznacznik społeczeństwa 
jednowymiarowego, natomiast wszechobecność reklamy wiąże się z 
wykształceniem jednowymiarowej myśli.  

Jednowymiarowa wspólnota prowadzi egzystencję, którą bez 
większego błędu utożsamić można z życiem samotnego tłumu. 
Funkcjonujący w jej obrębie człowiek – jak podkreślano w klasycz-
nym dziele dotyczącym tego problemu – przyzwyczajony został „do 
społecznych dystansów, do samotności, do noszenia masek niczym 
gracz w pokera. […] drżąc przed samotnością stara się zgubić swój 
lęk nie tylko w tłumie znajomych, lecz również w świecie tworów 
wyobraźni”23 rozpowszechnianych na rynku umasowionej i jedno-
wymiarowej kultury. Jest on stałym klientem zapełniającym multi-
pleksy, hale widowiskowe oraz wszelkie inne przestrzenie oferujące 
masową rozrywkę czy relaks, a przede wszystkim zaś – współczesne 
świątynie konsumpcji, tzn. galerie handlowe. Stąd też kojarzy się on 
z postacią określaną jako homo consumens. 

Sprowadzony do roli konsumenta podmiot staje się uczestni-
kiem permanentnego spektaklu marketingu i reklamy24, wytwarzają-
cego poczucie tzw. fałszywej zażyłości w ramach wspólnoty. Fał-
szywa zażyłość stanowi efekt ustawicznego stosowania w komunika-
tach dla mas spersonalizowanego języka, który zdobywa pierwszo-
planową rolę we współczesnych procesach komunikowania społecz-
nego. Reklama, marketing, polityka, handel niestrudzenie zapewnia-
ją, że „na wyciągnięcie ręki” znajduje się „>>twoja<< autostrada<<, 
>> twój<< ulubiony drugstor, >>twoja<< gazeta, przynosi się ją 
>>do ciebie<<, zaprasza >>ciebie<<. W ten sposób narzucane, stan-
dardowe rzeczy i funkcje są prezentowane jako przeznaczone >>spe-
cjalnie dla ciebie<<. Nie ma znaczenia, czy jednostki, do których są 
one adresowane, w to wierzą”25. Istne jest tylko, iż tłumnie stawiają 
się one (pokonując płatną autostradę) pod drzwiami owego drugstoru 
w dniu wyprzedaży.  

                                                 
23 D. Riesman, N. Glazer, R. Denney, Samotny tłum, tłum. J. Strzelecki, 

Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1971, s. 219. 
24 P. Gębala, Homo consumens, „Studia Medioznawcze” 2008, nr 4, s. 13.  
25 H. Maruse, dz. cyt., s. 124. 
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Sukces czy klęska samotnych w tłumie? 
Wyżej opisane zjawiska powodują, iż człowiek dzień po dniu 

traci kontrolę nad swoim życiem, swoimi preferencjami oraz rze-
czywistymi wyborami. Należy jednak pamiętać, iż w ostatecznym 
rozrachunku nie chodzi wyłącznie o to, że reklamowane towary nie-
postrzeżenie kogoś „indoktrynują, manipulują […]. W miarę jak […] 
produkty stają się dostępne coraz większej ilości jednostek […] in-
doktrynacja, której są nośnikiem, przestaje być reklamą; staje się 
sposobem życia […] W ten sposób wyłania się wzór jednowymiaro-
wej myśli i zachowania”26 bezrefleksyjnego (jakby zahipnotyzowa-
nego) tłumu konsumentów. Równie istotne znaczenie ma problem 
postrzegania i kształtowania przez pryzmat konsumpcji sensu i war-
tości życia. Satysfakcjonujące, szczęśliwe życie jest kwestią nie tyle 
indywidualnej, świadomie obranej ścieżki egzystencji, lecz stanowi 
pochodną zabiegów specjalistów od polityki i sprzedaży. Dzieje się 
tak, ponieważ system jednowymiarowego społeczeństwa oraz jego 
„alienująca siła […] wywiera wpływ na sposób odczuwania i myśle-
nia człowieka, kształtuje jego sposób życia i hierarchię wartości […] 
System oficjalny urabia […] pragnienia jednostki, określa skalę po-
żądanych dóbr i usług oraz wzorce tego, co później ona sama zaczy-
na odczuwać jako swoje szczęście. System ten przenika do wszyst-
kich zakamarków jej […] życia. Steruje nawet jej spontanicznymi 
reakcjami”27, tworząc niepodważalne ramy egzystencji – posłuszne-
go imperatywowi konsumpcji – podmiotu. Szczęście i życiowy suk-
ces wiąże się tu z partycypacją podmiotu w procesie konsumowania, 
który – jak wiadomo – realizowany jest zgodnie z hasłem „im wię-
cej, tym lepiej”. Jest to sukces wyraźnie sytuowany w sferze mate-
rialnej, w obrębie świata rzeczy, a nie relacji międzyludzkich (rodzi-
ny, przyjaźni etc.). Wielu z nas jednak nie dostrzega, iż ten „sukces 
staje się początkiem końca, gdyż przecina więź z grupą […] Może-
my interpretować to jako przestrogę sygnalizującą, co się dzieje z 
człowiekiem, który wyrusza w pościg za swym jednostkowym ce-
lem. Sukces przynosi klęskę”28, jaką jest samotność jednostki w tłu-
mie automatycznie konsumującym kolejne „okazje” cenowe na cy-

                                                 
26 Tamże, s. 30. 
27 W. Gromczyński, dz. cyt., s. XXV-XXVI. 
28 D. Riesman, N. Glazer, R. Denney, dz. cyt., s. 214-215. 
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klicznych wyprzedażach oraz mniej lub bardziej wyszukane rozryw-
ki masowej kultury. Jest to samotność jednostki w tłumie kamuflują-
cym swoją samotność dzięki sytości brzucha i wyobraźni. Warto 
jednak pamiętać o przestrodze J. Ortegi y Gasseta, który w swojej 
refleksji dowodził, że dzisiejsze czasy to „czasy sytości i samozado-
wolenia; a nawet […] arcysamozadowolenia […] Jednak autentyczna 
pełnia życia to nie pełne sytości zadowolenie, sukces”29 łowcy pro-
mocji, o czym zdaje się zapominać oblegający centra handlowe sa-
motny tłum.  

 
Zakończenie 
Zmierzając do konkluzji naszych rozważań, warto po raz 

ostatni oddać głos badaczom, którzy w swoich różnorodnych kon-
cepcjach ukazywali „w jaki sposób współczesna kultura masowa 
podkreśla niebezpieczeństwa samotności, a jednocześnie – cnotę 
podporządkowania się grupie”30, przybierającej niekiedy postać 
bezwolnego tłumu. Wielu z nich, opisując złożone relacje, które 
można wskazać pomiędzy umasowioną kulturą a samotnością jej 
członków, czyniło to w kontekście realiów społeczeństwa konsump-
cyjnego. Jest to zbiorowość ulegająca fałszywym potrzebom, hołdu-
jąca kultowi produkcji, kupowania i gromadzenia coraz większej 
ilości dóbr. „Samotny tłum i samotność w tłumie są to dwa bieguny 
sytuacji społeczeństwa konsumpcyjnego. […] wzrostowi konsumpcji 
dóbr materialnych towarzyszy wzmożona konsumpcja słów i obra-
zów ze środków masowego przekazu”31 oddanych w służbie reklamy 
i marketingu. Te ostatnie nieustannie oferują nam gotowe recepty i 
wzory „jednowymiarowego”, pozbawionego indywidualności życia. 
„Gdyby ludzie […] zdołali odkryć, jak głęboko pogrążeni są w próż-
nych wysiłkach bycia takimi jak inni […] odkryć, że próby ulżenia 
samotności przez ucieczkę w tłum są podobne próbom zaspokojenia 
pragnienia morską wodą – moglibyśmy wówczas oczekiwać, że wię-
cej uwagi poświęcą swoim własnym uczuciom i dążeniom”32, które 

                                                 
29 J. Ortega y Gasset, dz. cyt., s. 30. 
30 D. Riesman, N. Glazer, R. Denney, dz. cyt., s. 214. 
31 J. Gajda, dz. cyt., s. 37. 
32 D. Riesman, N. Glazer, R. Denney, dz. cyt., s. 406. 
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mogłyby się okazać zupełnie inne od tych realizowanych w bezre-
fleksyjnie konsumującym tłumie.  

 
Streszczenie 
Celem artykułu jest analiza wybranych filozoficznych koncep-

cji dotyczących problematyki samotności we współczesnych realiach 
społeczeństwa i kultury masowej. W swoich rozważaniach autorka 
przywołuje trzy krytyczne refleksje na temat wyobcowania człowie-
ka funkcjonującego w obrębie tłumu. Są to filozoficzne poglądy J. 
Ortegi y Gasseta, G. le Bona oraz H. Marcuse’a. Podejmując próbę 
syntezy tych przemyśleń, w artykule przedstawiono problem homo-
geniczności tłumu, scharakteryzowano psychospołeczne wyróżniki 
tłumu oraz opisano konsekwencje samotności jednostki we współ-
czesnym tłumie konsumentów. 

Słowa kluczowe: samotność, tłum, kultura masowa, społe-
czeństwo konsumpcyjne 

 
Summary 
The lonely crowd in the times of mass culture (in a critical 

philosophical thought) 
The aim of this article is analysis of selected philosophical 

concepts concerning the issues of loneliness in today's realities of 
mass society and culture. The author, in this reflection, refers to three 
critical thoughts about the alienation of man living in among the 
crowd. In the paper shown philosophical views of J. Ortega y Gasset, 
G. le Bon and H. Marcuse. In an attempt to synthesize these though-
ts, the article presents the problem of the homogeneity of the crowd, 
characterizes psychosocial features of the crowd and describes the 
consequences of human loneliness in modern crowd of consumers. 

Keywords: loneliness, crowd, mass culture, consumer society 
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Beata Janeczko 
 

Samotność człowieka chorego 
Zagrożenia i możliwości wsparcia 

 
Wprowadzenie 
W dzisiejszym świecie promuje się wzorzec człowieka sukce-

su. Życie ma być przede wszystkim przyjemne, zapewniać wygodę, 
nieograniczone możliwości rozwoju, opierać się na konsumpcji. 
Tymczasem w życiu człowieka pojawia się wiele kryzysów i pro-
blemów. Szczególnie trudnym doświadczeniem jest choroba, 
zwłaszcza przewlekła i zagrażająca życiu. Generuje wiele trudności, 
z którymi musi borykać się człowiek chory: cierpienie fizyczne, psy-
chiczne czy poczucie osamotnienia, wyizolowania. Człowiek zostaje 
wyrwany ze swojego bezpiecznego świata, strefy komfortu. Pojawia 
się konieczność przystosowania się do zmiany obejmującej więk-
szość aspektów życia. 

We współczesnym schemacie człowieka i życia nie ma miej-
sca na chorobę, cierpienie czy śmierć. Ludzie nie chcą o tym myśleć, 
a kontakty z chorymi przypominają im o własnej śmiertelności, kru-
chości ludzkiego życia. Prowadzić to może do tego, że chorzy mogą 
być odrzucani przez najbliższych ale i społeczeństwo. Nie pasują 
bowiem do obowiązującego schematu, są inni, a innych się unika. 
Tymczasem człowiek jest istotą społeczną, potrzebuje innych ludzi. 
Relacje osobowe, życie wśród innych daje poczucie bezpieczeństwa, 
użyteczności, daje możliwości rozwoju. W niniejszym artykule pod-
jęto próbę odpowiedzi na pytanie czy choroba izoluje człowieka, czy 
musi wiązać się z poczuciem samotności, osamotnienia i jakie czyn-
niki mogą temu zjawisku zapobiegać. 

 
Choroba jako wyzwanie adaptacyjne  
Choroba jest zjawiskiem medycznym, psychologicznym i spo-

łecznym. Wszystkie te wymiary wzajemnie się przenikają. Na naj-
bardziej ogólnym poziomie choroba jest traktowana jako defekt, 
uszkodzenie biologiczne organizmu, albo też – jako czynnik, powo-
dujący złe samopoczucie i obniżoną jakość życia. Te dwa przeciw-
stawne sposoby rozumienia choroby określane są w literaturze za 
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pomocą angielskich określeń „disease” (choroba jako „błąd”, odstęp-
stwo od ustalonej normy) i „illness” ( subiektywne poczucie bycia 
chorym: w zależności od rozmiaru dolegliwości oraz nadziei na po-
wrót do zdrowia chory podejmuje próby leczenia, albo poddaje się i 
rezygnuje). 

W ujęciu socjo-kulturowym natomiast choroba (sickness) staje 
się podstawą do modyfikowania relacji człowieka ze światem. Ze 
strony chorego jest sygnałem, że dzieje się z nim coś złego i z 
związku z tym oczekuje on innego traktowania, sam zachowuje się 
inaczej. Ze strony otoczenia choroba jest podstawą do zmiany za-
chowań wobec osoby chorej, a w wielu wypadkach staje się też po-
wodem do etykietowania, społecznej stygmatyzacji człowieka cier-
piącego. 

Szczególnym rodzajem chorób, które w bardzo dużym stopniu 
są obciążające dla człowieka, są choroby przewlekłe. Charakteryzują 
się daleko idącymi zmianami organicznymi, z którymi medycyna jest 
w stanie sobie poradzić, aby utrzymać pacjenta przy życiu, ale nie są 
w stanie doprowadzić do pełnego wyzdrowienia. 

Choroby przewlekłe niosą ze sobą wiele niedogodności tak 
obiektywnych, jak i subiektywnych. Do tych pierwszych zalicza się 
na przykład długotrwałą konieczność zażywania leków, bycia w 
stałym kontakcie z placówkami opieki zdrowotnej czy też prowadze-
nia odpowiedniego, rygorystycznego (podporządkowanego proceso-
wi leczenia) stylu życia. Niedogodności subiektywne są związane z 
całą gamą przeżyć psychicznych i duchowych. Podstawową reakcją 
człowieka, który się dowiedział o chorobie przewlekłej, jest stres 
psychologiczny. 

Sytuację choroby przewlekłej można porównać do sytuacji 
przewlekłego stresu. Dla sytuacji stresowej charakterystyczne jest 
zwiększenie wymagań adaptacyjnych. Jednostka musi przystosować 
się do nowo zaistniałej sytuacji: zmiany stylu życia, ciągłe doświad-
czania dyskomfortu i bólu, zmiany pełnionych ról społecznych, utra-
ty stabilności finansowej oraz zwiększającej się zależności od rodzi-
ny. Procesy te można analizować w oparciu o koncepcję stresu psy-
chologicznego i radzenia sobie oraz model samoregulacji. W kon-
cepcjach stresu psychologicznego zakłada się, że zachowanie podle-
ga kontroli jednostki i jest regulowane przez ustanawiane cele, spo-
soby ich realizowania oraz ocenę wyników działania. W koncepcjach 



 73

stresu i radzenia sobie, odnoszonych do sytuacji choroby przewle-
kłej, procesy adaptacji analizuje się, uwzględniając ich fazowy cha-
rakter. Są to modele, w których przystosowanie się do choroby 
przewlekłej można opisać według schematu: (1) ocenić sytuację, (2) 
wybrać właściwy sposób zareagowania na sytuację, (3) wykonać 
działanie, (4) określić, czy działanie przyniosło skutek oraz jakie 
konsekwencje pojawiły się w wyniku interakcji między działającym 
stresorem a podjętym działaniem. 

U chorych cierpiących na choroby przewlekłe można wyróżnić 
pewne fazy stosunku do niej wywołane stresem związanym z rozpo-
znaniem. Początkowo dominuje niedowierzanie, zdziwienie, brakuje 
pełnej świadomości choroby. Drugi etap to jest oczekiwanie poprawy 
wskutek intensywnego leczenia. Człowiek traktuje sytuację, jako okres 
przejściowy, skupia się na poszukiwaniu informacji o metodach i wy-
nikach leczenia. Kolejną fazę (okres lamentu) najczęściej rozpoczyna 
sytuacja, w której chory musi zmierzyć się z jakimś zadaniem, które 
wcześniej nie nastręczało trudności a teraz wydaje się nie do wykona-
nia. Może wtedy dochodzić do utraty poczucia sensu życia, skłonności 
do izolacji, bierności, pesymizmu. Pacjent może manifestować wro-
gość, agresję lub postawę roszczeniową. Dalej następuje okres obrony 
zdrowej lub neurotycznej. W okresie obrony zdrowej występuje świa-
domość ograniczeń związanych z chorobą, ale człowiek chory uznaje, 
że sytuacja utrudnia, ale nie umożliwia realizacji celów życiowych. W 
obronie neurotycznej chory ma obniżoną świadomość swoich ograni-
czeń i nie zważa na nie. Końcowym okresem jest okres przystosowa-
nia się, który polega na zaprzestaniu postrzegania choroby jako prze-
szkody w realizacji zadań. 

Poważna choroba zagrażająca życiu, przewlekła powoduje re-
alne zmiany we wszystkich dziedzinach życia człowieka. Prowadzi 
to do zmian w zakresie poczucia tożsamości chorego. Zmienia się Ja 
fizyczne: pojawia się uczucie słabości ciała, niewydolności, oszpe-
cenie i inne zmiany. Zmienia się również Ja psychiczne: większa 
wrażliwość, chwiejność emocjonalna, uczucie lęku, niepokoju czy 
depresja. Zmiany Ja duchowe dotyczą poszukiwania sensu w choro-
bie, zwrócenia się ku wierze jako formie odzyskiwania poczucia 
sensu życia. Wszystkie te zmiany współistnieją ze zmianami w za-
kresie Ja społecznego: poczucie odmienności, przyjęcie roli pacjenta 
i zmiany w funkcjonowaniu w rolach życiowych. 
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Zmiany w zakresie Ja społecznego dotyczą następujących me-
chanizmów:  

- Choroba i podjęcie leczenia wymaga zmiany własnych ży-
ciowych celów. Na pierwszy plan wysuwają się sprawy związane z 
leczeniem. Oczekuje się od chorego zgodnych, poprawnych zacho-
wań, podporządkowania zaleceniom personelu, tłumienia negatyw-
nych emocji. 

- Choroba wymaga rezygnacji z ról zawodowych. Oznacza to 
konieczność innego zapełnienia czasu, rodzi konsekwencje finanso-
we, ograniczenie środków jak również zmianę statusu społecznego, 
poczucie nieprzydatności („niepotrzebny darmozjad”). Zachodzą 
również zmiany w pełnieniu ról rodzinnych. Chory przekazuje in-
nym członkom rodziny swoje obowiązki. W związku z tym zmienia 
się jego pozycja w rodzinie. 

- Choroba wymusza inny tryb życia podporządkowany proce-
sowi leczenia, zmieniony pod wpływem ograniczeń związanych z 
chorobą. Przez to chory staje się mniej atrakcyjnym towarzyszem dla 
dotychczasowych znajomych. W efekcie ogranicza to kontakty spo-
łeczne chorego, izoluje go. Wiele chorób powoduje unikanie kontak-
tu z chorymi, gdyż wywołuje lęk i aktualizuje lęki przed śmiercią. 
Otoczenie odsuwa się aby uniknąć negatywnych emocji, których 
źródłem jest choroba. Obawy, o to, że chory może o coś poprosić, co 
może być kłopotliwe, wymagać opieki sprzyja redukowaniu kontak-
tów z chorym. Brak wspólnych tematów, związany z faktem, że cho-
ry wypadł z dotychczasowych ról społecznych , pogłębia jego izola-
cję. Poczucie Inności powoduje, że chorzy z własnej inicjatywy od-
suwają się od osób zdrowych i wycofują z życia społecznego. 

Najbardziej obciążające są te choroby, które charakteryzuje 
postępujący rozwój i brak możliwości ich leczenia (np. choroba 
Alzheimera). W takiej sytuacji pacjent doświadcza stopniowego 
pogarszania się różnych funkcji organizmu, prowadzącego do zależ-
ności od innych. Choroba pozbawia pacjenta możliwości kierowania 
własnym życiem, co często zwiększa ryzyko depresji i prowadzi do 
bezradności. Dla części chorób przewlekłych charakterystyczne jest 
to, że indywidualne zachowania człowieka mogą modyfikować ich 
przebieg. Zachowania te są związane ze zmianą stylu życia obejmu-
jącą: inną dietę, systematyczną aktywność fizyczną, oraz dyscyplinę 
w leczeniu. Chorowanie, które podlega indywidualnej kontroli, ce-
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chuje mniejsze ryzyko dezorganizacji życia, co oznacza że chorym 
łatwiej jest przystosować się do schorzeń, na których przebieg mogą 
mieć wpływ. 

Choroby przewlekłe wymagają dwukierunkowych działań. Z 
jednej strony niezbędna jest pomoc medyczna, zmniejszająca zagro-
żenie życia, z drugiej pomoc psychologiczna, mająca na celu uła-
twienie osobie chorej adaptacji do nowej, często szczególnie trudnej 
sytuacji życiowej. Pomoc medyczna ogranicza się do okresowych 
interwencji odbywających się w szpitalach w okresach tzw. rzutu 
choroby. Natomiast pomoc psychologiczna powinna być rozciągnię-
ta na całe pozaszpitalne życie chorego, mieć charakter ciągły. 

Istnieją dwa podstawowe modele interpretacji i podejścia do 
choroby: medyczny i adaptacyjno–dopingowy, holistyczny. Model 
medyczny skoncentrowany jest na fizycznych symptomach choroby: 
na objawach fizycznych i somatycznych (dolegliwości fizyczne, 
osłabienie, utrata sił). Cierpienie jest utożsamiane z bólem fizycz-
nym. W związku z tym w podejściu tym skupia się na minimalizo-
waniu skutków choroby, metod uśmierzania i łagodzenie bólu fi-
zycznego. Traktuje się człowieka jako organizm biologiczny. 

Model adaptacyjno – dopingowy skoncentrowany jest na za-
chowaniach zawierających odpowiedź człowieka chorego na symp-
tomy choroby, zachowania adaptacyjne i sposoby radzenie sobie z 
chorobą. Istotą dociekań w tym modelu jest kryzys emocjonalny, 
duchowy i przeżycia osoby chorej (stosunek do siebie, do innych, do 
własnej śmierci, do relacji z Bogiem). Podejście to traktuje chorobę 
jako złożony proces, który rozgrywa się na wielu płaszczyznach. 
Aby się więc uporać z tym fenomenem, należy uwzględnić tę złożo-
ność i szukać ” lekarstwa” na wielu poziomach ludzkiej egzystencji .  

Choroba jest sytuacja trudną, która stanowi wyzwanie i uru-
chamia różne mechanizmy radzenia sobie z nią. Spełniają one dwie 
funkcje: uregulowanie emocji i utrzymanie ich na optymalnym po-
ziomie, uporanie się z problemem, który jest źródłem stresu. Radze-
nie sobie z sytuacją trudną odbywa się przez indywidualny styl ra-
dzenia. Może to być styl skoncentrowany na: zadaniu, emocjach lub 
unikaniu. Styl skoncentrowany na zadaniu polega na tym, iż dąży się 
do konfrontacji z problemem. Podejmuje się wysiłki żeby rozwiązać 
problem, lub gdy nie jest to możliwe przystosować się do życia z 
nim (zbiera się informacje, planuje działania itp.) Styl skoncentro-
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wany na emocjach wiąże się z koncentrowaniem się na własnych 
emocjach, przeżyciach. Najważniejsze jest zmniejszenie napięcia 
emocjonalnego (często przez myślenie życzeniowe czy fantazjowa-
nie). Natomiast styl skoncentrowany na unikaniu to wystrzeganie się 
myślenia, przeżywania i doświadczania sytuacji stresowej. Nie po-
dejmuje się działań na rzecz rozwiązania problemu ale angażuje się 
w czynności zastępcze czy też bagatelizuje problem . 

Osoby przewlekle chore (wg. Corbina i Straussa) wypracowu-
ją różne strategie po to, aby zorganizować sobie życie codzienne: 

• praca nad chorobą – obejmująca codzienne czynności 
związane z radzeniem sobie z chorobą, jak zmniejszanie bólu, robie-
nie badań diagnostycznych, poddawanie się terapii; 

• praca nad codziennością, która dotyczy radzenia sobie w 
codziennym życiu i obejmuje utrzymywanie relacji z innymi, prowa-
dzenie domu i dbałość o interesy zawodowe i osobiste; 

• praca nad biografią – odnosi się do czynności, które osoba 
chora wykonuje tworząc i rekonstruując swoją narrację osobistą; w 
tym procesie jednostka wpisuje chorobę we własne życie, stara się ją 
zrozumieć i tłumaczyć innym; proces ten pozwala odzyskać sens 
życia i spokój . 

Każda długotrwała choroba powoduje nagłe i poważne zakłó-
cenie w realizowaniu wielu psychospołecznych potrzeb: aktywności, 
kontaktu, poznania, samorealizacji. Stanowi zagrożenie dla poczucia 
bezpieczeństwa. Źródło dotkliwych zmian stanowią zarówno pro-
blemy natury somatycznej związane z odczuwanym bólem, fizycz-
nym wyczerpaniem, męczliwością jak i trudności psychologiczne i 
społeczne. Zachorowanie wymusza zmiany treści i sposobu myślenia 
o tym „kim jestem”, zwiększając w ten sposób ryzyko kryzysu toż-
samości. Jego źródło leży m.in. w narzuconej jednostce roli chorego, 
gdzie etykieta „osoby chorej”, może zdominować dotychczasową 
autokoncepcję/wizję osoby. Patrzenie na siebie przede wszystkim 
przez pryzmat choroby rodzi frustrację, poczucie niesprawiedliwości 
i może skutkować poczuciem osamotnienia.  

 
Cierpienie i choroba jako czynniki ryzyka samotności 
Samotność jest nieuchronnym elementem ludzkiego życia. Jest 

zjawiskiem powszechnym, uniwersalnym, ponadczasowym. Dotyka 
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człowieka w różnych momentach jego życia z różnym natężeniem. 
Szczególnie trudna wydaje się być w sytuacji choroby, kiedy czło-
wiek potrzebuje obecności znoszącej lęk, poczucie bezradności. Bar-
dzo często obecność drugiego człowieka jest elementem procesu 
leczenia. Człowiek chory potrzebuje przede wszystkim wsparcia oraz 
nadziei.  

Przyczyny samotności można uporządkować w kilku głów-
nych obszarach czy poziomach uwarunkowań: przyczyny zewnętrz-
ne – cywilizacyjne; zewnętrzne-środowiskowe, wewnętrzne osobo-
wościowe oraz przyczyna ontologiczna.  

Najszerszy kontekst oddziaływania mają przyczyny zewnętrz-
ne-cywilizacyjne. Społeczeństwa współczesne, czy ponowoczesne 
stworzyły wiele trudnych sytuacji, które pogłębiły ludzką samotność. 
Tym co alienuje współczesnego człowieka są rozwój techniki, pro-
ponowane modele kultury i stylów życia (konsumpcjonizm, skrajny 
indywidualizm, nastawienie na sukces), stereotypy życia związane z 
wiekiem czy chorobą (negatywny model życia w starości i chorobie 
– wycofanie). 

Przyczyny zewnętrzne -środowiskowe koncentrują się na naj-
bliższym otoczeniu człowieka. Ważne są tutaj zarówno związki z 
członkami rodziny bliższej i dalszej jak również inne pozarodzinne 
styczności (relacje sąsiedzkie, przyjacielskie). Samotność występuje 
wówczas, gdy w relacjach tych brakuje więzi uczuciowych, wspól-
notowych. 

Przyczyny wewnętrzne-osobowe dotyczą szczególnej wrażli-
wości człowieka na zewnętrzne, niekorzystne dla niej wpływy. 
Obejmują destrukcyjne tendencje i cechy takie jak: pesymizm, apa-
tyczność, bierność, sceptycyzm, egoizm, lękliwość, koncentracje na 
sobie samym, labilność emocjonalną. Ujawniają trudności w okre-
ślaniu sensu życia oraz w podejmowaniu i podtrzymywaniu kontak-
tów interpersonalnych. Osoby posiadające tego typu cechy, w sytu-
acjach trudnych, w przypadku choroby mają szczególne problemy 
adaptacyjne i w efekcie izolują się od otoczenia. 

Przyczyna ontologiczna odnosi się do faktu, iż człowiek ze 
swej natury jest pełen paradoksów egzystencjalnych, rozdarty mię-
dzy potrzebą zachowania swej niepowtarzalnej indywidualności a 
potrzebą przynależności do grupy. Człowiek ze swej natury jest ska-
zany na samotność. W przypadku człowieka chorego kumulacja 
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wspominanych czynników: cywilizacyjnych, środowiskowych czy 
też osobowościowych prowadzi do izolacji społecznej, samotności. 

Choroba wiąże się z cierpieniem, którego występowanie i na-
silenie zależne jest od uwarunkowań samotności chorego wspomnia-
nych już wyżej: stosunku chorego do siebie i swoich dolegliwości, 
relacji między osobą chorą a jej rodziną i przyjaciółmi, oddziaływa-
nia na człowieka czynników warunkujących jego zachowanie (kultu-
ry, religii). Tym co alienuje człowieka, jest właśnie powiązane z 
chorobą cierpienie. Definiowane jest ono najczęściej jako pasmo 
utrat: energii, więzi międzyludzkich, zdolności do realizacji potrzeb, 
celów, utratą autonomii, sensu, wiary w celowość dotychczasowego 
życia, wiary w Boga i ludzi a przede wszystkim nadziei. 

Cierpienie związane z chorobą dotyczy przede wszystkim sfe-
ry somatycznej. Polega na odczuwaniu dolegliwości związanych z 
chorobą, a jego źródłem są zarówno zmiany fizyczne w organizmie, 
działania diagnostyczno-terapeutyczne, jak i konsekwencje leczenia. 
Stopień intensywności bólu somatycznego warunkuje w znacznym 
stopniu również cierpienie w innych płaszczyznach funkcjonowania. 
Obniża jakość życia, monopolizuje uwagę, może pogłębiać postawę 
egocentryczną. Chory musi zmagać się z bólem, którego niekiedy nie 
udaje się uśmierzyć. Ponadto zdarza się, że jego cierpienie nie zosta-
je zauważone, otoczone należytą troską. Równocześnie wymaga się 
od chorego aby cierpliwie znosił dolegliwości. Choremu trudno 
sprostać tym wymaganiom a niedostateczna troska otoczenia rodzi 
poczucie krzywdy, niezrozumienia, a w efekcie może prowadzić do 
poczucia osamotnienia. 

Choroba powoduje również cierpienie w wymiarze emocjonal-
nym. W umyśle osoby chorej dochodzi do zmiany sposobu myślenia 
zarówno o sobie, jak i o chorobie. Człowiek przystosowuje się do nowej 
sytuacji, sytuacji choroby. Jest to proces, który obejmuje następujące 
stadia: kryzys nowości, związany z szokiem emocjonalnym; kryzys 
osobistych wartości, związany z trudnościami w zachowaniu właściwe-
go obrazu samego siebie oraz kryzys rzeczywisty, oparty na sytuacji 
społecznej i ekonomicznej, związany z izolacją i poczuciem osamotnie-
nia. Lęk emocjonalny chorej osoby to cała gama przeżyć: niepewności, 
poczucie zagrożenia życia, bezradność, poczucie beznadziejności, braku 
wpływu na bieg wydarzeń. Generalnie rzecz biorąc przeżycia te oscylu-
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ją pomiędzy lękiem przed bólem a lękiem przed samotnością, przed 
zapomnieniem przez innych. 

Socjalny wymiar cierpienia dotyczy społecznego funkcjono-
wania osoby. Trudności związane z chorobą wymuszają konieczność 
dokonania zmian w dotychczasowym życiu. Człowiek chory musi 
liczyć się z ograniczeniami własnej samodzielności, koniecznością 
pobytu w szpitali, zdobywaniem środków na leczenie czy utrzymanie 
rodziny, konfliktami i napięciami w relacjach rodzinnych, przyjaciel-
skich. Prowadzić to może do izolacji, poczucia opuszczenia i samot-
ności. Trudna sytuacja związana a chorobą może trwać latami. Życie 
z osobą chorą, towarzyszenie jej wymaga wielu wyrzeczeń oraz 
ogromnego wysiłku, poświęcenia. Zdarza się, że bliscy nie potrafią 
lub nie mogą takiego wysiłku podjąć. 

Choroba zagrażająca życiu lub przewlekła konfrontuje czło-
wieka z przekonaniem na temat sprawiedliwości świata, nieznisz-
czalności i zdolności człowieka do kontroli zachodzących zdarzeń. 
Sposób, w jaki człowiek widzi chorobę koliduje z uogólnionym sen-
sem życia. Chcąc usunąć konflikt podejmuje działania zaradcze, w 
tym skoncentrowane na tworzeniu znaczenia. Może zmienić począt-
kową wartość choroby, zrewidować dotychczasowe pragnienia i cele 
życiowe, a także skupić uwagę na doświadczeniach duchowych i 
praktykach religijnych. Modyfikacje dokonywane przez człowieka 
chorego w obszarze uogólnionego sensu życia mają postać reorienta-
cji pragnień, celów życiowych oraz przekonań. Te ostatnie stają się 
bardziej elastyczne i realistyczne, lepiej oddające prawdę o życiu. 
Utrzymywanie się przekonań w niezmienionej postaci świadczy 
występowanie u pacjentów postaw wrogich, roszczeniowych, poczu-
cia krzywdy i myślenie o sobie, jako ofierze choroby. Myślenie o 
sobie w kategoriach ofiary wiąże się poczuciem odrzucenia. 

 
Wymiary/ płaszczyzny samotności człowieka chorego 
Życie człowieka przebiega na trzech płaszczyznach: fizycznej, 

psychicznej i duchowej. Samotność człowieka przejawia się analo-
gicznie jako samotność fizyczna, psychiczna i duchowa. 

Samotność fizyczna to stan, w którym występuje fizyczny 
brak drugiej osoby. Jest samotnością rzeczywistą, obiektywną. 
Człowiek znajduje się w otoczeniu, w którym brakuje innych, więc 
jest faktycznie sam. Fizyczna samotność człowieka jest najłatwiejsza 
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do zaobserwowania. Może ona mieć charakter zarówno konstruk-
tywny jak i niszczący. W pierwszym przypadku samotność fizyczna 
to chwilowe oderwanie się od problemów, zawieszenie relacji mię-
dzyludzkich w celu wyciszenia, odpoczynku. Taki konstruktywny 
charakter może mieć czasowe odizolowanie chorego od otoczenia. 
Stan taki jest mu potrzebny w celu odpoczynku od innych, przemy-
ślenia swej sytuacji, odnalezienia sensu w tym co człowieka spotyka, 
przebudowania relacji z otoczeniem: rodziną, lekarzami. Samotność 
fizyczna może mieć również wymiar destrukcyjny. Bywa ona dyk-
towana poczuciem braku estetyki stanu, w jakim się znajduje, bra-
kiem cierpliwości wobec cierpienia, brakiem akceptacji zmian w 
charakterze chorego, które mogą się pojawić w wyniku choroby. 

Samotność psychiczna to stan odczuwania swoistej pustki na 
poziomie psychicznym. Wyraża się brakiem możliwości dzielenia się 
swoimi myślami, poczuciem osamotnienia. Może być trudna do za-
obserwowania , nie zawsze towarzyszy jej samotność fizyczna. Tak 
jak w przypadku samotności fizycznej może ona mieć zarówno 
twórczy jak i destrukcyjny charakter. W pierwszym przypadku jest to 
samotność z wyboru mająca służyć samodoskonaleniu. Jest dąże-
niem do oczyszczenia z nadmiaru bodźców, zbędnych myśli. Poja-
wia się u ludzi dojrzałych emocjonalnie. Destruktywny wymiar sa-
motności psychicznej często dotyczy ludzi chorych. Chory odczuwa-
jący lęk przed przyszłością, próbuje się nim dzielić z innymi. Gdy 
spotyka się z brakiem zrozumienia, ucieka w samotność. Zdarza się 
też tak, że chory, nie chcąc martwić najbliższych, chce być odbiera-
ny jako osoba dzielna, więc ukrywa swój lęk. Pozorowana dzielność 
oddala człowieka od innych, tworzy mur między chorym a otocze-
niem, jest wstępem do samotności psychicznej. Samotność psychicz-
na zawsze wiąże się z jakimś brakiem w płaszczyźnie psychicznej 
oraz relacyjnej. Oznacza niemożność spotkania się z innymi na 
płaszczyźnie psychologicznej, niemożność osiągnięcia z nimi wza-
jemnej bliskości. 

Samotność duchowa to stan pustki w obszarze duchowości, na 
poziomie wiary. Występuje u osób, które nie znajdują relacji z Bo-
giem, które tracą poczucie sensu życia. Rzeczywistość choroby to 
przeżywanie bólu, bezsilności w obliczu cierpienia oraz poczucie 
zależności od innych. Jak podkreślają Agata Kalembrik i Zygfryd 
Juczyński „jest to de facto samotne trwanie nie tylko w bólu fizycz-
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nym (…), ale również bólu duchowym”. Postawa beznadziejności i 
rezygnacji z walki o zdrowie łączy się z utratą sensu życia. Niewiele 
jest takich sytuacji, które by w tak dużym stopniu pokazywały nie-
trwałość i kruchość ludzkiej egzystencji jak choroba. 

 
Wsparcie społeczne jako element procesu leczenia, antido-

tum na samotność 
W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy płaszczyzny, na 

których mogą pojawić się ułatwienia w adaptacji do choroby: 
1. płaszczyznę społeczną – dotyczącą poprawnej komunikacji, 

właściwych postaw wobec osób chorych; 
2. płaszczyznę dotyczącą samego pacjenta, w której wyróż-

niamy trzy rodzaje osobistych 
czynników: interpersonalne – emocjonalna dojrzałość, strate-

gie radzenia sobie, przekonania związane z chorobą, doświadczenie; 
intrapersonalne – wsparcie społeczne; socjoekonomiczne – klasa 
społeczna, dostępne środki materialne, dostęp do opieki; 

3. czynniki związane z chorobą – prognoza, leczenie, objawy, 
możliwości funkcjonowania 

i rehabilitacji . Wszystkie te czynniki są elementami ułatwiają-
cymi życie z chorobą, niemniej jednak najważniejszym z nich wyda-
je się być wsparcie społeczne. 

Człowiek chory ma poczucie dyskomfortu, to zaś zmusza go 
do poszukiwania i zmiany sposobów przystosowania się. Cele adap-
tacyjne obejmują: utrzymanie równowagi emocjonalnej, zadowalają-
cego obrazu siebie, zachowanie dobrych relacji z rodziną i przyja-
ciółmi oraz przygotowanie się na niepewną przyszłość. Można je 
realizować za pomocą własnych zasobów intelektualnych lub przy 
pomocy otoczenia. Wsparcie ze strony innych ludzi: rodziny, przyja-
ciół, znajomych ma udowodnione działanie ochraniające. Wyzwalają 
wiarę i nadzieję, zwiększają aktywność życiową jednostki, motywują 
do podjęcia walki z chorobą. 

Społeczna izolacja jest patologiczna, prowadzi do patologicz-
nych stanów, osłabia zdrowie psychiczne i fizyczne. Chroni przed 
tym właśnie wsparcie społeczne. Związki między wsparciem spo-
łecznym i licznymi wskaźnikami zdrowia są niezaprzeczalne. Osoby 
otoczone bliskimi i przyjaciółmi lepiej sobie radzą z sytuacjami 
trudnymi. Brak wsparcia i związane z tym poczucie samotności jest 
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jednym z czynników ryzyka zachorowania, przedłużającego się le-
czenia oraz śmiertelności. Człowiek w chorobie potrzebuje trzech 
rzeczy: wsparcia, poczucia wpływu na przebieg leczenia oraz nadzie-
i. Wsparcie jest gwarantem pozostałych potrzeb. Wsparcie odgrywa 
ogromną rolę w zmaganiu się z chorobą przewlekła ponieważ po-
średniczy między działaniem stresorów(diagnoza, leczenia) a od-
czuwaniem ich skutków. Radzenie sobie z chorobą wiąże się z po-
szukiwaniem i wykorzystaniem wsparcia społecznego W przypadku 
choroby przewlekłej na różnych etapach jej przebiegu pojawia się 
zapotrzebowanie na różne nasilenie i różny rodzaj wsparcia ze strony 
innych- rodziny, instytucji medycznych czy organizacji społecznych. 

Wsparcie społeczne jest rozumiane jako „dostarczanie jedno-
stce, która doświadcza jakiegoś rodzaju trudności, zasobów emocjo-
nalnych, informacyjnych albo rzeczowych przez innych ludzi (czyli 
przez jej społeczną sieć)” . Różne mogą być wymiary wsparcia: in-
strumentalne (konkretna namacalna pomoc np. materialna), informa-
cyjne (dostarczanie informacji ułatwiających rozwiązanie problemu), 
emocjonalne (wyrażanie sympatii, troski, miłości czyli podtrzymy-
wanie poczucia, że ktoś się troszczy o człowieka), oceniające (in-
formacje zwrotne dotyczące tego jak oceniamy daną osobę). W sytu-
acji przewlekłej choroby szczególnie istotne wydaje się być wsparcie 
emocjonalne. Pomaga pokonać lęki, oswoić się z sytuacją i to za-
równo samemu choremu jak i jego opiekunom.  

Człowiek chory, cierpiący odczuwa pewien zespół potrzeb 
które powinny być zaspokojone: potrzeba opieki i oparcia, bezwa-
runkowej miłości, akceptacji w chorobie, poczucia bezpieczeństwa 
fizycznego i psychicznego, pocieszenia i obecności innych. Potrze-
bują wsparcia emocjonalnego, duchowego indywidualnego dostoso-
wanego do potrzeb chorego . 

Wsparcie społeczne może płynąć z różnych źródeł: wsparcie 
osobiste (przyjaciele, krewni, znajomi), formalne (organizacje chary-
tatywne, instytucje powołane do pomagania, pomoc społeczna czy 
chociażby wspólnoty kościelne), profesjonalne (poradnie profesjo-
nalnie zajmujące się pomaganiem, psychoterapią, grupy wsparcia). 

W sytuacji choroby, szczególna rola w zakresie dostarczania 
wsparcia przypada rodzinie. Stanowi ona podstawowe środowisko, w 
którym przebywa chory. Rodzina: 
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- tworzy fizyczną przestrzeń i warunki odpowiednie dla cho-
rego i sytuacji chorowania, 

- kontroluje przebieg choroby, obserwuje objawy, stawia 
pierwszą diagnozę, wykonuje proste czynności pielęgnacyjno-
lecznicze, nadzoruje zachowanie chorego, realizuje zalecenia profe-
sjonalistów, 

- jest łącznikiem między chorym a światem zewnętrznym, 
- daje wsparcie socjalne i emocjonalne. Dzięki rodzinie czło-

wiek ma poczucie przynależności, wspólnoty, tego że nie jest sam. 
 
Zakończenie 
Życie człowieka jest zindywidualizowane przez sytuacje trud-

ne: kłopoty z rodziną, zdrowiem, pracą itd. Skala tych problemów 
jest różna od chwilowych po długotrwałe. Choroba o krytycznym 
przebiegu, przewlekła ma istotny wpływ na życie. Chory cierpi i 
przeżywa utraty: siły, witalności, nadziei, ludzi wokół siebie. Choro-
ba to fakt rodzący utrudnienia, deprywacje, konflikty i samotność. 
Stawia przed człowiekiem chorym i ludźmi z jego otoczenia trudne 
zadania. Trzeba nauczyć się jak chorować (radzić sobie m.in. z trud-
nymi emocjami, cierpieniem) oraz jako opiekować się chorym i nie 
dopuścić, żeby czuł się samotny wśród ludzi. 

Choroba pociąga za sobą ryzyko samotności, na różnych eta-
pach jej przebiegu. To poczucie samotności może dotykać samego 
chorego, jak i osób z jej najbliższego otoczenia. Samotność ta nie 
musi mieć jednak charakteru destrukcyjnego, może być etapem w 
procesie adaptacji, poszukiwania własnej recepty na życie. Dzięki 
wsparciu społecznemu człowiek może odnaleźć odpowiedź na pyta-
nie o sens życia w tej trudnej sytuacji jaką jest choroba. 

 
Streszczenie  
Wystąpienie choroby, zwłaszcza przewlekłej, zagrażającej ży-

ciu oznacza poważną i niekorzystną zmianę w sytuacji człowieka. To 
fakt rodzący utrudnienia, deprywacje, konflikty i w wielu wypadkach 
samotność. Przed człowiekiem chorym pojawia się konieczność 
przystosowania się do zmiany obejmującej większość aspektów ży-
cia. Choroba jest wyzwaniem, któremu trudno sprostać bez wsparcia 
innych.  
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Abstract: 
Ailing man’s solitude – threats and support prospect 
Occurrence of the illness, especially chronic, life-threatening, 

means serious, adverse change in one’s situation. It raises difficul-
ties, deprivation, conflicts and in numerous cases also solitude. There 
is a necessity for an ill person to adapt to the changes which concern 
the majority of life aspects. Disease is a challenge which is hard to 
meet without support of others. 

Słowa kluczowe: choroba przewlekła, cierpienie, samotność, 
wsparcie społeczne 
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Barbara Borucka 

 
Zabezpieczenie praw więźniów w uregulowaniach prawnych 

 
Wstęp 
Artykuł, noszący tytuł Zabezpieczenie praw więźniów w ure-

gulowaniach prawnych jest przeznaczony do omówienia istotnych 
kwestii związanych z prawami więźniów. Status osób znajdujących 
się w zakładach karnych nie jest zawsze jednakowy. Rzeczywistość i 
prawodawstwo jasno pokazują, iż w stosunku do osób pozbawionych 
wolności, mają zastosowanie przeróżne sformułowania takie jak: 
ukarani, więźniowie, tymczasowo aresztowani, osadzeni, skazani. W 
polskim systemie prawnym, aktualnie zaprzestano stosowania okre-
ślenia „więzień”. Natomiast, w języku potocznym w dalszym ciągu 
to słowo ma zastosowanie. Oprócz tego, można również spotkać 
wyraz „więzień” w międzynarodowych uregulowaniach prawnych 
(np. Europejskie Reguły Więzienne1)2. 

 
Prawa skazanych a Konstytucja Rzeczypospolita Polska 
Aby w pełni ukazać zabezpieczenie praw więźniów w pol-

skich regulacjach prawnych, należy zacząć od Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej, a w szczególności od art. 40 i art. 413. 

Zgodnie z art. 40 Konstytucji RP, nikt nie może być poddany 
torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowa-
niu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych4.  

Z kolei art. 41 Konstytucji RP, stanowi iż: 

                                                 
1 Rekomendacja Rec (2006)2 Komitetu Ministrów do państw członkow-

skich Rady Europy w sprawie Europejskich Reguł Więziennych Przyjęta 
przez Komitet Ministrów w dniu 11 stycznia 2006 r. na 952 posiedzeniu 
delegatów. 

2 A. Kwieciński, Postępowanie z wybranymi grupami skazanych w pol-
skim systemie penitencjarnym, aspekty prawne, Warszawa 2013, s.21. 

3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r, Dz. U. 
1997 nr 78 poz. 483. 

4 Zob. art.40 Konstytucji RP. 
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1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność 
osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tyl-
ko na zasadach i w trybie określonych w ustawie. 

2. Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku są-
dowego ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego usta-
lenia legalności tego pozbawienia. O pozbawieniu wolności powia-
damia się niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną przez pozba-
wionego wolności. 

3. Każdy zatrzymany powinien być niezwłocznie i w sposób 
zrozumiały dla niego poinformowany o przyczynach zatrzymania. 
Powinien on być w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przekaza-
ny do dyspozycji sądu. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 
24 godzin od przekazania do dyspozycji sądu nie zostanie mu dorę-
czone postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu wraz z 
przedstawionymi zarzutami. 

4. Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w 
sposób humanitarny. 

5. Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do od-
szkodowania5. 

 

Przechodząc do omawiania kolejnego uregulowania prawnego 
w polskim systemie prawnym, warto zaznajomić się z liczbą osób 
osadzonych w zakładach karnych, którą przedstawia poniższa tabela 
za miesiąc październik 2016 rok. 

 
Tab. 1 Młodociani i dorośli w populacji osadzonych. 

                                                 
5 Zob. art. 41 Konstytucji RP. 

Wyszczególnie-
nie 

Ogółem 
Tymczasowo 
aresztowani 

Skazani 
 
Ukarani 
 

31.09.16 30.10.16 31.09.16 30.10.16 31.09.16 30.10.16 31.09.16 30.10.16 

OGÓŁEM 71357 71696 5324 5460 64901 65112 1132 1124 

Mężczyźni 68803 69145 5079 5210 62687 62885 1037 1050 

-młodociani 
-dorośli 

1435 
67368 

1400 
67745 

366 
4713 

334 
4876 

1007 
61680 

999 
61886 

62 
975 

67 
983 
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Źródło: Centralny Zarząd Służby Więziennej6 
 
Katalog praw skazanego. 
Przykładem kolejnej regulacji ustawowej, która najdobitniej 

będzie przedstawiać, prawa osób skazanych jest Kodeks karny 
wykonawczy7 (w skrócie – k.k.w.). 

Art.102 k.k.w. ukazuje zasadnicze prawa podmiotowe 
skazanego. Skazany ma prawo w szczególności do: 

1) odpowiedniego ze względu na zachowanie zdrowia wyży-
wienia, odzieży, warunków bytowych, pomieszczeń oraz świadczeń 
zdrowotnych i odpowiednich warunków higieny, 

2) utrzymywania więzi z rodziną i innymi osobami bliskimi, 
3) korzystania z wolności religijnej, 
4) otrzymywania związanego z zatrudnieniem wynagrodzenia 

oraz do ubezpieczenia społecznego w zakresie przewidzianym w 
odrębnych przepisach, a także pomocy w uzyskiwaniu świadczeń 
inwalidzkich, 

5) kształcenia i samokształcenia oraz wykonywania twórczo-
ści własnej, a za zgodą dyrektora zakładu karnego do wytwarzania i 
zbywania wykonanych przedmiotów, 

6) korzystania z urządzeń i zajęć kulturalno-oświatowych i 
sportowych, radia, telewizji, książek i prasy, 

7) komunikowania się z obrońcą, pełnomocnikiem, właści-
wym kuratorem sądowym oraz wybranym przez siebie przedstawi-
cielem (o którym mowa w art. 42 k.k.w.), 

8) komunikowania się z podmiotami (o których mowa w art. 
38 § 1 k.k.w.), 

9) zapoznawania się z opiniami, sporządzonymi przez admini-
strację zakładu karnego, stanowiącymi podstawę podejmowanych 
wobec niego decyzji, 
                                                 

6 Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej, In-
formacja statystyczna miesięczna, październik 2016 r., Warszawa 2016r., s. 14. 

7 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. 
1997 nr 90 poz. 557. 
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10) składania wniosków, skarg i próśb organowi właściwemu 
do ich rozpatrzenia oraz przedstawiania ich, w nieobecności innych 
osób, administracji zakładu karnego, kierownikom jednostek organi-
zacyjnych Służby Więziennej, sędziemu penitencjarnemu, prokurato-
rowi i Rzecznikowi Praw Obywatelskich, 

11) prowadzenia korespondencji z organami ścigania, wymia-
ru sprawiedliwości i innymi organami państwowymi, organami sa-
morządu terytorialnego, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecz-
nikiem Praw Dziecka oraz organami powołanymi na podstawie raty-
fikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych 
dotyczących ochrony praw człowieka8.  

Powyższe wyliczenie praw skazanego wskazuje, że jest to ka-
talog niezamknięty. Można to również wywnioskować na podstawie 
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 
dnia 11 stycznia 2012r. który, stwierdził, że skoro ze względu na 
użyte w przepisie art. 102 k.k.w. sformułowanie "w szczególności", 
nie wskazuje się na zamknięty katalog praw skazanego, to może on 
również korzystać, na zasadach obowiązujących w trakcie odbywa-
nia kary pozbawienia wolności, z dostępu do Internetu9. 

 
Zasady korzystania z praw skazanego. 
Korzystanie przez skazanego z przysługujących mu praw po-

winno następować w sposób nie naruszający praw innych osób oraz 
nie zakłócający ustalonego w zakładzie karnym porządku10. 

 
Prawo do kontaktów 
Zgodnie z art. 105 k.k.w. skazany posiada również prawo do 

kontaktowania się ze światem zewnętrznym. 
Skazanemu należy umożliwiać utrzymywanie więzi przede 

wszystkim z rodziną i innymi osobami bliskimi przez: 
� widzenia,  
� korespondencję,  
� rozmowy telefoniczne,  

                                                 
8 Zob. art.102 k.k.w. 
9 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 

11 stycznia 2012r.,II SAB/Wa 252/11, LEX nr 1107701. 
10 Zob. art.104 k.k.w. 
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� paczki i przekazy pieniężne,  
�  inne środki łączności ( w uzasadnionych wypadkach, za 

zgodą dyrektora zakładu karnego), 
� ułatwiać utrzymywanie kontaktów z podmiotami, (o któ-

rych mowa w art. 38 § 1 k.k.w. np. stowarzyszenia, fundacje, organi-
zacje, instytucje, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby 
godne zaufania). 

Skazany cudzoziemiec może prowadzić korespondencję z 
właściwym urzędem konsularnym, a w razie braku takiego urzędu - z 
właściwym przedstawicielstwem dyplomatycznym oraz korzystać z 
widzeń z urzędnikiem konsularnym lub wykonującym funkcje kon-
sularne pracownikiem przedstawicielstwa dyplomatycznego. 

Zakres i sposób kontaktów, w szczególności nadzór nad wi-
dzeniami, cenzura korespondencji, kontrolowanie rozmów w trakcie 
widzeń i telefonicznych, są uzależnione od rodzaju i typu zakładu 
karnego, w którym skazany odbywa karę, a także od wymogów in-
dywidualnego oddziaływania, z wyjątkiem prawa do otrzymywania 
paczek. 

Dyrektor zakładu karnego podejmuje decyzje dotyczące za-
trzymania korespondencji w zakładach karnych typu zamkniętego i 
półotwartego, a w zakładach karnych typu półotwartego także cenzu-
rowania korespondencji oraz kontrolowania rozmów w trakcie wi-
dzeń i rozmów telefonicznych, z wyjątkiem przypadków określonych 
w art. 8 § 3 k.k.w. oraz w art. 8a § 2 i 3k.k.w., jeżeli wymagają tego 
względy bezpieczeństwa zakładu lub porządku publicznego, powia-
damiając o tym sędziego penitencjarnego oraz skazanego.  

Dołączonych do akt osobowych kopii korespondencji przed jej 
ocenzurowaniem oraz korespondencji zatrzymanej nie udostępnia się 
skazanemu. 

Dyrektor zakładu karnego może zezwolić na przekazanie ska-
zanemu ważnej wiadomości zawartej w zatrzymanej koresponden-
cji.Dyrektor zakładu karnego podejmuje decyzje dotyczące zatrzy-
mania otrzymywanych i przesyłanych przez skazanych paczek lub 
ich zniszczenia, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa za-
kładu lub porządku publicznego, powiadamiając o tym sędziego 
penitencjarnego oraz skazanego. Zniszczenie paczek odbywa się na 
podstawie odrębnych przepisów. 
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Skazany otrzymuje pisemne potwierdzenie odbioru w zakła-
dzie karnym wysyłanej przez niego korespondencji urzędowej. Na 
kopercie umieszcza się odcisk stempla z nazwą zakładu karnego oraz 
odnotowuje się datę jej odbioru11. 

W tym miejscu, warto przytoczyć Postanowienie Sądu Apela-
cyjnego w Krakowie z dnia 26 stycznia 2000 r., w którym stwier-
dzono, że osadzenie w zakładzie karnym nie jest żadną istotną prze-
szkodą dla wnoszenia środków odwoławczych i dotrzymywania 
terminów procesowych. Korespondencja między osadzonymi i ich 
obrońcami bądź sądami odbywa się bez przeszkód (art. 102 pkt 7 i 
11 k.k.w.)12. 

Należy, również uwzględnić stanowisko Sądu Najwyższego w 
uchwale z dnia 22 listopada 1930 r., które stanowi że, termin w ro-
zumieniu k.p.k. zostaje zachowany, gdy więzień składa pisma o cha-
rakterze procesowym w kancelarii zarządu więzienia, tak, jakby je 
złożył w kancelarii właściwego sądu lub urzędu13. 

 
Prawo do praktyk religijnych 
Przechodząc, do omawiania praktyk religijnych osadzonych, 

warto zwrócić uwagę na fakt, iż wolność religijna jest podstawą pań-
stwa demokratycznego14. 

Dlatego też skazany ma prawo do: 
�  wykonywania praktyk religijnych, 
� korzystania z posług religijnych, 
� bezpośredniego uczestniczenia w nabożeństwach odpra-

wianych w zakładzie karnym w dni świąteczne  
� słuchania nabożeństw transmitowanych przez środki ma-

sowego przekazu,  
� posiadania niezbędnych w tym celu książek, pism i przed-

miotów, 

                                                 
11 Zob. art. 105 k.k.w. 
12 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 stycznia 

2000 r.,II AKz 98/99, KZS 2000/2/30. 
13 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 1930 r., II Pr 168/30,, 

LEX nr 456483. 
14 J. Lachowski, Kodeks karny wykonawczy, Komentarz, Warszawa 

2015., s.442. 
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� uczestniczenia w prowadzonym w zakładzie karnym na-
uczaniu religii,  

� brania udziału w działalności charytatywnej i społecznej 
kościoła lub innego związku wyznaniowego,  

� spotkań indywidualnych z duchownym kościoła lub innego 
związku wyznaniowego, do którego należy; duchowni ci mogą od-
wiedzać skazanych w pomieszczeniach, w których przebywają. 

Korzystanie z wolności religijnej nie może naruszać zasad to-
lerancji ani zakłócać ustalonego porządku w zakładzie karnym. 

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii odpowied-
nich władz duchownych kościołów i innych związków wyznanio-
wych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wyko-
nywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w 
zakładach karnych i aresztach śledczych, mając na względzie potrze-
bę zapewnienia warunków dla indywidualnego i zbiorowego uczest-
nictwa osób osadzonych w tych zakładach i aresztach w nabożeń-
stwach i spotkaniach15. 

 
Prawo do posiłków 
W Kodeksie karnym wykonawczym uwzględniono również, 

kwestię dotyczącą zasad wydawania posiłków skazanemu.  
� Skazany przebywający w zakładzie karnym lub areszcie 

śledczym otrzymuje trzy razy dziennie napój i posiłki o odpowied-
niej wartości odżywczej, w tym co najmniej jeden posiłek gorący (z 
uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy i wieku skazanego, a w 
miarę możliwości także wymogów religijnych i kulturowych). Ska-
zany, którego stan zdrowia tego wymaga, otrzymuje wyżywienie 
według wskazań lekarza. 

� Skazany przebywający poza zakładem karnym lub aresz-
tem śledczym, który bierze udział w szczególności w czynnościach 
procesowych lub innych czynnościach wymagających konwojowa-
nia, a któremu ze względów technicznych lub organizacyjnych nie 
można wydać gorącego posiłku, a zwłaszcza w przypadku braku 
możliwości wydania posiłku w godzinach ustalonych w porządku 
wewnętrznym obowiązującym w zakładzie karnym lub areszcie 
śledczym, otrzymuje wyżywienie w postaci suchego prowiantu o 
                                                 

15 Zob.art.106 k.k.w. 
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odpowiedniej wartości odżywczej i napój, z uwzględnieniem wieku 
skazanego, a w miarę możliwości także wymogów religijnych i kul-
turowych. Skazany, którego stan zdrowia tego wymaga, otrzymuje 
wyżywienie w postaci suchego prowiantu według wskazań lekarza. 

� Minister Sprawiedliwości określa w drodze rozporządze-
nia16, rodzaje posiłków i napojów wydawanych osadzonym w zakła-
dach karnych i aresztach śledczych, ich wartość odżywczą i energe-
tyczną, a także minimalny dzienny koszt posiłków i napojów, 
uwzględniając wiek, stan zdrowia osadzonego i rodzaj wykonywanej 
przez niego pracy, konieczność zapewnienia posiłków i napojów 
osadzonym przyjmowanym do zakładu karnego lub aresztu śledcze-
go i je opuszczającym, oraz przebywającym poza zakładem karnym 
lub aresztem śledczym, a także mając na uwadze konieczność za-
pewnienia warzyw i owoców w ciągu dnia17. 

 
Wymogi dla celi mieszkalnej 
W przepisie art.110 k.k.w. zawarto, ponadto wymogi które mają 

spełniać cele mieszkalne. Dlatego też, zgodnie z prawem skazanego 
osadza się w celi mieszkalnej wieloosobowej lub jednoosobowej, a 
powierzchnia w celi mieszkalnej, przypadająca na skazanego, wynosi 
nie mniej niż 3 m2. Cele wyposaża się w odpowiedni sprzęt kwaterun-
kowy zapewniający skazanemu osobne miejsce do spania, odpowied-
nie warunki higieny, dostateczny dopływ powietrza i odpowiednią do 
pory roku temperaturę, według norm określonych dla pomieszczeń 
mieszkalnych, a także oświetlenie odpowiednie do czytania i wyko-
nywania pracy. 

Dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego może umie-
ścić skazanego na czas określony, nie dłuższy niż 90 dni, w celi 
mieszkalnej, w której powierzchnia przypadająca na skazanego wy-
nosi poniżej 3 m2, nie mniej jednak niż 2 m2, w razie: 

1) wprowadzenia stanu wojennego, wyjątkowego lub klęski 
żywiołowej, lub w czasie ich obowiązywania, 

                                                 
16 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r., w 

sprawie wyżywienia osadzonych w zakładach karnych iaresztach śledczych, 
Dz.U. z 2016 poz. 302. 

17 Zob. art.109k.k.w. 
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2) ogłoszenia na terenie położenia zakładu karnego lub aresztu 
śledczego stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii 
albo wystąpienia w zakładzie karnym lub areszcie śledczym stanu 
zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii - uwzględniając 
stopień zagrożenia dla życia i zdrowia; 

3) konieczności zapobieżenia wystąpieniu innego zdarzenia 
stanowiącego bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa skazane-
go albo bezpieczeństwa zakładu karnego lub aresztu śledczego albo 
zapobieżenia skutkom takiego zdarzenia. 

Urządzenia sanitarne w zakładzie karnym typu półotwartego i 
otwartego mogą być usytuowane poza celami mieszkalnymi. 

Przy umieszczaniu skazanego w celi mieszkalnej bierze się 
pod uwagę w szczególności: 

1) decyzję klasyfikacyjną, 
2) konieczność oddzielenia skazanego od tymczasowo aresz-

towanego, 
3) potrzebę zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa w za-

kładzie karnym, 
4) zalecenia lekarskie, psychologiczne i rehabilitacyjne, 
5) potrzebę kształtowania właściwej atmosfery wśród skazanych, 
6) konieczność zapobiegania samoagresji i popełnianiu prze-

stępstw w trakcie odbywania kary18. 
Warto w tym miejscu, przytoczyć stanowisko Sądu Apelacyj-

nego w Krakowie w wyroku z dnia 20 marca 2015 r., w odniesieniu 
do warunków przebywania w zakładzie karnym a naruszenie godno-
ści i czci więźnia. Sąd Apelacyjny stwierdził, że zakład karny nie ma 
obowiązku zapewnienia osadzonym warunków na przeciętnym po-
ziomie społeczeństwa. Nawet złe warunki bytowe nie stanowią au-
tomatycznie naruszenia godności lub czci więźnia19. 

Należy, również zaznajomić się z wyrokiemz dnia 4 paździer-
nika 2012 r., w którym Sąd Apelacyjny w Lublinie uznał, że o naru-
szeniu dobra osobistego w postaci uchybienia godności osadzonego 
w zakładzie karnym nie można mówić w przypadku pewnych uciąż-
liwości lub niedogodności związanych z pobytem w takim zakładzie, 

                                                 
18 Zob. art. 110 k.k.w. 
19 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 marca 2015 r., I 

ACa 30/15, LEX nr 1679919. 
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polegających na niższym od oczekiwanego standardzie celi czy 
urządzeń sanitarnych, bowiem dla wielu ludzi nie odbywających 
kary pozbawienia wolności warunki mieszkaniowe bywają często 
równie trudne. Godność skazanego przebywającego w zakładzie 
karnym nie jest naruszona, jeżeli odpowiada uznanym normom po-
szanowania człowieczeństwa20. 

Kolejnym wyrokiem, który warto przytoczyć jest wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 sierpnia 2013 r., o naruszenie 
dóbr osobistych poprzez łamanie zakazu palenia. Samo ogólnikowe 
powołanie się na niestosowanie się części więźniów do zakazu pale-
nia w celach dla niepalących, jak również istnienie konfliktów po-
między więźniami "grypsującymi" i "niegrypsującymi", nie uzasad-
nia przyjęcia, że doszło do naruszenia dóbr osobistych powoda21. 

 
Prawo do posiadania określonych przedmiotów w celi 
Na podstawie art. 110a k.k.w, można wyodrębnić katalog po-

siadanych w celi przez skazanego przedmiotów i są to : 
� dokumenty związane z postępowaniem, którego jest 

uczestnikiem, 
� artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, 
� wyroby tytoniowe, 
� środki higieny osobistej, 
� przedmioty osobistego użytku,  
� zegarek,  
� listy oraz fotografie członków rodziny i innych osób bliskich, 
� przedmioty kultu religijnego,  
� materiały piśmienne,  
� notatki osobiste,  
� książki, prasę, 
� gry świetlicowe. 
Dyrektor zakładu karnego może zezwolić skazanemu na po-

siadanie w celi sprzętu audiowizualnego, komputerowego oraz in-
nych przedmiotów, w tym także podnoszących estetykę pomieszcze-

                                                 
20 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 4 października 2012 r ,.I 

ACa 433/12, LEX nr 1259711. 
21 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 sierpnia 2013 r., 

I ACa 350/13, LEX nr 1366055. 
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nia lub będących wyrazem kulturalnych zainteresowań skazanego, 
jeżeli posiadanie tych przedmiotów nie narusza zasad porządku i 
bezpieczeństwa obowiązujących w zakładzie karnym. 

Skazany nie może posiadać w celi albo przekazywać do depo-
zytu w trakcie pobytu w zakładzie karnym przedmiotów, których 
wymiary lub ilość naruszają obowiązujący porządek albo utrudniają 
konwojowanie. Przedmioty te przesyła się, na koszt skazanego, do 
wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji. W uzasad-
nionym wypadku przedmioty te mogą być przesłane na koszt zakła-
du karnego. 

Skazany nie może posiadać, poza depozytem, środków łączno-
ści oraz przedmiotów i dokumentów, które mogą stanowić zagroże-
nie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym22. 

 
Prawo do korzystania z zakładowej odzieży, bielizny i obuwia 
Na podstawie art. 111 k.k.w. określono zasady korzystania z 

zakładowej odzieży, bielizny i obuwia. Skazany otrzymuje do użyt-
ku, z zakładu karnego, odpowiednią do pory roku odzież, bieliznę 
oraz obuwie, o ile nie korzysta z własnych. Skazanemu zapewnia się 
warunki niezbędne do utrzymania higieny osobistej, w szczególności 
otrzymuje on z zakładu karnego pościel oraz inne środki do utrzy-
mania higieny i czystości w celi. 

W czasie przeprowadzania czynności procesowych, transpor-
towania oraz w innych uzasadnionych wypadkach skazany korzysta 
z własnej odzieży, bielizny i obuwia, chyba że są one nieodpowied-
nie ze względu na porę roku lub zniszczone albo jeżeli przemawiają 
przeciwko temu względy bezpieczeństwa23. 

Powyższe zagadnienie bardziej szczegółowo ujmuje Rozpo-
rządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. w 
sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych 
i aresztach24.  

                                                 
22 Zob. art.110a k.k.w. 
23 Zob. art.111 k.k.w. 
24 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. 

w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i 
aresztach, Dz. U.2014.200.  
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Jeśli skazanemu, nie zostaną zapewnione z zakładu karnego, 
odpowiednie do pory roku odzież, bielizna oraz obuwie, przypusz-
czalnie dojdzie do stwierdzenia, że zostały naruszone dobra osobiste, 
co dalej może skutkować dochodzeniem roszczeń25. 

 
Prawo do wypoczynku 
Kolejnym przykładem prawa skazanego, wartym do omówie-

nia jest prawo do wypoczynku. 
Zgodnie z art. 112 k.k.w. Skazany korzysta z niezbędnego dla 

zdrowia wypoczynku, w szczególności z prawa do co najmniej go-
dzinnego spaceru i 8-godzinnego czasu przeznaczonego na sen w 
ciągu doby. Skazana, o której mowa w art. 87 § 3 i 4 k.k.w., ma pra-
wo do korzystania z dłuższego spaceru. 

W razie naruszenia przez skazanego ustalonego sposobu od-
bywania spaceru, spacer może być zakończony przed czasem. Jed-
nakże skazanemu nie przysługuje prawo do spaceru: 

1) w trakcie konwojowania, 
2) w dniu, w którym jest konwojowany, jeżeli konwojowanie 

rozpoczęto nie później niż o godzinie 800 i zakończono nie wcześniej 
niż o godzinie 160026. 

Zasady korzystania z powyższego prawa oprócz art. 112 
k.k.w. zostały również uregulowane w Rozporządzeniu Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r.w sprawie regulaminu 
organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wol-
ności27, a w szczególności w § 31. w którym określono, że: 

� Spacer skazanego odbywa się pod bezpośrednim nadzorem 
funkcjonariusza w wyznaczonym miejscu na wolnym powietrzu. 

� Dyrektor może, ze względu na konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa w zakładzie karnym, zarządzić odbywanie spaceru w 
inny sposób niż ustalony w porządku wewnętrznym. 

                                                 
25 J. Lachowski, Kodeks karny wykonawczy, Komentarz, Warszawa 2015 

r., s.453. 
26 Zob. art. 112 k.k.w. 
27 Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. 

w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary 
pozbawienia wolności, Dz.U.2003.152.1493. 
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� Dyrektor może na wniosek lekarza zmienić czas trwania i 
sposób odbywania spaceru przez skazanego chorego28. 

 
Prawo do zakupów i otrzymywania paczek 
W związku z art. 113ak.k.w. skazany ma prawo co najmniej 

trzy razy w miesiącu dokonywać zakupów artykułów żywnościo-
wych i wyrobów tytoniowych oraz innych artykułów dopuszczonych 
do sprzedaży w zakładzie karnym, za środki pieniężne pozostające 
do jego dyspozycji w depozycie. Skazana, o której mowa w art. 87 § 
3 i 4, ma prawo do dokonywania dodatkowych zakupów artykułów 
żywnościowych. Skazanemu umożliwia się dokonanie pierwszego 
zakupu nie później niż trzeciego dnia roboczego po przyjęciu do 
zakładu karnego.  

Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywno-
ściową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby 
tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany 
otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie 
oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może 
być również złożone przez osobę najbliższą29. 

 
Prawo do opieki medycznej 
Następnym prawem skazanego, jest prawo do opieki medycz-

nej, wyrażone w art. 115 k.k.w., tj. skazanemu zapewnia się bezpłat-
ne świadczenia zdrowotne, leki i artykuły sanitarne. 

Skazanemu odbywającemu karę pozbawienia wolności nie 
przysługuje prawo wyboru lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, 
poz. 1027, z późn. zm.), pielęgniarki podstawowej opieki zdrowot-
nej, świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń 
opieki zdrowotnej, lekarza dentysty oraz szpitala, określone w usta-
wie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. 

                                                 
28 § 31 regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary po-

zbawienia wolności. 
29 Zob. art. 113a k.k.w. 
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Protezy, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze za-
pewnia się skazanemu bezpłatnie, jeżeli ich brak mógłby pogorszyć 
stan zdrowia lub uniemożliwić odbywanie kary pozbawienia wolno-
ści, a w innych wypadkach odpłatnie. 

Świadczenia zdrowotne udzielane są skazanemu przede 
wszystkim przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolno-
ści. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor zakładu 
karnego, po zasięgnięciu opinii lekarza zakładu karnego, może ze-
zwolić skazanemu, na jego koszt, na leczenie przez wybranego przez 
niego innego lekarza, podmiotu innego, oraz na korzystanie z dodat-
kowych leków i innych wyrobów medycznych30. 

Warto, w tym miejscu przytoczyć postanowienieSądu Apela-
cyjnego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2012 r., w którym zostało 
stwierdzone, że wyłączenie możliwości leczenia w warunkach wol-
nościowych jest naturalną konsekwencją izolacji więziennej, co ska-
zany winien mieć na uwadze decydując się na popełnienie przestęp-
stwa. Aktualne brzmienie art. 115 k.k.w. stwarza bardzo duże moż-
liwości udzielenia skazanemu opieki zdrowotnej bez konieczności 
udzielenia przerwy w karze31. 

Należy, również wskazać stanowisko Sądu Apelacyjnego w 
Krakowie w wyroku z dnia 12 stycznia 2016 r., o brak zapewnienia 
odpowiednich standardów ochrony zdrowia psychicznego jako naru-
szenie godności w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wol-
ności. Sąd Apelacyjny stwierdził, że przepis art. 2 ust. 1 Europejskiej 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 
nakazuje Państwu podejmowanie środków koniecznych dla ochrony 
osób podlegających jego jurysdykcji. Mieści się w tym konieczność 
ochrony osób, które znajdują się w szczególnie delikatnej sytuacji, 
takich jak więźniowie, przed działaniami, w drodze których sami 
mogą narazić swe życie na niebezpieczeństwo. Brak odpowiedniej 
reakcji na stan zdrowia wymagający regularnej pomocy medycznej, 

                                                 
30 Zob. art. 115 k.k.w. 
31 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2012 

r.,II AKz 1397/11, KZS 2012/9/78. 
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jest wystarczający, aby uznać to za nieludzkie i poniżające traktowa-
nie osadzonego32. 

 
Międzynarodowe akty prawne 
Oprócz wymienionych powyżej regulacji przedstawiających 

prawa skazanego, można wskazać również na międzynarodowe akty 
prawne, takie jak: 

1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka33, 
2. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych34, 
3. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych 

wolności, inaczej zwana Europejska Konwencja Praw Człowieka35, 
4. Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego 

okrutnego, nieludzkiemu lub poniżającego traktowania albo karania36, 
5. Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nie-

ludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, (zwana po-
wszechnie Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom)37, 

6. Konwencja o prawach dziecka38, 
7. Europejskie Reguły Więzienne39. 

                                                 
32 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 stycznia 2016 r., I 

ACa 490/15, LEX nr 1999297. 
33 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. 
34 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do 

podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. Dz. U. 1977 nr 38 poz. 167. 
35 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności spo-

rządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami 
nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2. Dz. U. 1993 nr 61 poz. 284. 

36 Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutne-
go, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania przyjęta przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1984 r. 
Dz. U. z dnia 2 grudnia 1989 r. 

37 Europejska Konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu 
lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, sporządzona w Strasburgu w 
dniu 26 listopada 1987 r. Dz.U.1995 nr 46 poz.238. 

38 Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Na-
rodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526. 

39 Rekomendacja Rec (2006)2 Komitetu Ministrów do państw człon-
kowskich Rady Europy w sprawie Europejskich Reguł Więziennych Przyję-
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8. Europejska Karta Więzienna4041 
 
Składanie wniosków, skarg i próśb przez skazanego 
Jeżeli zostały naruszone prawa osadzonego, może on składać 

wnioski, skargi i prośby do: 
� Administracji zakładu karnego, 
� Kierownikom jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, 
� Sędziemu penitencjarnemu, 
� Prokuratorowi, 
� Rzecznikowi Praw Obywatelskich, 
� Rzecznikiem Praw Dziecka42. 
Skazani mają prawo kierować skargi do organów powołanych 

na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów 
międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka 43. Takimi 
organami, mogą być m.in.: 

� Europejski Trybunał Praw Człowieka, 
� Europejski Komitet Zapobiegania Torturom oraz Nieludz-

kiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu, 
�  Europejski Komitet Praw Społecznych, 
� Komitet Praw Człowieka, 
� Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD), 
� Komitet Ochrony Praw Dziecka, 
� Komitet Przeciwko Torturom oraz Innemu Okrutnemu, nie-

ludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT)44. 
 

                                                                                                        
ta przez Komitet Ministrów w dniu 11 stycznia 2006 r. na 952 posiedzeniu 
delegatów. 

40 Rekomendację 1747 (2006) Europejska Karta Więzienna przyjęta w 
dniu 29 maja 2006r. przez Stały Komitet działający w imieniu Zgromadze-
nia Parlamentarnego Rady Europy. 

41 T. Szymanowski, J. Migdał, Prawo karne wykonawcze i polityka peni-
tencjarna, Warszawa 2014r., s.49-65. 

42 Zob. art. 102 k.k.w. 
43 Zob. art.103 k.k.w. 
44 J. Lachowski, Kodeks karny wykonawczy, Komentarz, Warszawa 

2015, s.435. 
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Podsumowanie 
W polskich zakładach karnych, na dzień 30 października 2016 

roku, znajdowało się ogółem 71696 osadzonych, na podstawie da-
nych statystycznych pochodzących z Centralnego Zarządu Służby 
Więziennej. Warto, zaznaczyć, że każdy ze skazanych powinien 
posiadać istotne informacje na temat przysługujących mu praw. Pra-
wa skazanych są szeroko opisane w Kodeksie karnym wykonaw-
czym, w wydawanych rozporządzeniach przez Ministra Sprawiedli-
wości, oraz w wielu międzynarodowych dokumentach. Omówione w 
powyższym artykule zostały, tylko najważniejsze z praw osadzo-
nych, z uwagi, na fakt, że tematyka przedstawionego zagadnienia jest 
dość obszerna. 

 
Streszczenie 
W artykule zatytułowanym: „Zabezpieczenie praw więźniów 

w uregulowaniach prawnych”, zaprezentowana została, próba anali-
zy fundamentalnych praw, przysługujących skazanemu. Poprzez 
powyższą analizę, należy rozumieć wymienienie i charakteryzację 
istotnych praw osadzonych, a następnie, wskazanie międzynarodo-
wych aktów prawnych regulujących kwestie związane ze skazanymi 
i ich prawami. Na zakończenie artykułu, przedstawiono wyliczenie, 
najważniejszych instytucji i jednostek, mających za zadanie weryfi-
kacji respektowania praw i w odpowiedni sposób działania, poprzez 
posiadane środki, w sytuacji jakichkolwiek naruszeń tych praw. 
Ważną rolę w polskim prawodawstwie, odgrywa Kodeks karny wy-
konawczy, który jest podstawą, ukazującą główny katalog (mający 
charakter niezamkniętym), zawierający kluczowe prawa skazanego. 
Oprócz tego, należy nie zapominać, o licznych orzecznictwach są-
dowych, w których wyrażone są stanowiska, na temat łamania praw 
więźniów.  

Słowa kluczowe: skazany, prawa skazanych, Kodeks karny 
wykonawczy, zakład karny, regulacje prawne. 

 
Abstract 
The article entitled „The protection of the rights of prisoners 

within the regulatory framework” has presented an attempt to ana-
lyse fundamental rights of convicts. The analysis is to be understood 
as the enumeration and characterisation of their substantial rights and 
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subsequently the indication of international legal regulations con-
cerning the issue of prisoners and their rights. The conclusion of this 
article has specified key institutions and bodies responsible for moni-
toring the observance of law and acting accordingly, by their meas-
ures, in case of any breach of these rights. An important role in Pol-
ish legislation is played by the Criminal Executive Code which is the 
basic main list (which is non-exhaustive) with the key rights of con-
victs. Furthermore, numerous judicial decisions should be consid-
ered, expressing positions on the violation of rights of prisoners. 

Key words: convict, rights of convicts, Criminal Executive 
Code, prison, legal regulations. 
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Ewa Depa 
 

Osamotnienie wynikiem konfliktu i mobbingu w pracy 
 

Konflikt jest nieunikniony, niezależnie od tego, jak bardzo bę-
dziemy się starać, aby do niego nie dopuścić1. Twórcze jest postrze-
ganie konfliktu jako możliwości wprowadzania konstruktywnych 
zmian, a umiejętność znalezienia kompromisu daje możliwość na 
zmiany, które są dla obu stron konfliktu korzystne. Lewis Alfred 
Coser twierdził, że konflikt nie jest tylko negatywnym czynnikiem, 
który dzieli, lecz może pełnić szereg określonych funkcji w grupach 
oraz innych układach interpersonalnych. Może na przykład przyczy-
niać się do utrzymania więzi grupowych i zapobiegać występowaniu 
z grupy jej członków2. Według niego doniosła rola konfliktów w 
życiu społecznym wykazuje, że jest początkiem wzrostu integracji 
społecznej. Konflikt bardzo często wynika z rozbieżnych potrzeb 
dwóch stron, braku porozumienia między ludźmi lub wielu innych 
powodów. Często występuje kiedy dwie strony chcą osiągnąć 
wspólny cel, ale każde chce do niego dojść inną drogą.  

Konflikty to zjawiska powszechnie występujące, można wy-
różnić cztery poziomy konfliktu.  

1. Konflikt wewnętrzny dotyczy jednostki. Źródła tego kon-
fliktu można szukać w myślach, emocjach, czy popędach, które stają 
się wzajemnie sprzeczne na przykład jesteśmy wściekli na przełożo-
nego, ale mamy obawę czy możemy swoje uczucia okazać. 

2. Konflikt interpersonalny występuje między jednostkami, mię-
dzy małżeństwem, współlokatorami, kierownikiem, a podwładnym.  

3. Konflikt wewnątrz grupowy zachodzi w większej grupie, 
wewnątrz rodziny, drużyny lub grupy pracowniczej.  

4. Konflikt międzygrupowy ma miejsce kiedy strony konfliktu 
angażują dużą liczbę jednostek w ten spór na przykład między zwaśnio-

                                                 
1 M. McKay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania 

się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007 
2 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2006 
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nymi rodzinami, a także między krajami. Na tym poziomie konfliktu 
negocjacje w celu jego rozwiązania są wysoce skomplikowane.  

 
Funkcje i dysfunkcje konfliktu 
Większość ludzi sądzi, że konflikt jest zjawiskiem negatyw-

nym lub prowadzi do zaburzeń. Pogląd ten ma dwa źródła: po pierw-
sze, konflikt świadczy o tym, że dzieje się coś niedobrego lub że 
problem wymaga załatwienia; po drugie, konflikt niesie z sobą bar-
dzo niekorzystne konsekwencje.  

1. Procesy konkurencyjne. Strony współzawodniczą z sobą, 
ponieważ są przekonane, że mają przeciwstawne cele, których nie da 
się jednocześnie zrealizować. Ponadto procesy konkurencyjne mają 
często efekty uboczne, przez to konflikt powodujący rywalizację 
może prowadzić do eskalacji.  

2. Błędne postrzeganie i uprzedzenie. W miarę rozwijania się 
konfliktu następuje zniekształcenie postrzegania. Ludzie konse-
kwentnie spoglądają na konflikt z własnej perspektywy. W związku 
z tym interpretują postaci i zjawiska tylko w dwóch kategoriach, jako 
przyjazne lub wrogie. Poza tym myślenie zaczyna być stereotypowe i 
nieobiektywne – strony konfliktu z zadowoleniem wyrażają się o 
postaciach i wydarzeniach wspierających ich stanowisko, a odrzucają 
wszystko, co nie jest zgodne z ich opinią.  

3. Emocjonalność. Konflikty niosą z sobą cały ładunek emocji, 
ponieważ strony bywają zaniepokojone, poirytowane, rozdrażnione, 
zagniewane lub sfrustrowane. Emocje mogą zdominować procesy 
myślowe, a strony w miarę rozwijania się konfliktu postępują coraz 
bardziej emocjonalnie i irracjonalnie.  

4. Osłabienie komunikacji. Komunikacja się pogarsza. Strony 
w coraz mniejszym stopniu komunikują się z tymi, z którymi się nie 
zgadzają, a zwiększają zakres komunikacji z tymi, którzy prezentują 
podobne do nich poglądy. Komunikacja zachodząca między stronami 
może być próbą pokonania, osłabienia lub obalenia stanowiska prze-
ciwnika albo zwiększenia wagi własnych argumentów.  

5. Zawarcie kwestii. Zasadnicze kwestie sporne stają się nie-
wyraźne. Zaczynają przeważać uogólnienia. Pojawiają się nowe pro-
blemy, ważne i nie ważne, jakby wciągane w wir sporu. Strony tracą 
z oczu istotę zagadnienia, nie pamiętają, od czego wszystko się za-
częło, albo nie wiedzą już jak znaleźć rozwiązanie.  
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6. Usztywnienie stanowiska. Strony trwają przy swoich sta-
nowiskach. Wyzwanie ze strony przeciwnej wywołuje jeszcze sil-
niejsze obstawanie przy swoich racjach i zmniejsza chęć do ustępstw 
z uwagi na strach przed utratą twarzy. Procesy myślowe stają się 
nieelastyczne, a strony widzą sytuację w prostych kategoriach „albo 
– albo”, a nie jako wielowymiarowe i złożone.  

7. Wyolbrzymianie różnic, umniejszanie podobieństw. Wraz z 
usztywnieniem stanowisk i zacieraniem się obrazu spornych zagad-
nień strony zaczynają postrzegać siebie i swoje stanowiska w katego-
riach przeciwności. Czynniki podkreślające wzajemne różnice zosta-
ją wyolbrzymione, a podobieństwa i wspólne cechy są bagatelizowa-
ne. To zniekształcenie percepcji prowadzi do przekonania, że różnice 
są o wiele większe niż w rzeczywistości, przez co strony coraz bar-
dziej starają się wygrać konflikt i rezygnują z dążenia do poszukiwa-
nia obszarów zgody.  

8. Eskalacja konfliktu. Jako wynika z powyższych rozważań, 
każda ze stron broni swojej pozycji, staje się mniej tolerancyjna i 
trudniej akceptuje przeciwnika; bywa defensywna i mniej komunika-
tywna oraz bardziej emocjonalna. W wyniku tego obie strony dążą 
do zwycięstwa poprzez usztywnienie stanowiska, sięgają do nowych 
zasobów mających zwiększyć ich szanse na zwycięstwo, wytrwale 
utrzymują pozycje w warunkach napięcia. Strony są przekonane, że 
poprzez zwiększenie presji (zasobów, zaangażowania, entuzjazmu, 
energii) będą w stanie zmusić przeciwnika do kapitulacji i ogłoszą 
zwycięstwo. Okazuje się jednak, że pogląd taki mija się z prawdą! 
Eskalacja konfliktu i zaangażowanie się w walkę mogą osiągnąć 
takie nasilenie, że strony zatracą zdolność do rozwiązania sporu i 
podjęcia ponownych kroków3. 

Heine Leymann, szwedzki psychiatra i psychosocjolog, po-
chodzenia niemieckiego, przez wiele lat zajmujący się problemem 
przemocy psychicznej w miejscu pracy wprowadził do literatury 
przedmiotu pojęcie mobbingu. Słowo mobbing wywodzi się od an-
gielskiego „mob” i oznacza motłoch, tłum, rzucać się na kogoś, 
gromadzić się tłumnie. Zgodnie z polskim prawem pracy mobbing 
oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skiero-

                                                 
3 R. J. Lewicki, D. M. Saunders, B. Barry, J. W. Minton, Zasady nego-

cjacji, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008 
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wane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długo-
trwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego 
zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na 
celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wy-
eliminowanie z zespołu współpracowników.4Osoba wobec, której 
stosowany jest mobbing nie ma prawa do wyrażania swojego zdania, 
ma zamykane usta i jest odarta z wolności słowa. 

Ludziom, których dotknął mobbing w pracy narzuca się 
wyznaczanie niedorzecznych terminów jej wykonania, nakłada się 
obciążenia, które są nie do opanowania, wobec tych osób jest stoso-
wana kontrola lub przydziela się im zadania kompletnie niezwiązane 
z ich pracą, grozi się im utratą zatrudnienia. 

W zakres mobbingu personalnego wchodzi zwracanie się do 
pracownika w obraźliwy sposób, poniżanie go, upokarzanie, rozsie-
wanie nieprawdziwych plotek, nadmierna krytyka oraz izolacja pra-
cownika od pozostałych pracowników. Określenie mobbingu nie ma 
jednej definicji, ponieważ wiele jego zwrotów jest niedookreślonych 
na przykład długotrwałe szykanowanie, a doprecyzowaniem tego 
czasu zajmuje się sąd przez swoje orzecznictwo. Jako przykład moż-
na przytoczyć orzeczenie jednego z Sądów Okręgowych. Jednora-
zowe działanie przełożonego zinterpretowane przez pracownika jako 
mobbing zostało w ten sposób zakwalifikowane przez Sąd. Takie 
stanowisko uznano za prawidłowe ponieważ przepisy nie posiadają 
granicy czasowej, w którym momencie działanie na szkodę pracow-
nika jest nazywane zjawiskiem mobbingu. Zatem każdy przypadek 
złego traktowania pracownika przez przełożonego musi być i jest 
rozpatrywany indywidualnie.  

Najczęstsze przypadki mobbingu występują ze strony przeło-
żonego, w mniejszym stopniu między samymi pracownikami, a naj-
rzadziej ze strony pracownika w stosunku do pracodawcy, ale zdarza 
się, że pracownik działa na szkodę swojego zwierzchnika przez np. 
nieinformowanie klientów o jego obecności podczas gdy ten jest w 
pracy lub usuwanie poczty elektronicznej, która przychodzi do firmy. 
Jednak takie przypadki zdarzają się incydentalnie. Zagrożony lob-
bingiem w przedsiębiorstwie jest przeważnie pracownik na niższym 

                                                 
4 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1974 Nr 24 

poz.141) 
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stanowisku, najczęściej mobbing nie posiada cech charakteru jawne-
go ataku lub agresji na ofiarę. Często są to środki manipulacji psy-
chicznej z zachowaniem pozorów bardzo dobrej relacji, pozoruje się 
również dobre stosunki z podwładnym symulując jak najbardziej 
dobre relacje.  

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje, że Przyro-
dzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i 
praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszano-
wanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych5. Oznacza to, 
że wszyscy są wolni i maja prawo do wolności słowa, ludzie mogą 
wyrażać swoje poglądy i przekonania bez obawy, że będą wobec 
nich wyciągnięte konsekwencje. Bycie wolnym i wolność słowa nie 
może być uznane jako przywilej żeby obrażać lub poniżać innych. 
Nie wolno zapomnieć, że prawo do wolności słowa nadane nam 
przez konstytucję nie daje prawa żeby krytykować lub obrażać dru-
giego człowieka. Ludzie powinni się zastanowić zanim kogoś obra-
żą, co czuje ta osoba kiedy doznaje od drugiego człowieka krzywdy. 

Mobbing oznacza terror psychiczny: zaczepianie, izolowanie, 
obmawianie, nieprzyjazne wypowiedzi i zachowania grupy lub oso-
by w stosunku do drugiej osoby lub grupy, mające na celu wyłącze-
nie konkretnej osoby z grupy koleżeńskiej lub zawodowej. Ofiara 
zostaje poddana długoterminowej przemocy ekonomicznej, psy-
chicznej i społecznej w celu zastraszenia, upokorzenia i ograniczenia 
jej zdolności do obrony. Odczuwa ją subiektywnie, ale mobbing daje 
się także potwierdzić intersubiektywnie. Jest to wielofazowy proces, 
w którym mobber (sprawca) stosuje metody manipulacji od najbar-
dziej subiektywnych i niezauważalnych przez ofiarę po najbardziej 
drastyczne, powodujące u ofiary izolację społeczną, jej autodepre-
cjację, poczucie krzywdy, bezsilność i odrzucenie przez współpra-
cowników (rówieśników), a w konsekwencji silny stres oraz choroby 
somatyczne i psychiczne. Prześladowania mogą przyjmować formę 
pośrednią lub bezpośrednią, ażdo przemocy fizycznej włącznie6. 

Mobbing ma wiele cech, które mają charakter nadużyć, prze-
jawiają się w formie słów, gestów czy pism, które godzą w godność 

                                                 
5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
6 S. Orłowski, Mobbing i bullying w szkole: Charakterystyka zjawiska i 

program zapobiegania, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2005 
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człowieka, niszczą go psychicznie, mogą mieć wpływ na postrzega-
nie przez pracownika statusu w firmie co wpływa na pogorszenie 
atmosfery w pracy, może powodować nawet złożenie wypowiedze-
nia. Mobbing zakłóca atmosferę w pracy, co ma negatywny wpływ 
na samopoczucie pracownika, ten często przenosi problemy na sferę 
prywatną, pracownik wówczas jest nieefektywny, nieskoncentrowa-
ny, a jego myśli są skupione na strachu. 

Najczęstsze przypadki mobbingu maja charakter przewagi 
dręczącego nad ofiarą, rzadko zdarzają się sytuacje w których mob-
bing jest stosowany przez jedną osobę, ale może się zdarzyć że jedna 
osoba wyraźnie dominuje na przykład kierownik wobec sprzątaczki. 
Zdarza się, że dręczący ma opanowane techniki oddziaływania na 
psychikę innych i wykorzystuje je przeciwko osobie, która nigdy nie 
zetknęła się z takim zagadnieniem, co sprawia że w żaden sposób nie 
potrafi się obronić. Taka sytuacja ma miejsce jeżeli dane osoby wi-
dują się bardzo często, przez długi czas, a poszkodowany jest zawo-
dowo uzależniony od oprawcy, nie ma możliwości się wycofać w 
bezpieczne miejsce tam gdzie nie odczuwałaby lęku. Mobbing na 
ogół jest ukrywany, dręczenie przeważnie występuje kiedy prześla-
dowany jest tylko z tym, który jemu dokucza, gdy tylko pojawią się 
osoby postronne, które nie mają związku z tą sytuacją, powodują 
wycofanie się oprawcy, gdyż nie chce być przyłapany na tym pa-
skudnym procederze. Wmawia natomiast otoczeniu, że ofiara jest nie 
w porządku wobec wszystkich i są z nią same problemy. Mobbing 
ma przeważnie charakter działania, którego celem jest eliminacja 
osoby poszkodowanej z firmy, a jedną z cech w tym mechanizmie 
jest pogarszanie opinii tej osoby. Bardzo rzadko elementem mobbin-
gu jest przemoc fizyczna, przez co trudniej jest zebrać materiał do-
wodowy w sprawach dręczenia w pracy. Oprawca w stosunku do 
ofiary stosuje kłamstwa, podstępy, intrygi, rzuca oszczerstwa. Nie-
rzadko osoby prześladowane psychicznie podupadają na zdrowiu 
psychicznym, co spowodowane jest długotrwałymi szykanami. 

Pojęcie mobbingu w miejscu pracy istnieje już bardzo długo. 
W latach 80-tych XX wieku to zjawisko zostało zbadane i opisane 
przez Heinza Leymanna, znanego szwedzkiego doktora psychologii, 
który 45 głównych cech mobbingu podzielił na 5 grup. 

45 cech mobbingu, które Leymann podzielił na 5 grup: 
I. Oddziaływania utrudniające możliwości komunikowania się: 
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1. Ograniczanie przez przełożonego możliwości wypowiada-
nia się, 

2. Stałe przerywanie wypowiedzi, 
3. Ograniczanie przez kolegów możliwości wypowiadania się, 
4. Reagowanie na uwagi krzykiem lub głośnym wymyślaniem 

i pomstowaniem, 
5. Ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy, 
6. Ciągłe krytykowanie życia prywatnego, 
7. Napastowanie przez telefon, 
8. Ustne groźby i pogróżki, 
9. Groźby na piśmie, 
10.Ograniczanie kontaktu przez poniżające, upokarzające ge-

sty i spojrzenia, 
11. Różnego rodzaju aluzje, bez jasnego wyrażania się wprost 

II. Oddziaływania zaburzające stosunki społeczne: 
12. Unikanie przez przełożonego rozmów z ofiarą, 
13. Nie dawanie możliwości odezwania się, 
14. W pomieszczeniu, gdzie ofiara pracuje, przesadzenie na 

miejsce z dala od kolegów, 
15. Zabronienie kolegom rozmów z ofiarą, 
16. Traktowanie „jak powietrze”. 

III. Działania mające na celu zaburzyć społeczny odbiór osoby: 
17. Mówienie źle za plecami danej osoby, 
18. Rozsiewanie plotek, 
19. Podejmowanie prób ośmieszenia, 
20. Sugerowanie choroby psychicznej, 
21. Kierowanie na badania psychiatryczne, 
22. Wyśmiewanie niepełnosprawności czy kalectwa, 
23. Parodiowanie sposobu chodzenia, mówienia lub gestów w 

celu ośmieszenia osoby, 
24. Nacieranie na polityczne albo religijne przekonania, 
25. Żarty i prześmiewanie życia prywatnego, 
26. Wyśmiewanie narodowości, 
27. Zmuszanie do wykonywania prac naruszających godność 

osobistą, 
28. Fałszywe ocenianie zaangażowania w pracy, 
29. Kwestionowanie podejmowanych decyzji, 
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30. Wołanie na ofiarę, używając sprośnych przezwisk lub in-
nych, mających ją poniżyć wyrażeń, 

31. Zaloty lub słowne propozycje seksualne. 
IV. Działania mające wpływ na jakość sytuacji życiowej i zawodowej: 

32. Nie dawanie ofierze żadnych zadań do wykonania, 
33. Odbieranie prac, zadanych wcześniej do wykonania,  
34. Zlecanie wykonania prac bezsensownych, 
35. Dawanie zadań poniżej jego umiejętności, 
36. Zarzucanie wciąż nowymi pracami do wykonania, 
37. Polecenia wykonywania obraźliwych dla ofiary zadań, 
38. Dawanie zadań przerastających możliwości i kompetencje 

ofiary w celu jej zdyskredytowania. 
V. Działania mające szkodliwy wpływ na zdrowie ofiary: 

39. zmuszanie do wykonywania prac szkodliwych dla zdrowia, 
40. grożenie przemocą fizyczną, 
41. stosowanie niewielkiej przemocy fizycznej, 
42. znęcanie się fizyczne, 
43. przyczynianie się do ponoszenia kosztów w celu zaszko-

dzenia poszkodowanemu, 
44. wyrządzanie szkód psychicznych w miejscu zamieszkania 

lub pracy ofiary, 
45. działania o podłożu seksualnym7. 
 
Przyczyny mobbingu: 
I. przyczyny społeczne: zwiększające się bezrobocie, niepew-

ność w zatrudnieniu, stałe struktury społeczne, które umożliwiają 
wykonywanie władzy siłą, bardzo słaba i szkodliwa polityka organi-
zacyjna, coraz większa bieda, brak perspektyw i kiepskie warunki 
życiowe dużej części społeczeństwa 

II. Cechy zarządzającego organizacją: braki mobbera, które 
ten mechanizm mu rekompensuje, minimalizowanie kosztów wła-
snych firmy, maksymalny wyzysk za minimalną płacę, złe podejście 
do zarządzania zasobami ludzkimi, uprzedmiotowienie człowieka, 
słaby nadzór przełożonych nad średnią kadrą zarządzającą co ta wy-

                                                 
7 J. Kowal, G. Pilarek, Mobbing jako problem etyki w zarządzaniu, 

Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011 
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korzystuje do manipulowania i naginania przepisów dla potrzeb i 
interesów mobbera lub grupy z nim związanej 

III. Szczególna pozycja społeczna ofiary mobbingu: osoba 
prześladowana przez mobbera odczuwa duży strach wchodząc nawet 
w najmniejszy konflikt z agresorem, gdyż ten nie licząc się z uczu-
ciami prześladowanego wykorzystuje wszystkie jego możliwe od-
mienności, dla osiągnięcia celu jakim jest poczucie władzy i satys-
fakcja z poniżenia innych.  

Mobbing może występować na różnych płaszczyznach w hie-
rarchii systemowej danego pracodawcy. Rodzaje mobbingu są więc 
następujące: 

 
Poziomy, tzn. „pracownik – przeciw koledze” 
To podejmowanie wrogich działań przez grupę współpracow-

ników wobec osoby, której odmienność staje się przedmiotem ata-
ków (kobieta w gronie mężczyzn, mężczyzna wśród kobiet, odręb-
ność rasowa, religijna lub społeczna, homoseksualizm, i in.). Niekie-
dy źródłem molestowania jest zazdrość względem kogoś, kto coś 
posiada, a czego nie mają inni, np. młodość, wykształcenie, bogac-
two, uroda. Rola przełożonego jest przy tym rodzaju mobbingu trud-
na, nie wie on jak się ma zachować, często nie podejmuje żadnych 
kroków, nie chcąc być posądzonym przez mobberówo faworyzowa-
nie osoby szykanowanej, terroryzowanej przez kolegów. 

 
Pionowy, tzn. „podwładny przeciwko przełożonemu” 
Przełożony staje się stroną prześladowaną przez podwładnych. 

Jest przykładem szefa nie posiadającego umiejętności zarządzania 
ludźmi. Podwładni usiłują kompromitować przełożonego, by np. 
zająć jego miejsce. 

 
Pochyły, tzn. „przełożony przeciwko podwładnemu” 
Najbardziej rozpowszechniona forma. Zjawisko to nasila się 

szczególnie w czasach recesji, sytuacja na rynku pracy, bezrobocie 
powoduje, że pracownik godzi się na wszystko, chcąc utrzymać 
miejsce zatrudnienia8. 

                                                 
8 T. Józefiak (red.)., Pracodawca nie musi być Twoim wrogiem, znajo-

mość prawa pracy może pomóc, Żywiecka Fundacja Rozwoju 2010 



 

 114 

Charakterystyka uczestników mobbingu: 
1. Mobber (agresor): traktuje ludzi jako gorszych od siebie, nie 

posiada wyrzutów sumienia, a za to odczuwa satysfakcję po upoko-
rzeniu lub zrobieniu krzywdy ofierze, nie okazuje empatii, rozdęte 
ego pozwala mu wierzyć, że sposób jego postępowania jest bardzo 
dobry, przez poniżanie i poniewieranie innymi wzrasta poczucie jego 
wartości, uważa, że jego metody są najdoskonalsze i wszelka krytyka 
jego działań jest pozbawiona sensu, jest stuprocentowym egoistą i 
tyranem, fałszywym, w podbramkowych sytuacjach tchórzliwie kła-
mie i sam robi z siebie ofiarę, jego celem jest skłócenie załogi i 
wprowadzenie między ludzi konfliktów i wzajemnej niechęci by 
podwładni byli wobec siebie nieufni, potrafi wykorzystać wiedzę o 
sterowaniu ludźmi i zna techniki manipulowania nimi, jest przeni-
kliwy, bezlitosny, a jego działania są podstępne, jest impulsywny i 
ma problem z samokontrolą. 

2. Mobbingowany (ofiara): większość z nich to pracoholicy 
zostający dłużej w pracy i zaangażowani w nią, około osiemdziesiąt 
procent to kobiety, znacznie częściej nie stawiają się w pracy, niż 
osoby które nie są poddane mobbingowi, osiągają słabe wyniki w 
pracy, mają niską samoocenę, poczucie krzywdy, ukrywają gnębiący 
ich problem, w obawie przed wyśmianiem i brakiem pewności że 
inni zrozumieją i uwierzą w ich sytuację, złe okoliczności i położenie 
negatywnie wpływają na zdrowie, co jest przyczyną dolegliwości 
somatycznych(częste bóle głowy lub brzucha spowodowane stresem 
a często depresją), pozwolenie żeby agresor całkowicie zdominował 
ofiarę, przez co ta jest narażona na utratę własnej tożsamości, czuje 
sie gorsza od innych, ma w sobie silne poczucie krzywdy i żalu do 
wszystkich wokół, niepotrafiąca przeciwstawić się i wykonująca 
wszystkie polecenia przełożonego, nawet te najbardziej absurdalne, 
osoby w wieku przedemerytalnym, oraz najmłodsi stażem w obawie 
o utratę pracy są bardziej podatni na mobbing, starsi ze względu na 
wiek i problem jaki mieliby ze znalezieniem nowej pracy, a młodzi 
w obawie o start i zapewnienie sobie stabilnej przyszłości. 

Konsekwencje mobbingu; najczęściej dotyczą one strony psy-
chicznej osoby dręczonej. Jest to szybkie obniżenie samooceny i 
utrata szacunku do własnej osoby, powodujące wzmożoną nerwo-
wość, stany lękowe, depresję a także nerwicę. Fatalne samopoczucie 
negatywnie wpływa na zdrowie fizyczne ofiary, co wywołuje czaso-
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wą, lub trwałą niezdolność do wykonywania pracy, a to z kolei prze-
kłada się na obniżenie zarobków osób poszkodowanych.  

Następstwa społeczne; jest to wpływ mobbingu na życie pry-
watne osoby nękanej. Zalicza się do nich izolowanie się od znajo-
mych(dotychczasowi przyjaciele mają utrudniony kontakt z takim 
człowiekiem), zdarza się że długotrwałe dręczenie jest powodem 
rozpadu rodziny, gdyż ciągłe poddawanie się nękaniu negatywnie 
wpływa na zachowanie takiej osoby w stosunku do najbliższych, 
częste nieobecności w pracy spowodowane pogarszającym się sta-
nem zdrowia mogą skutkować wyrzuceniem z pracy, a to wpłynie na 
obniżenie pozycji społecznej ofiary. 

Koszty na które wpływa mobbing w miejscu pracy; takich 
kosztów jest wiele, na przykład samo pogorszenie atmosfery w za-
kładzie pracy ma duży wpływ na obniżenie wydajności pracowni-
ków, częste choroby osób dotkniętych mobbingiem powoduje ko-
nieczność zatrudniania dodatkowych ludzi, co zwiększa nakłady na 
szkolenia dla nowych pracowników. Duża rotacja kadry pracującej 
nie pozostaje bez wpływu na zgranie i dobrą współpracę w zespole, 
dochodzą do tego koszty rozpraw sądowych i ewentualnych odszko-
dowań dla byłych podwładnych, co powoduje złą reputację firmy. 

Koszty ponoszone przez Skarb Państwa, na które wpływa 
mobbing; do tych kosztów należy zaliczyć przedłużające się zwol-
nienia lekarskie co skutkuje wypłatami świadczeń, pokrywanie kosz-
tów leczenia takich ludzi, zakupu leków dla nich czy wypłaty rent 
lub wcześniejszych emerytur. 

Niełatwo jest dokładnie określić jaka jest rzeczywista skala 
mobbingu w naszym kraju. Dane Państwowej Inspekcji Pracy dono-
szą że w 2012 r. złożono niecałe 1500 skarg dotyczących tego zjawi-
ska, co w porównaniu z rokiem 2005 oznacza bardzo duży wzrost 
skali tego problemu. Jednak według krajowego Stowarzyszenia An-
tymobbigowego dane te nie są adekwatne do prawdziwej sytuacji w 
polskich przedsiębiorstwach. Większość ofiar mobbingu w obawie o 
utratę pracy nie przyznaje się do bycia prześladowanym, wstydzą się 
przyznać że mają problem, a także nie znają możliwości w jaki spo-
sób przeciwstawić się agresorowi.  

Jakie błędy popełniają ofiary mobbingu i jak powinny im za-
pobiegać? Nie należy być zbyt ugodowym i miłym, gdyż taka po-
stawa tylko rozzuchwala prześladowcę. Absolutnie nie wolno po-
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zwolić, żeby ten zrobił z ofiary „popychadło”. Długotrwałe milcze-
nie i posłuszeństwo będzie miało niekorzystny wpływ na wizerunek 
osoby krzywdzonej wśród współpracowników. O problemie należy 
mówić głośno, a jeśli to nie pomaga, powinno się gromadzić dowo-
dy, daty czy fakty kiedy mobbing miał miejsce, można nagrywać 
obraźliwe określenia lub niedorzeczne polecenia. Dobrym posunię-
ciem w takiej sytuacji jest wizyta u psychiatry, który może wydać 
zaświadczenie stwierdzające stan depresyjny, który wynika z prze-
śladowania w pracy. Nie wolno poruszać się po firmie bokiem, nie 
patrząc nikomu w oczy. Swoją postawą należy budzić respekt, gdyż 
należy pamiętać, że to nie osoba gnębiona ma powód do wstydu, a 
oprawca. Szybki kontakt ze specjalistą w tej dziedzinie może tylko 
pomóc, gdyż nietrudno obecnie znaleźć osoby pomagające ludziom, 
którzy stali się ofiarami mobbingu.  

Niekończące się i niepoparte kompromisem konflikty często 
stają się powodem szykanowania i mobbingu w zakładzie pracy, na 
co szefowie reagują organizując szkolenia dla pracowników doty-
czące tych problemów. Zamiarem takich szkoleń jest przysposobie-
nie oraz rozszerzanie świadomości pracowników w tematyce zalęga-
nia się i nawarstwiania konfliktów w zespole. Współpracownicy 
zapoznają się z konstruktywnymi metodami, oraz możliwościami jak 
walczyć z mobbingiem oraz w jaki sposób rozwiązywać konflikty. 
Uzupełnia się przygotowanie pracowników jak kierować konfliktem, 
będąc jedną ze stron, lub występując w roli mediatora. Omawiane są 
metody likwidowania konfliktów w sposób konstruktywny, jak za-
chowywać się próbując znaleźć kompromis lub rozwiązania na pod-
stawie omawianych przypadków. W szkoleniach często biorą udział 
także sami przełożeni, uczą sięjak rozpoznać pierwsze symptomy 
konfliktu, jakimi metodami posłużyć się żeby nie dopuścić do eska-
lacji nieporozumień, motywuje się ich do zdecydowanych reakcji 
przy rozwiązywaniu sporów, by być sprawnym mediatorem.  

Osoby zarządzające kadrami w firmach powinny wprowadza-
jąc dobrą organizację przydzielania osób do konkretnych stanowisk, 
umacniać relacje między współpracownikami, pomagać szefom w 
konstruktywnym rozstrzyganiu konfliktów. Od pracowników tych 
działów, wymaga się przygotowania w zakresie problemów z kon-
fliktami w firmie, oraz wiedzy jak postępować gdy trzeba wystąpić 
w roli mediatora lub poszukać odpowiedniego specjalisty.  
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W obecnych czasach wiele przedsiębiorstw i instytucji stawia 
na poszerzanie wiedzy i kwalifikacji pomagających w sprawnym i 
szybkim reagowaniu na mobbing i konflikty wśród pracowników, 
czym zabezpieczają swoich podwładnych przed tymi destrukcyjnymi 
procesami.  

 
Streszczenie 
Mobbing to coś więcej niż tylko zła atmosfera w pracy, coś 

gorszego niż niesprawiedliwe traktowanie czy złośliwa plotka. Mob-
bing to działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub przeciw-
ko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym psy-
chicznym lub fizycznym nękaniu lub zastraszaniu. Wszystko to 
wpływa ujemnie na przydatność zawodową 

Kluczowe słowa: mobbing, ofiara, konflikt, organizacja, 
 
Summary 
Mobbing is something more than only bad atmosphere at 

work, something worse than unfair treatment or mean gossip. Mob-
bing is negative activity or behaviour against employee that affects 
on him destructively. Mobbing is a long-term action that causes the 
devastating effects and affects badly on job performance. 

Key words: mobbing, victim, conflict, organization 
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Paweł Podolski 

 
Antyspołeczne zachowania wśród kierowców. 

Jak zapobiegać agresji i ryzykownemu stylowi jazdy 
 

Wprowadzenie 
Zagadnienie podejmowania ryzykownych zachowań przez kie-

rowców oraz występowania agresywnych zachowań w trakcie kie-
rowania pojazdem jest przede wszystkim podejmowane przez na-
ukowców zajmujących się problematyką transportu. Jak twierdzą 
natomiast osoby na codzień związane z ruchem drogowym - instruk-
torzy nauki jazdy i zawodowi kierowcy, problem w praktyce jest na 
tyle trudny, że dąży się wręcz do jego pomijania. Trudność wydaje 
się wynikać zarówno z powszechności, jak i braku świadomości 
istnienia skutecznych metod radzenia sobie z tym problemem. 

 
1. Antyspołeczne zachowania i agresja a podejmowanie 

ryzykownych zachowań na drodze 
W pierwszej kolejności konieczne jest zdefiniowane terminów 

ryzyka i agresja, gdyż w literaturze występuje wiele definicji wywo-
dzących się z różnych podejść teoretycznych, w jakich można ujmo-
wać tak złożone pod względem społecznym i psychologicznym za-
gadnienia jak agresja czy ryzyko. 

Ryzyko, ujmowane jako narażanie się na możliwość wystą-
pienia zdarzeń o niepożądanych konsekwencjach1, stanowi funkcję 
wielkości potencjalnej straty, zagrożenia i prawdopodobieństwa jej 
wystąpienia23.W odniesieniu do bezpieczeństwa ruchu drogowego 
często wskazuje się, że relacja pomiędzy obiektywnym i subiektyw-
                                                 

1 Z. Ratajczak, Kontrowersje wokół pojęcia ryzyka. Żródła i konse-
kwencje, [w:] R. Studenski (red.), Zachowanie się w sytuacji ryzyka, Kato-
wice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2004. 

2 K. Smith, Enviromental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disas-
ter, London: Routledge, 1996. 

3 P. B. Sayers, J.D. Gouldby, I. Simm, I. Meadowcroft i J. Hall, Risk, 
Performance and Uncertainty in Flood and Coastal Defence, A Review. 
R&D Technical Report D2302/TR1 (HR Wallingford Report SR587), Lon-
don: Crown, 2002. 
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nym poziomem ryzyka zaistnienia kolizji lub wypadku stanowi de-
terminantę stylu kierowania pojazdem i podejmowanych w trakcie 
jazdy decyzji. Decyzję można zdefiniować jako czynność polegającą 
na wyborze określonego działania ze zbioru alternatyw4. Zgodnie z 
tym ujęciem, charakterystycznym dla teorii decyzji, proces podej-
mowania decyzji składa się z minimum trzech czynności: 1) określa-
nia i wartościowania potencjalnych wyników; 2) oceny prawdopo-
dobieństwa zaistnienia tych wyników; 3) wyboru określonego dzia-
łania5. Na przebieg procesu oceny poznawczej, obejmującego czyn-
ności 1) i 2), wpływ może mieć subiektywnie postrzegane prawdo-
podobieństwo i emocje6. 

Przedstawione wyżej podejście wydaje się adekwatne jedynie 
do analizowania i oceniania pod względem umyślności i sprawstwa 
wyników działań, nad którymi kierowca miał w danej chwili kontro-
lę oraz posiadał zakres wiedzy niezbędny do podjęcia trafnej decyzji. 
Przykładem takiej sytuacji może być podjęcie decyzji o kierowaniu 
samochodem po spożyciu alkoholu. W odniesieniu do niej upraw-
nione wydaje się twierdzenie o podejmowaniu ryzykownego zacho-
wania na drodze. 

W przypadku, w którym kierowca nie jest w stanie zgroma-
dzić zakresu informacji niezbędnego do dokonania wartościowania i 
oceny prawdopodobieństwa wyników, nieuzasadnione wydaje się 
twierdzenie o podjęciu w pełni świadomej decyzji, a w konsekwencji 
dokonywanie jej oceny pod względem umyślności i sprawstwa. 
Adekwatnym przykładem wydaje się być wpadnięcie w poślizg, na 
nieposypanej solą drodze, która jest pokryta niewidoczną z kabiny 
pojazdu gołoledzią. W takim przypadku zamiast o ryzykownym za-
chowaniu należało by raczej mówić o niezachowaniu należytej 
ostrożności przez kierującego pojazdem.  

Użyteczne może być dokonanie rozróżnienia pomiędzy ryzy-
kiem a zagrożeniem w ruchu drogowym. Ryzyko bywa definiowane 
jako „kombinacja prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku drogo-

                                                 
4 J. Kozielecki, Podejmowanie decyzji, [w:] T. Tomaszewski (red.), Psy-

chologia ogólna, Warszawa: PWN, 1992. 
5 G. F. Loewenstein, Ch. K. Hsee, E. U. Weber i N. Welch, Risk as Feel-

ings, “Psychological Biulletin” 127(2001). 
6 tamże 
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wego oraz wielkości spowodowanych w związku z wypadkiem strat 
osobowych, ekonomicznych czy środowiskowych”7. Należy zwrócić 
uwagę, że w modelach, w których podkreśla się rolę ryzyka jako 
przesłanki zachowania podejmowanego przez kierującego pojazdem, 
ruch drogowy jest oceniany w odniesieniu do ryzyka subiektywnego, 
którego poziom akceptacji jest uwarunkowany cechami indywidual-
nymi8, takimi jak: zapotrzebowanie na stymulację, poziom agresji 
czy sposób radzenia sobie ze stresem.  

Zagrożenie w ruchu drogowym oznacza natomiast możliwość 
wystąpienia szkody pod warunkiem wystąpienia niekorzystnych oko-
liczności, które mogą doprowadzić do wypadku lub kolizji9. Do źródeł 
zagrożeń zalicza się między innymi: infrastrukturę drogową, stan po-
jazdu, cechy oraz chwilowa dyspozycja kierowcy, ruch drogowy czy 
uwarunkowania zewnętrzne, takie jak warunki atmosferyczne.  

Odrębnym pojęciem jest agresja i związane z nią podejmowa-
nie zachowań antyspołecznych w ruchu drogowym. Klasyczną defi-
nicję agresji zaproponował Buss10, który scharakteryzował ją jako 
"reakcję dostarczającą szkodliwych bodźców innemu organizmowi". 
W takim behawiorystycznym ujęciu nie mieści się jednak wiele pro-
cesów niebehawioralnych, na przykład myśli i uczuć, które mogą 
być związane z agresją. Z tego względu próby zdefiniowania zacho-
wania jako agresywnego na podstawie intencji wywołania negatyw-
nych konsekwencji u obiektu. Założenie to wyklucza zachowania, 
które powodują niezamierzone szkody lub obrażenia, na przykład 
spowodowane brakiem umiejętności, uwzględniając natomiast za-
chowania mające na celu wyrządzenie komuś szkody, które z jakichś 
przyczyn, nie doprowadziły do zamierzonych konsekwencji. Istotne 
jest także przyjęcie założenia na temat chęci uniknięcia szkodliwego 

                                                 
7 EuroRAP, Europejski Program Oceny Ryzyka na Drogach (Metodyka 

2012), 
http://www.eurorap.p;/index.php?option=com_content&view=article&id=6
48&ltemid=53 29.11.2012. 

8 M. Ucińska., E. Odachowska., E. Tokarczyk., Psychologia zachowań ry-
zykownych, [w:] E. Odachowska (red.), Psychologia zachowań ryzykownych w 
ruchu drogowym, Warszawa: Instytut Transportu Samochodowego, 2012 

9 tamże 
10 A. H. Buss, The psychology of aggression, Wiley, New York 1961. 
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potraktowania przejawianej przez osobę będącą obiektem działania, 
co implikuje wyłączenie przypadków agresji skierowanej na siebie, 
w której rola agresora i obiektu współwystępują. Powyższe zastrze-
żenia są uwzględnione w zwięzłej definicji agresji jako "każdej for-
my zachowania, której celem jest wyrządzenie szkody lub spowo-
dowanie obrażeń innej żywej istocie, motywowanej do uniknięcia 
takiego potraktowania” zaproponowanej przez R. A. Barona i D. R. 
Richardson11. 

Agresja na drodze bywa natomiast definiowana jako umyślne 
zwiększanie ryzyka kolizji w wyniku manewrów spowodowanych 
zniecierpliwieniem, złością lub chęcią zaoszczędzenia czasu. W 
przytoczonej definicji, pochodzącej z Global Web Conference on 
Aggressive Driving Issues 200012, akcentowana jest świadomość, 
umyślność i utylitarność agresywnych zachowań uczestników ruchu. 
Konstruktem bliskim do zdefiniowanej w ten sposób agresji są za-
chowania antyspołeczne oznaczające nieadekwatne funkcjonowanie 
w rolach społecznych charakteryzujące się agresywnymi formami 
niedostosowania z przewagą aktywności, pobudzenia, wyraźnej 
agresji i wrogości13.  

 
2. Chroniczna i sytuacyjna agresja na drodze 
Zdaniem D. Bąk-Gajdy i J. Bąk14, agresywny sposób prowa-

dzenia pojazdu można zaklasyfikować do dwóch rozdzielnych kate-
gorii – jako chroniczny lub sytuacyjny. Chroniczna agresywna jazda 
samochodem jest związana z cechami kierowcy-agresora. Wydaje się 
ona charakteryzować kierowców, którzy przyswoili na stałe styl 
jazdy, opierający się na nie akceptowaniu obowiązujących reguł oraz 
dążenia do narzucania innym użytkownikom drogi przyjmowanych 
przez siebie zasad. Przykładem może być agresywna reakcja w sto-

                                                 
11 R. A. Baron, i D. R. Richardson, Human aggresion, Plenum Press 

New York 1994. 
12 Global Web Conference on Aggressive Driving Issues (2000). Źródło: 

http://www.aggressive.drivers.com/ 
13 A. Jaczewski, Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowa-

nia, WSIP, Warszawa 1998. 
14 D. Bąk-Gajda i J. Bąk., Psychologia transportu i bezpieczeństwa ru-

chu drogowego. Difin, Warszawa 2010. 
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sunku do rowerzystów lub kierowców poruszających się poniżej 
dozwolonej prędkości.  

Kierowcy odznaczający się chronicznym agresywnym sposo-
bem prowadzenia pojazdu zazwyczaj uważają, że ich styl jazdy nie 
jest wcale agresywny, a wręcz przeciwnie - jest najbardziej bez-
piecznym sposobem prowadzenia samochodu. Największe prawdo-
podobieństwo podejmowania ryzykowanych zachowań na drodze 
zachodzi w przypadku kierowców odznaczających się tak zwaną 
postawą strażnika, która przejawia się między innymi w dążeniu do 
ukarania innych uczestników ruchu za zachowania, które kierowca 
rezerwuje wyłącznie dla siebie z racji domniemania posiadanych 
przez siebie większych umiejętności albo postrzega jako utrudniające 
poruszanie się po drodze. Do najczęstszych zachowań związanych z 
tą postawą zalicza się zbyt bliską jazdę za innym pojazdem, nagłe 
hamowanie jako „ostrzeżenie” pojazdu z tyłu lub zajeżdżanie drogi15. 

Sytuacyjna agresja na drodze nie jest związana z cechami kie-
rowcy, ale stanowi raczej reakcję na doświadczany stres i frustrację 
związaną takimi niekorzystnymi sytuacjami na drodze jak: ograni-
czenia w płynności ruchu, zachowania innych kierowców, warunki 
jazdy czy obciążenia psychiczne.  

Wykazano bowiem istnienie zależności pomiędzy stresem do-
świadczanym w związku z wydarzeniami życiowymi i przykrościami 
dnia codziennego z prawdopodobieństwem wypadku16. Wskazuje 
się, że wydarzenia niezwiązane z ruchem drogowym mogą wchodzić 
w interakcję z czynnikami sytuacyjnymi (na drodze) prowadząc do 
synergicznego wzrostu odczuwanego stresu17. Do najważniejszych 
kategorii stresorów wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogo-

                                                 
15 tamże 
16 P. J. Legree, Traffic Crash Involvement: Experiential Driving Know-

ledge and Stressful Contextual Antecedents, “Journal of Applied Psycholo-
gy” 88(2003), 15-26. 

17 P. Rowden., G. Matthews., B. Watson., H. Biggs., The relative impact 
of work-related stress, life stress and driving environment stress on driving 
outcomes, “Accident Analysis And Prevention” 43(4)(2011), 1332-1340. 
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wego zalicza się: problemy rodzinne18, trudności finansowe i pro-
blemy w życiu zawodowym, związane z przepracowaniem, konflik-
tem ról czy konfliktami interpersonalnymi19.  

 
3. Najczęstsze przejawy zachowań agresywnych i ryzy-

kownych na drodze 
W Instytucie Transportu Samochodowego przeprowadzono 

badania dotyczące ryzykownych i agresywnych postaw kierujących 
pojazdami20. Zdaniem ankietowanych policjantów, wykroczenia 
popełniane przez kierowców z pełną świadomością, to przede 
wszystkim jazda z nadmierną prędkością, którą wymieniło aż 62% 
respondentów. Częsta jest również świadoma jazda bez zapiętych 
pasów bezpieczeństwa (28%) oraz celowe niestosowanie się do sy-
gnalizacji świetlnej (21%).  

Zarówno wśród wykroczeń wskazywanych przez policjantów 
jako świadomie popełniane, jak i tych, które ich zdaniem są popeł-
niane nieświadomie, dominują wykroczenia opisywane w literaturze 
przedmiotu jako typowe zachowania świadczące o podejmowaniu 
ryzyka i agresji kierowców, a wynikające z ich niecierpliwości, roz-
drażnienia, frustracji spowodowanej np. zagęszczeniem ruchu i dłu-
gim czasem dojazdu.  

Najczęstszymi reakcjami kierowców na doświadczane ze stro-
ny innych uczestników ruchu przejawy agresji, zgodnie z danymi 
zawartymi w raporcie końcowym Krajowej Rady Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego21 są: przekleństwa (31%), wykonywanie gestów 
(27%) lub pozostanie obojętnym (27%). Natomiast zgodnie z danymi 
pochodzącymi z Instytutu Transportu Samochodowego najczęstszy-

                                                 
18 E. Lagarde, J. Chastang, A. Gueguen, M. Coeuret-Pellicer, M. Chiron, 

S. Lafont, Emotional stress and traffic accidents: the impact of separation 
and divorce,”Epidemiology (Cambridge, Mass)” 15(2004), 762-766. 

19 S. M. Jex, Stress and Job Performance: Theory, Research and Impli-
cations for Managerial Practice, Thousand Oaks: Sage, 1998. 

20 D. Bąk-Gajda i J. Bąk, Psychologia transportu... 
21 A. Kaliwoda, Kultura i agresja na drodze; Analiza agresywnych, nie-

kulturalnych lub niezgodnych z prawem zachowań kierowców i pieszych na 
drodze oraz reakcji na tego typu zachowania, Krajowa Rada Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego, Warszawa 2004. 
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mi przejawami agresji polegającymi na naruszaniu przepisów dro-
gowych są: przekraczanie dozwolonej prędkości (13,2%), nieprawi-
dłowe wyprzedzanie (13%), wymuszanie (8,l%) lub nieustępowanie 
pierwszeństwa (7,4%) oraz nieuzasadnione używanie sygnału 
dźwiękowego (6,4%). 

 
4. Teorie agresywnego zachowania na drodze 
Zrozumienie, jakie są bezpośrednie i pośrednie przyczyny 

agresywnego zachowania, a także dlaczego ludzie się w nie angażu-
ją, jest warunkiem koniecznym opracowania efektywnych metod 
kontroli i prewencji agresji, w tym agresji na drodze. W wyniku 
prowadzonych badań nie udało się jednak dotychczas stworzyć jed-
nego uniwersalnego modelu teoretycznego22. Istnieje natomiast wiele 
podejść, w ramach których poszczególnym mechanizmom odpowie-
dzialnym za zachowania agresywne przypisuje się różną rolę. Przy-
datny może być podział dokonany przez B. Krahe23 na wyjaśnienia 
biologiczne i psychologiczne. 

 
4.1. Wyjaśnienia biologiczne 
Zgodnie z teoriami biologicznymi, u podstaw zachowań agre-

sywnych leżą wrodzone cechy człowieka24, chociaż określona odpo-
wiedź może być także modyfikowana przez doświadczenie25. Można 
wyróżnić trzy główne podejścia w wyjaśnianiu genezy zachowań 
agresywnych, odwołujące się do mechanizmów biologicznych: po-
gląd etologiczny, pogląd socjobiologiczny i genetykę behawioralną. 

Najbardziej dyskusyjny wydaje się być pogląd etologiczny 
wywiedziony z badań porównawczych zachowań ludzkich i zwierzę-
cych, zgodnie z którym w organizmie cały czas kumulowana jest 
agresywna energia. Uwolnienie tej energii w postaci agresywnego 
zachowania jest uwarunkowane ilością nagromadzonej energii i siłą 
spustowych bodźców zewnętrznych zdolnych wyzwolić tę energię26. 

                                                 
22 B. Krahe, Agresja, Gdańsk: GWP, 2005. 
23 tamże 
24 Lorenz K., Civilized... 
25 D. M. Buss, T. K. Shakelford, Human aggression in evolutionary psycho-

logical perspective, “Clinical Psychology Review”, 17(1961), s. 605-619. 
26 K. Lorenz., Civilized... 
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Zgodnie z tym poglądem agresja, jako wrodzona cecha natury ludz-
kiej, jest powszechna i nieunikniona. Problematyczne wydaje się 
jednak samo zoperacjonalizowanie agresywnej energii27. Ponadto 
wbrew założeniom tej teorii podejmowanie zachowań agresywnych 
nie tyle tłumi agresję, co raczej ją stymuluje, tworząc spiralę agresji.  

Zgodnie z poglądem socjobiologicznym występowanie za-
chowań agresywnych u współczesnych ludzi jest uwarunkowane 
jego wartością przystosowawczą w toku ewolucji gatunku ludzkie-
go28. W związku z tym zachowanie agresywne jest wyzwalane nie 
tylko przez procesy zachodzące wewnątrz organizmu, ale także przez 
przyczyny zewnętrzne, kształtujące rozwój zachowania w procesie 
ewolucji29. W przypadku agresji na drodze szczególne znaczenie 
wydaje się odgrywać instynkt obrony terytorium, którym staje się 
pas drogi. Człowiek ma bowiem naturalną skłonność do określania 
swojej osobistej przestrzeni i tendencję do traktowania samochodu 
jako elementu tej przestrzeni. Czasem czuje się zagrożony przez inne 
pojazdy i reaguje agresywnie lub zgodnie z instynktem samoobrony. 
Czynnikiem sprzyjającym zachowaniom agresywnym jest także na-
turalna skłonność człowieka do rywalizacji, przekraczania własnych 
możliwości oraz podejmowania ryzyka, szczególnie widoczna w 
inklinacji do ścigania się w czasie ruszania spod świateł czy niechęci 
do bycia wyprzedzonym przez innego kierowcę.  

Przedmiotem badań genetyki behawioralnej jest analiza roli 
uwarunkowań genetycznych w przejawianym przez jednostkę za-
chowaniu. W badaniach prowadzonych z udziałem bliźniąt jednoja-
jowych wykazano, że względna waga wpływów genetycznych i śro-
dowiskowych może zmieniać się w trakcie rozwoju30, ale wpływ 
oddziaływania środowiska na podejmowanie zachowań agresywnych 

                                                 
27 A. Mummendey, Aggressive behaviour, [w:] M. Hewstone, W. 

Stroebe, G. M. Stephenson (red.)., Introduction to social psychology,: 
Blackwell, Oxford 1996. 

28 M. Daly, M. Wilson., Evolutionary psychology of male violence, [w:] 
J. Archer (red.), Male violence, Routledge, London 1994.  

29 D. M. Buss., T. K. Shakelford., Human aggression... 
30 D. R. Miles., G. Carey., Genetic and environmental architecture of ag-

gression, “Journal of Personality and Social Psychology” 72(1997), 207-217. 
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wydaje się być znacząco wyższy niż uwarunkowań genetycznych31. 
W związku z tym istotne wydaje się przeanalizowanie czynników 
środowiskowych sprzyjających agresji na drogach. Zagadnienie to 
stanowi w większej mierze przedmiot teorii psychologicznych niż 
teorii biologicznych. 

 
4.2.  Wyjaśnienia psychologiczne 
4.2.1. Teorie behawioralne 
Zgodnie z behawiorystyczną koncepcją zachowań człowieka, 

środowisko społeczne może ukierunkowywać i podtrzymywać za-
chowania agresywne, gdyż w toku ontogenezy mogą one stanowić 
źródło potencjalnych wzmocnień pozytywnych. Zgodnie z prawem 
efektu E.L. Thorndike’a32 zachowanie, które w danej sytuacji wywo-
łuje odczucie zadowolenia, zostaje skojarzone z tą sytuacją. W przy-
padku ponownego zaistnienia podobnej sytuacji podobieństwo po-
wtórzenia takiego zachowania znacząco wzrasta.  

Stwierdzono, że zarówno warunkowanie sprawcze, czyli 
uczenie się przez wzmocnienia i kary, jak i modelowanie, a więc 
uczenie się przez obserwację modeli, są istotnymi mechanizmami 
nabywania i wykonywania agresywnych zachowań33. W klasycznych 
badaniach A. Bandury i współpracowników34 wykazano, iż obser-
wowanie zachowania modela, który jest uważany za kompetentnego, 
lubianego czy popularnego, może doprowadzić do nabycia prezen-
towanego przez niego zachowania, nawet jeśli to zachowanie nie 
zostało wzmocnione. Fabuła wielu filmów zawiera motyw odważne-
go, młodego kierowcy, który łamiąc przepisy i ignorując prawa in-
nych uczestników ruchu, brawurowo ucieka pościgowi policyjnemu, 
zyskując uznanie otoczenia społecznego.  

Mass media mają bowiem ogromny wpływ na kształtowanie 
ludzkich poglądów, postaw i zachowań. W swoim eksperymencie K. 

                                                 
31 B. Krahe., Agresja... 
32 E. L. Thorndike., The fundamentals of learning, Teacher College, 

New York 1932. 
33 B. Krahe., Agresja... 
34 A. Bandura., D. Ross., S. A. Ross., Imitation of film-mediated aggressive 

models, “Journal of Abnormal and Social Psychology”66(1963), s. 3-11. 
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Skarżyńska35 wykazała, że treść przekazu wpływa na kształtowanie 
się postaw i co ważne, na późniejsze zachowanie. Ludzie, zwłaszcza 
młodzi, chcąc się upodabniać do swoich bohaterów ekranowych, 
zachowują się w sposób prezentowany przez modela, co wpływa 
następnie na ich postawy wobec agresywnej jazdy i zachowanie na 
drodze. Fabuła filmu oraz umieszczony w niej bohater posiadają 
najczęściej cechy, dzięki którym zachowanie bohatera zostaje, po-
przez modelowanie, łatwo zinternalizowane przez odbiorcę. Do cech 
tych można zaliczyć: nagradzające konsekwencje zachowania oraz 
pozytywna ocena modela, widoczne podobieństwo między właści-
wościami modela i odbiorcy (atrakcyjność zachowania modela), 
zachowanie modela stanowi figurę na tle innych, rywalizujących 
modeli. Główny bohater jest zazwyczaj postacią reprezentującą po-
nadto wiele pożądanych cech, które chciało by posiadać wielu mło-
dych ludzi. Niestety utożsamiają się oni z bohaterem, naśladując 
często jedynie najłatwiejsze elementy jego charakterystyki – szybką, 
brawurową jazdę, posiadanie sportowego samochodu czy podejmo-
wanie ryzyka. 

W przewidywaniu, czy wyuczone zachowanie zostanie rze-
czywiście wykonane, ważną rolę odgrywają spostrzegane konse-
kwencje zachowania zarówno dla osoby będącej modelem, jak i dla 
obserwatora. Im bardziej pozytywne są konsekwencje agresywnego 
zachowania dla modela, tym większe prawdopodobieństwo naślado-
wania go przez obserwatora. Wewnętrznymi mechanizmami regulu-
jącymi agresywne zachowanie są standardy normatywne obserwatora 
odnoszące się do stosowności obserwowanego zachowania oraz jego 
przekonania o własnej skuteczności.  

Mass media nie są jedynym źródłem modelowania, który 
wpływa na zachowanie kierowców. Równie ważny jest wzorzec 
jazdy rodziców czy osób z bliskiego otoczenia, który ma się sposob-
ność oglądać podczas prowadzenia przez nich auta. Kiedy młody 
kierowca widzi agresywne zachowanie za kierownicą osoby mu bli-
skiej, będącej dla niego autorytetem w wielu sprawach, automatycz-

                                                 
35 K. Skarżyńska., Wpływ telewizji na postawy i decyzje wyborcze oraz 

jej percepcja, [w:] M. Lewicka i J. Grzelak (red.)., Jednostka i społeczeń-
stwo. Podejście psychologiczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdańsk 2001, s. 67-82. 
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nie przejmuje on schemat jej zachowania. Rodzice i bliscy są uoso-
bieniem moralności, stąd przejmowanie takiego zachowania jest jak 
najbardziej naturalne i wprowadzane w życie. 

 
4.2.2. Podejście psychoanalityczne 
W tradycji psychoanalitycznej zachowania jednostki napędza-

ne są przez dwie podstawowe siły, które stanowią nieodłączną część 
natury ludzkiej: instynkt życia (Eros) i instynkt śmierci (Thanatos), 
które są źródłem trwałego konfliktu wewnętrznego. Zdaniem Z. 
Freuda36 konflikt może zostać rozwiązany tylko przez odwrócenie 
siły destrukcyjnej od podmiotu i skierowanie jej na innych. W 
związku z tym działania agresywne w stosunku do innej osoby Freud 
uważał za mechanizm uwalniania destrukcyjnej energii, który chroni 
równowagę wewnętrzną jednostki. 

 
4.2.3.  Hipoteza frustracji-agresji 
Zgodnie z hipotezą frustracji - agresji37 zmodyfikowaną przez 

N.E. Millera38 „frustracja stwarza podniety do wielu różnych typów 
reakcji, między innymi do jakiejś formy agresji”. Agresja zatem nie 
jest jedyną, ale tylko możliwą reakcją na frustrację. Agresja, w stop-
niu, w jakim redukuje leżący u jej podłoża popęd, staje się samo-
wzmacniająca. Oznacza to, iż wzrasta wówczas prawdopodobieństwo 
wystąpienia reakcji agresywnej w następstwie kolejnych frustracji. 

 
4.2.4.  Teorie społeczno-poznawcze 
Istotne znaczenie dla podjętych w dalszej części niniejszej 

pracy rozważań dotyczących metod zapobiegania i redukcji agresji 
na drodze mają teorie z nurtu społeczno-poznawczego, takie jak: 

                                                 
36 Z. Freud., Poza zasadą przyjemności, [w:] J. Prokopczuk, Poza zasa-

dą przyjemności. Warszawa: PWN, 1920/1994. 
37 J. Dollard, L. W. Doob., N.E. Miller., O.H. Mowrer., R.R. Sears., 

Frustration and aggression, CT: Yale University Press, New Haven 1939. 
38 N. E. Miller., The frustration-aggression hypothesis, “Psychological 

Review” 48(1941), s. 337-342. 
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neoasocjacjonizm poznawczy39, podejście społeczno-poznawcze40, 
model transferu pobudzenia41, model interakcjonizmu społecznego42 
oraz ogólny model agresywności afektywnej (GAAM)43. 

W modelu neoasocjacjonistycznym44 stan emocjonalny, w ja-
kim będzie znajdowała się osoba, która zetknęła się z nieprzyjem-
nym wydarzeniem, jest zależny od przetwarzania poznawczego, 
obejmującego wartościowanie sytuacji wyjściowej i jej potencjal-
nych następstw, zaktywizowane wspomnienia podobnych epizodów 
w przeszłości oraz normy społeczne.  

W podejściu społeczno-poznawczym45 prowadzono badania, 
w których koncentrowano się na różnicach indywidualnych w roz-
woju schematów poznawczych oraz sposobach przetwarzania infor-
macji społecznych. Skrypty, jako schematy poznawcze zawierające 
cechy charakterystyczne określonej sytuacji, typowe zachowania jej 
uczestników oraz konsekwencje tych różnych opcji behawioralnych, 
nabywane są we wczesnym dzieciństwie w procesie socjalizacji. U 
kierowców prawdopodobnie następuje wykształcenie określonego 
skryptu, którego momentem aktywizacji jest zajęcie miejsca za kie-
rownicą. W tym momencie osoba staje się aktorem skryptu. Jeśli w 
przeszłości nastąpiło wykształcenie skryptu agresywnego zachowa-
nia w odpowiedzi np. na frustrację oraz posiada normatywne przeko-
nanie o słuszności zachowań agresywnych, odpowiedź agresją staje 

                                                 
39 L. Berkowitz, On the determinants and regulation of impulsive ag-

gression, [w:] S. Feshbach, J. Zagrodzka (red.), Aggression: Biological, 
developmental, and social perspectives, Plenum Press, New York 1997. 

40 L. R. Huesman, N.G. Guerra, Children’s normative beliefs about ag-
gression and aggressive behavior, “Journal of Personality and Social Psy-
chology” 72(1997), 408-419. 

41 D. Zillmann, Hostility and aggression, Hillsdale, Lawrence Erlbaum 
Associates Inc., NJ 1979. 

42 J. T. Tedeschi, R.B. Felson, Violence, aggression, and coercive ac-
tions. American Psychological Association, Washington, DC 1994. 

43 J. A. Lindsay, C.A. Anderson, From antecedent conditions to violent 
actions: A general affective aggression model, “Personality and Social 
Psychology Bulletin” 26(2000), 533-547. 

44 L. Berkowitz, Aggression: Its causes, consequences, and control. 
Temple University Press, Philadelphia, PA 1993. 

45 L. R. Huesman, N. G. Guerra, Children’s... 
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się bardziej prawdopodobna. Zasadnicze znaczenie dla aktywizacji 
skryptu i zgodnej z nim reakcji ma sposób przetwarzania wyjścio-
wych informacji społecznych. Do agresywnego zachowania może 
przyczyniać się „wrogie zniekształcenie atrybucji”46, w wyniku któ-
rego osoba przypisuje wrogie intencje nawet dwuznacznemu zacho-
waniu partnera interakcji47. Może to prowadzić do aktywizacji agre-
sywnego skryptu i spowodować agresję jednostki. 

W modelu ACT – R48 zakłada się, że na treść przetwarzania 
poznawczego istotny wpływ ma wartość aktywacji bazowej każdego 
elementu znajdującego się w pamięci deklaratywnej. Im element jest 
częściej przywoływany (np. wspomnienie agresywnej reakcji na 
nieprzyjemne wydarzenie), tym wartość aktywacji bazowej jest 
większa, a element jest coraz bardziej aktywnie przywoływany w 
danym kontekście. Bardziej dostępne poznawczo są także elementy 
aktywizowane niedawno. U osoby, u której niewiele wcześniej, na 
przykład w związku z oglądanym w telewizji filmem, został zakty-
wizowany skrypt agresywnego reagowania, będzie on poznawczo 
bardziej dostępny, co przy spełnieniu określonych warunków może 
przyczynić się do nieadekwatnej, agresywnej reakcji na sytuację, na 
którą ta osoba nie zareagowałaby agresją, gdyby nie wpływ dostęp-
nego skryptu. Dodatkową rolę może odgrywać transfer pobudzenia 
emocjonalnego49. W teorii tej zakłada się, że pobudzenie spowodo-
wane przez źródło niezwiązane z awersyjną stymulacją może zostać 
mu błędnie przypisane, jeśli podmiot odczuwający pobudzenie nie 
jest w stanie poprawnie zlokalizować jego źródła. 

W modelu ACT zakłada się, że o ile treść przetwarzania jest 
determinowana przez strukturę wiedzy deklaratywnej, to jego zakres 
zależy od sprawności pamięci roboczej. Treść przetwarzania po-
znawczego może być także związana z teorią poziomów przetwarza-

                                                 
46 B. Krahe, Agresja..., s. 43. 
47 R. G. Geen., Processes and personal variables in affecting aggression, 

[w:] R. G. Geen, E. Donnerstein (red.), Human aggression: Theories, re-
search and implications for social policy, Academic Press, San Diego, CA 
1998, s. 2-12. 

48 J. R. Anderson., Ch. Lebiere., The atomic components of thought. 
Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates, Publishiers, NJ 1998. 

49 D. Zillmann., Hostility... 
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nia F.I. Craika i R.S. Lockharta50. Zakłada ona, że trwałość śladów 
pamięciowych wiąże się z głębokością przetworzenia stymulacji. 
Ponieważ głębokość przetwarzania jest efektem wielu procesów, nie 
tylko kodowania informacji, ale również późniejszej obróbki, jest to 
zmienna ciągła. Zapisy pamięciowe w teorii F.I. Craika i R.S. Loc-
kharta51 stanowią swego rodzaju produkt uboczny percepcyjnej ana-
lizy stymulacji52. Analiza percepcyjna jest rozumiana przez autorów 
jako proces złożony, angażujący przy głębszym przetworzeniu wie-
loaspektową interpretację stymulacji. Ślady pamięciowe nie stanowią 
bezpośredniego odwzorowania bodźca, lecz są zapisem operacji 
poznawczych, składających się na proces jego percepcji, więc proces 
odpamiętywania jest próbą odtworzenia sytuacji percepcyjnej.  

Na dostępność poznawczą skryptów zwraca się także uwagę w 
modelu interakcjonizmu społecznego53. Osoba stosuje działania 
agresywne w celu: kontroli zachowania innych osób, przywrócenia 
sprawiedliwości oraz potwierdzenia i ochrony własnej tożsamości. 
Jednostka decyduje się na działania agresywne w wyniku podejmo-
wania decyzji, na którą składają się wcześniejsze doświadczenia, 
wartości i postawy oraz dostępność skryptów.  

Jednym z najnowszych ujęć, w pewien sposób integrującym 
koncepcje psychologiczne, jest „Ogólny model agresji afektywnej” 
(General Affective Aggression Model – GAAM)54. Wzięto w nim 
pod uwagę zarówno różnice indywidualne, jak i zmienne sytuacyjne. 
Na wybór zachowania, dokonywany w wyniku oceny poznawczej, 
wpływ mają dostępne afekty, pobudzenie oraz treści poznawcze.  

 
4.2.5. Schematy poznawcze kierowców 
W nawet tak pobieżnie dokonanym przeglądzie w większości 

koncepcji wyraźnie widoczny jest wpływ zaktywizowanych w danej 

                                                 
50 F. I. M. Craik, R. S. Lockhart., Levels of processing: A framework for 

memory research, “Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior” 
11(1972), 671–684. 

51 tamże 
52 E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura., Psychologia Poznawcza. 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa  2007. 
53 J. T. Tedeschi, R. B. Felson., Violence... 
54 J. A. Lindsay, C. A. Anderson., From antecedent... 
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sytuacji treści poznawczych (myśli, skrypty, wcześniejsze doświadcze-
nia, atrybucje) oraz związanych z pobudzeniem treści afektywnych. 

Każda osoba posiada określony schemat kierowcy. Na pod-
stawie doświadczeń egzaminatorów i instruktorów jazdy można jed-
nakże stwierdzić, że schematy te znacząco się różnią w zależności od 
tego, czy osoba jest aktywnym uczestnikiem ruchu. Próba analizy 
schematu kierowcy, jaki ukształtował się w Polsce została oparta na 
Portrecie Polskiego Kierowcy 200855. Zgodnie z danymi zawartymi 
w tym raporcie, Polacy posiadają kilka stereotypów na temat pol-
skich kierowców. Okazuje się, że zdecydowana większość ankieto-
wanych uważa, że polscy kierowcy nie jeżdżą bezpiecznie. 80% 
codziennie zauważa kierowców łamiących przepisy drogowe. Wy-
kształcenie się takiego schematu kierowcy może prowadzić do two-
rzenia się przekonania o powszechności popełniania wykroczeń i 
przestępstw drogowych w czasie jazdy. Ankietowani sądzą, że naj-
częściej popełnianym wykroczeniem jest przekraczanie prędkości 
oraz prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu. Według Polaków, 
głównym powodem łamania przepisów drogowych są: głupota, lek-
komyślność oraz niefrasobliwość kierowców. Takie przekonania 
mogą stanowić usprawiedliwienie dla podejmowania ryzykownych 
lub agresywnych manewrów na drodze. Jednym z powodów wystę-
powania antyspołecznych zachowań mogą być powszechnie obowią-
zujące normy społeczne, takie jak nieme przyzwolenie na szybką i 
nieostrożną jazdę, które w świadomy lub nieświadomy sposób od-
działują na wszystkich uczestników ruchu drogowego.  

Wydaje się, że nieodpowiednie lub agresywne zachowanie na 
drodze może wywołać uczucie dyskomfortu z nim związanego przy-
najmniej u części kierowców tak postępujących. Zgodnie z teorią dyso-
nansu poznawczego, po wystąpieniu wspomnianego uczucia dyskom-
fortu, następuje próba jego zredukowania. Okazuje się, że świadomość 
podzielania przez innych ludzi naszego stanowiska na jakiś temat, a 
także zachowywania się tych ludzi w sposób podobny do naszego jest 
bardzo silnym bodźcem pozwalającym na zredukowanie dysonansu 

                                                 
55 Millwardbrown SMG/KRC, Portret Polskiego Kierowcy 2008, PZU 

(Warszawa: 2008). Źródło: 
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poznawczego56. Prowadzący samochód, który łamie przepisy, bądź źle 
traktuje pozostałych uczestników ruchu, często kieruje się przeświad-
czeniem, że „przecież wszyscy tak robią”, co automatycznie powoduje 
pomniejszanie przez niego wszelkich wywołanych tym zachowaniem 
szkód. Jest to jeden z przykładów stosowania wymówek, czyli zaprze-
czania intencji wyrządzenia szkody lub przekonywanie, że nie miało się 
nad tym kontroli57. Inną obronną taktyką równie często stosowaną przez 
kierowców są usprawiedliwienia. Polegają one na zaprzeczaniu szko-
dliwości popełnionego czynu, upowszechnianiu swojego zachowania, 
czy też przyrównywaniu się do innych osób, które dopuściły się podob-
nego czynu. 

Innym wytłumaczeniem agresji na drodze, odwołującym się 
do konstruktu dysonansu poznawczego, może być także koncepcja 
wielkości kar58. Wysokie kary są wystarczającym uzasadnieniem 
zewnętrznym, które pozwala szybko zmniejszyć dysonans poznaw-
czy powstały w wyniku niezgodnego zachowania (łamania przepi-
sów) z postawą społeczną (bycie dobrym obywatelem). Mechanizm 
ten przyczynia się do tego, że głównym powodem przestrzegania 
przepisów staje się chęć uniknięcia mandatu, a nie zinternalizowana 
potrzeba bezpiecznego poruszania się po drodze. W przypadku, gdy 
perspektywa otrzymania kary pieniężnej znika, kierowca czuje się 
bezkarny, uczy się bowiem, żeby zwalniać tylko kiedy widzi poli-
cjanta, a nie dlatego, że ostrożna i odpowiedzialna jazda z optymalną 
prędkością, jest po prostu bezpieczna.  

 
4.2.6. Kształtowanie własnego wizerunku na drodze 
Istotny wpływ na zachowania społeczne, w tym podejmowa-

nie działań agresywnych czy ryzykownych na drodze, może mieć 
poczucie własnej wartości oraz związane z nim mechanizmy autowa-

                                                 
56 E. Aronson, T. D. Wilson, R. Alert., Psychologia społeczna. Serce i 

umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997. 
57 K. R. Scherer, Criteria for emotion-antecedent appraisal: A review, 

[w:] V. Hamilton, G. H. Bower i N. H. Frijde (red.)., Cognitive perspectives 
in emotion and motivation, Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA: 
1988, s. 89-126. 

58 tamże 
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loryzacji. Ze strukturą „ja” wiążą się cztery główne motywy: autowe-
ryfikacji, samopoznania, samonaprawy oraz autowaloryzacji59. 

Motyw autowaloryzacji wydaje się mieć wyjątkowo duże zna-
czenie, gdyż dotyczy podtrzymywania i nasilania dobrego mniemania o 
sobie. Poczucie własnej wartości jest przez niektórych autorów wręcz 
traktowane jako podstawowa ludzka potrzeba6061. Z pewnością pozy-
tywna samoocena jest pożyteczna dla jednostki, gdyż pełni między in-
nymi rolę: buforu chroniącego przed lękiem egzystencjalnym62, wskaź-
nika akceptacji jednostki przez otoczenie63 oraz przyczynia się do opty-
mistycznego kształtowania sądów na własny temat.  

Wydaje się, iż zakres samooceny rozciąga się od neutralnego 
do pozytywnego, gdyż wysokość samooceny jest ściśle skorelowana 
z jej jasnością64. W związku z tym osoby, które miałyby mieć niską 
samoocenę w rzeczywistości raczej nie są przekonane, co o sobie 
myśleć. W przeciwieństwie do nich osoby z wysoką samooceną są 
pewne pozytywnej opinii na swój temat. Odrębnym czynnikiem, o 
dużym potencjalnym wpływie na zachowanie, jest stałość w czasie 
samooceny. Osoby o niestabilnym poczuciu własnej wartości silniej 
reagują na informacje zwrotne otrzymywane od społeczeństwa, a ich 
samoocena jest bardziej zależna od chwilowych sukcesów bądź nie-

                                                 
59 B. Wojciszke., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, 

Scholar, Warszawa 2002. 
60 F. H. Allport., Theories of perception and the concept of structure. 
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63 M. R. Leary, D. L. Downs., Interpersonal functions of the self-esteem 
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cacy, Agency, and Self-esteem, Plenum, New York 1995, s. 123-144 
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powodzeń65. Największą skłonność do zachowań agresywnych mają 
osoby o wysokiej i niestabilnej samoocenie, gdyż ich poczucie war-
tości może być łatwo zagrożone poprzez nieprzychylną ocenę spo-
łeczną. W związku z tym mogą one dążyć za wszelką cenę do uzy-
skania aprobaty i osiągnięcia sukcesu. Szczególnie w przypadku 
takich osób poczucie własnej wartości może silnie zależeć od spo-
strzeganego powodzenia w określonej dziedzinie, od której uzależ-
niona jest samoocena66. 

Od kierowców oczekuje się między innymi wysokich umiejęt-
ności panowania nad prowadzonym pojazdem i gruntownej znajo-
mości przepisów drogowych. Można przypuszczać, że te oczekiwa-
nia związane z rolą mają swój wpływ na kierowców. Osoba kierują-
ca samochodem, chcąc sprostać stawianym przez otoczenie oczeki-
waniom, a nie posiadając jednocześnie wymaganych kompetencji, 
może chcieć je rekompensować poprzez nadmierną brawurę i agresję 
na drodze. 

Zdecydowana większość osób, które wzięły udział tworzeniu 
Portretu Polskiego Kierowcy 200867, uważa siebie za lepszych kie-
rowców od innych. Zaledwie 1,4% badanych kierowców oceniło 
swoje umiejętności niżej niż umiejętności innych kierowców. Prawie 
co trzeci (31%) ocenił umiejętności własne tak samo jak umiejętno-
ści innych, zaś pozostali (57%) wystawili sobie oceny lepsze niż 
innym kierowcom. Otrzymana asymetria ocen świadczy o wysokim 
mniemaniu o własnych umiejętnościach i zachowaniach. Co więcej, 
to wysokie mniemanie współwystępuje z dążeniem do unikania od-
powiedzialności za popełnione wykroczenia drogowe. Im częściej 
zdarzyło się uczestnikom badania uniknąć przyznania punktów kar-
nych podczas zatrzymania, tym większa była u nich różnica między 
oceną własnych umiejętności a oceną umiejętności innych kierow-
ców. Odpowiednim działaniem skierowanym do kierowców agre-
sywnych powinny być zatem działania reedukacyjne skoncentrowane 
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self-esteem as predictors of anger arousal and hostility, “Journal of Perso-
nality and Social Psychology” 56(1989), 1013-1023. 

66 J. Crocker, C.T. Wolfe, Contingencies of self-worth, “Psychological 
Review” 108(2001), 593-623. 

67 Millwardbrown SMG/KRC, Portret Polskiego Kierowcy... 



 

 136 

na procesie zmiany postaw, których przykłady zostały omówione w 
końcowej części niniejszej pracy. 

Poruszanie się po drogach ma charakter publiczny. Kierow-
com może zatem zależeć na uzyskiwaniu aprobaty ze strony innych, 
aby podnosić swoją samoocenę. M. Leary68 i A. Szmajke69 wykazali, 
że skłonność do autoprezentacji jest tym większa, im większa jest 
rozbieżność między pożądanym a rzeczywistym obrazem danej oso-
by. W związku z tym samochód może pełnić rolę narzędzia, które, 
jako przejaw mechanizmów autowaloryzacji, służy do podnoszenia 
samooceny. Agresywna, szybka jazda czy poruszanie się wysłużo-
nym, ale wyższej klasy samochodem, którego użytkowanie z eko-
nomicznego punktu widzenia jest bezcelowe, mogą być przykładami 
tego typu działań. Ponadto sfrustrowana osoba zasiadająca za kie-
rownicą auta może wyładować swoją złość na innych osobach, które 
są dla niej anonimowe, tak samo jak ona sama wydaje się anonimo-
wa innym, co prowadzi do utraty przekonania, że wyrządza się ko-
muś krzywdę. 

 
4.2.7. Rola anonimowości kierowców w genezie zachowań 

agresywnych na drodze 
W przypadku przyjęcia definicji anonimowości jako niemoż-

ność bycia zidentyfikowanym70, człowiek zasiadający za kierownicą 
staje się w znacznym stopniu anonimowy. Samochód może być po-
strzegany przez niektóre osoby jak maska. Po zajęciu miejsca na 
fotelu kierowcy, twarzą danej osoby staje się jej auto. Im wyżej su-
biektywnie oceniane, tym więcej dające praw na drodze. Na podsta-
wie analizy stron internetowych i forów poświęconych motoryzacji, 
można stwierdzić, iż dość powszechne jest, przynajmniej wśród nie-
których grup kierowców wypowiadających się we wspomnianych 
źródłach, posiadanie pewnego rodzaju rankingu samochodów. Bycie 
wyprzedzonym przez pojazd znajdujący się niżej w hierarchii od 
posiadanego przez siebie jest traktowane jako ujma i przyczynia się 
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do obniżenia samooceny rozumianej jako intensywnej emocji i bie-
żącego stanu podmiotu71. W celu dokonania autowaloryzacji tacy 
kierowcy mogą za wszelką cenę dążyć do wyprzedzenia samochodu, 
przez który zostało się wcześniej wyprzedzonym, nawet jeśli wiąże 
sie to z podjęciem dużego ryzyka. 

Anonimowość znacząco nasila samolubne i antyspołeczne za-
chowania72 oraz przyczynia się do spadku przestrzegania norm73. 
Wskazuje się, że niedostateczna internalizacja norm społecznych jest 
przyczyną jednego na trzy wypadku i kolizji, zgodnie z danymi po-
chodzącymi z Portretu Polskiego Kierowcy 200874. Zdaniem E. Die-
nera75, zachowanie ludzi znajdujących się sytuacjach, które wzmaga-
ją anonimowość i pobudzenie, zależy w dużym stopniu od wyrazi-
stości obowiązujących norm. Jak twierdzi badacz, we wspomnianych 
sytuacjach może dochodzić do utraty samoświadomości, a w rezulta-
cie słabszej samoregulacji i silniejszemu podleganiu sygnałom i 
normom środowiska. Opisane wyżej schematy i skrypty, charaktery-
styczne dla środowiska polskich kierowców, skłaniają najczęściej do 
zachowań antyspołecznych. Należy zauważyć, iż wiele zachowań 
agresywnych pozostaje bezkarnych, ponadto, przynoszą one usunię-
cie nieprzyjemnego napięcia. Zgodnie więc z zasadą warunkowania 
sprawczego, zachowania katarktyczne tego typu mogą się utrwalać.  

Podsumowując, można wyciągnąć wniosek, że agresja na dro-
dze, rodzi agresję, tworząc spiralę przemocy. Zachowanie agresywne 
kierowców wywołuje rodzące agresję pobudzenie u innych kierow-
ców. Kierowcy ci wyładowują to napięcie między innymi poprzez 
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zachowania agresywne, jednocześnie utrwalając w swoim zachowa-
niu takie postępowanie. 

 
5. Metody zapobiegania i redukcji agresji na drodze76 
Opracowanie kompleksowego i w pełni skutecznego programu 

przeciwdziałania agresji na drodze jest zadaniem bardzo trudnym, 
jeśli w ogóle możliwym do wykonania, ze względu na ciągle nieuzu-
pełnione braki w wiedzy na temat przyczyn agresji jako takiej. 
Wśród najczęściej wymienianych, uniwersalnych metod zapobiega-
nia agresji, które jednocześnie mogą okazać się skuteczne w przy-
padku agresji na drodze, znaleźć można: katharsis, efektywne kara-
nie oraz trening radzenia sobie z gniewem. 

 
5.1. Hipoteza katharsis 
Hipoteza katharsis opiera się na założeniu, że obniżenie napię-

cia fizjologicznego rodzącego agresję powoduje obniżenie prawdo-
podobieństwa dalszych zachowań agresywnych77. Badania pokazują 
jednak, że choć czyny agresywne rzeczywiście prowadzą do obniże-
nia napięcia fizjologicznego, to tendencje do dalszych zachowań 
agresywnych przybierają na sile78. Mało przekonywujące wydają się 
zatem sugestie, jakoby gry komputerowe lub symulatory jazdy sa-
mochodem mogły pozwolić kierowcom, na zasadzie katharsis, po-
zbyć się napięcia i uczynić ich mniej agresywnymi na drodze. 

 
5.2. Nieuchronność kary 
Większą skuteczność, w badaniach dotyczących zapobiegania 

agresji, wykazuje karanie zachowań agresywnych. Metoda ta zresztą 
jest powszechnie stosowana w przypadku agresji na drodze – każdy 
kierowca prezentujący ryzykowny styl jazdy i podejmujący agre-
sywne działania, zagrażające bezpieczeństwu innych użytkowników 
drogi musi się liczyć z możliwością otrzymania mandatu i punktów 
karnych. Pamiętać należy jednak, że o skuteczności kary decyduje 
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nie tyle surowość, co jej nieuchronność79. Kara zbyt surowa może 
zadziałać jako model zachowania agresywnego i prowadzić do efek-
tu sprzecznego z zamierzonym80.  

Mimo stosowania kar, agresja na drogach nadal jest zjawi-
skiem powszechnym. W związku z tym należałoby wprowadzić 
zmiany, które u kierowców wywołałyby przekonanie, że każde za-
chowanie niezgodne z kodeksem drogowym niezmiennie prowadzi 
do kary.  

 
5.3. Trening radzenia sobie z gniewem 
Panowanie nad gniewem to metoda oparta na „treningu za-

szczepiania się przeciwko stresowi” (Stress Innoculation Training, 
SIT) zaadaptowanego do radzenia sobie z gniewem rodzącym agre-
sję, której skuteczność, choć z pewnymi zastrzeżeniami, została do-
wiedziona w badaniach. Metoda ta może być skuteczna jedynie w 
przypadku chęci jej stosowania przez agresywnego kierowcę81.  

Osoba, która ma w ten sposób zapanować nad swoją agresją, 
musi podjąć świadomy wysiłek, by najpierw nauczyć się samej tech-
niki, a następnie konsekwentnie stosować ją w każdej sytuacji mogą-
cej sprowokować zachowanie agresywne. Ponadto, osoba taka musi 
być przekonana, że chce zmienić swoje zachowanie na nieagresyw-
ne, a agresja wynika właśnie z braku umiejętności zapanowania nad 
gniewem82.  

W tej sytuacji sensowna wydaje się być propozycja, by naukę 
techniki panowania nad gniewem włączyć do programu teoretyczne-
go kursu przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy. Szkolenie 
takie musiałoby być jednak opatrzone odpowiednim wprowadze-
niem, którego celem byłoby w pierwszej kolejności zredukowanie 
posługiwania się stereotypami oraz zmotywowanie kursantów do 
stania się osobami panującymi nad swoją agresją. Pomocne mogłoby 
się tu okazać wzbudzanie empatii z potencjalnymi ofiarami agresyw-

                                                 
79 tamże 
80 B. Krahe., Agresja... 
81 tamże 
82 K. Howells., Anger management methods in relation to the prevention 

of violent behavior, [w:] J. Archer i K. Browne (red.), Human aggression: 
Naturalistic approaches, Routledge, London 1989, s. 153-181. 
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nej jazdy samochodem oraz innymi kierowcami, zazwyczaj będą-
cych prowokatorami agresji. Już samo wzbudzenie empatii z ofiarą i 
postrzeganie prowokującego zachowania innych jako nieumyślnego, 
przyczynia się do ograniczenia zachowań agresywnych83. 

 
5.4. Kampanie bezpieczeństwa ruchu drogowego 
Powyższa propozycja ma jednak charakter raczej profilaktyczny, 

podczas gdy problem agresywnych kierowców, którzy już poruszają się 
po drogach, pozostaje nierozwiązany. W celu ograniczania liczby agre-
sywnych zachowań na drogach skuteczne może być odwołanie się do 
właściwie przygotowanych kampanii medialnych. 

W większości wdrożonych dotychczas kampanii odwoływano 
się do wzbudzania lęku przed śmiercią na skutek niebezpiecznej 
jazdy (np. „Zwolnij, śmierć jeździ szybko”). Nie jest to najskutecz-
niejsza metoda, gdyż jak wynika z badań przeprowadzonych przez 
O. Taubman-Ben-Ari, V. Floriana i M. Mikulincera84, aktywacja 
lęku przed śmiercią prowadzi do nasilenia poszukiwania ryzyka, a 
zatem między innymi prowadzenia samochodu w sposób niebez-
pieczny i agresywny. 

Reklamy lękowe, nazywane także reklamami warunkowania 
lękiem, przekazują odbiorcy informację, że niezastosowanie się do 
zalecanego w przekazie zachowania może skutkować negatywnymi 
konsekwencjami. Podstawowym celem takich reklam jest minimali-
zacja ryzyka związanego z szeroko rozumianym bezpieczeństwem i 
zdrowiem85. Pierwsze badania nad reklamami lękowymi wykazywa-
ły brak ich skuteczności. Na przykład L.L. Janis i S. Feshbach86 in-
dukowali silny, umiarkowany bądź słaby strach o stan zębów u ba-
danych. Im większy lęk został wywołany, tym więcej osób przeży-
wało strach i zastanawiało się nad stanem własnych zębów. Jednakże 

                                                 
83 B. Krahe., Agresja... 
84 O. Taubman-Ben-Ari., V. Florian, M. Mikulincer, The Impact of Mor-

tality Salience on Reckless Driving: A Test of Terror Management Mechan-
isms, “Journal of Personality and Social Psychology” 76(1999), s. 35-45. 

85 A. Falkowski., T. Tyszka., Psychologia zachowań konsumenckich, 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006. 

86 L. L. Janis., S. Feshbach., Effects of fear-arousing communications, 
”Journal of Abnormal and Social Psychology” 48(1953), s. 78-92. 
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wraz ze wzrostem lękowości przekazu spadała jego skuteczność w 
wywoływaniu zmian w zachowaniu się odbiorców. Podobne wyniki 
uzyskał J.C. Mowen87.  

W dalszych badaniach, w których kontrolowano poziom wy-
woływanego lęku, wykazano, że reklamy największą efektywność 
mają wówczas, gdy ten poziom jest umiarkowany88, a przekaz jest 
wyposażony w szczegółowe, konkretne wskazówki, jak należy pora-
dzić sobie z zagrożeniami prezentowanymi w przekazie89. Nasuwa 
się zatem wniosek, iż zamiast kłaść nacisk na zagrożenie dla życia, w 
kampanii powinno się raczej ukazywać konsekwencje odwołujące 
się do mniej pierwotnych instynktów niż sam lęk przed śmiercią, ale 
również dotkliwych. Przykładem mogą być koszty wynikające z 
uszkodzenia samochodu czy konieczności płacenia odszkodowania. 

Wnioski z badań nad reklamami lękowymi pozwalają sformu-
łować ogólny model tworzenia takiego przekazu90, zgodnie z którym 
należy zachować następujący porządek przekazywanych informacji: 

1. Zagrożenie (wypadek na drodze spowodowany przez ty-
powego kierowcę),  

2. Przyczyna zagrożenia (brawurowa, agresywna jazda), 
3. Sposób na usunięcie zagrożenia (alternatywne zakończenie 

historii dzięki opanowaniu agresji i zachowaniu się jak profesjonalny 
kierowca).  

Ważna jest obecność wszystkich trzech elementów w rekla-
mie, a w wypadku reklamy telewizyjnej należy zachować także wła-
ściwą kolejność ich występowania. Taka kolejność prezentowania 
zdarzeń w przekazie informacyjnym skutecznie wpływa na zmianę 
zachowań jego odbiorców. Potwierdzeniem mogą być wyniki ba-

                                                 
87 J. C. Mowen., Consumer Behavior, MacMillan Publishing Company, 

New York 1990. 
88 P. H. Ditto., D.F. Lopez., Motivated scepticism: Use of differentia de-

cision criteria for preferred and nonpreferred conclusions, “Journal of Per-
sonality and Social psychology” 63(1992), s. 568-584. 

89 H. Leventhal., Findings and theory in the study of fear communica-
tions, “Advance in Experimental Social Psychology” 5(1970), s. 119-186. 

90 J. T. Tanner., J.B. Hunt, D.R. Eppright., The protection motivation 
model: A normative model of fear appeals, “Journal of Marketing” 
55(1991), s. 36-45. 
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dań91 nad stosowaniem różnych zabezpieczeń przed zakażeniem 
chorobą AIDS. Ważnym elementem wynikającym z teorii społecz-
nego uczenia się92 jest prezentowanie w przekazie wzorca właściwe-
go zachowania prezentowanego przez powszechnie znany i ceniony 
autorytet w dziedzinie motoryzacji, ale taki z którym mógłby się 
identyfikować każdy kierowca. Obiecującym kierunkiem jest też 
wspomniane już wzbudzanie empatii, połączone z odwołaniem się 
do zasad moralnych odbiorców, poprzez ukazanie możliwości stania 
się odpowiedzialnym za kalectwo ofiar wypadku spowodowanego 
agresywną jazdą. 

 
Podsumowanie 
W skutecznej strategii zapobiegania i redukcji agresywnych 

zachowań na drogach należałoby uwzględnić takie elementy jak: 
modyfikacja systemu kar poprzez położenie nacisku na wzrost nie-
uchronności kary, umożliwienie przyszłym kierowcom odbycia 
szkolenia z zakresu treningu panowania nad gniewem oraz wdroże-
nie kampanii reklamowych, w których akcent byłby położony nie 
tyle na zagrożenie życia, co na konsekwencje finansowe i zdrowotne 
wypadków, a także odwołujących się do empatii i moralności kie-
rowców. Należy zwrócić uwagę, że agresja na drogach często wyni-
ka z przejmowania wzorców od innych kierowców, połączonego z 
chęcią zyskania aprobaty społecznej ze strony grupy. W celu ograni-
czenia negatywnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego 
stereotypów i przekonań kierowców, koniecznym może okazać się 
zaprojektowanie długoterminowych i szeroko zakrojonych kampanii 
nastawionych na zmianę podejścia społeczeństwa do problemu agre-
sji na drodze. Żadne wysiłki mające na celu jej ograniczenie nie od-
niosą skutku, jeśli świadomość niedopuszczalności i szkodliwości 
podejmowania agresywnych i ryzykownych zachowań w ruchu dro-
gowym nie stanie się powszechnie akceptowaną normą. 

Agresja na drodze, jak każdy istotny problem natury społecz-
nej, wymaga wielu starannie przeprowadzonych analiz oraz rzetelne-
go zweryfikowania postawionych hipotez, aby zrozumieć przyczyny 

                                                 
91 tamże 
92 A. Bandura., R. Walters., Social learning and personality develop-

ment, Hold, Rinehart & Winston, New York 1963. 
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leżące u jej podstaw oraz sam charakter zjawiska. Dopiero uzyskanie 
takich informacji pozwoli na opracowanie odpowiedniej strategii 
zapobiegania temu zjawisku. Niniejsza praca stanowi jedynie próbę 
nakreślenia tego istotnego problemu, który wymaga podjęcia badań 
zakrojonych na większą niż dotychczas skalę. 

 
Streszczenie 
W artykule podjęto problem agresywnych i ryzykownych za-

chowań kierowców. Na podstawie dokonanej konceptualnej analizy 
literatury przedmiotu wyodrębniono główne czynniki sprzyjające 
zachowaniom antyspołecznym wśród kierowców: panujący w społe-
czeństwie schemat i rola kierowcy, anonimowość, agresywna jazda 
jako mechanizm autowaloryzacji oraz modelowanie ryzykownych 
zachowań przez mass media. Zaproponowano także sposoby prze-
ciwdziałania agresji na drodze: trening radzenia sobie z gniewem 
(SIT), stosowanie nieuchronnych kar oraz przygotowanie kampanii 
medialnych opartych na właściwie skonstruowanych przekazach 
warunkujących lęk. 

Słowa kluczowe: agresja, ryzykowny styl jazdy, zachowania 
antyspołeczne, kierowca, psychologia transportu 

 
Abstract 
Driver’s antisocial behavior – how to prevent drivers from 

aggressive and risky driving 
This study presents the main reasons of driver’s aggressive 

behavior on the roads and the most effective methods of prevention. 
The specific cognitive schema of a drivers as a group of society, 
anonymity, risky driving as a self-affirmation procedure and mass 
media as a source of aggressive behavior exemplars are thought to be 
the cause of aggressive driving in Poland. According to authors add-
ing Stress Innoculation Training (SIT) to driving course and media 
campaign based on moderate level of fear can be the most promising 
ways to make roads safer. 

Keywords: aggression, risky driving, antisocial behavior, 
driver, traffic psychology 
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Olga Dąbska 
 

Partycypacja społeczna osób w podeszłym wieku, jako  
forma przeciwdziałania osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu 

 
Wstęp 
Rozważania dotyczące partycypacji społecznej seniorów nale-

ży rozpocząć od dokładnego wyjaśnienia samego terminu partycypa-
cja. W literaturze przedmiotu spotyka się wiele definicji tego poję-
cia. Samo słowo partycypacja pochodzi z języka łacińskiego i ozna-
cza uczestnictwo, branie udziału, zaś przymiotnik społeczna dookre-
śla, że chodzi o udział społeczności. W związku z tym „Partycypacja 
publiczna oznacza uczestnictwo obywateli w sprawach społeczności, 
którzy biorą na siebie część odpowiedzialności za kształtowanie 
rzeczywistości”[1]. Partycypacja odmiennie nazywana bywa dialo-
giem społecznym rozumianym, jako zdolność do tworzenia więzi, 
współdziałania w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów bądź 
rozwiązywania problemów[2]. Najogólniej rzecz ujmując partycypa-
cja społeczna stanowi„(…) uczestnictwo obywateli w kształtowaniu 
życia społecznego, ich gotowość do działania na rzecz wspólnoty, 
zbiorową aktywność o charakterze samoorganizacyjnym”[3]. Party-
cypację społeczną określa się także mianem wspólnotowej. Wówczas 
odnosi się ona do aktywnego udziału w życiu społeczności, do której 
się przynależy, a w szczególności tworzeniu i funkcjonowaniu w 
lokalnych grupach obywatelskich, organizacjach pozarządowych czy 
podejmowanie roli wolontariusza. Jest to tzw. idea społeczeństwa 
obywatelskiego[4]. 

Wśród zasad w oparciu, o które działa partycypacja społeczna 
wymienia się: a) dialog społeczny - działania umożliwiające poprzez 
artykulację interesów różnych grup społecznych uzyskanie kompro-
misowych rozwiązań, regulowanie stosunków międzyludzkich, fo-
rum dla prezentacji stanowisk i negocjacji interesów poszczególnych 
grup[5]; b) pomocniczość – tzw. zasada subsydiarności, reguluje 
relacje pomiędzy jednostką a wspólnotą, określa zakres kompetencji 
wspólnot różnego poziomu - grupy większe powinny pomagać 
mniejszym w osiąganiu celów, z którymi nie radzą sobie samodziel-
nie, mówiąc inaczej określa zakres działania podmiotu nadrzędnego 
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w stosunku do jednostki[6]; c) solidaryzm społeczny – opiera się na 
zasadzie solidarności z osobami o utrudnionym dostępie do dobra 
wspólnego, przedkłada wspólne dobro nad potrzeby jednostki; d) 
dobro wspólne - powszechnie dostępne dobra, przeznaczone dla całej 
populacji w takiej samej formie, np. bezpieczeństwo publiczne, 
opieka zdrowotna, komunikacja publiczna[7]. 

 
Cel pracy i metodyka 
Artykuł porusza problematykę partycypacji społecznej senio-

rów, czyli ich udziału w życiu publicznym. Przedstawiono zalety 
narzędzi partycypacyjnych i przykłady działań aktywizujących spo-
łecznie populację 65+. 

Analizy tematu dokonano na podstawie przeglądu literatury, 
na którą składały się publikacje naukowe, raporty z badań społecz-
nych, oficjalne statystyki z zakresu problematyki partycypacji spo-
łecznej w Polsce. 

 
Partycypacja społeczna wobec starzenia się społeczeństwa 
Postępujący proces starzenia się populacji naszego kraju to 

fakt powszechnie znany i udowodniony statystycznie. W związku z 
tym konieczne jest dostosowanie do panujących zmian demograficz-
nych tj. rosnącego udziału osób powyżej 65 r.ż. w populacji ogólnej, 
polityki publicznej skupionej na aktywizacji seniorów przy jedno-
czesnym uwzględnieniu specyficznych potrzeb, oczekiwań tej grupy 
społecznej, ale i wykorzystując jej potencjał, wiedzę i doświadczenie 
życiowe. Zachęcanie seniorów do udziału w życiu publicznym, a 
przez to partycypacji społecznej to jedno z czołowych wyzwań sta-
wianych przed polityką publiczną[8]. „Niestety, polska polityka spo-
łeczna wciąż nie jest na to przygotowana, a skala i głębia problemu 
skłania ku temu, by potraktować to wyzwanie jako pilne dla animacji 
publicznej”[9]. Przekształcenia struktury ludności wymagają prze-
prowadzenia zmian społeczno-kulturowych, obyczajowych oraz w 
obrębie szeroko rozumianego stylu życia, lecz przede wszystkim 
konieczność kształtowania pod ich kątem polityki społecznej. 

„Doświadczenia wielu krajów pokazują, że warunkiem «do-
brego rządzenia» jest udział obywateli w procesach decyzyjnych – 
czyli świadome i aktywne uczestnictwo mieszkańców w podejmo-
waniu decyzji dotyczących ich gminy, powiatu czy dzielnicy”[10]. 
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W skali globu partycypacja publiczna nabiera na sile, angażując co-
raz więcej obywateli w działania na rzecz kraju, skierowane zwłasz-
cza do grup wymagających wsparcia społecznego. Zdaniem Schima-
nek „Polska ma być państwem partycypacyjnym, czyli takim, które 
jest dostępne dla obywatela, otwarte na jego potrzeby, gotowe do 
przyjęcia partycypacji obywatelskiej i wspomagające obywatelską 
energię” [7].W opinii Krajewskiej i Sobiesiak Polacy na chwilę 
obecną wykazują niewielki poziom uczestnictwa w życiu publicz-
nym. Szczególnie tyczy się to osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym zwłaszcza z racji podeszłego wieku, niskiego poziomu wy-
kształcenia, niepełnosprawności czy choroby[11]. Ciekawe informa-
cje w tym zakresie przedstawił Instytut Spraw Publicznych w ramach 
projektu Decydujmy razem. Biorąc pod uwagę kategorię wieku 
wśród grup najmniej aktywnych w życiu publicznym wymieniono 
osoby do 24 r.ż. i powyżej 65 lat. Seniorzy rzadko poszukują infor-
macji (10,5%), uczestniczą w konsultacjach (7,7%) czy zgłaszają 
opinie (6,9%). Aż 72,9% osób w podeszłym wieku deklaruje brak 
wpływu na życie publiczne. W dużej mierze (49%) wynika to z bra-
ku zainteresowania tym, czym zajmują się władze lokalne. Brak bądź 
znikomy udział seniorów, jako grupy zagrożonej wykluczeniem spo-
łecznym skutkować może nie uwzględnianiem ich potrzeb, a w kon-
sekwencji pogłębiać zjawisko marginalizacjii osamotnienia[12]. 
Naprzeciw tym wyzwaniom stanął rząd, który w 2013 r. przyjął Za-
łożenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–
2020. Polityka senioralna ma zapewnić wsparcie i możliwości ak-
tywnego starzenia, prowadzenia samodzielnego, niezależnego i sa-
tysfakcjonującego życia. „Założenia – choć powstały na szczeblu 
rządowym – skierowane są do społeczeństwa, władz publicznych 
wszystkich szczebli, sektora prywatnego oraz pozarządowego i part-
nerów społecznych”[13]. 

 
Formy partycypacji społecznej seniorów 
Partycypacja społeczna przejawia się najczęściej „(…) w for-

mie organizowania się mieszkańców w grupy oraz wspólnym działa-
niu osób o zbliżonych poglądach lub interesach”[14].Istnieje wiele 
form aktywizujących seniorów do działania na rzecz społeczności 
lokalnej, lecz ramy niniejszej publikacji nie pozwalają na wyczerpu-
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jące przedstawienie ich wszystkich. W związku z tym poniżej doko-
nano krótkiego przeglądu wybranych przykładów: 

a) Gminne rady seniorów – utworzony przez radę gminy or-
gan o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, któ-
rego celem jest podejmowanie inicjatyw obywatelskich ukierunko-
wanych na środowisko osób starszych. Gminna rada seniorów składa 
się z seniorów i przedstawicieli podmiotów działających na rzecz 
osób starszych. Doskonałym przykładem działań w tym zakresie są 
poczynania Fundacji Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego w 
Nowym Sączu, realizującej projekt Seniorzy dają Radę!, którego 
celem jest upowszechnianie informacji na temat partycypacji pu-
blicznej poprzez udział w tworzeniu oraz działaniu gminnych rad 
seniorów, zwanych instrumentem kształtowania polityki senioralnej 
lokalnego środowiska[2]. 

b) Uniwersytety Trzeciego Wieku – instytucje ukierunkowane 
na proces kształcenia osób w podeszłym wieku, umożliwiające za-
spokojenie wielu potrzeb seniorów np. stymulacja psychiczno-
fizyczna, samokształcenie, zdobywanie wiedzy, umiejętności i do-
świadczenia, wypełnienie wolnego czasu, podtrzymywanie więzi 
społecznych, ułatwianie kontaktów z instytucjami typu służba zdro-
wia czy ośrodki rehabilitacyjne, angażowanie w aktywność na rzecz 
lokalnej społeczności[15]. 

c) Wolontariat - forma aktywności, w której szczególnie do-
cenia się udział seniorów ze względu na ich wiedzę, umiejętności i 
doświadczenie. U wolontariuszy seniorów ceni się zwłaszcza poczu-
cie bycia potrzebnym i przydatnym, dyspozycyjność, odpowiedzial-
ność, obowiązkowość, zaangażowanie, motywację. Wolontariat se-
niorów obejmuje zazwyczaj udzielanie pomocy sąsiedzkiej, świad-
czenie wsparcia osobom biednym, niepełnosprawnym i chorym czy 
pomoc dzieciom w obowiązkach szkolnych. Raport Eurobarometru 
poświęcony aktywnemu starzeniu się donosi, iż zaangażowanie w 
wolontariat deklaruje 12% Polaków powyżej 55 lat, podczas gdy 
średnia w Europie wynosi 27%[16]. Ciekawym rozwiązaniem w tym 
zakresie jest wolontariat pracowniczy, którego pionierem jest Bank 
Citi Handlowy, który w 2011 r., jako pierwsza firma w Polsce uru-
chomił program Wolontariat Seniorów, angażujący w działalność 
społeczną emerytowanych pracowników. Nie sposób wspomnieć o 
programie Seniorzy w akcji, realizowanym ze środków Polsko-
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Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach, którego przyznawane 
są dotacje na realizację inicjatyw angażujących seniorów do działań 
na rzecz najbliższego otoczenia, współpracy międzypokoleniowej i 
wolontariatu[17]. 

d) Kluby seniora – placówki zrzeszające osoby powyżej 55 
r.ż., zapewniające aktywne i ciekawe zagospodarowanie czasu. 
Umożliwiają rozwój zainteresowań, wymianędoświadczeń i poglą-
dów, otwarcie się na nowe doznania i doświadczenia, realizację wła-
snych pasji. Zapewniają poczucie jedności i przynależności do gru-
py, integrację społeczną seniorów. Realizują zajęcia o charakterze 
towarzyskim, rekreacyjnym, artystycznym, plastycznym i turystycz-
nym. Organizują w ramach swojej działalności m.in. wyjścia na kon-
certy, do kina i teatru, porady specjalistyczne w tym zdrowotne, 
prawne, warsztaty zajęciowe, wykłady, pogadanki, spotkania z cie-
kawymi ludźmi i specjalistami, zajęcia plastyczne i muzyczne, wy-
cieczki turystyczno-krajoznawcze, amatorskie zespoły wokalno-
taneczne, chóry, grupy teatralne i kabaretowe, które prezentują swoje 
umiejętności w przeglądach i konkursach artystycznych[18]. 

 
Przykłady dobrych praktyk partycypacji społecznej seniorów 
Problemy starzejącego się społeczeństwa są coraz częściej 

przedstawiane na forum całego kraju, co sprzyja aktywnemu włącza-
niu się w realizację dedykowanych specjalnie tej grupie społecznej 
programów. Populacja osób starszych jest niejednorodna stąd szeroki 
wachlarz inicjatyw partycypacji społecznej[19]. W tym miejscu na-
leży podać, choć kilka przykładów dobrych praktyk partycypacji 
społecznej skierowanych do populacji seniorów: 

a) Gdyński dialog z seniorami – mechanizm kształtowania 
przestrzeni Miasta, w odpowiedzi na potrzeby osób starszych –
projekt realizujący podejście design for all w konstruowaniu prze-
strzeni miejskiej przy współpracy architektów, projektantów i przed-
stawicieli społeczeństwa – seniorów. Celem głównym projektu było 
sprawdzenie czy poszczególne dzielnice Gdyni są przyjazne dla osób 
z obniżoną funkcjonalnością, w tym dla osób starszych. Zmieniając 
przestrzeń Gdyni wzięto pod szczególną uwagę potrzeby seniorów, 
w tym poczucie bezpieczeństwa, przejścia dla pieszych (rozmiesz-
czenie, długość świateł i oznaczenia dźwiękowe), usuwanie barier 
architektonicznych i urbanistycznych utrudniających osobom star-
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szym samodzielne poruszanie się (wysokość krawężników), dostęp 
do komunikacji miejskiej (czytelność rozkładów jazdy, budowa wiat 
przystankowych) itp.[20]. 

b) Akademia Partycypacji Senioralnej – projekt w ramach, 
którego realizowano cykl szkoleń i warsztatów dla osób w pode-
szłym wieku oraz zorganizowano sześć inicjatyw, będących wyra-
zem partycypacji seniorów w życiu społecznym, m.in. Seniorzy Biel i 
Czerwień – szycie i obdarowanie kotylionami przez seniorów miesz-
kańców lokalnej społeczności z okazji obchodów Dnia Niepodległo-
ści czy Rewitalizacja skwerku – rewitalizacja skwerku, jako miejsca 
integracji międzypokoleniowej mieszkańców Leszna, w tym przygo-
towanie alejek spacerowych, wymiana krawężników, zamontowanie 
oświetlenia, mebli ogrodowych, stolików z planszą szachową, przy-
rządów do ćwiczeń oraz tablic informacyjnych o inicjatywach reali-
zowanych w mieście[21]. 

c) Senior-WIGOR – program na lata 2015-2020, którego celem 
jest budowa centr senioralnych nazywanych orlikami dla seniorów, 
łączących funkcje dziennego domu pobytu, klubu seniora i ośrodka 
rehabilitacyjnego. Celem działania jest zapewnienie seniorom wsparcia, 
umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, eduka-
cyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej[22]. 

d) Seniorzy partycypują - program badawczo-edukacyjny re-
alizowany celem upowszechnienia partycypacji społecznej i obywa-
telskiej wśród osób powyżej 60 lat z Białegostoku. Projekt skupia się 
na wspieraniu środowiska seniorów gotowych do współdecydowania 
o kształcie i kierunku miejskiej polityki senioralnej szczególnie po-
przez powołanie rady seniorów[23]. 

e) Miasta Przyjazne Starzeniu–polski element koncepcji Glo-
balna Sieć Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu Światowej Organiza-
cji Zdrowia(The WHO Global Age-friendly Cities and Communities 
Network)w ramach, której stworzono globalną sieć wymiany wiedzy 
i doświadczeń związanych z przystosowywaniem społeczności lo-
kalnej do potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Celem głównym 
jest dostosowanie przestrzeni zurbanizowanych do potrzeb starszego 
pokolenia. W ramach projektu realizowano osiem kluczowych ob-
szarów: przestrzeń publiczna, transport i mieszkalnictwo, partycypa-
cja społeczna, szacunek i integracja społeczna, aktywność obywatel-
ska i zatrudnienie, komunikowanie się i informacja oraz wsparcie 
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środowiskowe i usługi zdrowotne. Do światowej sieci Miast Przyja-
znych Starzeniu w Polsce należą Poznań i Gdynia[24]. 

f) Miasta w Internecie - stowarzyszenie działające na rzecz 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego, skierowane do osób star-
szych narażonych na wykluczenie cyfrowe. Umożliwiło wdrożenie 
programu edukacji cyfrowej dorosłych Polaków Polska Cyfrowa 
Równych Szans. Głównym celem projektu jest przybliżenie korzyści 
płynących z umiejętności poruszania się w siedzi społeczności 50+. 

g) Zapytaj seniora… - projekt pomocy wewnątrzpokoleniowej, 
w którym seniorzy pomagali innym osobom starszym. Polegał na szu-
kaniu, doradzaniu i wpieraniu osób zmagających się z problemami czy 
trudnościami, a następnie uruchomienie działań odpowiedniej instytucji, 
organizacji celem udzielenia bezpośredniej pomocy. Na gruncie tej 
inicjatywy powstał Mobilny punkt informacji dla seniorów, w którym 
wolontariusze seniorzy pozyskują i dystrybuują informacje o ofercie dla 
seniorów w poszczególnych miastach[25]. 

Dotychczas realizowane inicjatywy skupiają się głównie na 
aktywizacji seniorów w obrębie dwóch zasadniczych obszarów: kul-
turowo-edukacyjnym oraz zawodowym. Wymienione powyżej przy-
kłady dobrych praktyk to nieliczne przykłady działań realizowanych 
na rzecz kreowania przestrzeni publicznej przyjaznej seniorom i 
dostosowanej do ich potrzeb. Wszystkie inicjatywy o podobnym 
charakterze skupiają się na podniesieniu jakości życia seniorów i 
czerpania z potencjału osób starszych, który odpowiednio wykorzy-
stany zaowocuje korzyściami dla całej lokalnej społeczności. 

 
Zalety płynące z działań realizowanych w ramach party-

cypacji społecznej 
Za główną korzyść płynącą z partycypacji społecznej uważa 

się zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wspólnego dobra 
społecznego. Partycypacja umożliwia aktywne uczestnictwo w życiu 
publicznym. Zapewnia upodmiotowienie wszystkich grup społecz-
nych. Pogłębia wiedzę na temat potrzeb i problemów ludności przed-
stawicielom władzy, zaś społeczeństwu przekazuje informacje doty-
czące działań administracji publicznej. Umożliwia wpływanie na 
decyzje publiczne, sprawowanie kontroli nad instytucjami o charak-
terze publicznym. Zapewnia trafne identyfikowanie i skuteczne roz-
wiązywanie problemów oraz i zaspokajanie potrzeb społecznych. 
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Umożliwia tworzenie zrozumiałych i akceptowanych powszechnie 
strategii działania. Zapewnia wzrost skuteczności i jakości decyzji 
podejmowanych przez władze publiczne. Dostarcza wiedzy na temat 
przysługujących praw za pomocą poradnictwa prawnego i obywatel-
skiego. Mobilizuje do realizacji różnorodnych przedsięwzięć, przy-
czyniających się do wzrostu jakości życia mieszkańców. Umacniania 
relacje międzyludzkie, zapewnia zachowanie pokoju społecznego, 
integruje społeczności. Podnosi jakość dialogu obywatelskiego - 
tworzy kanały komunikacji pomiędzy przedstawicielami władzy i 
obywatelami. Niweluje różnice w poziomie aktywności obywatel-
skiej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wzmacnia po-
czucie własnej wartości. Ogranicza konflikty w społecznościach 
lokalnych. Gwarantuje poczucie sprawstwa. Rozwija solidaryzm 
społeczny. Motywuje do aktywności w życiu publicznym - działania 
na rzecz wspólnoty[26, 27]. 

Bezpośrednio wobec seniora partycypacja zapewnienia: 
a) aktywność zawodową dzięki zdobywaniu nowych kwalifi-

kacji, umiejętności oraz wiedzy koniecznych do kontynuacji kariery 
zawodowej, a także dostosowywania warunków środowiska pracy do 
potrzeb seniorów;  

b) poczucie samodzielności, gwarantuje udogodnienia w co-
dziennym funkcjonowaniu, jak usługi typu sprzątanie, zakupy, trans-
port czy korzystanie z tzw. protez cywilizacyjnych, czyli zmechani-
zowanych przyrządów, których celem jest kompensacja utraconej 
sprawności oraz tzw. Inteligentnych mieszkań z systemami elek-
trycznymi wspierającymi samodzielność seniora. Powszechnie na-
zywane Tele Health ułatwia funkcjonowanie w środowisku domo-
wym, redukuje koszty obsługi i dostępności opieki pielęgniarskiej, 
podnosi poziom zadowolenia z życia, wpływa pozytywnie na relacje 
z nieformalnym opiekunem, ułatwia realizację codziennych czynno-
ści, relacje międzyludzkie[28];  

c) gospodarowanie czasu wolnego, poprzez edukację w UTW, 
rozrywkę, rekreację, aktywność ruchową, turystykę, ogrodnictwo itp.;  

d) dbałość o kondycję zdrowotną;  
e) integrację społeczną poprzez budowę lokalnej wspólnoty, 

współpracę międzypokoleniową, rozwój wolontariatu;  
f) przełamywanie stereotypów, uprzedzeń i obaw zarówno se-

niorów, jak i ze strony otoczenia. 
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Partycypacja społeczna w świetle badań międzynarodowych 
Tomioka, Kurumatani, Hosoi prowadzili badania nad wpływem 

działań partycypacyjnych na jakość życia seniorów. Udział w wielu 
różnych rodzajach działalności społecznej wiązał się ze zmianą jakości 
życia u kobiet, jak i mężczyzn. Uczestnictwo w klubach hobbystów, 
kołach seniora, wolontariacie i imprezach okolicznościowych miało 
pozytywny wpływ na poziom satysfakcji życiowej. Uczestniczenie w 
działaniach społecznych promuje pomyślne starzenie się[29]. Tego 
samego zdania są Lee i Kim, którzy uważają, iż zachęcanie osób star-
szych do uczestnictwa w zajęciach klubu seniora, inicjatywach obywa-
telskich, kontakty międzypokoleniowe ograniczają w znacznym stop-
niu lub zapobiegają pogorszeniu funkcji poznawczych wśród osób 
starszych[30].  

Z kolei w opinii Douglasa i wsp. zwiększanie uczestnictwa w 
życiu społecznym osób starszych jest kluczowym czynnikiem w pro-
cesie pomyślnego starzenia się. Jednak wiele organizacji świadczą-
cych usługi dla seniorów skupia się głównie na spełnianiu potrzeb 
fizycznych klientów, niż tych o charakterze społecznym. Partycypacja 
społeczna może stanowić jedną z największych możliwości dla po-
prawy ogólnego stanu zdrowia osób starszych, a także generować 
korzyści społeczne poprzez zwiększenie wkładu seniorów w środowi-
sko lokalne[31]. Hsu analizował wpływ uczestnictwa w życiu spo-
łecznym na śmiertelność i zaburzenia funkcji poznawczych osób star-
szych w Tajwanie. Udział w niektórych rodzajach działalności spo-
łecznej może zmniejszyć śmiertelność lub ograniczyć stopień zabu-
rzeń funkcji poznawczych u seniorów. Zależność ta uwarunkowana 
jest czynnikami takimi, jak płeć, aktywność zawodowa, pozycja spo-
łeczna, sytuacja finansowa. Zauważono, iż uczestnictwo w grupie 
religijnej zmniejsza ryzyko zgonu u kobiet, a w grupach politycznych 
zmniejszyło ryzyko upośledzenia funkcji poznawczych mężczyzn[32]. 
Tanaka i jego zespół próbowali wyjaśnić związek między uczestnic-
twem w grupie społecznej i postrzeganiem zdrowia wśród starszych 
mieszkańców Japonii. Badacze sugerują, że promowanie udziału w 
grupie społecznej, takiej jak wolontariat, organizacja non-profit czy 
grupa hobbystyczna może pomóc w poprawie postrzegania zdrowia 
wśród osób starszych[33]. Roh i wsp. badali związek między udziałem 
w aktywności fizycznej, społecznej i religijnej, a ryzykiem rozwoju 
depresji u osób starszych. Udział w aktywności fizycznej, społecznej i 
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religijnej wiązał się ze zmniejszeniem ryzyka wystąpienia depresji u 
seniorów, pozwala cieszyć się szacunkiem, ogólnym dobrostanem, 
umożliwia rozwój kompetencji oraz wzmacnianie lub tworzenie relacji 
zapewniających wsparcie oraz opiekę. Ponadto, ryzyko depresji było 
znacznie niższe u osób biorących udział w kilku rodzajach aktywności 
społecznej niżeli u tych, którzy ograniczali ją tylko do jednej formy 
[34]. 

 
Podsumowanie i wnioski 
Partycypacja społeczna zachęca osoby starsze do aktywności 

obywatelskiej, współuczestnictwa w kształtowaniu lokalnej prze-
strzeni publicznej. Wspieranie i wzmacnianie potencjału osób star-
szych i aktywnego ich uczestnictwa w życiu społecznym to wyko-
rzystanie ogromnego kapitału. Partycypację społeczną uważa się za 
warunek rozwoju społeczności wrażliwej na potrzeby seniorów. Na-
rzędzia partycypacji mają ogromne znaczenie dla teraźniejszych i 
przyszłych postaw społecznych względem populacji 65+. Zaanga-
żowanie podeszłych wiekowo obywateli w sprawy publiczne wyma-
ga dogłębnego zdiagnozowania potrzeb seniorów. Brak wiedzy na 
temat zróżnicowanych z racji wieku i kondycji zdrowotnej oczeki-
wań seniorów pogłębiać będzie osamotnienie i wykluczenie tej grupy 
społecznej z życia publicznego. 

1. Nasila się proces starzenia społeczeństwa polskiego analo-
gicznie do tego rośnie zakres potrzeb seniorów, dlatego warto włą-
czać osoby w podeszłym wieku w życie publiczne. 

2. Seniorzy, jako coraz liczniejsza grupa społeczna muszą 
mieć zagwarantowanie dostosowania usług publicznych do swoich 
potrzeb, a w konsekwencji do pozostania aktywnymi członkami spo-
łeczeństwa i bycia jak najdłużej społecznie produktywnymi. 

3. Uczestnictwo oraz angażowanie się osób starszych na rzecz 
społeczności lokalnej, a szczególnie własnej generacji, jej potrzeb i 
oczekiwań to znaczące determinanty aktywnego i zdrowego starze-
nia się, będącego gwarantem wysokiej jakości życia, niezależności, 
poczucia bezpieczeństwa seniorów. 

4. Należy rozwijać politykę senioralną, nie tylko skierowaną 
wobec osób starszych, ale i skupiającą działania na rzecz starości i 
starzenia się społeczeństwa. Aktywne starzenia się zapewni przeciw-
działanie izolacji społecznej osób w starszym wieku. 
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Streszczenie 
Artykuł porusza problematykę partycypacji społecznej seniorów. 

Przedstawiono zalety narzędzi partycypacyjnych i przykłady działań 
aktywizujących społecznie populację 65+. Przytoczono międzynarodo-
we wyniki badań z zakresu partycypacji społecznej seniorów. Analizy 
tematu dokonano na podstawie przeglądu literatury, na którą składały 
się publikacje naukowe, raporty z badań społecznych, oficjalne statysty-
ki z zakresu problematyki partycypacji społecznej w Polsce. 

Słowa kluczowe: seniorzy, aktywność społeczna, partycypa-
cja publiczna, wykluczenie społeczne 

 

Abstract 
Social participation of the elderly, as a form of fight against 

loneliness and social exclusion. 
The article raises the issue of seniors social participation. 

Presents the advantages of participatory tools and examples of ac-
tions socially activating the population 65+.Quoted results of interna-
tional research in the field of social participation of seniors. The 
analysis was performed based on literature review, that consisted of 
scientific publications, reports from social research, official statistics 
regarding the public participation in Poland. 

Key words: seniors, social activity, public participation, social 
exclusion 
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Ewelina Firlej 

 

Samotność i osamotnienie – różne oblicza starości 
 

„Życie można przeżyć tylko na dwa sposoby:  
albo jakby nic nie było cudem, albo tak jakby cudem było wszystko”. 

Albert Einstein 
 

Wstęp 

Proces starzenia się społeczeństw jest zjawiskiem powszech-
nym i dotyczy nie tylko Polski ale i całej Europy. Ponadto obserwuje 
się spadek liczby urodzeń – niski lub bardzo niski współczynnik 
dzietności odpowiednio poniżej 1,5 i 1,3. Spadek płodności niesie 
szereg negatywnych konsekwencji m.in. w postaci małej liczny po-
tencjalnych matek w przyszłości1. Starzenie się ludności możemy 
pojmować jako wzrost liczby osób powyżej 60. roku życia (kryte-
rium europejskie) lub powyżej 65. roku życia (kryterium ONZ)2. 
Przykładowym podziałem starości jest klasyfikacja WHO, która 
dzieli ją na: wiek przedstarczy (45.-59. r.ż); wiek starzenia się, okre-
ślany jako wczesna starość (60.-74. r.ż) – zliczamy do niej tzw. gru-
pę „młodzi-starzy” (young-old); wiek starczy – określany także jako 
późna starość (75.-89. r.ż.) – w tej grupie znajdują się tzw. „starzy-
starzy” (old-old); długowieczność (90 lat i więcej) – osoby dożywa-
jące tego wieku określamy jako długowiecznych (longlife)3. Osoby, 
które przekroczyły wiek zaawansowany nazywane są ludźmi stary-
mi, w starszym wieku, seniorami bądź starcami. Nie ma jednoznacz-
nego wyznacznika terminologicznego zarówno w nazewnictwie na-
ukowym jak i potocznym4.  

                                                 
1 Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności na lata 2014-2050 

(opracowana 2014 r.) 
2 P. Szukalski., Przyczyny procesu starzenia się ludności, 

http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/5423/Skrypt%
20Szukalski.pdf?sequence=1, data dostępu 05.12.2016 

3 A. A. Zych., Słownik gerontologii społecznej, Warszawa 2001, s. 202. 
4 A. Nowicka., Wybrane problemy osób starszych, Oficyna Wydawnicza 

Impuls, Kraków 2006, s. 19. 
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Senior w ujęciu słownikowym określany jest jako osoba star-
sza wiekiem w stosunku do innej osoby, z jaką jest porównywana; 
inaczej członek rodziny, zespołu, osoba najstarsza wiekiem5. Z kolei 
E. Trafiałek wyodrębnia progi wyznaczające początek starości, które 
dzieli na: próg kalendarzowy – utożsamiany z osiągnięciem wieku 
emerytalnego (w Polsce jest to odpowiednio dla mężczyzn 65 lat, dla 
kobiet 60 lat); próg biologiczny – utrzymanie sprawności funkcjo-
nalnej; próg prawny – rezygnacja z aktywności zawodowej na skutek 
ograniczeń ustawowych; próg ekonomiczny – zmniejszenie docho-
dów; próg społeczny – spadek prestiżu, rezygnacja z ról społecz-
nych; próg technologiczny – lęk przed postępem technologicznym6. 
Należy także podkreślić, że ustawa z dnia 11 września 2015 r. o oso-
bach starszych, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku, wprowa-
dza kryterium wiekowe osoby starszej (osoba starsza – osoba, która 
ukończyła 60. rok życia). Jest to pierwszy akt prawny, mający na 
celu monitorowanie sytuacji osób starszych w Polsce w wyodrębnio-
nych obszarach7.  

Konsekwencje procesu starzenia się mają charakter 
wieloaspektowych przemian. Widoczne zmiany zachodzą w życiu 
społecznym i rodzinnym w takich sferach jak: ekonomia, opieka 
zdrowotna, relacje międzypokoleniowe. W przypadku relacji 
międzypokoleniowych (społeczeństwo, rodzina) pojawia się zjawisko 
„nowej waloryzacji” osób starszych (docenianie seniorów, jako 
wyborców, zasobnych konsumentów). Widoczne jest też zachęcanie do 
„społecznej produktywności” (partycypacja w życiu kulturalnym, 
politycznym wolontariacie, dążenie do wydłużania aktywności 
zawodowej). Z drugiej strony pojawia się negatywna idea ageizmu – 
dyskryminacja ze względu na wiek, pojmująca seniora jako 
zniedołężniałego starca, który obciąża system opieki społecznej, 
zdrowotnej, zabiera miejsca pracy młodym, jest bezużyteczny i 

                                                 
5 H. Zgółkowa., Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 1, Po-

znań 2002, s. 180-181. 
6 E. Trafiałek., Człowiek stary, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI 

wieku, t. 1, red. T. Plich, Warszawa 2003, s. 580. 
7 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. 2015 

poz. 1705) 
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niedostosowany do życia w zachodzącym procesie intensywnego 
rozwoju technologicznego; hołduje idei kultu młodości8. 

W dobie zachodzących przemian demograficznych zjawisko 
samotności i osamotnienia staje się „atrybutem” współczesnego 
seniora. Często opuszczony przez rodzinę, przyjaciół sam musi 
zmagać się z wyzwaniami codziennego życia. Niekiedy staje się to 
jednym z najcięższych doświadczeń życiowych, powoduje izolację 
społeczną i samotne przebywanie w domu. Zmiany funkcjonalne 
organizmu niosą ograniczenia i utrudniają podejmowane aktywności. 
Aktywizacja m.in. społeczna, kulturalna, edukacyjna pojmowana jest 
jako antidotum na samotne życie w pojedynkę. Bardzo ważne jest 
poznanie przyczyn samotności i wybór odpowiedniego rodzaju zajęć.  

Śmierć współmałżonka jest jednym z największych stresorów 
w życiu człowieka wg Holmesa i Rahe’a. Przeżycie straty 
nieuchronnie towarzyszy procesowi starzenia się. Pokonanie 
trudności życiowych, uzyskanie odpowiedniej pomocy 
profesjonalistów, może stać się „furtką” do wolności i kolejnym 
etapem szczęśliwego życia, pełnego nowych doświadczeń i doznań. 
Chęć uczestnictwa w życiu społecznym, otwarcie się na nowe 
możliwości jest lekiem na wszelkiego rodzaju zaburzenia zdrowia 
psychicznego, tak powszechne wśród osób starszych wiekiem. 

 
Samotność i osamotnienie – charakterystyka pojęć 
„Człowiek może wytrzymać tydzień bez picia, dwa tygodnie bez je-

dzenia, całe lata bez dachu nad głową, ale nie może znieść samotności. To 
najgorsza udręka, najcięższa tortura”. 

Paulo Coelho, Jedenaście minut 
 

Samotność i osamotnienie miewa różne oblicza. Samotność 
może być kwestią wyboru – życie w pojedynkę, ale także można być 
na nią skazanym. Bardzo często wiąże się z izolacją na innych ludzi, 
nowe doświadczenia i wyzwania, towarzyszy jej odrzucenie, lęk, 
pustka oraz wyobcowanie. Wybór samotnego życia z kolei daje po-
czucie wolności wyboru, wolności decyzji, intymności własnej prze-

                                                 
8 Szukalski P., Konsekwencje starzenia się ludności, 

http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/5423/Skrypt%
20Szukalski.pdf?sequence=1, data dostępu 05.12.2016 
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strzeni. Najbardziej dotkliwą postacią samotności, niosącą szereg 
negatywnych odczuć, a także odgrywającą niebagatelny wpływ na 
stan naszego zdrowia psychicznego i fizycznego jest osamotnienie. 
Określana jako samotność w tłumie. Nie jest kwestią wyboru; nie 
jest uzależniona od obecności innych osób. Osamotnienie może to-
warzyszyć nam w najbliższym otoczeniu, mimo kontaktu z członka-
mi rodziny czy posiadania licznych przyjaciół. Osamotnienie nie jest 
zależne od miejsca, możemy odczuwać je zarówno w poczekalni 
przychodni, w rodzinnym domu, w domu pomocy społecznej, w 
pracy mimo, iż w wokół obecnych jest wiele osób – pojawia się 
wówczas poczucie ogromnej pustki. Pojawia się wówczas kiedy nie 
czujemy się rozumiani przez innych, tworzymy swój indywidualny, 
wewnętrzny świat odczuć. Różnice pomiędzy samotnością i osamot-
nieniem występują w zakresie więzi z innymi ludźmi i więzi z sa-
mym sobą. W przypadku kryzysu poszukujemy oparcia w innych 
oraz samym sobie. Osamotnienie wiąże się z brakiem siły czerpanej 
z własnego wsparcia, zastępuje je jedynie cierpienie, opuszczenie i 
pustka. Samotność zwykle występuje przez krótki okres czasu, zale-
ży od danej sytuacji życiowej, z kolei osamotnienie może towarzy-
szyć nam przez całe życie.  

K. Kmiecik-Baran wiążą osamotnienie z takimi cechami oso-
bowości jak m.in. niskie poczucie własnej wartości, zewnętrzne po-
czucie kontroli, introwersja, niska samoocena, nieśmiałość czy brak 
pewności siebie9. Czynnikami warunkującymi samotność zdaniem I. 
Mortensona są: samotność kulturowa, samotny styl życia, utrata naj-
bliższych, świadomość nieuchronnej śmierci10. 

 
Rodzina w życiu osoby starszej wiekiem  
Rodzina stanowi najbardziej podstawową instytucję społeczną. 

Zapewnia oraz kształtuje tożsamość wszystkich jej członków, a także 
poczucie bezpieczeństwa społecznego. Możliwe jest to na skutek 
łączących ją więzi m.in. emocjonalnej, ekonomicznej czy kulturowej 
oraz związków pokrewieństwa. Rodzina zapewnia najważniejsze 

                                                 
9 J. Soszyńska., Osamotnienie jako spadek po rodzicach, 

http://www.psychotekst.pl/artykuly.php?nr=296, data dostępu 01.12.2016 
10 J. Rembowski., Samotność, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1992, s. 49. 
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potrzeby seniora np. dostarcza wsparcia, opieki. Żadna instytucja 
państwowa nie jest w stanie jej zastąpić.  

Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku osób star-
szych. Rodzina stanowi swoistą „ostoję” codziennego życia. Gwa-
rantuje bezpieczeństwo, daje akceptację oraz zapewnia życiową po-
moc. Najczęściej to ona wypełnia deficyty starości oraz dostarcza 
rozwiązań w zakresie problemów: emocjonalnych, organizacyjnych 
czy bytowych11. Model współczesnej rodziny poddany jest wszela-
kim przeobrażeniom. Różni się znacznie od tego jaki panował w 
latach poprzednich. Przyczynami tego postępującego procesu są 
m.in. zmiany obyczajowe, społeczne, lepsze warunki życia, dążenie 
do osiągnięcia sukcesu zawodowego, prestiżu czy feminizacja ko-
biet. Obecnie małżeństwa bardzo często zawierane są kilkakrotnie a 
liczba rozwodów rośnie. Kobiety są coraz bardziej aktywne zawo-
dowe, a rolę matki odkładają w czasie. Przemiany struktury rodzin-
nej spowodowały dominację partnerskiego modelu rodziny. Polega 
on na tym, iż współmałżonkowie razem wychowują dzieci, dzielą się 
obowiązkami oraz pracą zawodową12. Strategiczną przemianą jaka 
nastąpiła jest wertykalizacja rodziny. Przejawia się poprzez wielopo-
koleniowość rodziny, długi okres pozostawania w jednym statusie 
rodzinnym, homogenizację pokolenia13. 

 

Tabela 1. Przejawy wertykalizacji rodziny  

                                                 
11 E. Trafiałek., Rodzina jako obszar aktywności i źródło wsparcia w ak-

tywnym starzeniu się, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
12 Współczesny model rodziny, http://jejswiat.pl/2630,wspolczesny-

model-rodziny, data dostępu 06.12.2016 
13 P. Szukalski., Demograficzne zmiany rodziny – konsekwencje dla jej 

potencjału pielęgnacyjnego, 
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/5423/Skrypt%
20Szukalski.pdf?sequence=1, data dostępu 05.12.2016 
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Opracowanie na podstawie Szukalski 2005, s. 163-164. 
Źródło: Seredyńska D., Rodzina jako kontekst rozwoju seniora, Rocznik 

Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Nauki o 
edukacji 2009, 4, s. 131-146. 

 

Podejmując się interpretacji pojęcia wielopokoleniowość, któ-
ra nastąpiła na skutek wydłużenia przeciętnej trwania życia w dobie 
XXI w., uwidoczniła się początkowo wśród najmłodszych a następ-
nie w coraz większym zakresie objęła dorosłych oraz osoby starsze 
wiekiem. Szansa osiągnięcia zaawansowanego wieku uległa zwięk-
szeniu, podobnie jak doczekanie wnuka z a nawet praprawnuka. 
Spowodowało to znaczne wydłużenie łańcucha genealogicznego – 
rodziny trzy, czteropokoleniowe. Bardzo ważną konsekwencją takie-
go stanu rzeczy jest zjawisko określane mianem sandwich generation 
inaczej pokolenie kanapkowe. Polega ono na tym, że osoby w wieku 
45-60 lat obciążone są podwójnie obowiązkiem opieki zarówno nad 
starszymi rodzicami, jak i dorastającymi dziećmi borykającymi się z 
wyzwaniami dorosłego życia. 

Wydłużanie się okresu pozostawania w danym statusie ro-
dzinnym skutkuje brakiem poczucia „pustego gniazda” przez starze-
jących się rodziców. Z kolei homogenizacja wiąże się z ogranicze-
niem dzietności oraz znacznym skróceniem planów prokreacyjnych. 
Obecny model rodziny najczęściej składa się z 1-2 potomków.  

Wertykalizację rodziny możemy porównać do strączka fasoli, 
jego długość odnosi się do wielopokoleniowości, na skutek redukcji 

�  zmniejszenie umie-
ralności 
w XX wieku; 
 
� zwiększenie szans 
doczekania wnuków, 
prawnuków; 
 
� pojawienie się więk-
szej 
ilości ogniw żyjących w 
łańcuchu genealogicz-
nym. 
 

�  dziadkowie do-
czekują nawet czter-
dziestych 
urodzin wnuków; 
 
�  dłuższy okres 
bycia w małżeń-
stwie; 
 
�  późniejsze wy-
stąpienie 
sieroctwa, wdowień-
stwa, 
utraty dziadków. 

�  ograniczenie 
dzietności; 
 

�  skracanie okresu 
planów 
prokreacyjnych; 
 
�  kolejne pokolenia 
w rodzinie skupiają 
osoby w mniej więcej 
zbliżonym wieku. 
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zgonów a jego szerokość informuje o małej liczbie krewnych. Nie-
stety najczęściej pociąga to za sobą konieczność opieki nad starszy-
mi rodzicami przez jedną bądź dwie osoby w rodzinie14. 

Rodzina stanowi najbardziej fundamentalną komórkę życia 
społecznego. Wypełnia wszystkie role oraz wspomaga prawidłowy 
rozwój człowieka. Kształtuje tożsamość, osobowość, światopogląd i 
wyznawane wartości. Odgrywa determinujące znaczenie w przypad-
ku osób starszych wiekiem. Dostarcza wszystkich niezbędnych środ-
ków do życia oraz stanowi płaszczyznę zaspokajającą nie tylko po-
trzeby materialne, opiekuńcze, ale te szczególnie upragnione przez 
seniorów potrzebę miłości, ciepła, wsparcia. Dzięki niej senior czuje 
się naprawdę potrzebny, czuje, że naprawdę żyje. 

 
Aktywizacja „lekiem” na samotność i osamotnienie  

„Dziś dbaj o zdrowie, byś nie musiał o nim marzyć,  
gdy będziesz w niemocy”. 

Pliniusz Starszy 
 

W jaki sposób najlepiej przeżyć starość? Czy mogę ją zmie-
nić? A może mam własne marzenia, pragnienia, które chciałbym 
realizować właśnie podczas tej fazy życia? Jak długo chce być ak-
tywny zawodowo – to przykłady kilku pytań jakie należy postawić 
sobie jak najwcześniej. W dzisiejszych czasach osoby w średnim 
wieku 50-55lat są aktywne zawodowo od 25 do 35 lat, gdzie do eme-
rytury pozostało im jeszcze 10-15 lat. Ten dług okres wycofania z 
runku pracy zmusza do przemyśleń oraz do jak najlepszego przygo-
towania się do starości, by aktywnie przeżyć trzeci wiek15. 

Czym zatem jest aktywizacja? 
Aktywizacja jest rodzajem działania zewnętrznego; skierowa-

nym do danej społeczności, osób bądź zespołów. Ma na celu zapo-

                                                 
14 P. Szukalski., Demograficzne zmiany rodziny – konsekwencje dla jej 

potencjału pielęgnacyjnego, 
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/5423/Skrypt%
20Szukalski.pdf?sequence=1, data dostępu 05.12.2016 

15 Erasmus +, Odkrywając dynamiczny trzeci wiek. Wskazówki i zale-
cenia projektu BALL, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział 
w Lublinie, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku, s. 7. 
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czątkowanie procesu zmierzające do podjęcia działań na skutek we-
wnętrznej motywacji. Łączy się z poczuciem odpowiedzialności za 
samego siebie, tworzeniem czegoś twórczego, autorskiego. 

Aktywizacja oddziałuje na innych przez co pomaga w posze-
rzaniu wolności osobistej oraz kształtuje umiejętność dokonywania 
wyborów. Pomaga w przezwyciężaniu własnych wewnętrznych lę-
ków, wygodnictwa czy niechęci do podejmowanego ryzyka16. 

 
Idea aktywnego starzenia się 
Głównym celem koncepcji aktywnego starzenia się jest m.in. 

podejmowanie działań w celu przeciwdziałania wykluczeniu spo-
łecznemu i pogarszaniu się kondycji zdrowotnej. Idei tej przyświeca 
wskaźnik aktywnego starzenia (Active Ageing Index – AAI), mó-
wiący o możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu. Wprowa-
dzony w 2012 roku przez Komisję Europejską w ramach Europej-
skiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypo-
koleniowej. Active Ageing Index – AAI obrazuje potencjał seniorów 
w takich obszarach jak: życie społeczne, samodzielna egzystencja, 
zatrudnienie, możliwość aktywnego starzenia się. Wartość wskaźni-
ka dla Polski wynosi 27,3 – 100 odzwierciedla stuprocentowy udział 
osób starszych we wszystkich obszarach. 

Bardzo często spotykamy się z twierdzeniem, że starość nie 
udała się Panu Bogu. Wiąże się bowiem z cierpieniem, chorobami, 
zniedołężnieniem, gorszym samopoczuciem, kłopotami z pamięcią 
itd. Lista negatywnych „atrybutów” starości jest bardzo długa. 
Wszystkiemu temu towarzyszą ograniczone kontakty z najbliższą 
rodziną oraz duża ilość czasu wolnego po przejściu na emeryturę. 
Czy rzeczywiście każdy senior tak spędza trzeci wiek? Nie. To od 
samego seniora zleży czy mimo, iż okres młodości dawno przeminął 
wejdzie w kolejną fazę swojego życia wraz z dobrą kondycją psy-
chiczną oraz fizyczną17. 

                                                 
16 Aktywność poprzez aktywizację, 

http://www.grupatrop.pl/index.php/strony-specjalne/bait-baza-artykulow-
instytutu-trop?id=279, data dostępu 01.12.2016 

17 M. Kerth, S. Leszczyńska, M. Matysiak, J. Mazurek. i wsp., Encyklo-
pedia Seniora: profilaktyka, leczenie, aktywność, prawo, SBM, Warszawa 
2014, s. 12, 322. 
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Aktywność edukacyjna  
Tego typy aktywność pozwala na aktualizację, poszerzenie 

posiadanych umiejętności oraz wiedzy. Odgrywa niezwykle ważną 
rolę w nawiązywaniu nowych kontaktów społecznych, a tym samym 
idealnie wpisuje się w koncepcję pomyślnego, aktywnego i satysfak-
cjonującego procesu starzenia się. Obecne odnotowuje się wzrost 
kształcenia ludności polskiej. Dokonując analizy porównawczej 
uczestnictwa osób w wieku 45-64 do aktywności tego rodzaju z roku 
2006 i 2011 widoczny jest wzrost o 4,2%. Ponadto widoczny jest 
wzrost tendencji do uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym 
(18,6%-2006 roku, 21%-2011 roku) i nieformalnym seniorów 
(wzrost z 25,4% do 29%)18. 

Edukacja osób starszych niekiedy stanowi nie lada wyzwanie. 
Szczególnie w przypadku seniorów posiadających niskie wykształ-
cenie oraz wywodzących się z dyskryminowanych środowisk spo-
łecznych. Ograniczeniem jest także niski status dochodowy seniora. 
Jak widzimy zarówno preferencje, oczekiwania, potrzeby edukacyjne 
tej grupy osób są bardzo zróżnicowane. Wśród najważniejszych prio-
rytetów możemy wyróżnić: edukację – zgodną z potrzebami, proz-
drowotną, obywatelską, w zakresie nowych technologii19.  

W Polsce osoby starsze mogą wybrać jeden z sześciu syste-
mów kształcenia ustawicznego: stacjonarny, niestacjonarny, wieczo-
rowy, kształcenie kierunkowe, eksternistyczny, mieszany. Wciąż 
najpopularniejszą forma kształcenia pozaformalnego dla seniorów w 
Polsce są Uniwersytety Trzeciego Wieku20. 

 
Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku – charakterystyka 

słuchaczy 
Uniwersytet ten rozpoczął swoją działalność 30 października 

1985 r. Działa pod opieką naukową i organizacyjną Towarzystwa 

                                                 
18 M. D. Adamczyk., Aktywnie ku emeryturze, Towarzystwo Wolnej 

Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie, s. 28. 
19 Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-

2020, Uchwała Nr 238 Rady Ministrów z 24 grudnia 2013 r., Warszawa 
2014, s. 29-34.  

20 M. D. Adamczyk., Aktywnie ku emeryturze, Towarzystwo Wolnej 
Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie, s. 33. 
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Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie. LUTW swoją dzia-
łalność opiera na patronach 5 lubelskich uczelni, a mianowicie: Uni-
wersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu 
Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego.  

Na przełomie 2014/2015 w zajęciach uniwersyteckich uczest-
niczyło 880 osób. Z kolei w roku akademickich 2015/2016 odnoto-
wano 812 słuchaczy – 730 uczestnicy lat starszych, 83 nowi ucznio-
wie. Analizując płeć słuchaczy, widzimy przeważającą liczbę kobiet 
będących uczestniczkami zajęć edukacyjnych (88% wszystkich słu-
chaczy), mężczyźni stanowili zaledwie 12%. 

Struktura wykształcenia przedstawia się następująco: w przy-
padku uczestników lat starszych dominuje wykształcenie wyższe 
(59,6% słuchaczy – rok 2015 wszyscy zapisani). Z kolei osoby z 
wykształceniem podstawowym stanowią zaledwie 2%, z czego ich 
liczba systematycznie spada.  

Pod względem liczby słuchaczy najliczniejszą grupą wiekową 
są uczestnicy pomiędzy 66. a 70. rokiem życia (31% wszystkich 
studentów LUTW) oraz seniorzy powyżej 76. roku życia (30%). 
Osoby pomiędzy 51. a 59. rokiem życia stanowią zaledwie niecały 
1% studentów. 

Analizując staż uczestnictwa w zajęciach LUTW, najliczniej-
szą grupę stanowią seniorzy z stażem do 6 lat. 

Wśród uczestników wyodrębniono najliczniejsze grupy zawo-
dowe, a mianowicie są to: pracownicy administracyjno-biurowi, 
nauczyciele w tym nauczyciele akademiccy, inżynierowie, technicy 
oraz ekonomiści. Niewielki odsetek stanowią natomiast pracownicy 
fizyczni, bibliotekarze oraz gospodynie domowe. 

W ofercie programowej uniwersytetu możemy znaleźć szeroki 
wachlarz zajęć dostosowanych do potrzeb osób starszych. W roku 
2015 dokonano kilku zmian w zakresie zapisu na zajęcia. Uczestnicy 
składają odpowiednią Deklarację Uczestnictwa w LUTW, gdzie 
wskazują na jakie zajęci chcą uczęszczać w danym roku akademic-
kim. Pozwala to odpowiednio zaplanować zespoły zainteresowań. 
Wśród bogatej oferty programowej możemy wyróżnić m.in. wykłady 
ogólne, wykłady o przyrodzie, wykłady o zdrowiu, zespoły zaintere-
sowań (np. edukacyjno-warsztatowe, taneczne, aktywności rucho-
wej), zajęcia rozwoju osobistego, gimnastyka itd. 
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Należy podkreślić, iż zajęcia prowadzone są przez wykwalifi-
kowanych profesjonalistów współpracujących z jednostkami patro-
nalnymi LUTW21. 

 
Podsumowanie 

Proces starzenia się społeczeństw z roku na rok nabiera coraz 
większego tempa. Wzrost odsetka osób starszych pociąga szereg 
konsekwencji i wyznacza nowe kierunki interwencji zaradczych. 
Zmiana modelu rodziny, powoduje przerzucanie kosztów opieki nad 
pacjentem geriatrycznym na jednostki opieki długoterminowej (in-
stytucjonalizacja opieki). Niekiedy obciążając też pojedynczych 
członków rodziny (konsekwencja wertykalizacji rodziny). Idea ak-
tywnego starzenia się, czyli utrzymanie jak najdłuższej sprawności 
psychicznej i kondycji fizycznej cieszy się coraz większym zaintere-
sowaniem wśród inicjatyw rządowych i samorządowych. Ma przede 
wszystkim na celu ograniczenie wysokich kosztów leczenia oraz 
przeciwdziałanie marginalizacji, wykluczeniu, samotności i osamot-
nieniu seniorów w Polsce. Coraz bardziej powszechne zaburzenia 
zdrowia psychicznego w znacznym stopniu dotyczą osób starszych 
wiekiem. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się m.in. w samot-
nym stylu życia, odczuwanej samotności, co pociąga za sobą pustkę i 
poczucie bezużyteczności. Dlatego tak ważna jest aktywizacja senio-
rów. Aktywność edukacyjna zapewnia nie tylko poszerzanie nabytej 
wiedzy i umiejętności, ale daje możliwość nawiązania nowych rela-
cji międzyludzkich. Otworzenie się na nowe relacje, nowe wyzwania 
stanowi kolejny krok w kierunku pomyślnego starzenia się oraz jak 
najlepszego przygotowania do wkroczenia w trzeci wiek.  

 
Streszczenie 
W dobie zachodzących przemian demograficznych zjawisko 

samotności i osamotnienia staje się „atrybutem” współczesnego se-
niora. Często opuszczony przez rodzinę, przyjaciół sam musi zmagać 
się z wyzwaniami codziennego życia. Zmiany funkcjonalne organi-
zmu niosą ograniczenia i utrudniają podejmowanie aktywności. Ak-
tywizacja m.in. społeczna, kulturalna, edukacyjna pojmowana jest 

                                                 
21 M. Stanowska., Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Uniwersyte-

tu Trzeciego Wieku w roku 2015, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
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jako antidotum na samotne życie w pojedynkę. Aktywność eduka-
cyjna zapewnia nie tylko poszerzanie nabytej wiedzy i umiejętności, 
ale daje możliwość nawiązania nowych relacji międzyludzkich. Pro-
ces starzenia się społeczeństw z roku na rok nabiera coraz większego 
tempa. Wzrost odsetka osób starszych pociąga szereg konsekwencji i 
wyznacza nowe kierunki interwencji zaradczych. Otworzenie się na 
nowe relacje, nowe wyzwania stanowi kolejny krok w kierunku po-
myślnego starzenia się oraz jak najlepszego przygotowania do wkro-
czenia w trzeci wiek. 

Słowa kluczowe: starość, starzenie się, samotność, osamot-
nienie 

 

Summary 

Loneliness and isolation – different faces of old age 
In the era of demographic change phenomenon of solitude and 

loneliness becomes "attribute" of modern senior. Often abandoned by 
family and friends, he must contend with the challenges of everyday 
life. Functional changes of the body carry restrictions and hinder mak-
ing activity. Activation, among others, social, cultural, educational 
conceived as an antidote to the lonely life. Educational activity pro-
vides not only expanding the acquired knowledge and skills, but it 
gives you the opportunity to establish new relationships. The process 
of aging of the population from year to year is gaining speed. The 
increase in the proportion of older people involve a number of conse-
quences and sets new directions for intervention measures. Opening up 
to new relationships, new challanges is a further step towards success-
ful aging and how best to prepare to enter the third age. 

Keywords: age, aging, loneliness, solitude 
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Mateusz Obrębski 
 
Obraz samotnej osoby w wieku starszym w opiniach młodzieży 

 
Postawy młodzieży wobec osób starszych  
Współcześnie możemy dostrzec jak osoby starsze coraz bar-

dziej stają mniej aktywne społecznie. Warto się zastanowić co jest 
powodem takiego stanu rzeczy? Czy znajdziemy odpowiedź w po-
stawach jakie obserwujemy pomiędzy osobami młodymi a osobami 
starszymi? Czy też decyduje to, że senior jest w pewien sposób okre-
ślany jako indywidualista życiowy? Na pewno od razu nie odpowie-
my na to pytanie jednak takie zjawisko jest obecnie dostrzegalne w 
społeczeństwie. Warto w tym momencie wskazać na typy postaw 
jakie możemy zaobserwować w społeczeństwie:  

• „postawy pozytywne – wyrażające się poprzez aprobatę 
przedmiotu i towarzyszące jej dodatnie emocje; 

• postawy negatywne – wyrażające się poprzez dezaprobatę 
przedmiotu i towarzyszące jej ujemne emocje; 

• postawy ambiwalentne – wyrażające się poprzez rozbieżno-
ści w ocenie i współwystępowaniu ocen pozytywnych i negatywnych 
dotyczących tego samego obiektu”1.  

W wyniku negatywnych postaw wobec osób starszych wystę-
puję uczucie niższości wynikające z jej dysfunkcyjności. Taki stan 
wpływa na nastawienie seniora i jego późniejsze podejście do ota-
czającego go otoczenia. Na podejście do osób starszych ma wpływ 
również innowacyjność informacji jak również technologii. W wyni-
ku tego coraz rzadziej odwiedzamy osoby-wolimy się komunikować 
poprzez sieć zarówno internetową jak i telefoniczną. Świat w dwu-
dziestym pierwszym wieku wraz z rozwojem społeczeństwa infor-
macyjnego staje się epoką już nawet nie tyle innowacyjną, co – przez 
wiele osób, naukowców, badaczy uważaną już nawet za – „hiperin-
nowacyjną”. Poziom częstotliwości, intensywności, czy ilości zmian 
zachodzących w życiu człowieka jest coraz bardziej odczuwalny we 
wszystkich aspektach i obszarach ludzkiego życia. Chcąc nadążyć za 
wszechobecnymi zmianami w ciągle rozwijającym się świecie, a 

                                                 
1 S. Nowak (red.), Teorie postaw, s.38 – 39.  
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także jak najwięcej z nich czerpać należy szybko i elastycznie się do 
nich dostosowywać. Istotne jest tu innowacyjne kształcenie będące 
niejako filarem rozwoju człowieka. Takie kształcenie powinno być 
dostępne również dla osób starszych.  

 Mówiąc o innowacji należy najpierw wyjaśnić samo znacze-
nie słowa „innowacja”. B. Przyborowska charakteryzuje ten termin 
jako szeroką kategorię obejmującą wielorakie koncepcje. Innowa-
cyjność to „tworzenie nowych pomysłów w celu rozwiązywania 
problemów”2. Ustosunkowując się do wyżej wymienionej definicji 
zjawisko innowacyjności rozumieć możemy w sposób bardzo prosty 
– jest niczym innym jak tylko kreatywną działalnością człowieka 
ukierunkowaną na rozwiązywanie problemów z jakimi na co dzień 
się spotykamy, korzystając z coraz to nowych rozwiązań, wynalaz-
ków, sposobów. Idąc dalej, w kierunku kształcenia warto podkreślić, 
iż istotą obecności innowacyjności w edukacji jest pytanie wysuwane 
między innymi przez Przyborowską – „co robić, aby było lepiej?”3 
będące istotą funkcji innowacyjnej. Podejście to można rozumieć 
jako nieustanne szukanie coraz to nowych rozwiązań pomagających 
nam w rozwoju tych obecnych i nieustannym poszukiwaniu nowych 
technik kształcenia, metod czy też istotnych narzędzi dydaktycznych.  

Warto podkreślić, iż proces innowacyjności jest procesem, 
który w swej istocie można porównać do legendarnej „perpetum 
mobile”, a więc maszyny, która raz wprawiona w ruch już nigdy się 
nie zatrzymuje. Wraz z coraz większym postępem technologicznym, 
metodycznym rozwijać się będzie również i edukacja, a nam w oso-
bach uczniów, studentów, nauczycieli pozostaje tylko się z tego cie-
szyć i czerpać jak najwięcej. Zjawisko to coraz intensywnie dotyka 
wszystkich sfer naszej egzystencji, działalności, a ciągły rozwój in-
nowacyjności sukcesywnie wprowadzanej edukacji tylko może po-
móc nam w dostosowaniu się do stale rozwijającego świata. Jednak 
pamiętać o seniorach do których wiele informacji nie dociera i nie-
stety przez to osoby te w pewien sposób są odsuwane od reszty spo-
łeczeństwa.  

 

                                                 
2 B. Przyborowska., Pedagogika Innowacyjności. Między teorią a praktyką, 

Wydawnictwo Naukowe Im. Mikołaja Kopernika., Toruń 2013, s. 53 – 54. 
3 Tamże, s. 247. 
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Instytucje wspierające osoby starsze-refleksja badawcza  
Wiele instytucji poprzez swoje działania wspiera osoby star-

sze. W rozdziale zostały uwzględnione placówki opiekuńcze jak 
również te w których młodzież poprzez swój wolontariat przyczynia 
wsparcia seniorów. Pierwsze spotkanie odbyło się 14.09.2013r. w 
sali uczelnianej wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmiń-
sko – Mazurskiego w Olsztynie. Otwarcia dokonał Pan Janusz Ada-
mus – Prezes Zarządu Warmińsko – Mazurskiego uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Olsztynie. W czasie rozmowy z J. Adamusem, 
można dowiedzieć się było, w jaki sposób dana placówka funkcjonu-
je, kto jest przyjmowany, czego uczy się „studentów” itp. dzięki 
czemu, duża część z nas została wyprowadzona z błędu powszechnie 
powielanego przez masy społeczeństwa, że na zajęcia Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku przyjmowane są osoby emerytowane - Jak się oka-
zało, na zajęcia Uniwersytetu można dołączyć już w wieku 50 lat, 
czyli na długo przed emeryturą.  

Dużym zaskoczeniem była również skala zjawiska UTW – 21 
jeden uczelni w Polsce przez. Do ich zadań należy przede wszystkim 
wypełnianie wolnego czasu osobom starszym, przez naukę prostych 
czynności wykorzystywanych w życiu codziennym, a także podno-
szenie ich kwalifikacji. Jednak za tym kryje się również inny cel, jak 
gdyby drugie dno całego przedsięwzięcia. Jak wiadomo, osoby star-
sze mogą czuć się wyobcowane w społeczeństwie - zwłaszcza w 
dzisiejszych czasach, gdy często nawet młodzi ludzie nie nadążają za 
pędem technologicznym – przez co narażone są one na stany osła-
bienia psychicznego, a nawet depresyjne. Zajęcia na UTW nie tylko 
pomagają im odnaleźć się w ciągle zmieniającym się świecie, ale 
również pomaga nawiązać znajomość z ludźmi znajdującymi się w 
podobnej do nich sytuacji.  

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest trzecią uczelnią w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim. Utrzymywany jest ze składek 
członkowskich. . Budynek uczelni mieści się w Olsztynie, przy ul. 
Mrągowskiej 8a. Liczba studentów przychodzących na wykłady 
waha się w granicach 200 do 250 osób, co w porównaniu do studiów 
jakie znamy z życia „normalnych” uczelni , jest wręcz niewyobra-
żalnym fenomenem. Cały Uniwersytet liczy, aż 1100 członków, 
którzy należą do różnego rodzaju kół i klubów zainteresowań (o 
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czym mogliśmy się dowiedzieć z filmu puszczonego w czasie spo-
tkania). Należą do nich: 

• Koło Miłośników Astronomii – prowadzone przez Jana We-
rio, mające na celu popularyzację w śród osób starszych, jednej z 
prężniej rozwijających się i jednej z najstarszych nauk – astronomii. 

• Klub Radiestetów – prowadzone przez Krystynę Jaworską, 
mające na celu wgląd w „niewidzialny świat” 

• sekcja gimnastyczna – czyli różnego rodzaju ćwiczenia fi-
zyczne, przywracające kondycję niemłodym już przecież ciałom. 

• basen – zajęcia na pływalni prowadzone są przez pracowni-
ków Olsztyńskiej Szkoły wyższej 

• ruch i taniec – zajęcia odbywają się w Gimnazjum nr 12, a 
prowadzi je Zbigniew Wanat 

• lektoraty- czyli nauka języków obcych. Studenci mają do 
wyboru trzy języki: angielski, niemiecki i włoski 

• warsztaty artystyczne 
• papiero-plastyka 
• wybrane zajęcia z florystyki 
• haft wstążeczkowy 
• sekcja Pergamonu - pocztówki 
• klub literacki – prowadzony przez Hannę Pacygę 
• malarstwo – zajęcia prowadzone przez prof. Tadeusza 

Brześkę 
• chór „pasjonata” 
• informatyka – Wyższa Szkoła Tadeusza Kotarbińskiego 
• klub krajoznawców PTRKA – potocznie nazywany „kijka-

rzami” 
• klub kobiet „sabat” 
Zajęcia w ramach ww. kół odbywają się głównie w weekendy, 

chociaż bywają również na tygodniu. Nabór odbywa się w lutym i 
marcu, każdego roku. Składka członkowska wynosi 30 zł za semestr. 

Podsumowując, nie tylko fakty dotyczące samej uczelni, ale 
również przebiegu spotkania, , nie mogę wyjść z podziwu ile pracy 
wymagała realizacja tego przedsięwzięcia i z jaką pasją opowiadał o 
tym człowiek bezpośrednio z nim związany. To właśnie patrząc na 
takich ludzi jak Pan Janusz Adamus, wiem, że droga jaką obrałem 
wybierając swój kierunek studiów była właściwa, bo chyba nie ma 
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większej zapłaty za trud włożony w pracę, niż uśmiech osoby której 
się pomogło, w pewien sposób ochroniło się ją przed najgorszą bo-
dajże chorobą, jaka kogokolwiek może dotknąć – samotnością. 

Dnia 7 listopada 2013r. w ramach dalszej obserwacji odwie-
dzone zostało Archidiecezjalne Centrum Caritas mieszczące się na 
ul. Grunwaldzkiej 45 w Olsztynie, pod dyrekcją ks. Pawła Ziemby. 

W czasie wizyty ks. Paweł Ziemba pokrótce opisał min. struk-
tury funkcjonowania olsztyńskiego oddziału niniejszej katolickiej 
organizacji charytatywnej. Wartym zaznaczenie jest fakt, iż placów-
ka utrzymuje się głównie z licznych dotacji i darowizn pieniężnych. 
Kolejnym czynnikiem wspomagającym prawidłowe funkcjonowanie 
olsztyńskiego oddziału Caritas jest obecność wolontariuszy w oso-
bach studentów, a w szczególności pedagogiki ogólnej i pedagogiki 
specjalnej.  

Jednym z głównych założeń placówki jest niesienie pomocy 
osobom bezdomnym, starszym i tym w jakiś sposób wykluczonym z 
środowiska społecznego. Jednymi z najważniejszych atutów placów-
ki jest choćby obecność łaźni, w których osoby potrzebujące mogą 
zadbać o higienę, jak i stołówki przydzielającej pełnokaloryczną 
porcje żywnościowe w postaci obiadów. Warto zaznaczyć również, 
że osobom potrzebującym wydawane są pokarmy na wynos w posta-
ci zup. Kolejnym ważnym aspektem działalności charytatywnej or-
ganizacji jest punkt wydawania odzieży, który nie działałby gdyby 
nie hojność ofiarodawców. Jednym z głównych założeń mających 
nieść pomoc osobą bezdomnym jest pomoc pełnego usamodzielnie-
nia się i uregulowania statusu meldunkowego. Potrzebujący mogą 
liczyć także na pomoc w dostępnie do takich specjalistów jak: 

• lekarz, 
• pracownik socjalny, 
• doradca prawny. 
Dyrektor placów niejednokrotnie wskazywał, iż fundamental-

ne dla placówki ma obecność licznych wolontariuszy, bez których 
organizacja nie mogłaby funkcjonować. Zatrudnienie bowiem wy-
kwalifikowanych pracowników wiązałoby się z kosztami, których 
oddział nie jest w stanie pokryć. Przedstawione zostały także z liczne 
akcje, czy projekty prowadzone przez organizację. Wraz z zakończe-
niem spotkania z dyrektorem odbyło się kolejne spotkanie tym razem 
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z siostrą zakonną. Spotkanie to podobnie jak poprzednie odbyło się 
na stołówce. Jednym z jego głównych założeń było przybliżenie 
funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeznaczonego 
do czasowego pobytu kobiet wraz z ich dziećmi w osobach ofiar 
przemocy domowej.  

Jedną z istotnych informacji jaka została przekazana ze strony 
siostry zakonnej, była ta dotycząca chociażby statystyk. Ośrodek 
dziennie odwiedza ok. 100 osób Miejsce, to jednak jednorazowo 
może pomieścić tylko 30 osób w dodatku trafiających tam z obszaru 
całego województwa. W związku z dużym zapotrzebowaniem na 
świadczoną pomoc Ośrodek Interwencji Kryzysowej otworzył swoją 
filię w Grunwaldzie. Niejednokrotnie zdarza się, iż kobiety trafiają 
tam za pośrednictwem współpracującej z ośrodkiem policji w porach 
nocnych. Sprawia, to iż pracownicy ośrodka cały czas muszą być w 
gotowości do przyjęcia kolejnych potrzebujących. 

Do głównych celi ośrodka należą te następujące: 
• zapewnienie schronienia, poczucia bezpieczeństwa, 

podstawowych środków do życia, 
• wsparcie w zakresie porad prawnych oraz socjalnych, 
• wsparcie psychologa oraz pedagoga, 
• wsparcie duchowe, 
• podnoszenie jakości życia kobiet i dzieci, 
• kształtowanie poprawnych wzajemnych relacji, 
• pomoc w stworzeniu strategii postępowania na drodze 

wychodzenia z trudnej sytuacji życiowej. 
Źródłem utrzymania ośrodka jest chociażby uczestnictwo w 

licznych projektach. O potrzebie funkcjonowania ośrodka o takim 
charakterze niech świadczy chociażby fakt, iż jest on jedyną tego 
typu placówką nie tylko w Olsztynie, ale w całej okolicy. Tytułem 
zakończenia warto podkreślić, iż niniejszy ośrodek działa prężnie 
cały czas zdobywając nowych przyjaciół niosących swoją pomoc. 
Jedną z nich jest osoba pana dzielnicowego miejscowego oddziału 
policji. Oprócz niesienia tak potrzebnej pomocy ośrodek bierze 
czynny udział w świętach, czy imprezach okolicznościowych. 

Dnia 5 grudnia 2003r. w ramach dalszej obserwacji odwiedzo-
no Olsztyński Ośrodek Pomocy Dziecku mieszczący się na ul. 



 

 180 

Pstrowskiego 5a w Olsztynie. Celem wizyty było poznanie przezna-
czenia ośrodka, zapoznania z metodami jego funkcjonowania, po-
znania wszystkich warunków determinujących prawidłowe jego 
funkcjonowanie. Dowiedzieć się można było także o problemach 
wynikających z współpracy z jego wychowankami jak i obwarowa-
niami prawnymi ciążącymi na odwiedzonym przez nas ośrodku. Już 
na początku spotkania dyrektor placówki zapoznała nas min. ze 
strukturami działania ośrodka regulowanych chociażby „Ustawą o 
instytucjonalnej pieczy zastępczej”.  

Charakter placówki sprawia, iż musi ona działać w wymiarze 
całodobowym przez cały rok. Pracownicy ośrodka cały czas muszą 
być przygotowani na przyjęcie dziecka, gdyż interwencja nie musi 
wcale wiązać się np. z przemocą w jego rodzinnym domu. Czynni-
kiem warunkującym jej przeprowadzenie może być np. wypadek, 
śmierć rodziców, czy opiekunów prawnych dziecka.  

Podczas spotkania dowiedzieć się można było również, iż or-
ganem nadzorującym funkcjonowanie Olsztyńskiego Ośrodka Po-
mocy Dziecku jest sąd oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Olsztynie. Jedną z ciekawostek była ta dotycząca przebiegu inter-
wencji. Prowadząca spotkanie zwróciła uwagę min. na fakt, iż proces 
przyjęcia osoby do placówki następuje po wcześniejszej rozmowie z 
osobami pedagoga lub psychologa mającymi przeprowadzić stosow-
ny wywiad. Jego celem jest dogłębne poznanie osoby i jej proble-
mów. W celu usprawnienia działania ośrodka zatrudniono pielę-
gniarkę świadczącą pomoc medyczną, czy opiekuńczą. Ponadto 
ośrodek zapewnia swoim wychowankom min.: 

• środki czystości oraz te rzeczy, których jednostka nie 
posiada, a mieć powinna, 

• kwotę 500 zł przeznaczoną na zakup ubrań, 
• kieszonkowe w przedziale od 40 do 80 zł (wysokość 

kwoty zależna jest od opinii psychologa, bądź pedagoga pracu-
jącego w placówce). 

Zaciekawienie wzbudziła informacja dotycząca odbywających 
się co pół roku spotkań. Ich celem jest omówienie wszystkich sytu-
acji trudnych występujących w omawianym okresie czasu w postaci 
problemów opiekuńczych, czy tych związanych z funkcjonowaniem 
placówki. Zmierzając ku końcowi pragnę zaznaczyć, iż jestem pod 
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wielkim wrażeniem działania niniejszego ośrodka. Kolejnym aspek-
tem znacznie uprzykrzającym pracę w tego typu instytucjach jest 
obowiązek prowadzenia bardzo obszernej dokumentacji. 

Dnia 12 grudnia 2003r. w ramach obserwacji odwiedzono 
Środowiskowy Dom Samopomocy, mieszczącemu się na ul. 
Paukszty 57 w Olsztynie. Celem wizyty było poznanie przeznaczenia 
ośrodka, zapoznania z metodami jego funkcjonowania, poznania 
wszystkich warunków determinujących prawidłowe jego funkcjono-
wanie. Dowiedzieliśmy się także o problemach z jakimi borykają się 
jego pracownicy.  

Na początku spotkania prowadząca w osobie pracownika so-
cjalnego zapoznała z całym kompleksem, w skład którego wchodzą 
min. trzy środowiskowe domy samopomocy takie jak: Tezeusz, De-
dal i Ariadna, po czym przedstawiła nam ich rys historyczny.  

Pierwszym domem jaki odwiedziliśmy był ten „ŚDŚ Teze-
usz”. Już na samym początku naszej wizyty szczególną uwagę zwró-
ciło bardzo bogate zaplecze medyczno – rehabilitacyjne. Właściwa 
adaptacja budynku gwarantuje 60 miejsc pobytu dziennego. Duży 
nacisk kładzie się tam na zajęcia z orientacji przestrzennej warunko-
wanych specyfiką placówki. Warto zaznaczyć, iż znaczna część osób 
z racji swojej niepełnosprawności wzrokowej nie jest w stanie samo-
dzielnie się poruszać, a mieszkańcami ośrodka są zazwyczaj osoby 
leciwe.  

Kolejnym domem samopomocy, który zwiedziliśmy był „ŚDŚ 
Dedal”. Jest to dom typu „AB” przeznaczony dla osób upośledzo-
nych. Charakter domu wskazuje, iż jest to dom pobytu dziennego. 
Podopiecznymi ośrodka są osoby w przedziale od lat trzech, do póź-
nych lat starczych.  

Ważnym aspektem charakteryzującym ośrodek jest fakt, iż 
praca w nim przebiega w grupach. Pracownicy dbają o swobodę 
swoich wychowanków, poprzez unikanie ich oceniania, a niniejsze 
zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego pomieszczeniach. 

• W pracowni plastycznej podopieczni wykonują wraz ze swo-
imi opiekunami przedmioty jak choćby ozdoby świąteczne, czy róż-
nego rodzaju rzeczy przeznaczone do sprzedaży w kiermaszach, czy 
innych imprezach okolicznościowych mających miejsce czy w sa-
mym ośrodku , czy w innych z nim współpracujących. 
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• Pracownia komputerowa zwana także pracownią multime-
dialną jest miejscem, w którym podopieczni uczą się użytkowania 
sprzętu informatycznego jak spędzają czas wolny. 

• Sala „doświadczania świata” jest pomieszczeniem zaadop-
towanym do wspomagania pracy zmysłów. 

• Sala gimnastyczna jest miejscem, w którym podopieczni ba-
wią się lub ćwiczą w zależności od zajęć w jakich na daną chwilę 
uczestniczą. 

• Sala kinezjoterapii przeznaczona jest do ćwiczeń w grupach 
7 lub 8 osobowych. 

• Sala muzykoterapii służy podopiecznym do zajęć muzycz-
nych w przeróżnych formach. Przygotowują się tam do różnego ro-
dzaju przedstawień, mają zajęcia teoretyczne. W Sali znajdują się 
również liczne instrumenty pomagające w przeprowadzaniu niniej-
szy zajęć. Do niniejszego ośrodka osoby kierowane są osoby z Olsz-
tyna i okolic zakwalifikowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej.  

Trzecim, a zarazem ostatnim domem samopomocowym, który 
mieliśmy przyjemność zwiedzić był „ŚDŚ Ariadna”, potocznie zwa-
ny labiryntem. Jest to placówka typu „BC”, a więc z innymi typami 
zaburzeń psychicznych, mogąca pomieścić 50 podopiecznych.  

Celem Ariadny jest niesienie pomocy związanej z usamo-
dzielnieniem osób w ich środowisku domowych.  

Poruszając kwestie finansowe oprowadzająca powiedziała 
nam, iż podopieczni zwolnieni są z opłat za uczestnictwo w zaję-
ciach, jeśli ich rodzinne dochody nie przekroczą wyznaczonego pu-
łapu. Ośrodek dotowany jest z Urzędu Miasta, a jego wysokość dota-
cji wynosi 1000 zł na osobę w skali miesiąca. Każda tego typu pla-
cówka funkcjonuje w ramach ustawy o pracy i polityki społecznej, a 
dokładnie rozporządzeniu rady ministrów pracy i polityki społecznej 
o środowiskowych domach samopomocy.  

Powoli kończąc pragnę wyrazić swój głęboki podziw wynika-
jący z pracy odwiedzonych przez mnie ośrodków. Bardzo spodobała 
mi się wspaniała organizacja całego kompleksu, która w połączeniu z 
bogatym zapleczem gospodarczym stanowi niniejsze miejsca bar-
dziej przyjaznymi ale i miejscami, w których podopieczni zdecydo-
wanie szybciej dochodzić będą do odzyskania utraconej sprawności.  
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Dnia 12 grudnia 2013r. w ramach dalszej obserwacji udano się 
do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi „Wyspa” znajdującego się przy ul. Wyspiańskiego 2 
w Olsztynie. W czasie naszej wizyty wskazano min. struktury funk-
cjonowania ośrodka, jak i jego kwalifikacji. Niniejsza placówka jest 
Domem typu AB, a więc przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, jak i osób upośledzonych w stopniu lekkim. Organem 
finansującym utrzymanie ośrodka jest osoba Wojewody Warmińsko 
– Mazurskiego. 

Przedstawiono się min. jak wygląda proces aplikacji pod-
opiecznego do ośrodka. Najczęściej osoba dotknięta problem może 
zgłosić się do ośrodka podając jego przyczynę. Następnie pracownik 
socjalny przeprowadza stosowny wywiad mający na celu lepsze po-
znanie jednostki. Do takich zabiegów należy chociażby zapoznanie 
się z dokumentacją medyczną, czy dochodową. Po sporządzeniu 
stosownych dokumentów pracownik socjalny przekazuje je do Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie zapadną wiążące decyzje. 

Placówka przystosowana jest do przyjęcia 50 osób. Dofinanso-
wanie kosztów opieki nad pacjentami ze strony Wojewody Warmiń-
sko – Mazurskiego wynosi 1000 zł na osobę przebywającą w placów-
ce. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psy-
chicznymi „Wyspa” oferuje wsparcie w następującej formie: 

• indywidualnego kontaktu z terapeutą, psychologiem, 
• szkoleń i treningów przygotowujących do samodzielne-

go życia oraz podjęcia pracy, 
• udziału w grupach wsparcia i samopomocowej. 
W terapii uczestniczą osoby cierpiące na schizofrenię w stop-

niu lekkim jak i te dotknięte różnymi rodzajami depresji. Należy 
zaznaczyć, że mieszkańcami „Wyspy” nie mogą zostać osoby w 
jakikolwiek sposób uzależnione od alkoholu, jak i wszystkich innych 
środków psychoaktywnych, jak i chorzy, których choroba charakte-
ryzuje się ostrym przebiegiem. Prowadzone w ośrodku charakteryzu-
je możliwości rozwijania zainteresowań w przystosowanych do tego 
następujących pracowniach: 

• kulinarnej, 
• gospodarczej, 
• krawieckiej 
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• artystycznych (plastycznej), 
• komputerowej, 
• klubie miłośników poezji. 
Ponadto niniejsza placówka wyposażona została w sprzęt re-

habilitacyjny. Środowiskowy Dom Samopomocy „Wyspa” zatrudnia 
dziewięciu pracowników prowadzących zajęcia, czy też opiekę pe-
dagogiczno – terapeutyczne. Placówka prowadzi także tzw. „Warsz-
taty poszukiwania pracy” celem wsparcie swoich mieszkańców. 
Warto na pewno podkreślić fakt, iż dzięki nim prace znalazło już 
dwóch jej mieszkańców. 

Ośrodek organizuje również liczne wyjścia (przed wszystkim 
do kina, teatru, miejsca wystawienia jakieś wystawy) i wycieczki, 
współpracując jednocześnie z innym tego typu placówkami na tera-
nie całej Polski. 

 
Podsumowanie  
Tytułem zakończenia pragnę wyrazić swoje zdanie wypływa-

jące po odwiedzeniu przez mnie placówek do których uczęszczają 
seniorzy. Sądzę, iż inicjatywa jest jak najbardziej słuszna jednak 
myślę, że należałoby poprawić niektóre rzeczy takie jak choćby po-
szerzenie przestrzeni, choć mam świadomość tego, iż takie zmiany 
wymagają dużego nakładu finansowego. Oprowadzające mnie osoby 
bardzo rzetelnie podeszły do zadania i niejednokrotnie miałem wra-
żenie, że chcą przedstawić jak najwięcej w danej placówce. Podsu-
mowując pragnę podkreślić, iż placówki te cechuje miła, ciepła at-
mosfera, którą stwarzają obecna młodzież-wolontariusze. Swoim 
zaangażowaniem pokazują jak warto wspierać osoby starsze w co-
dziennych czynnościach, a przy okazji dawać cząstkę siebie poprzez 
prowadzone dla tych osób zajęcia.  

 
Streszczenie  
Dzisiejsza rzeczywistość pokazuje różne podejścia do osób 

starszych. Wynika to z ciągle zmieniającego się stylu życia człowie-
ka oraz zadań, które podejmuje do realizacji. Utrzymywanie kontak-
tu z osobami starszymi dla wielu młodych osób staje się coraz bar-
dziej mniej atrakcyjne.  
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Artykuł przedstawia próbę ukazania tego jakie postawy obie-
rają młodzi ludzie w stosunku do osób starszych. W tekście zostało 
pokazane jak ważne są instytucje, które wspierają osoby starsze, 
gdyż wiele z nich pracuje na zasadzie przyjmowania wolontariuszy, 
którzy potrafią przygotować zajęcia dla seniorów czy też spędzają z 
nimi czas wolny. 

Słowa kluczowe: samotność, osoba starsza, niepełnospraw-
ność, młodzież, postawa, społeczeństwo  

 
Summary 
Image of the lonely person in the older century in opinions of 

young people 
Today's reality is showing different attempts at elderly people. 

It results from a still changing lifestyle of the man and tasks which 
he is entertaining for the accomplishment. Keeping contact with el-
derly people for many young person’s is becoming more and more 
less attractive. The article is describing the attempt to portray what 
attitudes young people are picking towards elderly people. In the text 
it was shown how institutions which elderly people are supporting 
are important, because many of them are working on the principle of 
taking in volunteers which are able to prepare classes for seniors 
whether are also spending the leisure time with them. 

Key words: solitude, elderly people, disability, young people, 
attitude, society 
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Marta Pietrycha 

 
Samotność osób niepełnosprawnych 

 
Wstęp 
Naturalną potrzebą każdego człowieka jest bycie z innymi. 

Skoro człowiek jest istotą społeczną to jego funkcjonowanie w śro-
dowisku opiera się kontaktach z innymi. Istotne znaczenie przybiera 
jakość tych kontaktów. Zależy ona od wielu czynników. Jednym z 
nich jest współżycie, czy też współdziałanie z innymi1. W poniższym 
artykule zostaną poruszonerelacje społeczeństwa z osobami niepeł-
nosprawnymi.  

Analizując literaturę przedmiotu należy stwierdzić, iż społecz-
ne i naukowe zainteresowanie problematyką niepełnosprawności 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Zainteresowanie to 
przyniosło pożądane rezultaty. Osoby niepełnosprawne nie postrzega 
sięjuż jako osoby bezradne, wymagające litości. Dotychczasowe 
działania skoncentrowane na takim rehabilitowaniu osóbby pasowały 
do społeczeństwa zastąpiono humanistycznym podejściem. Zgodnie 
z nowym podejściem rehabilituje się jednostkę tak by włączać ją i 
przystosowywać do potrzeb wszystkich ludzi. Osoby niepełnospraw-
ne domagają się równych szans, dostępu do wszystkich społecznych 
zasobów. Do zasobów tych zaliczamy: edukację, zatrudnienie, tech-
nologie, służby medyczne i socjalne, aktywność społeczną, rekre-
ację, usługi kosmetyczne itp. 

 
1. Pojęcie samotności 
Potocznie przez pojęcie samotności rozumie się stan wynika-

jący ,,z izolacji społecznej, lub zakłóconych relacji międzyludz-
kich”2. Przyjmuje się tezę, iż samotność to ,,problem o charakterze 

                                                 
1 H. Ochonczenko, A. Nowicka (red.), Potrzeby osób niepełnospraw-

nych w warunkach globalnych przemian społeczno – gospodarczych, t. I, 
Kraków 2006, s. 13. 

2 T. E. Olearczyk, Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy 
kryzysu współczesnej rodziny, Kraków 2008, s. 93. 
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społecznym”3 dotyczący dorosłych oraz dzieci. Dlatego też po-
wszechnie określa się ją jako ,,nieprzyjemny stan psychiczny, będący 
wynikiem niezadowolenia z ilości i jakości społecznych i emocjo-
nalnych związków jednostki z innymi”4. 

Samotność nie może być postrzegana jednorodnie. Nie jest 
ona bowiem odczuciem obiektywnym lecz subiektywnym. Według 
R. Guardini samotność jest przejawem wolności. Autor twierdzi, iż 
każdemu z nas konieczna jest pewna doza samotności. To ona pro-
wadzi do samodzielności i pozwala odnaleźć samego siebie5. Podob-
ną myśl przedstawia T. Gadacz. Twierdzi, że ,,właściwie przeżyta 
samotność staje się osobistym wyzwoleniem człowieka, jego wolno-
ścią”6. Taki typ samotności – refleksyjnej i twórczej potrzebny jest 
,,od czasu do czasu każdemu człowiekowi dorosłemu”7. 

Zdaniem M. Szyszkowskiej samotność z reguły jest stanem 
wybranym świadomie. Osoba samotna jest ,,uważniejszym i wni-
kliwszym obserwatorem życia innych, dostrzega zdarzenia i proble-
my umykające uwadze osób zajętych swoim światem codziennym”8.  

Z kolei gdy świadomość nie jest już świadomym wyborem 
człowieka, staje się ,,trudnym do zniesienia bagażem, rodzącym po-
czucie bóli, odrzucenia”9. Towarzyszy jej wówczas tęsknota za do-
mem i bliskimi.G. J. McGraw traktuje samotność jako tęsknotę. 
Mówi, iż samotność ,,stanowi najbardziej nieprzyjemne odczuwaną 
formę tęsknoty”10. 

Termin człowiek samotny ujmowany jest dwojako: ,,jako ten, 
kto jest pozbawiony bezpośredniego kontaktu z ludźmi (samotny 
żeglarz) lub jako ten, kto nie ma żadnej bliskiej mu uczuciowo oso-
by”11. Pierwsze określenie dotyczy fizycznego oddalenia się od lu-
                                                 

3 Tamże. 
4 Tamże. 
5 Tamże, s. 94. 
6 T. Gadacz, Wypisy z ksiąg filozoficznych. O miłości – o nienawiści, 

Kraków 1995, s. 78 – 79. 
7 Tamże, s. 79. 
8 M. Szyszkowska (red.), Samotność i osamotnienie, Warszawa 1988, s. 4. 
9 T. E. Olearczyk, jw. s. 94. 
10 G. J. McGraw, Samotność. Stadium psychologiczne i fizjologiczne, 

tłum. A. Hankała, Warszawa 2000, s. 15. 
11 M. Łopatkowa, Samotność dziecka, Warszawa 1989, s.3. 
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dzi, zaś drugie określenie odnosi się do psychicznego oddalenia, a 
wiec do braku emocjonalnej łączności12. 

 
2. Pojęcie niepełnosprawności 
W literaturze przedmiotu wyróżnia się wiele definicji pojęcia 

niepełnosprawności. Według Światowego Programu Działań na 
rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Standardowych Zasad Wyrów-
nywania Szans Osób Niepełnosprawnych niepełnosprawność jest 
,,problemem społecznym i nie ogranicza się do konkretnej osoby. 
Mówiąc o niepełnosprawności mamy na względzie relację między 
zdrowiem człowieka (uwzględniając jego wiek, płeć i wykształce-
nie), a społeczeństwem i środowiskiem, które go otacza”13. 

Zdaniem J. Budny definicja niepełnosprawności jest ,,bardzo 
płynna i nie daje się jasno sprecyzować”14.W życiu nas pojawiają się 
pewne momenty mniejszych lub większych ograniczeń. To, co teraz 
jest dla nas łatwo dostępne, za kilka lat zdaniem autorki może okazać 
się barierą nie do pokonania. Pomijając już w tym miejscu dysfunk-
cje spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, jest wiele innych 
przyczyn, które z wiekiem pogłębiają niepełnosprawność i dysfunk-
cje.Niepełnosprawność jest więc ,,brakiem przystosowania funkcji 
danego organizmu do warunków, w jakich się znajduje”15. 

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 
1997 roku – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych definiuje osoby 
niepełnosprawne jako te, których ,,sprawność fizyczna, psychiczna 
lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemoż-
liwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecz-
nych”16. Z kolei ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

                                                 
12 Tamże. 
13 Unic, Definicja niepełnosprawności, 

http://www.unic.un.org.pl/niepelnosprawnosc/definicja.php?cos=1 (dostęp: 
05 listopad 2016). 

14 J. Budny, Niepełnosprawność – podstawy socjologiczne i prawne, 
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/9606 (dostęp: 09 listopad 2016). 

15 Tamże. 
16 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 roku 

– Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. 1997 nr 50 poz. 475). 
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zastosowano następującą definicję: ,,niepełnosprawnymi są osoby, 
których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okreso-
wo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecz-
nych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy 
zawodowej, jeżeli uzyskały orzeczenie: o zakwalifikowaniu do jed-
nego z trzech stopni niesprawności albo orzeczenie o całkowitej lub 
częściowej niezdolności do pracy, a jeżeli nie ukończyły 16 roku 
życia – orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności“17. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osoba nie-
pełnosprawna to ,,osoba, u której istotne uszkodzenia i obniżenie 
sprawności funkcjonowania organizmu powodują uniemożliwienie, 
utrudnienie lub ograniczenie sprawnego funkcjonowania w społe-
czeństwie, biorąc pod uwagę takie czynniki jak płeć, wiek oraz 
czynniki zewnętrzne”18. 

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia wyróżnia 
się następujące stopnie niepełnosprawności dotyczących stanu zdro-
wia człowieka: 

 uszkodzenie (dotyczy utraty sprawności, nieprawidłowości w 
budowie, strukturze i funkcji anatomicznej, psychicznej i fizjolo-
gicznej), 

 niepełnosprawność (oznacza ograniczenie bądź brak możli-
wości wykonywania pewnych czynności w zakresie uznanym za 
normalny), 

 upośledzenie (to niesprawność oznaczająca poszkodowanie 
jednostki, wynika ona z uszkodzenia bądź niepełnosprawności. Upo-
śledzenie to ogranicza lub uniemożliwia pełnienie przez osobę ról, 
które uznaje się za normalne)19. 

Analiza literatury przedmiotu z zakresu niepełnosprawności 
dowodzi niejednolitość sposobu jej definiowania. Poszczególne jej 
podejścia kształtują się pod wpływem potrzeb i zainteresowań po-
szczególnych dyscyplin. Niemniej jednak najbardziej upowszechnio-

                                                 
17 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecz-

nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, 
poz. 721 z późn. zm.). 

18 J. Budny, jw. 
19 L. Frąckiewicz (red.), Niepełnosprawni w środowisku społecznym, 

Katowice 1999, s. 8. 
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ne podejście przedstawił Komitet Rehabilitacji i Readaptacji Czło-
wieka Polskiej Akademii Nauk. Stwierdziło ono, iżdo kategorii tej 
zaliczamy ,,osoby o naruszonej sprawności psychofizycznej powodu-
jącej ograniczenie funkcjonalne sprawności lub aktywności życiowej 
w stopniu utrudniającym pełnienie właściwych ról społecznych”20. 

Zbliżoną definicję prezentuje A. Hulek przyjmując, iż osobą 
niepełnosprawną jest osoba, która ,,na skutek ograniczeń pod wzglę-
dem fizycznym(motorycznym, sensorycznym), somatycznym lub 
psychicznym ma znaczne trudności w wywiązywaniu się z zadań, 
jakie stawia przed nią życie codzienne, szkoła, praca zawodowa i 
czas wolny”21. 

Przez niepełnosprawność rozumiemy ,,obniżony poziom 
czynności danego narządu czy układu kostno – mięśniowego (moto-
ryka), układu nerwowego, czynności psychicznych itp.”22. I tutaj 
sprawność może być wyższa od przeciętnej, a wiec wybitna, jak 
również poniżej tej przeciętnej np. psychiczna bądź fizyczna. Nie-
pełnosprawność dotyczy ,,in minus pod określonym względem”23. 
Czynności organizmu są zintegrowane dlatego też obniżony poziom 
sprawności chociażby jednego narządu może rzutować na sprawność 
pozostałych narządów. 

Z kolei przez osobą niepełnosprawną jest osoba, której ,,stan 
zdrowia fizycznego lub psychicznego powoduje trwałe lub długo-
trwałe utrudnienie, ograniczenie lub uniemożliwienie udziału w sto-
sunkach społecznych i wypełnianie ról wg przyjętych kryteriów i 
obowiązujących norm”24. 

Podobną definicję podaje T. Bulenda i J. Zabłocki. Według 
nich przez osobę niepełnosprawną rozumie się ,,człowieka nie mogą-
cego samodzielnie, częściowo lub całkowicie, zapewnić sobie moż-
liwości normalnego życia, indywidualnego lub społecznego, na sku-

                                                 
20 K. Błeszyńska, Niepełnosprawność a struktura identyfikacji społecz-

nych, Warszawa 2001, s. 79. 
21 A. Hulek (red.), Pedagogika specjalna, Warszawa 1980 , s. 18. 
22 M. Kościelska, B. Aouil (red.), Człowiek niepełnosprawny – rodzina i 

praca, Bydgoszcz 2004, s. 25. 
23 Tamże. 
24 S. Kowalik, Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób, Katowice 

1999, s. 25. 
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tek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznych 
lub psychicznych”25. 

 
3. Psychika i zachowanie osób niepełnosprawnych 
Zdaniem I. Pyrkosz wyróżnia się cztery podstawowe czynniki 

wpływające na psychikę i zachowanie osób niepełnosprawnych26. 
Pierwszym i najważniejszym z nich są rodzice. To oni poprzez 

swą bliskość i bezpośredni kontakt od początku towarzyszą osobie 
niepełnosprawnej. Stąd też osoby te ufają swoim rodzicom, mają 
pewność, że cele do jakich dążą są korzystne dla ich funkcjonowa-
nia. W literaturze przedmiotu wyróżnia się 3 typy rodziców osób 
niepełnosprawnych: 

1. Rodzice nadwrażliwi i nadopiekuńczy. 
2. Rodzice obojętni. 
3. Rodzice aktywni i otwarci na problemy swojego dziecka. 
Pierwszy rodzaj – rodzice nadwrażliwi i nadopiekuńczy ce-

chują się negatywną postawą w stosunku do osób niepełnospraw-
nych. Rodzice ci chętnie zamykają swoje dzieci w domu, w przysło-
wiowych czterech ścianach i nie pokazują ich światu. Opiekunowie 
nadwrażliwi i opiekuńczy zrzucają całąwinę na siebie, obwiniają się, 
nie dadzą sobie pomóc. Mają oni negatywny wpływ na osoby nie-
pełnosprawne, z racji tego, że nastawiają je wrogo do otaczającego 
ich świata.Osoba niepełnosprawna myśli wówczas, że świat jest 
zły,czuje się odrzuconaprzez środowisko, gdyż jest inna. Na skutek 
takiego traktowania zamyka się w sobie. Opisana postawa rodziców 
nie jest korzystna dla funkcjonowania jednostki w społeczeństwie. 
Każdy z nas potrzebuje kontaktu z innymi i zrozumienia. 

Drugim typem są rodzice obojętni. Nie interesuje ich los oso-
by niepełnosprawnej. Jest to najgorszy z trzech typów rodziców. W 
takim środowisku rodzinnym osoba ta jest odrzucana przez swoich 
rodziców, niewie jak funkcjonować w społeczeństwie. Dodatkowo 
obawia sięczy zostanie zaakceptowana przez społeczeństwo. Każdy z 

                                                 
25 T. Pilch, J. I. Lepalczyk(red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w 

zmieniającym się świecie, Warszawa 1993, s. 371. 
26 I. Pyrkosz, Osoby niepełnosprawne w naszym otoczeniu, 

http://zskonopiska.pl/publikacje/175-niepelnosprawni.html (dostęp: 07 
listopad 2016). 
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nas zasługuje na miłość rodzinny, bez niej czujemy się niepotrzebni. 
Osobie niepełnosprawnej ,,miłość rodziców jest do życia tak samo 
potrzebna jak tlen do oddychania, gdyż to ona sprawia, że mamy dla 
kogo i po co żyć”27. 

Ostatnim i najlepszym typem rodziców są rodzice aktywni i 
otwarci na problemy swojego dziecka. Tacy rodzice chętnie pomaga-
ją i troszczą się o osoby niepełnosprawne. Swoim działaniem starają 
się otworzyć im świat. Chcą, aby ich podopieczny był aktywny spo-
łecznie, by poznawało świat i miało wsparcie rodziny. Dzięki takiej 
postawie rodzicówosoby te stają się otwarte na kontakty z ludźmi, są 
pewni siebie, nie boją się odrzucenia. Tacy rodzice są szczęśliwi, że 
pomimo niepełnosprawności, osoby te mogą normalnie funkcjono-
wać i się rozwijać. Osoby niepełnosprawne w takiej atmosferze roz-
szerzają swoje zainteresowania i wiedzą, że w przyszłości również 
będą mogli liczyć na swoich rodziców. 

Kolejnym czynnikiem wpływające na psychikę i zachowanie 
osób niepełnosprawnych jest otoczenie.Jeśli niepełnosprawnisą ak-
ceptowaniwśród społeczeństwa to nie boją się wyjść na zewnątrz. 
Dlatego też coraz częściej podkreśla się by w pobliży osoby niepeł-
nosprawnej zachowywać się naturalnie. Otoczenie jest ważny czyn-
nik. To ono sprawia, że osoba jest szczęśliwa i otwarta, gdy ją akcep-
tujemy lub też przygnębiona i zamknięta w sobie, gdy ją odrzucamy. 
Większość z nas nie wie, że swoją postawą może skrzywdzić osoby 
chore i wpłynąć na jej charakter. Powinniśmy zatem być ostrożni na 
wszelkie słowa wypowiedziane w obecności tych osób by ich nie 
zranić i zrazić do siebie28. 

Trzecim czynnikiem wpływającym na zachowanie i psychikę 
osoby niepełnosprawnej jest potrzeba komunikacji. Osoba niepełno-
sprawna zazwyczaj jest osobą samotną. Rozmowa z każdą inną oso-
bą wywiera na nią pozytywny wpływ. Może podzielić się swoimi 
wrażeniami i uczuciami. Potrzeba ta występuje u każdego z nas. 
Niemniej jednak osoby niepełnosprawne potrzebują jej najwięcej. 
Rozmowa dodaje jej pewności siebie, czuje się zauważalna i po-
trzebna. 

                                                 
27 Tamże. 
28 Tamże. 
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Ostatnim czynnikiem wpływającym na psychikę i zachowanie 
osoby niepełnosprawnej jest ich charakter.To od ich nastawienia, ich 
chęci zależy funkcjonowanie w społeczeństwie. Nie każda osoba jest 
jednak skłonna otworzyć się na świat. Trudniej pogodzić się jest z losem 
osobom po wypadku Wymagają oni specjalistycznej pomocy ze strony 
psychologa oraz wsparcia ze stowarzyszeń czy też instytucji29. 

 
4. Wsparcie społeczne 
Nieodwracalny charakter niepełnosprawności, jego objawy, 

ograniczenia psychologiczne i społeczne utrudniają życie jednost-
ki.Niekiedy niszczą najważniejsze, najcenniejsze wartości, dając jej 
w zamian poczucie wyobcowania i osamotnienia. Przystosowanie się 
do niepełnosprawności wymaga od społeczeństwa odpowiedniego 
wsparcia. W ciężkich chwilach osoba niepełnosprawna potrzebuje 
wsparcia psychicznego. Jednym z jego źródeł są kontakty między-
ludzkie. Chronią one osobę przed samotnością i wywołują 
,,zbawienny wpływ na zaspokojenie potrzeby przynależności i spo-
łecznej integracji”30. Poczucie bliskości, świadomość oparcia, zro-
zumienia i akceptacji najbliższych wzmacnia odporność psychiczną i 
ułatwia w rozwiązywaniu problemów. Czym zatem jest wsparcie 
społeczne? 

Zdaniem M. Karwowskiej termin wsparcie oznacza ,,bycie z 
drugą sobą i pokonywane wraz z nią trudności w rozwiązywaniu 
różnych problemów życiowych”31. Karwowska zwraca uwagę na 
obecność drugiej osoby, ich wspólne przebywanie. 

Z. Kawczyńska – Butrym definiuje wsparcie jako element 
promocji zdrowia, stymulator. Zdaniem autorki liczne badania po-
twierdzają negatywny związek braku wsparcia i izolacji, który wy-
stępuje częściej u osób chorujących. Wsparcie jest istotnym elemen-
tem procesu oddziaływania jednych osób na innych32. 

                                                 
29 Tamże. 
30 Z. Palak, Z. Bartkowicz (red.), Wsparcie społeczne w rehabilitacji i 

resocjalizacji,Lublin 2004, s. 11. 
31 M. Karwowska, Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego umy-

słowo (w kontekście społecznych zmian), Kraków 2003, s. 9. 
32 Z. Kawczyńska – Butrym (red.), Wsparcie społeczne w zdrowiu i w 

chorobie, Warszawa 1994, s. 29. 
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Idąc za W. Poznaniakiem ,,o wspieraniu można mówić wów-
czas, gdy dane zachowanie wzmacnia osobę wspieraną, mobilizuje ją 
do radzenia sobie z zagrożeniami i prowadzi do pozytywnego my-
ślenia o własnych kompleksach”33. Autor w swojej definicji mówi o 
wzmocnieniu, mobilizacji drugiej osoby. 

O wsparciu społecznym mówi się również jako o powszechnie 
oczekiwanej pomocy, dostępnej dla jednostki lub grupy w sytuacjach 
trudnych, przełomowych i stresowych, których sami nie są w stanie 
przezwyciężyć34. W tym kontekście wsparcie społeczne związane 
jest z oczekiwaniem na pomoc w ciężkich chwilach. 

Według literatury przedmiotu wsparcie społeczne jest w pełni 
skuteczne, gdy kieruje się poniższą dewizą: ,,pomagam tobie tak, 
abyś umiał sobie sam poradzić”35. Powinniśmy dążyć do tego by w 
przyszłości móc samemu pokonywać trudności, by stać się w pełni 
samodzielnym. Dawcami wsparcia społecznego mogą być zatem nasi 
przyjaciele, współpracownicy, osoby spokrewnione, sąsiedzi, człon-
kowie stowarzyszeń, instytucji oraz specjaliści pracujący w danej 
społeczności lokalnej36. 

Wsparcie społeczne cechuje szereg właściwości. Może być 
ono jednostronne bądź wzajemne, a kierunek ich wspólnych relacji 
wspierający lub zmienny. Wymiana informacji może być podjęta 
przez ,,jedną bądź obie strony (uczestników tej interakcji) w sytuacji 
problemowej lub trudnej”37. Zatem w jej układzie można wyróżnić 
dwie osoby – osobę wspierającą (pomagającą) oraz osobą uzyskującą 
wsparcie. W jej działaniu dochodzi do ,,wymiany informacji, wy-
miany emocjonalnej, wymiany instrumentów działania lub wymiany 
dóbr materialnych”38. Dla skuteczności omawianej interakcji istotna 

                                                 
33 J. Brzeziński, L. Cierpiałowska (red.), Zdrowie i choroba. Problemy 

teorii, diagnozy i praktyki, Warszawa 2008, s. 397. 
34 Z. Frączek, B. Szluz (red.), Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i 

praktyce, Rzeszów 2006, s. 129. 
35 S. Kawula (red.), Pedagogika społeczna, Toruń 2002, s. 131. 
36 Z. Słońska, M. Misiuna, Promocja zdrowia. Słownik podstawowych 

terminów, Warszawa 1993, s. 62. 
37 M. Karwowska, jw. s. 13. 
38 Tamże. 
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jest ,,trafność między oczekiwanym a uzyskanym wsparciem”39 a jej 
celem jest ,,zbliżenie jednego lub obu uczestników do rozwiązania 
problemu, przezwyciężenie trudności, reorganizacja relacji z otocze-
niem i podtrzymanie emocjonalne”40. 

Przechodząc z kolei do rodzaju i zakresu wsparcia należy 
zwrócić uwagę, iż zależy ono od stopnia rozwoju choroby i od ogra-
niczeń sprawności. Zdaniem K. Kirenko istnieje największe zapo-
trzebowanie na wsparcie emocjonalne. Jest ono szczególnie pożąda-
ne w okresie tuż po pojawieniu się choroby. Na tym etapie jednostka 
ma największe trudności przystosowawcze, szybko traci kontakt z 
innymi. Tutaj największym środowiskiem wspierającym staje się 
rodzina. Wdrugiej kolejności obok wsparcia emocjonalnego wśród 
osób niepełnosprawnych odczuwana jest potrzeba wsparcia instru-
mentalnego. Mówiąc o tego rodzaju wsparcia, bierze się pod uwagę 
sytuację mieszkaniową, socjalną i rodzinną osoby niepełnosprawnej. 
Profesjonalna pomoc ze strony lekarza i pielęgniarki pełni funkcję 
informacyjną. Ogranicza się ona często do wskazówek dotyczących 
prawidłowego wypoczynku, stosowania ćwiczeń i diety41. 

Analizując problematykę wsparcia społecznego osób niepeł-
nosprawnych zazwyczaj wychodzi się z punktu widzenia instytucji, 
organizacji czy też grup specjalnych. Coraz częściej jednak odchodzi 
się od powyższych form. Większym zainteresowaniem cieszą się 
naturalne układy międzyludzkie. Bowiem jak twierdzi J. Kirenko 
,,jednostka staje się konkretną osobą z konkretnymi potrzebami, a nie 
anonimowym pacjentem domagającym się pomocy”42. 

 
5. Problem samotności 
Samotność w literaturze przedmiotu jest problemem społecz-

nym. Najczęściej kojarzy się z czymś złym i nieuniknionym. Czasa-
mi bywa, że przez jakiś czas potrzebujemy samotności. Wówczas po 
krótkim odosobnieniu wracamy odświeżeni i wypoczęci by dalej 

                                                 
39 Tamże. 
40 Tamże. 
41 Z. Palak, Z. Bartkowicz (red.), Wsparcie społeczne w rehabilitacji i 

resocjalizacji, Lublin 2004, s. 12. 
42 Tamże. 
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funkcjonować.Taka samotność jest człowiekowi od czasu do czasu 
potrzebna43.  

Problem samotności szczególnie dotyka osób niepełnospraw-
nych. Ograniczenia ze strony narządów ruchu, słuchu, wzroku sta-
wiają bariery, które poparte niewłaściwą postawą psychiczną są czę-
sto przyczyną procesu izolacji fizycznej i psychicznej jednostki. Od 
izolacji jest już niewielki krok do omawianej w artykule samotności. 
W sytuacji niepełnosprawności bardzo łatwo można stać się osobą 
osamotnioną. Jeżeli osoba niepełnosprawna obroni się przed własną 
samotnością to jest to w głównej mierze jej zasługa. Dużego znacze-
nia przypisuje się jej bliskim. Ich pomoc jest również istotna, ale 
zdaniem B. Borys ,,to jednak przede wszystkim on, człowiek niepeł-
nosprawny swoją postawą, często ogromnym wysiłkiem, zarówno 
fizycznym, jak i psychicznym nie może pozwolić się zepchnąć na 
życiową bocznicę”44. 

Osoby o niskiej atrakcyjności fizycznej mają problemy w na-
wiązywaniu trwałych więzi uczuciowych. Zaistniała dysfunkcjonal-
ność wśród niepełnosprawnych stanowi zagrożenie dla podtrzymania 
rozwijających się więzi. Powszechnie wiadomo, że wiele osób nie-
pełnosprawnych nie może znaleźć swojego partnera życiowego i z 
konieczności bądź wyboru spędzają życie w samotności. Jak słusznie 
zauważa S. Kowalik ,,problem samotności doświadcza większość 
osób niepełnosprawnych”45. Zazwyczaj po zakończeniu rehabilitacji 
pacjenci wracają do domu z poczuciem nadziei i wiary, iż nastąpi 
poprawa ich życia. Początkowo towarzyszą im osoby bliskie dając 
im wsparcie i życzliwość. Jednak gdy kończy się czas odwiedzin ze 
strony znajomych i przyjaciół zdaniem autora życie ,,stopniowo 
normalizuje się, pojawia się poczucie pustki społecznej”46. Osoba 
niepełnosprawna pragnie powrócić do naturalnego środowiska spo-
łecznego. Podejmuje wszelkie próby włączenia się w życie najbliż-
szych co nie jest łatwe. Wcześniejsze kontakty zostały trwale zerwa-
ne i są nieodnawialne. Ciężko jest stwierdzić w jakim stopniu zależy 

                                                 
43 B. Borys, Oblicza samotności, http://idn.org.pl/gdansk/ptsr/html/19-

borys.htm (dostęp: 10 listopad 2016). 
44 Tamże. 
45 S. Kowalik, Psychologia rehabilitacji, Warszawa 2007, s. 231. 
46 Tamże. 
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to od niechęci osób zdrowych, a w jakim od osób niepełnospraw-
nych. Z powodu braku kontaktu osoby te cierpią, czują się odrzuco-
ne, ich życie pomału traci sens. 

Osoby niepełnosprawne często są osobami osamotnionymi.Ich 
codzienne życie uzależnione jest od innych. Żeby przełamać barierę 
niepełnosprawności fizycznej muszą w pierw przełamać barierę psy-
chiczną, prosząc bliskich o pomoc. Dlatego też tak ważne jest by w ich 
otoczeniu przebywali życzliwi i chętni ludzie, którzy pozwolą im wal-
czyć z chorobą. Osoby niepełnosprawne muszą uzbroić się w cierpli-
wość, czasami nawet uodpornić na upokorzenia ze strony innych. 

Jedną z istotnych potrzeb psychicznych człowieka niepełno-
sprawnego jest potrzeba przynależności. Każdy z nas przynależy do 
jakieś grupy. Tą grupą może być rodzina, znajomi, przyjaciele, grupy 
zawodowe, społeczne czy religijne. Przynależność do takiej grupy 
nie jest na zasadzie darowizny. Jest czymś zupełnie realnym. Jeśli 
jednak człowiek zostaje wyłączony z danej grupy czy społeczności 
wówczas czuje się niechciany, odrzucony i samotny. W takiej sytu-
acji możliwość realizacji potrzeby przynależności jawi się jako istot-
ny problem psychiczny osoby niepełnosprawnej. Osoba ta odnosi 
wrażenie, że inni tolerują ja, gdyż nie chcą robić jej przykrości. Taka 
świadomość odbiera im satysfakcję47. Dlatego tak często mówi się o 
organizacjach zrzeszających osoby niepełnosprawne, jak również o 
grupach wsparcia. To one stwarzają nowe szanse, nadzieje. A co 
najważniejsze są skuteczną barierą w przeciwdziałaniu samotności. 

Choroba jaką jest niepełnosprawność rozpoznawana jest przez 
otoczenie jako ,,niekorzystny fakt społeczny”48. Osoby te wywołują 
w społeczeństwie niepokój, strach. Kontakt z tymi osobami powodu-
je często uczcie bezradności i zakłopotania.  

 
Wnioski 
Samotność jest problemem społecznym. Dotyka ona swych 

zasięgiem coraz szerszą grupę osób. Dla niektórych jest pożądanym 
stanem wolności, dla innych zaś izolacją i odrzuceniem.W powyż-
szym artykule została przedstawiona samotność osób niepełno-
sprawnych jako tej grupy, która narażona jest najbardziej na izolację 

                                                 
47 B. Borys, jw. 
48 Z. Palak, Z. Bartkowicz (red.), jw. s. 11. 
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i odrzucenie ze strony otoczenia. Jednym ze sposobów przezwycię-
żenie ich samotności jest udział w grupach samopomocowych. Gru-
py te zapewniają swoim członkom odbudowanie poczucia własnej 
wartości, zmniejszenie bezradności, nadanie sensu życia. Takie 
wspólne spotkania dają poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty oraz 
umożliwia nawiązanie szeregu relacji z innymi. 

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania 
osób niepełnosprawnych jest wiec wyzbycie się lęku, strachu, odsło-
nięcie się na środowisko poprzez akceptację i zdobycie nowych do-
świadczeń. 

 
Streszczenie 
W obecnych czasach zagadnienie samotności nie budzi zdzi-

wienia, jest czymś normalnym i dotyczyć może każdego z nas. Sa-
motność jest wiec problemem społecznym obejmującą zarówno 
dzieci, jak i dorosłych. Szczególną grupą osób narażoną na samot-
ność są osoby niepełnosprawne. Zatem czym jest samotność? Jakie 
zachowania i psychikę cechuje osoby niepełnosprawne? Niniejszy 
artykuł porusza kwestie samotności osób niepełnosprawnych. Przed-
stawia jego pojęcie. Definiuje termin niepełnosprawność. Opisuje 
zachowanie i psychikę osób niepełnosprawnych. Mówi o wsparciu 
społecznym. Przedstawia jego definicję i przykłady. Artykuł kończy 
ogólna problematyka samotności. 

Słowa kluczowe: samotność, niepełnosprawność, wsparcie 
społeczne 

 
Summary 
Loneliness of disabled people 
Nowadays the problem of loneliness is not surprising, is some-

thing normal and may affect all of us. Loneliness is a social problem 
involving children and adults. A special group of people vulnerable 
to loneliness are disabled people. Therefore, what is loneliness? 
What behavior and psyche is characterized by disabled people? This 
article addresses the issues of loneliness among disabled people.The 
article presents its concept. Defines the term disability. It describes 
the behavior and psychology of the disabled people. Itspeaks about 
social support. It also presents its definition and examples. The ar-
ticle concludes with the general problems of loneliness. 
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Rozdział II 

Samotność i jego walory humanistyczne 
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Marta Bolińska  

 
O rodzajach samotnosci w literaturze.  

Przypadek rudowłosej marzycielki, czyli jeszcze raz o Lucy Maud 
Montgomery oraz Ani z Zielonego Wzgórza 

 
Terminy – samotność1 i osamotnienie – nie mają jednoznacz-

nej definicji. Zdaniem Jadwigi Izdebskiej, „w języku potocznym, a 
także literaturze naukowej, terminy: samotność i osamotnienie są 
używane często zamiennie, bez wyraźnego rozgraniczenia różnic, 
zawierają podobną treść”2. Uznaje się je za określenia bliskoznacz-
ne3. W przełamywaniu samotności ważne znaczenie należy przypisać 
pozytywnemu podejściu do życia (np. optymizm, umiejętnośc prze-
wartościowywania potrzeb) oraz wsparciu osób bliskich. Z takimi 
przykładami postaw spotykamy się w powieści L. Montgomery Ania 
z Zielonego Wzgórza.  

 
Rozumienie samotności 
Zależnie od przyjętej orientacji badawczej i preferowanego 

ujęcia teoretycznego pod uwagę można brać różne warianty samot-
ności. Według J. Izdebskiej, „w rozważaniach antropologiczno-
psychologicznych wskazuje się na samotność jako na ontologiczny 
fenomen, uniwersalną cechę ludzkiej egzystencji; w psychologicz-
nych zaś jako na stan deficytu i deprywacji psychicznej, pewien dys-
komfort psychiczny związany ze stanem niezaspokojenia ważnych 
dla jednostki potrzeb, określone stany psychiczne towarzyszące sa-
motności – negatywne lub ambiwalentne; w naukach socjologicz-
nych wskazuje się na samotność jako na zjawisko społeczne związa-
ne z funkcjonowaniem jednostki w grupie społecznej, zagubienie, 
bezradność współczesnego człowieka żyjącego w społeczeństwie 

                                                 
1 Zob. Z. Dołęga, Samotność młodzieży – analiza teoretyczna i studia 

empiryczne, Katowice 2003.  
2 J. Izdebska, Dziecko osamotnione w rodzinie dysfunkcyjnej – przejawy, 

przyczyny, wsparcie, [w:] Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość – teraźniejszość – 
przyszłość, pod red. E. Jundziłł i R. Pawłowskiej, Gdańsk 2008, s. 360.  

3 Zob. J. Gajda, Samotność i kultura, Warszawa 1989. 
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pluralistycznym; w naukach pedagogicznych mówi się o samotności 
w kontekście osamotnienia dziecka, młodzieży w rodzinie, w szkole, 
w grupie rówieśniczej”4.  

Katarzyna Wasilewska przybliża kilka typów samotności, tj. 
samotność społeczną (brak umiejętności nawiązywania i podtrzy-
mywania kontaktów społecznych; skutkiem jest izolacja lub zanik 
społecznych więzi), samotność emocjonalną (niezaspokojona potrze-
ba bliskości, brak zaspokojenia uczuciowego), wreszcie samotność 
aksjonormatywną (poczucie niemocy, rozdarcie spowodowane nie-
możnością zbudowania systemu wartości zgodnego ze społecznymi 
normami)5. Psychologia samotność traktuje jako stan deprywacji 
powodowany niezaspokojonymi potrzebami biologicznymi czy emo-
cjonalnymi.  

Samotność może mieć charakter częściowy (obecność w życiu 
określonej, nawet niewielkiej, ludzi ważnych) lub całkowity (brak 
bliskich)6. Szczególną formą samotności jest sieroctwo7 traktowane 
jako osamotnienie wywołane utratą domu rodzinnego oraz odsepa-
rowaniem od bliskich (m.in. odłączenie od rodziców, brak kontaktu 
psychicznego i fizycznego z osobami bliskimi i ważnymi, obecność 
w placówce opiekuńczej)8. Jak pisze Magdalena Jonca, „motyw sie-
roty należy do najbardziej popularnych w literaturze, emocjonalnie 
wiążących pamięć nie tylko z lekturą dzieciństwa”9. Do skutków 
samotności zalicza się m.in. egoizm, nieumiejętność nawiązywania 
kontaktów, zamknięcie się w sobie, dewiacje społeczne10.  

Samotność Ani Shirley ma wymiar antropologiczny (dziew-
czynka jest wyjątkowa, wrażliwa, dlatego nie zawsze rozumiana 
przez innych, przez co często czuje się osamotniona), psychologicz-

                                                 
4 J. Izdebska, Dziecko osamotnione…, s. 360.  
5 K. M. Wasilewska, Samotność młodzieży, Bydgoszcz 2010, s. 10-13.  
6 Tamże, s. 14-41.  
7 Zob. M. Jonca, Sierota w literaturze polskiej dla dzieci w XIX wieku, 

Wrocław 1994.  
8 Por. Z. Balcerzak-Paradowska, Samotne matki, samotni ojcowie, War-

szawa 1986. 
9 M. Jonca, Sierota w literaturze polskiej dla dzieci w XIX wieku, Wro-

cław 1994, s. 7.  
10 K. M. Wasilewska, Samotność młodzieży…, s. 18.  
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ny (ma niezaspokojone potrzeby, w tym zwłaszcza bezpieczeństwa i 
afiliacji11; jako sierota podlega długotrwałej deprywacji) oraz peda-
gogiczny (jako sierota jest wyizolowana). Z pewnością nie można jej 
zarzucić niem umiejętności nawiązywania kontaktów (czasem nawet 
charakteryzuje ją zbyt duża bezpośredniość, a nawet jowialność). 
Zjednuje sobie nawet panią Małgorzatę Linde (choć nie od razu). 
Mimo to jest w pewnym sensie zamknięta w sobie. Opowieściami 
tworzy własną stabilizację, wypełnia samotność. Budując swój we-
wnętrzny świat12, daje sobie oparcie, którego nie otrzymała od niko-
go po stracie rodziców.  

Kontekst socjologiczny zmienia się, kiedy dziecko trafia do 
rodzeństwa Maryli i Mateusza Cuthbertów. Doświadcza samotności 
emocjonalnej, jednak i ona zostaje przełamana. Ania bowiem nie-
ustannie dąży do zawierania znajomości i przyjaźni. Udaje jej się 
zyskać przychylność Mateusza, życzliwość żony pastora, przyjaźń 
Diany i miłość Gilberta oraz oddanie Maryli. To pozwala na wycią-
gnięcie wniosku, że całkowita samotność ulega wygaszeniu, a sieroc-
two przestaje być bolesną i drażniącą traumą. Dziewczynka ma także 
niezwykle rozwiniętą wyobraźnię, co w dramatycznych momentach 
pozwala jej na poztywne przwartościowanie i wyregulowanie emo-
cji13. Samotność Ani zyskuje więc charakter częściowy, ponieważ w 
jej życiu pojawiają się osoby ważne, znaczące14.  

 
Świat potrzeb 
„Rodzina tworzy swój własny świat, który określa jej zwar-

tość, uczucia i działania, kształtuje i przekształca osobiste dążenia 

                                                 
11 J. Thompson, Specjalne potrzeby edukacyjne, przeł. J. Bartosik, War-

szawa 2013, s. 43. 
12 Zob. Z. Brzuchowska, Współczesne powieści dla dziewcząt, czyli ba-

śniowe dziedzictwo, [w:] W kręgu arcydzieł literatury młodzieżowej. Inter-
pretacje – Przekłady – Adaptacje, pod red. L. Ludorowskiego, Lublin 1998. 

13 Zob. J. Papuzińska, Dziecko w świecie emocji literackich, Warszawa 
1996. Por. także K. J. Szmidt, Mity na temat twórczości dzieci i próba ich 
dekonspiracji, [w:] Twórczość dzieci i młodzieży. Stymulowanie, badanie, 
wsparcie, pod red. K. J. Szmidta i W. Ligęzy, Kraków 2009, s. 19.  

14 Zob. I. Obuchowska, Styl strusia, tygrysa i lwa, [w:] tejże, Kochać i 
rozumieć. Część pierwsza, Poznań 1996, s. 75-77.  
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członków rodziny oraz wyobrażenia o sobie i innych. Rodzina wy-
twarza swoją indywidualną i niepowtarzalną organizację i układ 
stosunków rodzinnych”15 – piszą Emilia Jakubowska i Agnieszka 
Sobocin, twierdząc, że rodzina16 to bezcenny dar. W otoczeniu jej 
członków powinno się zaspokajać potrzeby i realizować plany.  

Abraham Maslow opracował pięciosegmentową piramidę po-
trzeb, u podnóża której znalazły się potrzeby fizjologiczne, na szczy-
cie zaś umieścił potrzebę samorozwoju i samorealizacji17. Środek 
tabeli zajmują: potrzeby bezpieczeństwa, miłości i przynależności 
oraz szacunku i uznania. W koncepcji Maslowa wśród potrzeb pod-
stawowych umieszcza się potrzeby fizjologiczne (np. pożywienie, 
wodę, sen, seks, wydalanie, homeostazę). Nieco wyżej w buwowli 
znajdują się potrzeby bezpieczeństwa (czyli przede wszystkim bez-
pieczeństwa fizycznego, zdrowia, majątku, pracy/zatrudnienia czy 
zasobów moralnych), afiliacji, czyli na przykład przyjaźń, bliskość 
intymna. Potrzeba posiadania rodziny buduje przestrzeń związaną ze 
sferą przynależności i miłości, wreszcie szacunek i uznanie wzmac-
niane jest m.in. przez poczucie własnej wartości, pewność siebie i 
właściwą samoocenę, okazywanie i doświadczanie szacunku. Wy-
zbywanie się lub brak uprzedzeń, myślenie dywergencyjne (kre-
atywność) oraz gotowość do akceptacji zaistniałych faktów sprzyjają 
zaspokajaniu potrzeby samorealizacji.  

Ania, mimo braku rodziny i samotności wynikajacej z jej sy-
tuacji biologicznej (utrata rodziców), zdaje się w praktyce realizować 

                                                 
15 E. Jakubowska, A. Sobocin, Rodzina – bezcenny dar, [w:] Rodzina w 

kontekście współczesnych problemów wychowania, pod red. B. Muchackiej, 
Kraków 2008, s. 87.  

16 Rodzinę definiuje się jako parę małżeńską, która posiada dzieci, za-
mieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym; jest grupą, w której 
istotną rolę odgrywają bezpośrednie kontakty oraz wszechstronna realizacja 
potrzeb jej członków; to jednocześnie grupa niedobrowolna, przypisana, z 
którą szczególnie mocno identyfikują się dzieci. Zob. J. Szczepański, Ele-
mentarne pojęcia socjologii, Warszawa1972.  

17 Por. A. Maslow, A theory of human motivation, „Psychological 
Review” 1943, nr 50 (4), s. 370-396.  
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koncepcję psychologii pozytywnej Martina Seligmana18: ma pasję 
(opiewanie urody świata), głęboki świat emocji, które są jej siłą oraz 
nadaje sens swym działaniom (i odnajduje go, np. w pracy literackiej 
i nauczycielskiej, w opiece nad Marylą).  

 
Portret autorki – kontekst autobiograficzny  
Lucy Maud Montgomery, żona pastora, wychowana na Wy-

spie Księcia Edwarda mieszkała w Kanadzie, znała francuski, pisała 
po angielsku, stała się sławna na całym świecie. Stworzyła niezapo-
mniany cykl o rudowłosej marzycielce, Ani Shirley. Urodziła się w 
Clifton na Wyspie Księcia Edwarda w Kanadzie 30 listopada 1874 
roku, zmarła 24 kwietnia 1942 roku w Toronto, przeżywszy 68 lat. 
Po śmierci rodziców wychowywali ją dziadkowie. Mieszkała w 
Cavendish, które pokochała całym sercem. Już we wczesnej młodo-
ści próbowała swych sił jako pisarka. Później, gdy skończyła studia, 
pracowała jako dziennikarka. Kiedy jej babcia zachorowała, porzuci-
ła pracę i zajęła się staruszką. Podjęła się nauczania; praca nauczy-
cielki sprzyjała pisaniu utworów literackich. Nie przeszkodziło jej w 
tym wyjście za mąż. Również jako żona prezbiteriańskiego duchow-
nego, matka gromadki dzieci, działaczka towarzystw dobroczyn-
nych, nie porzuciła pracy twórczej. W 1908 roku ukazała się Ania z 
Zielonego Wzgórza, która podbiła serca czytelników, podobnie jak 
kolejne części cyklu (w Polsce pojawiła się już 1912 roku19). Lucy 
Maud Montgomery opublikowała także inne powieści, w tym cykl o 
Emilce, ale nie powtórzyły one sukcesu historii rudowłosej dziew-
czynki. Uczucia i doświadczenia, zakorzenione w dzieciństwie, od-
malowała pisarka w powieści Ania z Zielonego Wzgórza. Odnajdu-
jemy tu i głębokie przywiązanie do stron rodzinnych, i wątek dzie-
ciństwa bez rodziców, i ciepło domowego ogniska stworzone przez 

                                                 
18 Zob. B. Gulla, K. Tucholska, Psychologia pozytywna – krytyczna ana-

liza koncepcji, [w:] Studia z psychologii w KUL, tom 14, red. P. Francuz, 
W. Otrebski, Lublin 2007, s. 107-131.  

19 K. Kuliczkowska, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864 – 
1918, Warszawa 1975. 
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dwoje starszych ludzi. Właśnie dziadkowie Lucy stali się prototypa-
mi postaci Mateusza i Maryli w powieściowym cyklu o Ani20.  

Ania z Zielonego Wzgórza to historia wyjątkowej dziewczynki 
i urokliwego miejsca. Ukazała się w 1908 roku i została entuzja-
stycznie przyjęta przez czytelników. Utwór opowiada o losach tytu-
łowej bohaterki na przestrzeni kilku lat, akcja osadzona jest w II 
połowie XIX wieku. Środowisko Avonlea, w którym przyszło dora-
stać Ani, przedstawia trzecioosobowy, wszechwiedzący narrator. 
Historia ujęta została w trzydzieści osiem rozdziałów, z których każ-
dy stanowi jednocześnie zamknięte zdarzenie. Postacią pierwszopla-
nową jest Ania Shirley, którą - w wyniku dziwnej pomyłki - przyj-
mują na wychowanie Cuthbertowie, starzejące się, bezdzietne ro-
dzeństwo – Maryla i Mateusz.  

Postać Ani i życie na wyspie w znacznej mierze przypominają 
sytuację samej pisarki (np. głębokie przywiązanie do miejsc z dzie-
ciństwa, nauka w wiejskiej szkole, życie na stancji, miłość), również 
niektóre sceny z życia dziewczynki zbieżne są z doświadczeniami 
samej Montgomery. 

Przedstawiony w powieści świat nie ogranicza się jedynie do po-
nurych dni spędzonych przez Anię w sierocińcu. Przede wszystkim 
obserwujemy dorastanie dziewczynki, która, otoczona wreszcie ciepłem 
bliskich osób, rozwija się i zmienia nie tylko fizycznie, ale i duchowo. 
Przyglądamy się szkolnym relacjom między chłopcami i dziewczynka-
mi (np. ujmą jest siedzenie z osobą przeciwnej płci), zabawy (np. wy-
zywanki; tablica ogłoszeń – „Uwaga para”), poznajemy różne sposoby 
nauczania (np. troje różnych nauczycieli, trzy różne systemy nauczania, 
oceniane na bieżąco przez Anię), pierwsze próby literackie Ani, odkry-
wamy zakamarki życia kulturalnego na prowincji (np. koncerty, pikniki, 
modlitwy w kościele, spotkania Koła Pomocy), wreszcie spędzamy 
wspólnie – razem z Mateuszem, Marylą i Anią - wieczory na rozmo-
wach, spożywamy wspólnie posiłki, słowem smakujemy uroki życia w 
prawie bajkowej przestrzeni Avonlea. Uczestniczymy w zabawnych 
scenkach i rozkoszujemy się humorem w powieści (np. Mateusz w 
sklepie chcący kupić sukienkę dla Ani, a pytający o: grabie ogrodowe, 
nasiona trawy i czarny cukier). Uwagę zwraca bogaty styl powieści, 

                                                 
20 M. Kątny., O Ani z Zielonego Wzgórza Lucy Maud Montgomery, [w:] 

Studia Kieleckie. Seria Filologiczna, KTN, Kielce 2005, Nr 5, s. 109-126.  
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pełen liryzmu w opisach (przyrody, uczuć), uczniowskiego żargonu 
(szkółka wiejska, miasteczko, dom). Wprowadzając zaś szerokie tło 
społeczne i dużą liczbę bohaterów drugoplanowych, dała autorka 
plastyczny obraz życia na Wyspie Księcia Edwarda.  

Książka zasługuje na uwagę z różnych powodów, ale przede 
wszystkim dlatego, że po raz pierwszy w literaturze światowej pokazano 
w sposób plastyczny i sugestywny proces dojrzewania psychicznego i 
fizycznego młodej dziewczyny, która dorasta nie tyle do małżeństwa, co 
raczej do własnej samodzielności i w pełni kształtującego się człowie-
czeństwa21. Wagę powieści podnosi fakt, że osnuta została na motywach 
osobistych przeżyć i doświadczeń samej autorki. 

 
Rudowłosa marzycielka 
Anię poznajemy jako samotną, jedenastoletnią dziewczynkę, 

przywiezioną z sierocińca, pełną obaw co do swego losu i swej przy-
należności. Dzięki wyobraźni stara się przetrwać trudne chwile. Roz-
stajemy się jednak już z szesnastoletnią panną, absolwentką semina-
rium nauczycielskiego, która rezygnuje ze stypendium Avery’ego w 
Redmond, by po śmierci Mateusza zająć się tracącą wzrok Marylą.  

Ania jest bohaterką pierwszoplanową, tytułową. Gdy pojawia 
się w domu rodzeństwa Cuthbertów, nie od razu wnosi radość w ich 
monotonne, jednostajne życie. Z jej powodu na Zielonym Wzgórzu, 
jak twierdzi z przekąsem Maryla, jest kłopotliwie, ale nie nudno. 
Bowiem aktywność Ani przysparza wielu problemów. Dziewczynka 
ma wyjątkową skłonność do popadania w tarapaty (np. podanie Dia-
nie w czasie podwieczorku wina porzeczkowego zamiast malinowe-
go soku, krople walerianowe w cieście zamiast wanilii, spacer po 
dachu i złamana noga)22.  

Dzięki osobie Ani czytelnik poznaje okolicę. Otóż dziewczyn-
ka wraz z Marylą i Mateuszem mieszka na Zielonym Wzgórzu. O 
kilka minut drogi znajduje się Sosnowe Wzgórze, posiadłość pań-

                                                 
21 Por. K. Kuliczkowska, W szklanej kuli. Szkice o literaturze dla dzieci i 

młodzieży, Warszawa 1970. Zob. także K. Kuliczkowska, W świecie prozy 
dla dzieci, Warszawa 1983.  

22 Zob. D. Siemek, Problemy wychowawcze wieku dorastania, Warsza-
wa 1986.  
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stwa Barrych, rodziców Diany, która staje się oddaną przyjaciółką 
Ani. Bohaterka chodzi do szkoły, rywalizuje z Gilbertem Blythem, 
zdobywa nagrody i wyróżnienia, odkrywa „bratnie dusze” (Mateusz, 
pani Allen, Panna Stacy, ciotka Józefina), staje się dumą i podporą 
swych opiekunów. W obliczu choroby Maryli i w trosce o Zielone 
Wzgórze, wraca do Avonlea, swego jedynego, prawdziwego domu. 
Zaprzyjaźnia się z Gilbertem, który w kolejnych częściach cyklu 
odegra ważną rolę w jej życiu.  

Wśród ciekawie skonstruowanych postaci są zarówno dzieci, 
jak i dorośli. Bohaterowie są zwykłymi ludźmi, żyjącymi w konkret-
nej przestrzeni i w konkretnym czasie historycznym; na ich los mają 
wpływ, sprawy polityczne, społeczne, ekonomiczne; dowiadujemy 
się o ich codziennych zajęciach bohaterów, kontaktach z sąsiadami, 
stosunkach towarzyskich, uroczystościach, instytucjach życia pu-
blicznego (np. szkoła, kościół, bank), dzięki czemu budowana jest 
panorama kanadyjskiej społeczności małego miasta z końca XIX 
wieku; po świecie przedstawionym oprowadza czytelnika wszech-
wiedzący narrator. Postaci zarysowane są dość charakterystycznie, 
przedstawione w zindywidualizowany sposób. Można jednak powie-
dzieć, że reprezentują specyficzne typy, obecne w każdej społeczno-
ści. Jest tu i wścibska plotkarka – pani Linde, i niepospolita gaduła – 
Ania Shirley, i milczek – Mateusz, i surowa, krytycznie usposobiona 
Maryla, i złośliwa – Józia Pye.  

O przełomie wieków (XIX i XX) i sympatycznej dziewczynce 
oraz jej dalszych losach traktują kolejne części popularnego cyklu23: 
Ania z Avonlea, Ania na uniwersytecie, Ania z Szumiących Topoli, 
Wymarzony dom Ani, Ania ze Złotego Brzegu, Dolina Tęczy, Rilla ze 
Złotego Brzegu.  

 
Zasada kontrastu 
Warto przypomnieć postać Maryli, która została ukazana na 

zasadzie kontrastu z Anią. Poznajemy ją jako osobę bardzo stanow-
czą, może nawet zgorzkniałą. Jest surowa, rozsądna, mocno stąpa po 
ziemi; to twarda i wytrwała natura, niekiedy nawet szorstka, czasem 
zbyt wymagająca, wręcz nieprzystępna. Pod wpływem niezwykle 

                                                 
23 Cykl literacki, [w:] Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławiń-

skiego, Wrocław 1988, s. 79.  
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bujnej osobowości Ani dokonuje się wyraźna zmiana w zachowaniu 
Maryli. Ta blisko sześćdziesięcioletnia kobieta zaczyna się zastana-
wiać na słusznością obranej drogi wychowywania Ani. Powoli do-
ciera do niej, że nie wszystko należy egzekwować z surowością, że 
nie zawsze uczenie opanowania jest najlepszą lekcją wychowawczą, 
że niekiedy należy dać ponieść się skrzydłom marzeń i spontanicznej 
fantazji. Stopniowo też okazuje swoje uczucia, zdarzają się wręcz 
momenty (czemu dziwi się nawet Mateusz), że Maryla wybucha 
gromkim śmiechem. Wreszcie miłość dziecka sprawia, że stara pan-
na, po śmierci brata, wyznaje, jak droga jest jej Ania. Wcześniej, 
dość powściągliwie, wyrażała swoje uczucia wobec dziewczynki24.  

Dzięki zasadzie kontrastu25 odsłonięte zostały różne charakte-
ry, różne typy ludzi. Każdy z nich ma swoją wartość, okazuje się być 
potrzebny. Kategoria ta uatrakcyjnia powieść, dynamizuje akcję, 
pogłębia charakterystykę bohaterów. Specyficzne zestawienie posta-
ci wpływa ponadto na uświadomienie sobie przez czytelnika pew-
nych życiowych prawd, choćby tej, że wybór właściwej drogi życia 
bywa trudny, a decyzje, które podejmujemy, nie zawsze odpowiadają 
naszym oczekiwaniom, ale nigdy nie wiadomo, co czeka za zakrętem 
życia (filozofia Ani).  

 
Czy Ania się zmienia? 
Kiedy poznajemy dziewczynkę, ma jedenaście lat. Pierwsze 

zetknięcie czytelnika z bohaterką jest także pierwszym spojrzeniem 
Mateusza. Dowiadujemy się więc, ile Ania ma lat i jak wygląda; 
informuje o tym wszechwiedzący narrator, który podaje ważne in-
formacje, mi.n. że dziewczynka ma około jedenastu lat, że jest ubra-
na w bardzo krótką, ciasną i brzydką sukienkę z żółtawej tkaniny 
oraz wypłowiały, brązowy kapelusz marynarski, że ma dwa grube, 
intensywnie rude warkocze liczne piegi, szerokie usta i oczy, zależ-
nie od światła, to zielone, to znowu szare. W ciągu pięciu lat Ania 
dorasta. Już to samo wymusza konieczność uchwycenia zmian, jakie 

                                                 
24 Por. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Warszawa 1973.  
25 J. Z. Białek, Elementy nowatorskie we współczesnej prozie dla dzieci i 

młodzieży, [w:] Przymierze z dzieckiem. Studia i szkice o literaturze dla 
dzieci, Kraków 1994, s. 240-261. 
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dokonują się w dziewczynie. Pisarka skrupulatnie je odnotowuje. 
Niemniej to nie sama Ania zaczyna je nazywać. Otaczający ją ludzie, 
patrząc i słuchając rudowłosej marzycielki, zauważają dokonujące 
się w niej zmiany, i to zarówno pod względem fizycznym, jak i cha-
rakterologicznym. Ania wyrasta na piękną, smukłą pannę, zmienia 
się kolor jej włosów – z silnie rudego na kasztanowy, znikają piegi, a 
cera robi się gładsza. Zmiana dotyczy także usposobienia Ani. Mniej 
mówi, stara się być bardziej powściągliwa w wyrażaniu emocji, jest 
mniej wybuchowa26. Wciąż powtarza, że z doświadczenia wie, że 
prawie zawsze można się cieszyć czymś, jeśli się tak postanowi.  

Zmienia się również styl powieści. Kiedy Ania z dziecka 
przeobraża się w pannę, staje się mniej szalona, nieobliczalna, rza-
dziej popada w tarapaty, coraz częściej trzyma na uwięzi swój język. 
Dlatego też ostatnie rozdziały są zdecydowanie bardziej statyczne 
niż pierwszych dwadzieścia kilka. Ruch, tak charakterystyczny dla 
dziewczynki, zastąpiony zostaje przez jej refleksje, kontemplacyjna 
natura bierze górę, zastanawianie się nad sobą zaczyna dominować 
nad skłonnością do elektryzowania uwagi otoczenia poprzez niesa-
mowite przypadki. Ania jednak nie traci życiowego optymizmu i 
zaraża nim innych. Poszukuje wciąż swojej tożsamości27, bo własne 
miejsce na ziemi już znalazła. 

W tym kontekście warto odnotować jeszcze jeden fakt w roz-
woju Ani. Otóż, odwołując się do piramidy potrzeb Abrahama 
Maslowa, trzeba zwrócić uwagę zwłaszcza na kilka z nich. Ania nie 
ma zaspokojonych ważnych potrzeb, w tym bezpieczeństwa, przyna-
leżności, miłości. Potrzeba posiadania rodziny jest w przypadku 
dziewczynki bardzo silna, przestrzeń związana ze sferą przynależno-
ści i miłości, wreszcie szacunek i uznanie budowane są stopniowo, 
m.in. poprzez okazywanie i doświadczanie szacunku, przez rosnące 
poczucie własnej wartości, powoli zdobywaną pewność siebie i wła-
ściwą samoocenę, Natomiast akceptacja faktów oraz gotowość do 
rozwiązywania problemów wiodą ku samorealizacji. 

                                                 
26 Por. A. I. Brzezińska, Jak przebiega rozwój człowieka, [w:] Psycholo-

giczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, pod red. A. 
I. Brzezińskiej, Gdańsk 2005.  

27 Zob. I. Obuchowska, Szukam siebie, „Charaktery” 1999, nr 9, s. 21–
22. P. K. Oleś, Ja, czyli kto, „Charaktery” 2000, nr 7, s. 16. 
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Jedno się więc nie zmienia. Ania nie rezygnuje ze swoich ma-
rzeń, nie traci spontaniczności w zachwycie nad pięknem świata, nie 
pozwala odejść wyobraźni. Uczy się jednak nad nią panować, nie 
tracąc świeżości spojrzenia. Dlatego zawsze wyróżnia się spośród 
innych. Dostrzegają to jej bliscy (np. Diana, Maryla), jak i nieznajo-
mi (np. Amerykanin podczas koncertu w Białych Piaskach).  

 
Jeszcze o gatunku 
Krystyna Kuliczkowska uważa, powieść już w początkach 

swego istnienia spełniała podwójną funkcję. Przede wszystkim wła-
śnie w tym gatunku czytelnik mógł odnaleźć elementy zaspokajające 
jego psychiczne potrzeby, podobnie jak przed powstaniem powieści 
znajdował je w różnych spontanicznie poszukiwanych historiach, z 
których później zrodziły się różne typy romansu. Ponadto ten sam 
gatunek okazał się szczególnie przydatny jako literacki instrument 
pozwalający przekazać odgórnie określone treści w celu wywarcia 
wpływu wychowawczego. Z czasem zrozumiano, że utwierdzenie 
sensu istnienia literatury dla dzieci i miejsca w kulturze wymaga 
ciągle ponawianych prób twórczego zespolenia tych dwóch funkcji28: 
instrumentalnej i psychologicznej. Spotykamy się z nimi podczas 
lektury utworów Montgomery z cyklu o Ani Shirley. O pierwszej 
części literackiego cyklu29 mówić można w różny sposób30. Jest to 
realistyczna powieść obyczajowa oraz powieść dla dziewcząt.  

                                                 
28 K. Kuliczkowska, W świecie prozy dla dzieci, Warszawa 1983, s.38. 
29 Cykl literacki tworzą utwory należące do tego samego gatunku, po-

wiązane w nadrzędną całość wspólnotą elementów treściowych, na przy-
kład tą samą postacią literacką (np. Ania Shirley), motywem, ideą, bądź 
podobieństwem rozwiązań kompozycyjnych, czy też tym samym podmio-
tem literackim. Każdy z utworów wchodzący w skład cyklu zachowuje 
często daleko posuniętą autonomię i może być odbierany jako samodzielna 
całość, np. cykl powieściowy (o Ani z Zielonego Wzgórza), cykl sonetów, 
cykl nowelistyczny.  

30 Zob. K. Kuliczkowska, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 
1864 – 1918, Warszawa 1975. Por. także J. Pacławski, Zarys dziejów litera-
tury dla dzieci i młodzieży, [w:] J. Pacławski, M. Kątny, Literatura dla 
dzieci i młodzieży, Kielce 2004.  
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Korzeni powieści dla dziewcząt historycy literatury poszukują 
wśród romansów sentymentalnych i dydaktycznych, powiastek dy-
daktyczno–moralizatorskich czy powieści realistycznej. Zdaniem 
Anny Kruszewskiej-Kudelskiej u podłoża gatunku tkwią przede 
wszystkim: romans sentymentalny i angielska powieść realistyczna31. 
Jak zaznacza m.in. Krystyna Kuliczkowska, to z nich korzystała 
powieść dla dorastających panienek, zwana także powieścią dla pa-
nien lub powieścią pensjonarską, która rozwinęła się, w obecnie 
uformowaną, powieść dla dziewcząt32. 

Subgatunek - powieść dla dziewcząt33 - uważany jest za od-
mianę powieści dla młodzieży34. Do jego najistotniejszych wyznacz-
ników należą: fabuła osnuta wokół postaci nastolatki, dorastanie i 
pierwsze kłopoty sercowe, koncepcja świata przedstawionego odda-
jąca tło obyczajowe czasów, w których rozgrywa się akcja, szczęśli-
we rozwiązanie perypetii sercowych, doza delikatnego dydakty-
zmu35. Przedstawione wyróżniki łatwo można odnaleźć w utworze. 
W charakterze powieści tkwi też jej problematyka, w tym zwłaszcza: 
rozmaite doświadczenia życiowe wyrastającej z dzieciństwa boha-
terki, metody wychowawcze starej panny, dorastanie do samodziel-
ności, wzrastanie w miłości przybranej rodziny, codzienność pro-
wincjonalnej społeczności kanadyjskiej, różne typy ludzkie charakte-
rystyczne dla małomiasteczkowych czy wiejskich środowisk, prze-
łamywanie samotności itp.  

                                                 
31 A. Kruszewska-Kudelska, Polskie powieści dla dziewcząt po roku 

1945, Wrocław 1972, s. 14.  
32 K. Kuliczkowska, W szklanej kuli…, s. 103.  
33 Zob. Z. Brzuchowska, Powieść dla dziewcząt, [w:] Słownik literatury 

popularnej, pod red. T. Żabskiego, Wrocław 1997. Por. G. Skotnicka, Po-
wieść dla dziewcząt, [w:] Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, pod 
red. G. Leszczyńskiego i B. Tylickiej, Wrocław 2002.  

34 Por. A. Kruszewska-Kudelska, Polskie powieści dla dziewcząt po ro-
ku 1945, Wrocław 1972.  

35 Zob. E. Kruszyńska, Dydaktyczny charakter powieści dla dziewcząt w 
dwudziestoleciu międzywojennym, Toruń 2009. Por. także M. Graban-
Pomirska, Szkoła narzeczonych: o powieści dla dziewcząt w dwudziestole-
ciu międzywojennym, Gdańsk 2006. 
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O realistycznym charakterze utworu świadczy akcja, osadzona 
pod koniec XIX wieku36 (np. budowa kolei do Carmody, pierwsze 
loty balonem, kobiety nie głosują w wyborach), która rozgrywa się 
na kanadyjskiej Wyspie Księcia Edwarda. Kanadyjczyków zaprząta 
polityka (wizyta na wyspie premiera, przedstawiciela konserwaty-
stów, głową państwa jest angielska królowa - Wiktoria), nie są też 
wolni od religijnych sporów (protestanci a katolicy) czy trudności 
gospodarczych (bankructwo Banku Abbey). Niemniej informacje te 
przedstawione są jakby mimochodem, przede wszystkim wplatane w 
rozmowy i przygody powieściowych postaci. Stają się formą zwykłej 
edukacji (głównie za sprawą pani Linde), są więc naturalną koleją 
rzeczy w życiu młodziutkiej, uczącej się życia w uformowanej spo-
łeczności, dziewczynki.  

Uwaga czytelnika37 koncentruje się na pięknych przestrze-
niach, wyjątkowych zakamarkach, urokliwych miejscach kanadyj-
skiej wyspy. Wyspy dokładnie obejrzanej przez Anię i barwnie od-
malowanej przez narratora w jej poetyckim języku, w którym każda 
rzecz otrzymuje wyjątkowo plastyczną nazwę (np. Jezioro Lśniących 
Wód, Fontanna Driad, Dolina Fiołków, Las Duchów, Biała Droga 
Rozkoszy). Tak właśnie dziewczynka patrzy na świat i otaczającą ją 
przyrodę, tak też widzi miejsca, w których spędza najszczęśliwsze 
chwile swojego dzieciństwa. W Avonlea bowiem odnajduje dom, 
którego jeszcze nie miała. Poznajemy więc: dokładne usytuowanie 
miejscowości, miejscowe zwyczaje, naturę bohaterki, np. zachowa-
nie (nawet zachwyt) dziewczynki na widok ukwieconej alei w blasku 
zachodzącego słońca oraz emocjonalny stosunek Ani do Avonlea i 
Zielonego Wzgórza. Zaletą tej powieści jest ponadto subtelnie uka-
zany świat wewnętrzny dorastającego dziecka. Świat, dzięki któremu 
czytelnik zaczyna pojmować prawdę, że nie tylko dorośli wychowują 
dzieci, ale też dzieci pozwalają dorosłym powracać do świata zapo-

                                                 
36 I. Kaniowska-Lewańska, Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 

1864. Zarys rozwoju. Wybór materiałów, Warszawa 1973.  
37 G. Skotnicka, Odbiorca wpisany w dziewiętnastowieczne powieści dla 

dziewcząt, [w:] Miejsce dziecka w komunikacji literackiej, pod red. B. Żura-
kowskiego, Warszawa – Poznań 1989. 
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mnianych doznań i marzeń38. Trzeba tylko im i sobie na to pozwolić, 
a z pewnością samotność stanie się tylko terminem słownikowym.  

 

Streszczenie  
Samotnotnośc może mieć charakter częściowy lub całkowity . 

Szczególną formą samotności jest sieroctwo traktowane jako osa-
motnienie wywołane utratą domu rodzinnego oraz odseparowaniem 
od bliskich. Samotność Ani Shirley ma wymiar antropologiczny 
(dziewczynka jest wyjątkowa, wrażliwa, samotna), psychologiczny 
(ma niezaspokojone potrzeby, w tym zwłaszcza bezpieczeństwa i 
afiliacji), pedagogiczny (jako sierota jest wyizolowana). Kontekst 
socjologiczny zmienia się, gdy trafia do rodzeństwa Maryli i Mate-
usza Cuthbertów. Samotność Ani ewoluuje, z całkowitej przeobraża 
się w częściową.  

Słowa-klucze: samotność – sieroctwo – świat potrzeb - po-
wieść dla dziewcząt  

 

Summary 
Loneliness can be partial or complete. Being an orphan is a 

peculiar type of solitude as it is considered to be a kind of desolation 
rooted in the sense of bereavement, losing one's family and kin. Lo-
neliness of Anne Shirley has several dimensions: anthropological 
(the girl is unique, sensitive, alone), psychological (girl's unmet 
needs, especially the needs of security and affiliation), educational 
(she is isolated as an orphan). The sociological context, however, 
changes once she goes to the elderly siblings: Marilla and Matthew 
Cuthbert. Thus, Anne's loneliness evolves and turns from a complete 
into a partial one. 

Keywords: Loneliness; orphanhood; the world of needs - a 
novel for girls  
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Aneta Teichman 

 
Samotność jako zwierciadło prawdy o człowieku.  

Rozważania na podstawie biografii Jana Ekiera 
 
W niniejszych rozważaniach uwzględnionych zostanie kilka 

ogólnych wniosków na temat samotności wynikających z przemy-
śleń autorki dotyczących współczesnej jej wizji, która często bywa 
przedstawiana zbyt jednostronnie. Celem nadrzędnym niniejszej 
wypowiedzi jest skoncentrowanie się na tych fragmentach biografii 
Jana Ekiera, które ukazują jego samotność jako artysty. Takie ukie-
runkowanie rozważań ma służyć uwydatnieniu prawdziwości tezy, 
że samotność jest ważnym momentem w życiu człowieka, ponieważ 
stwarza okazję do wnikliwej i twórczej autorefleksji.  

W obecnych czasach samotność bywa demonizowana. Pod-
kreśla się, że człowiek jej doświadczający odczuwa wyobcowanie, 
tęsknotę, odrzucenie, niezrozumienie, niemożność nawiązania lub 
utrzymania stałych i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. O 
samotności mówi się także jako nieodłącznej towarzyszce ludzi sta-
rych i chorych. Taki rodzaj samotności jest dla człowieka trudnym 
doświadczeniem. Samotność ma także inne oblicze. Ukazuje się ono 
np. wtedy, gdy towarzyszy działaniom twórczym, pracy człowieka 
nad samym sobą i autorefleksji. Artyści potrzebują samotności i do-
ceniają jej znaczenie. Trudno wyobrazić sobie, by np. tworzenie 
koncepcji lub komponowanie dzieła muzycznego, albo jakiegokol-
wiek innego dzieła mogło odbywać się w rozproszeniu, szumie, czyli 
w warunkach utrudniających koncentrację myśli i pracę wyobraźni. 
Nie twierdzę, że samotność, w tym pierwszym ujęciu, nie jest zjawi-
skiem cechującym współczesne czasy i któremu należy w jakimś 
sensie przeciwdziałać, twierdzę natomiast, że o samotności w życiu 
człowieka, w tym drugim znaczeniu, mówi się niewiele, jakby o tym 
zapominając. Samotność rozumiana jako czas na działania ważne i 
wartościowe powinna mieć miejsce w życiu każdego człowieka, 
ponieważ poprzez autorefleksję może on pogłębić sfery intelektualną 
i duchową a także udoskonalić swoje dzieła. Samotność w takim 
znaczeniu to przywilej, to czas, który należy mądrze spożytkować.  
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Można byłoby zaryzykować stwierdzenie, że w życiu każdego 
człowieka pojawiają się krótsze lub dłuższe okresy samotności, które 
w przypadku jednych prowadzą do autodestrukcji, w przypadku in-
nych służą koncentracji sił i rozpoczęciu nowego, lepszego zazwyczaj 
etapu w życiu. Zwracało już na to uwagę wielu badaczy m.in. Mieczy-
sław Tomaszewski, który analizując przebieg życia artysty i wyodręb-
niając w nim ważne momenty podkreślił właśnie istnienie dwóch ob-
licz samotności. Samotność w znaczeniu pozytywnym, takim, która 
nie niszczy przeżywającego ją człowieka, pojawia się najpierw pod 
postacią „smugi cienia”, czyli „kryzysu zdrowia, zagrożenia egzysten-
cji materialnej, przejściowej niemocy twórczej, zwątpienia w sensow-
ność własnej drogi. Działa jako ostrzeżenie, jako memento. Zarazem – 
przynosi mobilizację pełni sił potrzebnych do przezwyciężenia zaist-
niałych zagrożeń”1. Samotność jest więc konieczna, by człowiek mógł 
dokonać niezbędnych rachunków, przeobrazić się lub umocnić w da-
nej postawie i światopoglądzie. Druga postać samotności zjawia się, 
jak zaznaczył Tomaszewski, pod koniec życia człowieka i jest to czas 
ostatecznego jego rozrachunku z samym sobą. Tomaszewski nazwał 
ten czas „momentem samotności i wyzwolenia”2: „Określam w ten 
sposób – pisze autor – cały kompleks przeżyć i doznań egzystencjal-
nych. Jest to więc chwila rozstań i pożegnań, wracania do przeszłości i 
wybiegania w przyszłość, moment nagłego ożywienia wspomnień i 
planów niemal irracjonalnych. Ale przede wszystkim moment dogłęb-
nego przeżycia samotności i wyzwolenia wyobraźni dążącej już ›ku 
nowym brzegom‹”3.  

Nie da się nie zauważyć, że różne mogą być rodzaje osamot-
nienia np. fizyczne, kiedy człowiek zostaje pozostawiony samemu 
sobie albo duchowe, kiedy jest wśród ludzi, ale przeżywa psychiczne 
osamotnienie. Podane w tym miejscu ujęcia i przykłady nie preten-
dują do tego, by być potraktowane jako w pełni charakteryzujące 
zjawisko samotności. Prawdopodobnie jednak, jak można zaobser-
wować, w życiu człowieka dominuje psychologiczne poczcie samot-

                                                 
1 M. Tomaszewski, Życie twórcy punkty węzłowe. Rekonesans. [w:] 

Chopin. Fenomen i paradoks. Szkice i studia wybrane. Gaudium, Lublin 
2009, s. 54. 

2 Tamże. 
3 Tamże. 
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ności. Rodzi się ono wtedy, gdy inni ludzie odsuwają się od niego, 
zaznaczając w ten sposób niezgodność linii myślenia i działań. 
Wówczas wystawiony na próbę, dogłębnie przeżywający osamotnie-
nie, postawiony w takiej, nowej dla siebie sytuacji człowiek albo 
rezygnuje z własnych planów i dołącza do grupy, albo wbrew woli 
innych stara się wytrwać w raz powziętych zamiarach. Wspomniano 
już, że niniejsze rozważania za punkt centralny obiorą biografię jed-
nego z najwybitniejszych polskich artystów XX i początku XXI wie-
ku Jana Ekiera. Wobec tego zarysowaną wyżej sytuację należy prze-
nieść na grunt życia i doświadczeń tego artysty. Jan Ekier nie był 
człowiekiem u którego natchnienie dominowało nad poczuciem real-
ności życia i działań. Nie był marzycielem, człowiekiem nadmiernie 
sentymentalnym. Jego talent i osobowość potrzebowały sprawdzianu 
w działaniach konkretnych i racjonalnych. Głębokie przeżycia emo-
cjonalne i uniesienia duchowe, o których czasem opowiadał4, pozo-
stawały pod władzą rozumu. W jego biografii można zauważyć dwa 
ważne momenty węzłowe, kiedy zdany został wyłącznie na własne 
siły. Zostaną tu one omówione, by pokazać postawę Ekiera wobec 
sytuacji, w jakich znalazł się.  

Jan Ekier przyszedł na świat w rodzinie inteligenckiej, w któ-
rej tradycja muzykowania kultywowana była od pokoleń. Jego ojciec 
Stanisław Ekier był znanym w Krakowie kompozytorem pieśni oko-
licznościowych, patriotycznych i muzyki do wodewilów Konstante-
go Krumłowskiego. Dokładał starań, by Jan5, podobnie jak on, za-
czął pasjonować się muzyką. Szybko przekonał się, że syn ma szcze-
gólne uzdolnienia w tym kierunku. Zadbał więc o to, by rozpoczął on 
regularną naukę gry na fortepianie pod kierunkiem profesjonalnego 

                                                 
4 Np. o przeżytym uniesieniu podczas wycieczki w góry: J. Ekier, Moje 

najgłębsze wzruszenie muzyczne. „Muzyka” 1936, nr 1-6. Albo o reflek-
sjach związanych z muzyką Fryderyka Chopina: J. Ekier, Czym jest dla 
mnie Chopin? „Ruch Muzyczny” 1949, nr 5/6. 

5 Jan Ekier miał młodszą od siebie siostrę Halinę, która również została 
cenionym muzykiem. Zdobyła wykształcenie pianistyczne u Olgi Stolfowej 
i Zbigniewa Drzewieckiego. Jako pedagog pracowała początkowo na sta-
nowisku asystenta w klasie prof. Z. Drzewieckiego w krakowskiej Pań-
stwowej Wyższej Szkole Muzycznej. W 1951 roku objęła własną klasę 
fortepianu i wykształciła wielu wspaniałych pianistów. 
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pedagoga. Wybór padł na szanowaną w Krakowie nauczycielkę Olgę 
Stolfową, która wykształcenie pianistyczne zdobyła u wielkich sław 
tamtych czasów Jerzego Lalewicza i Teodora Leszetyckiego. Pomi-
mo posiadania predyspozycji do kariery koncertowej, postanowiła 
poświęcić się pedagogice. Ucząc się pod jej kierunkiem Jan Ekier 
rozwijał swoje uzdolnienia pianistyczne oraz poszerzał horyzonty 
intelektualne. Uczęszczał na koncerty sławnych pianistów, jakie 
niekiedy odbywały się w tamtych latach w Krakowie. Każdy z nich 
był później omawiany na lekcji. Odnosił także własne sukcesy piani-
styczne. Występował m.in. w Sali Złotej w Domu Katolickim, sali 
koncertowej Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego oraz Sali 
Bolońskiego. Jego ówcześni mentorzy uznali, że powinien rozwijać 
się dalej w kierunku pianistycznym. Młody Ekier został więc, wraz z 
listem polecającym, wysłany do Warszawy do Kazimierza Sikor-
skiego, który skierował go z kolei do Zbigniewa Drzewieckiego. 
Przesłuchanie wstępne przedstawiło umiejętności pianistyczne Ekie-
ra w na tyle korzystnym świetle, że profesor zdecydował się przyjąć 
go do swojej klasy w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w 
Warszawie. Od jesieni 1934 roku Ekier rozpoczął naukę pod jego 
kierunkiem6. Był już wtedy pianistą mającym ukształtowany warsz-
tat oraz poglądy na muzykę w ogóle, jak również na kwestię wyko-
nawstwa pianistycznego. Zbigniew Drzewiecki miał jednak inne 
spojrzenie na grę na fortepianie. Wymagał więc, by jego student 
przyjął ten sam punkt widzenia i przekształcił swój styl wykonaw-
czy. Ekier był zaskoczony postawą Drzewieckiego – jego stanow-
czość w dążeniu do zmiany aparatu gry studenta podważyła w tym 
drugim wiarę we własne umiejętności. Ekier przeżywał wtedy am-
biwalentne uczucia i również wiele dziesiątków lat później, kiedy 
wspominał tę sytuację, pozostały one niezmienne. Konieczność 
transformacji była dla niego w pewnym sensie wstrząsem, który 
spowodował zachwianie dotychczasowej postawy, podważenie prze-
konań o samym sobie i wartości swoich umiejętności – jako student 
pierwszego roku oczekiwał pracy nad poważnym repertuarem, kon-

                                                 
6 Należy wspomnieć, że Jan Ekier studiował równocześnie pianistykę w 

klasie prof. Z. Drzewieckiego oraz kompozycję pod kierunkiem prof. K. 
Sikorskiego. Wątek pianistyczny został tu jednak bardziej uwydatniony, co 
uzasadnia przyjęty kierunek niniejszych rozważań.  
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certów, konkursów a tymczasem kazano mu wrócić się do podstaw i 
ćwiczyć gamy oraz wprawki. Zaufał jednak swojemu nowemu na-
uczycielowi. Wiara w słuszność decyzji pozwoliła mu skoncentro-
wać się na pracy nad aparatem, uwieńczonej powodzeniem i po-
chwałą profesora. Należy nadmienić, że Drzewiecki był ważną osobą 
w życiu Ekiera, wspierał go w działaniach koncertowych, pomógł w 
uzyskaniu prywatnego stypendium a co najważniejsze zaproponował 
Ekierowi udział w III Konkursie Chopinowskim, który przyniósł mu 
ósmą nagrodę. Pozytywne opinie o grze młodego pianisty wypowie-
dzieli m.in. Jerzy Żurawlew, Aleksander Michałowski, Karol Stro-
menger i Konstanty Regamey, który omawiając na łamach prasy 
występy finałowe podkreślił, że: „Na rozgrywkach eliminacyjnych 
niewątpliwie bardziej po chopinowsku grał od niego [Witolda Mał-
cużyńskiego] Ekier, który też zasługiwał na miejsce najlepszego 
Polaka w Konkursie”7. Po Konkursie Chopinowskim Ekier otrzy-
mywał wiele propozycji koncertowych, co dostarczało mu satysfak-
cji. Jednak mimo odniesienia wspaniałego, międzynarodowego suk-
cesu, zmagał się z narastającym niepokojem dotyczącym jego gry. 
Coraz wyraźniej odczuwał bowiem niedostatki swoich umiejętności 
wykonawczych i uważał, że pod tym względem daleko mu było do 
doskonałości. Znamienne jest to, że nikt poza nim samym żadnych 
uchybień w jego grze nie dostrzegał. W żadnej z recenzji konkurso-
wych nie było mowy o jakichkolwiek niedoskonałościach wykonaw-
czych. Ekier jednak uważał inaczej. Po uzyskaniu dyplomu Konser-
watorium postanowił porozmawiać z Drzewieckim. Liczył na wspar-
cie i rady, dzięki którym mógłby rozwiązać swój problem, ale za-
wiódł się. Profesor nie rozumiał jego wątpliwości, co więcej, powo-
łując się na sukces Ekiera na Konkursie stwierdził, że jest to niepod-
ważalny dowód na to, iż jego umiejętności pianistyczne są bez zarzu-
tu. Ekier znalazł się w trudnym położeniu, ponieważ rzeczywiście 
fakty, czyli nagroda i opinie o jego grze, przeczyły jego odczuciom. 
Nie znalazł zrozumienia i wsparcia, na które liczył, mimo tego był 
wierny swojej intuicji i przekonaniom. Analizując swoje problemy 

                                                 
7 K. Regamey, Finał Konkursu Chopinowskiego. „Prosto z Mostu” 

1937, nr 14, s. 7.  
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doszedł do wniosku, że „nie umie grać na fortepianie”8. Ta myśl 
pojawiła się w pierwszych miesiącach II wojny światowej, wtedy 
rozpoczął swoją samotną pracę nad warsztatem pianistycznym. Istotą 
problemu było to, że im dłużej grał, tym gorsze uzyskiwał efekty, 
potrzebował zbyt dużo czasu na opanowanie nowych utworów, po-
nadto odczuwał pewną niewygodę wykonawczą, którą określił jako 
sztywność. Rozwiązanie węzłowych kwestii wymagało zrewidowa-
nia wszystkich elementów wykonawstwa pianistycznego. Analizując 
je, Ekier szukał przyczyny własnych niepowodzeń, szukał błędu, 
którego wyeliminowanie umożliwiłoby mu mistrzowskie opanowa-
nie sztuki gry. Należy podkreślić, że o to właśnie Ekierowi chodziło 
– wraz z rozwojem intelektualnym i duchowym zrozumiał bowiem, 
że ma wiele do powiedzenia w muzyce, ale jego dążenie do mistrzo-
stwa artystycznego krępował niedostatecznie rozwinięty, wrażliwy, 
podatny na sugestie umysłu aparat gry. Stąd właśnie zrodziło się 
silne pragnienie dalszego rozwoju. W przypływie nadziei sądził, że 
autokorektę przeprowadzi w ciągu kilku miesięcy, zajęła ona jednak 
kilka lat. Ekier nie był niecierpliwy, nie spieszył się. Wnikliwie ob-
serwował i analizował swój styl pianistyczny, przemyśliwał swoje 
podejście, uświadamiał sobie sposób gry, zasady jakim był wierny i 
zastanawiał się, które z nich należy zmienić. W tej żmudnej, wyma-
gającej wielkiego wysiłku intelektualnego pracy był sam, ale samot-
ność była mu wtedy potrzebna, w innej sytuacji nie zdołałby uzyskać 
tak silnej koncentracji umysłu na problemie, który chciał rozwiązać. 
Doszedł wreszcie do wniosku, że w jego grze i jego postawie brakuje 
naturalności. Przekonał się, że jest to przeszkoda, która uniemożliwia 
rozwój aparatu gry i ukształtowanie go w taki sposób, by dzięki swo-
jej swobodzie i giętkości mógł sprostać rozmaitym zagadnieniom 
technicznym i koncepcjom artystycznym. Ekier systematycznie po-
zbywał się więc napięcia w swojej grze i postawie. Przekształcenie 
stylu wykonawczego, jakiego dokonał sam, przyniosło oczekiwane 
odprężenie dostrzegalne zarówno na płaszczyźnie wykonawczej – 
czysto technicznej, jak i muzycznej – prowadzenie frazy, operowanie 
szeroką dynamiką i zróżnicowaną barwą. Efekty zostały zauważone i 
docenione przez Drzewieckiego, co dla Ekiera znaczyło wiele.  

                                                 
8 Por. J. Ekier, „Autoreferat muzyka”. [w:] A. Teichman, Jan Ekier. 

FWN-PWM, Warszawa-Kraków 2013, s. 456. 
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Dogłębne przeżycie samotności, poczucie niezrozumienia i 
świadomość tego, że jeśli nie uda mu się znaleźć rozwiązania, dalsza 
jego kariera pianistyczna nie będzie miała szans na realizację, było 
dla Ekiera silnym doświadczeniem życiowym. Należy tu zwrócić 
uwagę, że mimo niesprzyjających okoliczności potrafił skoncentro-
wać się na zadaniu. Wystarczyło mu samozaparcia, by dotrzeć do 
istoty problemu i go rozwiązać. Niewątpliwie był to moment prze-
łomowy w jego życiu, ponieważ przyniósł mu prawdę o samym so-
bie. Ekier odczuł siłę własnych uzdolnień i poznał miarę osobowo-
ści. Nauczył się, by w trudnych chwilach polegać na samym sobie. 
Wskutek tych doświadczeń nie stał się jednak samotnikiem, cenił 
sobie możliwość współpracy.   

Kilka lat później Ekier znalazł się w trudnej, lecz znacznie 
bardziej złożonej sytuacji. W pierwszym przypadku, omówionym 
wyżej, rozwiązanie problemu zależało wyłącznie od jego inteligen-
cji, dociekliwości i determinacji w dążeniu do celu, w drugim przy-
padku, wywołanie pozytywnego biegu wydarzeń zależało od wielu 
osób, na których decyzje był zdany. Mowa o Wydaniu Narodowym 
Dzieł Fryderyka Chopina, czyli pierwszej w świecie kompletnej 
urtekstowej edycji utworów kompozytora, której koncepcję przed-
stawił Ekier już w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku. 
Występując z tym projektem liczył na wsparcie ze strony środowiska 
muzycznego i Towarzystwa im. Fryderyka Chopina – instytucji, 
która za cel swoich działań obrała popularyzowanie dorobku pol-
skiego twórcy. Pomysł był na tyle oryginalny, że wzbudził zaintere-
sowanie w sensie ogólnym, jednak nic więcej, a przecież z realizacją 
takiego przedsięwzięcia wiązało się wiele spraw chociażby zgroma-
dzenie i zewidencjonowania rozproszonych po świecie źródeł chopi-
nowskich oraz opracowanie naukowych metod redagowania tekstu 
nutowego, co miało doniosłe znaczenie. Większość bowiem wcze-
śniejszych edycji spotkała się z krytyką muzykologów z tej m.in. 
przyczyny, że realizowane były przy użyciu nienaukowych metod, 
co przeszkodziło w uzyskaniu dobrych skutków, czyli przedstawie-
niu dzieła Chopina w wersji w pełni autentycznej. Ekier zgłosił chęć 
opracowania edycji opartej na metodach naukowych, postawił sobie 
za cel odnalezienie intencji kompozytora i jej przedstawienie. Od 
zgody Rady Naukowej TiFC-u zależała jednak przyszłość edycji. 
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Ekier uzasadniał, że najwyższy już czas podjąć takie działania. Był w 
tym jednak całkowicie osamotniony. Ogrom zadania przytłoczył 
muzyków, którzy początkowo wykazali zainteresowanie przedsię-
wzięciem, a ci, którzy byli jego sojusznikami nie mieli wtedy dosta-
tecznej siły przebicia. Ponadto, w tym czasie wydawano edycję cho-
pinowską, którą sygnował swoim nazwiskiem Ignacy Jan Paderewski 
– „Dzieła Wszystkie Fryderyka Chopina” miały być ostatnim sło-
wem w dziedzinie edytorstwa chopinowskiego. Tak się jednak nie 
stało, ponieważ już pierwsze zeszyty pokazały, że zasady, o jakie 
oparto pracę nad edycją, nie odpowiadały współczesnym wymogom, 
gdzie intencja twórcy stoi na pierwszym miejscu a wszystkie działa-
nia redaktora mają polegać na jej trafnym uchwyceniu. Edycja pod 
redakcją m.in. Paderewskiego ukazywała się na bieżąco w kolejnych 
powojennych latach, a Ekierowi zalecano cierpliwość. Argumenty, 
jakie przedstawiał na zebraniach Rady Naukowej były przyjmowane 
z chłodną obojętnością, a nawet niechęcią, którą ukrywano niekiedy 
pod maską dobrego wychowania. Kiedy wytknął wcześniejszemu 
wydaniu brak naukowych podstaw, w odpowiedzi postawiono przed 
nim zadanie przedstawienia zestawu takich metod, które miałyby 
zostać zastosowane w edycji, o której zaistnienie się upominał. Ekier 
takie metody przedstawił opierając się na teorii Konrada Górskiego, 
co było pomysłem nowatorskim. Metody naukowe stosowane w 
dziedzinie edytorstwa dzieł literackich dostosował do dziedziny edy-
torstwa muzycznego. Wcześniej przed Ekierem nikt tego nie zrobił, a 
dzięki temu edytorstwo chopinowskie zostało wprowadzone na zu-
pełnie nowy, naukowy tor, dający szansę uzyskania wartościowych 
efektów. Przy użyciu różnych argumentów próbowano jednak odsu-
nąć pomysł Ekiera. Od 1946 roku, kiedy to po raz pierwszy wystąpił 
z projektem urtekstu chopinowskiego, aż do 1957 roku Ekier zabie-
gał o zgodę na realizację wydania. W końcu to się udało – projekt 
został przyjęty przez Radę Naukową, ale Ekier nadal niewielu miał 
stałych sojuszników. Samotność w walce o urtekst wyrażała się nie-
zrozumieniem ze strony środowiska muzycznego, niechęcią, jaką mu 
okazywano, lekceważeniem, stawianiem nierealnych wymagań. 
Ekierowi trudno było zrozumieć, dlaczego koncepcja wydań urtek-
stowych, która z entuzjazmem była realizowana już na zachodzie 
Europy, w Polsce nie została doceniona. Kiedy wywalczył zgodę na 
realizację projektu i zapewnił sobie wsparcie ze strony instytucji 
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chopinowskich, miał nadzieję, że Wydanie Narodowe ukaże się w 
komplecie w ciągu kilku najbliższych lat. W 1959 roku Wydanie 
zostało zatwierdzone mocą uchwały państwowej, a na 1960 rok – 
150 rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, zapowiedziano ukazanie 
się pierwszego tomu. Jednak wskutek różnych okoliczności Ballady 
nie zostały wydane zgodnie z planem. Ekier stale musiał zmagać się 
z różnymi utrudnieniami. Kiedy bowiem projekt został zatwierdzony 
a Ekier opracował koncepcję i dostosował naukowe metody, okazało 
się, że grupa osób, które początkowo deklarowały chęć współpracy, 
zupełnie rozpierzchła się i został z ogromnym projektem całkowicie 
sam. W jednym z wywiadów wspomniał, że chociaż Wydanie Naro-
dowe to przedsięwzięcie o randze państwowej, o ogromnym znacze-
niu dla światowej chopinistyki, zwiastujące przełom w tej dziedzinie, 
to było jednak zupełnie inaczej traktowane niż podobne projekty 
realizowane w tym czasie w Polsce. Nie mógł tego zrozumieć, dla-
czego nie zapewniono mu dobrych warunków do pracy i dlaczego 
wciąż napotykał na przeszkody. Ekier miał o to żal. Nie jest to miej-
sce na szczegółowe omawianie dziejów edycji, ale należy zaznaczyć, 
że momentów kryzysowych było tu wiele. Każdy z nich był dla 
Ekiera trudną przeszkodą do pokonania. Chodziło bowiem m.in. o 
brak współpracowników oraz wstrzymanie dotowania edycji. W 
każdym przypadku Ekier stawał wobec dylematu – co dalej? Każdy 
kryzys udało mu się pokonać. Oparcie znalazł w sobie samym i swo-
ich najbliższych – rodzina bowiem wsparła Ekiera w realizacji Wy-
dania Narodowego. Korzystając dostępnych mu środków co jakiś 
czas ogłaszał nowy tom dzieł Chopina. W końcu środowisko mu-
zyczne zrozumiało wagę przedsięwzięcia i z uznaniem zaczęło pod-
chodzić do pracy Ekiera. Również jego studenci w Państwowej 
Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie włączyli się w prace edy-
torskie a w późniejszym okresie zyskał stałego współpracownika w 
osobie Pawła Kamińskiego i w ten sposób doprowadził to ogromne i 
niezwykle wartościowe wydanie do końca. W 2010 roku Ekier 
przedstawił komplet wydania – wszystkie dzieła Fryderyka Chopina 
opracowane według zasad edycji urtekstowych przedstawiające w 
pełni autentyczny tekst nutowy. Wielka praca została uwieńczona 
wielkim sukcesem. 
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Omówione zostały tu dwie kryzysowe sytuacje z życia wybit-
nego artysty, w obu przypadkach decyzje dotyczące dalszych działań 
podejmował w samotności. Mógł wycofać się lub dążyć do realizacji 
celu. W pierwszym przypadku, gdyby nie podjął pracy nad własnym 
warsztatem wykonawczym, nie zostałby z pewnością pianistą cenio-
nym w kraju i za granicą. W przypadku drugim, gdyby nie stawił 
czoła przeciwnościom, gdyby uląkł się ogromu pracy, ugiął się pod 
naciskiem, uległ presji środowiska, nie byłoby prawdopodobnie cho-
pinowskiego urtekstu – dzieła Chopina nie przemówiłyby do nas 
pięknem swej prawdy, jaka przez wiele dziesięcioleci skrywana była 
pod płaszczem obcych naleciałości i błędów. Ekier uważał, że pe-
wien etap realizacji Wydania Narodowego był „przebijaniem się 
przez mur niechęci, obojętności i niewiedzy”9. Samotność jakiej 
doświadczył i która dotknęła go bardzo, nie złamała w nim woli 
działania. Czas, kiedy z konieczności musiał pracować sam a przede 
wszystkim zdecydować jak postąpić, wykorzystał na przemyślenia. 
Refleksja była stałym elementem jego działań. Z założenia angażo-
wał się w inicjatywy wartościowe, takie, które przyniosą pożytek 
innym. Ekier umiał zamienić samotność w pierwszym znaczeniu, 
czyli wyrażającą się odrzuceniem, niezrozumieniem, niechęcią w 
samotność drugiego typu, która sprzyja refleksji, koncentracji, 
wzmaga siłę ducha i pomaga wytrwać przy rozpoczętym działaniu. 
Być może właśnie w jednej z chwil samotności, kiedy zastanawiał 
się nad przyszłością przypomniał sobie słowa Chopina: „Skończyłem 
dziś Fantazją – i niebo piękne, smutno mi na sercu – ale to nic nie 
szkodzi. Żeby inaczej było, może by moja egzystencja nikomu na nic 
się nie przydała”10 i odnalazł w nich pewność, że warto, a nawet 
należy dążyć do wcielania w czyn pomysłów wartościowych a sa-
motność w pracy powinna pomóc odnaleźć drogę wiodącą ku wyży-
nom sztuki. 

 
Streszczenie 
Samotność to temat wiąż aktualny, ponieważ dotyczy wielu 

osób i wielu sytuacji. Mówi się, że samotność jest zjawiskiem cha-

                                                 
9 Fragment rozmowy autorki z prof. J. Ekierem. Warszawa 18.04.2008.  
10 Za: Korespondencja Fryderyka Chopina. Zebrał i opracował B. E Sy-

dow. PWM, Warszawa 1955. T. II, s. 45-46. 
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rakteryzującym wysoko rozwinięte społeczeństwa, w których ludzie 
wolą komunikować się przez urządzenia elektroniczne. Nie cenią 
sobie kontaktów międzyludzkich lub, co gorsza uważają, że nie są 
one ważne. Tymczasem jakość relacji międzyludzkich istotnie 
wpływa na życie człowieka czyniąc je satysfakcjonującym lub wręcz 
trudnym do zniesienia. Samotność często bywa przedstawiana jako 
zjawisko, któremu należy przeciwdziałać i niewątpliwie jest to 
prawda. Jednak istnieje pewien pożądany rodzaj samotności, o któ-
rym mówi się na ogół niewiele. Jest to czas w życiu człowieka, który 
służy autorefleksji lub pracy twórczej. Samotność bywa różnie prze-
żywana i różny też ma wpływ na człowieka. Chciałabym więc przed-
stawić to zagadnienie w aspekcie biografii Jana Ekiera jednego z 
najwybitniejszych polskich artystów XX i początku XXI wieku.  

Słowa-klucze: Ekier, samotność, muzyka, Chopin 
 
Summary 
Solitude as a mirror reflecting the truth about mankind. A 

study based on the biography of Jan Ekier 
Solitude is a common subject since it concerns a great number 

of people and situations. It is said that solitude is a phenomenon tied 
to highly advanced societies, where people prefer to communicate 
with each other by means of electronic devices. Those people do not 
hold interpersonal contacts in high esteem or, what is even worse, 
they claim that they are meaningless. However, the quality of human 
relations significantly influences the lives of men, making them ei-
ther satisfactory of downright unbearable. Solitude is often depicted 
as a reality which is to be fight against, and that is undoubtedly true. 
However, there exists a certain kind of loneliness which is rather 
rarely talked about. It is a time in a human life which benefits self-
reflection or creative work. Solitude can be experienced in different 
ways and its impact on a human being is varied. I would like to 
present this issue in terms of the biography of Jan Ekier, one of the 
most remarkable Polish artists of the 20th and 21st century. 

Keyword: Ekier, solitude, music, Chopin 
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Kinga Solewicz 

 
Samotność dziecka w wybranych baśniach  

Hansa Christiana Andersena 
 

1. Samotność 
Artykuł, zatytułowany Samotność dziecka w wybranych ba-

śniach Hansa Christiana Andersena chciałabym poświęcić postaci 
dziecka oraz jego problemom związanym z samotnością w okresie 
dzieciństwa. Zagadnienie zilustruję posługując się następującymi 
utworami Andersena: Brzydkie kaczątko, Dziewczynka z zapałkami, 
oraz Choinka. Zaprezentuję również powiązanie powyższych utwo-
rów z biografią baśniopisarza i jego trudnym dzieciństwem. 

Bogusław Dunaj podaje, że samotność to: 
Odczuwany stan braku towarzystwa bliskiej osoby, opuszcze-

nia przez innych; bycie samotnym; też: życie, przebywanie w od-
osobnieniu bez rodziny, przyjaciół1. 

 

W Nowym słowniku języka polskiego podane jest również, że 
samotny człowiek to człowiek: 

1. (…) żyjący z daleka od ludzi, pozbawiony towarzystwa i bli-
skości innych, niemający rodziny, bliskich; opuszczony, osamotnio-
ny; 2. znajdujący się gdzieś całkiem sam, zdany na samego siebie; 3. 
dziejący się, prowadzony bez towarzystwa lub bez pomocy, wsparcia 
innych; 4. niemający żony (niemająca męża); 5. niemający w nikim 
oparcia, działający samemu; 6. znajdujący się z dala od ludzkich 
siedzib, od innych tego samego rodzaju obiektów; odosobniony, 
ustronny2. 

Samotność to stan, który doskwiera wielu ludziom z różnych 
powodów, jednak osoba dorosła z mniejszym bądź większym powo-
dzeniem jest w stanie sobie z nią poradzić. Inaczej jest z dziećmi. Sa-
motność jest szczególnie dla nich dotkliwa, ponieważ dzieci bardzo 
często nie rozumieją, dlaczego przebywają w odosobnieniu, są izolo-
wane od reszty społeczeństwa, lub nie posiadają rodziny, czy przyja-

                                                 
1 Nowy słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaja, [b.m.] 2005, s. 622. 
2 Ibidem. 
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ciół. Bardzo często dziecko cierpi z powodu samotności mając pełną 
rodzinę, jednak taką, która nie zapewnia mu wystarczającego poczucia 
bezpieczeństwa, czy bliskości. Ta świadomość jest wyjątkowo smutna 
zważywszy na to, iż powinno być inaczej. Najbliżsi, czyli rodzina 
winna zapewnić dziecku szczęśliwe dzieciństwo, wypełnione bezgra-
niczną miłością. Jednak zjawisko osamotnienia dziecka w rodzinie 
zdarza się często w wyniku braku emocjonalnej więzi między rodzi-
cem, a dzieckiem, stosowanie niewłaściwego systemu nagród i kar w 
procesie wychowania, czy autokratyzm w wychowaniu. Czynnikiem 
powodującym osamotnienie może być dysfunkcyjność rodziny, wy-
stępowanie zjawisk patologicznych, czy choroba lub niepełnospraw-
ność dziecka. Dziecko z zaburzeniami w rozwoju często odczuwa 
osamotnienie i własną inność3.  

Marta Kowalewska, Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz pod-
kreślają, że: 

Przedstawione (…) czynniki życia rodzinnego, warunkujące 
samotność dziecka, nie zawsze z nią współwystępują. Nie można też 
lekceważyć wpływów środowiska społecznego oraz uwarunkowań 
osobistych dziecka. Niemniej, to właśnie różnorodność interakcji i 
sytuacji, które stwarza życie rodzinne, przyczynia się do odczuwania 
subiektywnego poczucia samotności dzieci wśród ludzi4. 

Problem samotności dziecka stał się również przedmiotem 
rozważań jednego z największych i najsławniejszych baśniopisarzy, 
czyli Hana Christiana Andersena. Spod jego pióra wyszło wiele 
pięknych, pouczających i często bardzo smutnych baśni, które opo-
wiadają o trudnym dzieciństwie. Małoletni bohaterowie na kartach 
tychże utworów przeżywają wiele ciężkich i niezrozumiałych dla 
nich przygód, zdarzeń, sytuacji, podczas których pozostają całkowi-
cie zdani na siebie, opuszczeni przez rodzinę i przyjaciół. 

 

                                                 
3 M. Kowalewska, A. Goździalska, J. Jaśkiewicz, Cierpienie w samotno-

ści wśród ludzi – o samotności dziecka we współczesnej rodzinie, 2013, 
(online) WWW: 
https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/723/-
Go%C5%BAdzialska_Anna_Cierpienie_w_samotnosci_wsrod__ludzi_201
3-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp 03.10.2016). 

4 Ibidem. 
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2. Odmienność brzydkiego kaczątka przyczyną samotności 
i izolacji 

Hans Christian Andersen dużo miejsca w swoich baśniach po-
święcił dzieciom i ich relacjom z resztą „świata”. Bardzo dokładnie, 
szczegółowo przedstawiał postać dziecka, które doświadcza uczucia 
odrzucenia i osamotnienia.  

Bohaterami baśni Brzydkie kaczątko5 są zwierzęta mające 
ludzkie cechy. Andersen w tym utworze przedstawia zachowania 
ludzkie spersonifikowane u zwierząt. Małe, brzydkie kaczątko za-
chowuje się tak jak osamotnione, biedne, wytykane palcami dziecko, 
które nie rozumie sytuacji, w jakiej się znalazło. Natomiast zwierzęta 
żyjące w gospodarstwie są zaprezentowane w baśni jak społeczność, 
która nie akceptuje inności i prześladuje jednostki wyróżniające się 
od pozostałych.  

Baśń rozpoczyna się w chwili, kiedy matka-kaczka wysiaduje 
jaja i z niecierpliwością czeka na kaczęta. W końcu wszystkie sko-
rupki zaczęły kolejno pękać i wychodziły z nich śliczne, małe, żółte 
kaczuszki. Jednak z największego jajka wciąż nie wychodziło ostat-
nie pisklę, ku zmartwieniu matki-kaczki, dlatego też musiała je nadal 
wysiadywać. Nawet jedna z odwiedzających ją koleżanek poradziła, 
aby porzucić duże jajo, ponieważ może być to dziecko indycze, z 
którym będą problemy z pływaniem. Na szczęście duże jajo drgnęło 
i w końcu pękło: 

Pip, pip! – zapiszczało pisklątko i wylazło; było bardzo duże i 
brzydkie. Kaczka przyjrzała mu się. – Jakież to kaczątko jest duże – 
powiedziała. – Niepodobne do żadnego innego6. 

Nie było to pisklę indycze, ponieważ świetnie pływało, więc 
ucieszona matka postanowiła iść z dziećmi na pierwszy spacer. Nie-
stety już tego samego dnia inne zwierzęta we wsi zauważyły „in-
ność” największego kaczątka. Jedna z kaczek podfrunęła do szarego 
kaczątka i dziobnęła je w kark, a inne mówiły głośno: 

Fe, jak wygląda tamto kaczątko! Nie chcemy go tu mieć po-
między nami!7  

                                                 
5 H. Ch. Andersen., Baśnie, przeł. S. Beylin, J. Iwaszkiewicz, cz. I , 

Warszawa 1985, s. 140-145. 
6 Tamże, s. 140. 
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Matka broniła syna, ale sama zastanawiała się, dlaczego jest 
on taki brzydki. Z każdym dniem było jeszcze gorzej: 

(…) zarówno kaczki, jak kury dziobały, potrącały, kopały i wy-
śmiewały biedne kaczątko, które ostatnie wykluło się z jajka i było 
takie brzydkie. (…) Wszyscy prześladowali biedne kaczątko, nawet 
rodzeństwo było bardzo niedobre dla niego8. 

Zrozpaczony malec nie mógł zrozumieć, czemu reszta spo-
łeczności nie może go zaakceptować, przecież jest dobrym kacząt-
kiem, które kulturalnie się zachowuje. Osamotnienie i rozpacz szare-
go pisklęcia sięgnęła zenitu w chwili, gdy matka-kaczka nie mając 
już siły bronić syna, powiedziała: 

- Byłoby lepiej, żebyś sobie poszedł gdzieś daleko!9 
Dla małego kaczątka usłyszeć takie słowa od swojej własnej 

matki było czymś strasznym. W tej chwili cały jego świat runął. 
Dopóki miał po swojej stronie matkę, znosił obelgi, szturchania i 
groźby, jednak teraz pozostał całkiem sam na świecie – jak palec. 
Biedne kaczątko nie wiedziało, co ma robić i dokąd pójść, ale wie-
działo, że dalej już nie może zostać na podwórzu. Zmartwiony i zre-
zygnowany maluch ucieka, więc z rodzinnej wsi, postanawiając, że 
już nigdy tutaj nie wróci.  

Kaczątko długo wędrowało, aż dotarło na bagna. Tam do-
strzegło stado dzikich kaczek, które niestety padły łupem myśliwych. 
Przerażony maluch po ustaniu strzałów ruszył w dalszą podróż, gdy 
tylko ustały strzały. Wędrował tak długo, aż dotarł do małej chatki 
starej kobiety. Mieszkała ona z kotem, oraz kurą, które potrafiły 
„zadowolić” gospodynię. Niestety kaczątko nie było tam szczęśliwe, 
staruszka kazała mu znosić jaja, a ono nie potrafiło. Natomiast zwie-
rzęta mieszkające w domku ciągle się wymądrzały i dokuczały mu 
swoimi przechwałkami. Ponadto mały bohater bardzo szybko zaczął 
tęsknić za błękitną wodą i świeżym powietrzem, więc opuścił cha-
łupkę.  

Całą jesień biedne kaczątko spacerowało po polach i pływało 
w stawach lub jeziorach, odczuwając ogromną samotność. Któregoś 
dnia zobaczyło stado pięknych, białych łabędzi i zapragnęło być 

                                                                                                        
7 Ibidem, s. 141. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem, s. 142. 
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podobnym do nich. Po jesieni nastała sroga zima, podczas której 
bohater wiele wycierpiał. Był nawet bliski śmierci, po tym jak woda 
w stawie zamarzła i biedak przymarzł do tafli lodu. Na szczęście 
obok stawu przechodził chłop i widząc wyziębionego ptaka, zabrał 
go do swojego domu. Bohater ogrzał się w domku i błyskawicznie 
doszedł do siebie. Jednak był tak bardzo wystraszony – bał się dzie-
ci, oraz żony gospodarza – że szybko uciekł z chaty, zaszywając się 
na bagnach w sitowiu.  

Dla kaczątka zima była podwójnie trudna, zarówno ze wzglę-
du na ciężkie warunki atmosferyczne, jak i na jego stan ducha. Szary 
ptak czuł się bardzo samotny i niekochany, nie widział dla siebie 
żadnej nadziei na poprawę swego beznadziejnego losu. Samotność to 
było jedyne uczucie, które towarzyszyło mu od początku jego istnie-
nia. Bohater wiedział, że w społeczeństwie nie ma miejsca dla „od-
mieńca”. Przecież nawet matka-kaczka, w której szukał oparcia i 
pocieszenia, wybiera w końcu społeczność, rezygnując z walki o 
poprawę losu dziecka. Matka na skutek prześladowań i drwin z jej 
dziecka, postępuje wbrew instynktowi i odrzuca szare kaczątko 
zgodnie z wolą większości. Dzieje się tak, dlatego że: 

Odmieńca dotyka olbrzymia niesprawiedliwość, bo zostaje od-
rzucony nie z powodu czegoś co zrobił, a samego faktu niedostoso-
wania do Społeczności10.  

Malec tego nie potrafi zrozumieć, a zachowanie matki-kaczki 
rani jego dobre serduszko, które tak bardzo potrzebowało pomocy i 
miłości matczynej. Jednak za całą sytuację nie obwinia ani swojej 
rodziny, ani zwierząt z podwórka, tylko siebie. Bohater uważa, że 
jest tak brzydki, iż nie zasługuje na miłość i pragnie być kimś innym, 
niż jest. Któregoś dnia zauważa piękne łabędzie, i od tej pory chce 
być jednym z nich. Jego głęboka samotność, skutkuje tym, że ka-
czątko decyduje się na śmierć.  

Kiedy nadchodzi piękna, słoneczna wiosna ptak po raz drugi 
dostrzega cudowne, a wręcz idealne łabędzie, które to pływają w 
stawie. Bohater postanawia do nich podpłynąć, aby go zadziobały i 

                                                 
10 A. ‘Lawenda’ Solun, Biegnąca z wilkami, 2012 (online) WWW: 

https://biegnaczwilkami.wordpress.com/-2012/04/05/odcinek-2-brzydkie-
kaczatko-o-matce-wygnaniu-i-potrzebie-przynaleznosci/ (dostęp 11.10.2016). 
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wreszcie skończyły jego marny, samotny żywot. Nieszczęśliwy ptak 
spuszcza głowę i czeka na śmierć, ale w tej samej chwili dostrzega 
swe odbicie w tafli wody. Ku swemu ogromnemu zdziwieniu widzi 
swoje odbicie, które wcale już nie przypomina brzydkiego, szarego 
kaczątka. Inne ptaki w stawie od razu wyraziły swój zachwyt nad 
jego wyglądem, a dzieci widząc nowego łabędzia, wołały: 

- Ten nowy jest najładniejszy. Taki młody i piękny!11 
Pierwszy raz w życiu młody ptak poczuł się szczęśliwy i ak-

ceptowany. Nie mógł w to uwierzyć, iż los się do niego wreszcie 
uśmiechnął, nie wiedział jak ma się zachować, dlatego też: 

Schował głowę pod skrzydła i sam nie wiedział, co się z nim 
dzieje; był zbyt szczęśliwy, ale wcale nie dumny, gdyż dobre serce nie 
bywa nigdy pyszne; myślał o tym, jak go prześladowano i wyszydza-
no, i słuchał, jak wszyscy teraz mówili, że jest najpiękniejszym ze 
wszystkich pięknych ptaków12. 

 
3. Bezgraniczna samotność dziecka w baśni Dziewczynka z 

zapałkami 

Baśń Hansa Christiana Andersena pt. Dziewczynka z zapałka-
mi to wzruszająca opowieść o ogromnej samotności, niesprawiedli-
wości, ale i w pewien sposób także o nadziei. 

Bohaterką utworu jest mała, biedna dziewczynka, która boso, 
bez ciepłego ubrania idzie ulicami miasta w wigilię Nowego Roku. 
W starym fartuchu niesie wiązki zapałek, które chciała sprzedać, lecz 
nikt ich nie kupował. Nie mogła wrócić do domu bez pieniędzy, 
gdyż ojciec jej zabronił. W domu dziewczynki nie było ciepła, ani 
miłości, rodzice nie dbali o jej los. Dziecko wiedziało, że nie ma po 
co wracać do swej chałupki, dopóki czegoś nie sprzeda, inaczej wy-
rodny ojciec znów ją zbije. Dziewczynce było nie tylko bardzo zim-
no, ponieważ cały czas padał śnieg i dodatkowo zaczynało się już 
ściemniać, ale było jej również ogromnie smutno. Były bowiem 
święta, a ona samotnie wędrowała przez ulice. Biedaczka zaglądała 
do okien mieszkańców miasteczka i widziała, że wszystkie rodziny 
świętują i jedzą pyszne potrawy, a ona idzie głodna i cała przemarz-

                                                 
11 H. Ch. Andersen, Baśnie, przeł. S. Beylin, J. Iwaszkiewicz, cz. I, 

Warszawa 1985, s. 145. 
12 Ibidem, s. 145. 
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nięta. Ziąb dokuczał dziewczynce coraz bardziej, dlatego też posta-
nowiła schować się między dwoma domami i trochę się ogrzać. Jej 
drobniutkie rączki całkiem zdrętwiały z zimna, więc zapragnęła za-
palić chociaż jedną zapałkę, aby poczuć ciepło na paluszkach: 

Wyciągnęła jedną i „trzask!”, jak się iskrzy, jak płonie! mały, 
ciepły, jasny płomyczek, niby mała świeczka otoczona dłońmi! Dziw-
na to była świeca; dziewczynce zdawało się, że siedzi przed wielkim, 
żelaznym piecem o mosiężnych drzwiczkach i ozdobach; ogień palił 
się w nim tak łaskawie i grzał tak przyjemnie; ach, jakież to było 
rozkoszne! Dziewczynka wyciągnęła przed siebie nóżki, aby je roz-
grzać także – a tu płomień zgasł. Piec znikł – a ona siedziała z nie-
dopałkiem siarnika w dłoni13.  

Uczucie było tak wspaniałe po zapaleniu zapałki, że dziewczynka 
szybciutko zapaliła następną. Druga wizja była równie cudowna jak 
pierwsza. Dziewczynka ujrzała przytulny pokój, gdzie stał stół pięknie 
nakryty białym obrusem. Na stole w półmisku leżała pieczona gęś, która 
coraz bardziej zbliżała się głodnego dziecka. Jednak, w chwili, gdy zga-
sła druga zapałka pachnąca, dymiąca jeszcze gęś znikła ku rozpaczy 
biedaczki. Przy odpaleniu następnego siarnika, dziewczyna ujrzała cu-
downą choinkę z tysiącami światełek, które zerkały na nią. Nagle 
wszystkie lampki wzniosły się do nieba i zaczęły tworzyć piękne, świe-
cące gwiazdy. Wtem jedna z nich zakreśliła długi, błyszczący ślad i 
spadła. Widząc to, dziewczynka rzekła: 

- Ktoś umarł! – (…) jej stara babka, która jedyna okazywała 
jej serce, ale już umarła, powiadała zawsze, że kiedy gwiazdka spa-
da, dusza ludzka wstępuje do Boga14. 

Bohaterka poczuła głęboki smutek, wspominając ukochaną 
babcię. Była to bowiem jedyna osoba z całej rodziny, która opieko-
wała się nią i dbała w miarę swoich możliwości. Po śmierci babci, 
dziewczynka została całkiem sama. Miała rodziców, ale nie byli to 
ludzie, którym na niej zależało, wręcz przeciwnie. Została wygonio-
na na taki mróz, aby coś sprzedać, i to bez odpowiedniego ubrania na 
tę pogodę. Dodatkowo biedaczka wiedziała, że w domu czeka ją kara 

                                                 
13 H. Ch. Andersen, Baśnie, przeł. S. Beylin, J. Iwaszkiewicz, cz. I, 

Warszawa 1985, s. 194. 
14 Ibidem. 
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z rąk ojca, jeśli nie przyniesie do domu, ani grosika. Dziewczynka na 
wspomnienie zimnej, biednej chaty, w której nie miała nikogo bli-
skiego, z kim mogłaby porozmawiać, lub przytulić się, wolała marz-
nąć na dworze. Mała dziewczynka siedziała samotnie koło domów, 
w których panowała świąteczna atmosfera i myślała o babci. Dlatego 
też, kiedy zapaliła jeszcze jedną zapałkę, ujrzała swoją babunię. Była 
ona jeszcze piękniejsza i wyższa, niż zwykle. Babcia patrzyła na swą 
wnuczkę z ogromną miłością i ciepłem, którego małej istotce tak 
bardzo brakowało, po jej śmierci. Uradowana dziewczynka, zapaliła 
resztę zapałek z wiązki, którą trzymała w ręku, aby tylko babunia nie 
zniknęła, jak poprzednie wizje. Mała biedaczka chciała, aby babcia 
zabrała ją ze sobą, do nieba, gdzie nie czułaby zimna, głodu i samot-
ności. Troskliwa babka spojrzała na wnuczkę z jeszcze większą mi-
łością, wzięła ją w ramiona i uniosła do góry, do samego Boga. 

Następnego dnia, kiedy ludzie wyszli na ulice, ujrzeli zamarz-
niętą małą dziewczynkę. Siedziała na ulicy, trzymając w skostnia-
łych dłoniach garść spalonych zapałek. Mieszkańcy miasteczka 
stwierdzili, że pewnie biedaczka chciała się ogrzać, stąd te spalone 
siarniki i zaczęli jej współczuć. Nie wiedzieli jednak, że dziewczyn-
ka umarła z uśmiechem na twarzy i dopiero teraz jest szczęśliwa. 
Biedulka wraz z ukochaną babunią, są w niebie i cieszą się, że będą 
już na zawsze razem. Od tej pory dziewczynka nigdy nie będzie sa-
motna i nie będzie musiała wracać do domu, w którym nie ma miło-
ści. Nigdy też nie spotka ją żadna kara ze strony złego ojca. Babcia 
przygotowała wnuczce miejsce w niebie, w którym będzie szczęśli-
wa i kochana15. 

 
4. Egzystencjalna samotność choinki 
Choinka to jedna z najsmutniejszych i najbardziej tragicznych 

baśni w dorobku Andersena. Pisarza prześladowało bowiem egzy-
stencjalne zwątpienie, którego nic nie było w stanie ukoić. Ujawniło 

                                                 
15 G. Lasoń-Kochańska, 2011, Gender, querr i dorastanie – baśnie Hansa 

Christiana Andersena, Świat Tekstów (online) WWW: http://www.slupskie-
prace-filologiczne.apsl.edu.pl/9/lason9.pdf (dostęp 16.10.2016 ). 
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się ono właśnie w tym utworze, przez co opowieść zyskała pesymi-
styczny, a nawet nihiliczny wydźwięk16. 

Choinka to opowieść o dorastaniu małego drzewka, które zaw-
sze pragnęło czegoś innego, niż miało to w danej chwili. Kiedy cho-
inka była malutka i rosła w lesie, pragnęła być coraz większa i więk-
sza. Nie cieszyła się, z tego co miała, czyli piękna przyrody, które 
otaczało ją zewsząd. Zazdrościła innym drzewkom, które osiągnęły 
już wymagany wiek, aby przenieść się gdzieś indziej. Mała choinka 
słyszała od leśnych zwierząt, że ludzie wycinają drzewka na święta 
Bożego Narodzenia, lub do budowy masztów. Ona też tak chciała.  

Z roku na rok, choinka była coraz bardziej dojrzalsza i coraz 
bardziej pragnęła „ruszyć w świat” jak inne drzewka. Chciała pływać 
po morzach, jak inne drzewka, lub stać się ozdobą wieczoru wigilij-
nego. Często wzdychając myślała: 

Czy i ja jestem stworzona, aby pójść tą promienną drogą? - 
myślała choinka. - To jeszcze lepiej niż pływać po morzu! Jakże cier-
pię z tęsknoty! Żeby już nadeszło Boże Narodzenie! Oto jestem już 
duża i rozrośnięta, tak jak te, które wywieziono zeszłego roku! Ach, 
gdybym już była na wozie! Gdybym już była w tym ciepłym pokoju 
wśród przepychu i wspaniałości. A potem? Tak, potem będzie coś 
jeszcze piękniejszego, po co by mnie tak stroili? Potem musi się stać 
coś wspanialszego, większego - ale co? Ach, jakże cierpię, jakże 
tęsknię, nie wiem sama, co się ze mną dzieje!17. 

W końcu nadszedł upragniony dzień i choinka została ścięta 
przez ludzi na Boże Narodzenie. Została pięknie przystrojona, za-
wieszono na niej ozdoby i świeczki, a dorośli i dzieci świętowali 
obok niej, opowiadając ciekawe historie. Choinka zastanawiała się, 
co ją jeszcze spotka, co będzie „potem”. Jednak „potem” nic się już 
nie zdarzyło. Drzewko szybko trafiło na strych, gdzie nie docierał 
żaden promyczek słońca. Choinka została zapomniana przez wszyst-
kich. Była całkiem sama, nie miała z kim porozmawiać. Dodatkowo 

                                                 
16 Z. Ożóg-Winiarska, Dwie choinki - dwa znaki. Hans Christian Ander-

sen i Paolo Statuti, [w:] Dziecko i baśnie świata w kontekście wczesnej 
edukacji, Szczecin 2016, s. 103. 

17 H. Ch. Andersen, Baśnie, przeł. S. Beylin, J. Iwaszkiewicz, cz. I, 
Warszawa 1985, s. 146. 
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wyglądała jak stary, zepsuty rupieć z uschniętymi gałęziami, a była 
przecież jeszcze młodym drzewkiem. Wtedy to zapragnęła zobaczyć 
znów las, usłyszeć głos ptaków i poczuć wiatr, oraz słońce, co było 
niemożliwe.  

Pewnego dnia ku ogromnemu zadowoleniu choinki, ściągnęli 
ją ze strychu: 

- Teraz będę żyła – cieszyła się choinka i rozpostarła swoje 
gałęzie szeroko, gałęzie były zeschłe i żółte, a ona sama leżała w 
kącie pomiędzy chwastami i pokrzywami. Na jej wierzchołku tkwiła 
gwiazda ze złotego papieru i błyszczała w jasnym blasku słońca. Na 
podwórzu bawiło się kilkoro dzieci spośród tej wesołej gromadki, 
która na Boże Narodzenie tańczyła wokoło drzewka i tak się nim 
cieszyła. Jedno z najmniejszych podbiegło i zerwało złotą gwiazdę. – 
Patrzcie, co tam zostało jeszcze na tej szkaradnej, starej choince! – 
powiedział chłopiec i zaczął deptać gałęzie, aż trzeszczały pod jego 
butami18. 

W tej chwili drzewko, zatęskniło za ciemnym kątem na stry-
chu, gdzie leżało sobie spokojnie. Biedna choinka, zanim parobek 
porąbał ją na kawałeczki i spalił, zdążyła jeszcze rzec: 

- Skończyło się, skończyło! (…) – Dlaczego nie cieszyłam się 
wtedy, kiedy jeszcze było z czego? Skończyło się! skończyło!19 

Kiedy pochłaniały ją płomienie ognia, wzdychała tylko ci-
chutko za tym co było i już nigdy nie wróci.  

Zofia Ożóg Winiarska pisze, że: 
Oddalenie się baśni od dzieci i ich odwrócenie się od drzewka 

bożonarodzeniowego było następstwem przyjętej przez autora strate-
gii narracyjnej, mianowicie skrajną autonomizacją i indywidualiza-
cją choinki, i w konsekwencji rozwinięciem motywu egzystencjalnego 
w planie fikcji literackiej, biografii tytułowej bohaterki z etapami 
przejścia (inicjacji) od „dzieciństwa” i wieku młodzieńczego w 
otwartej przestrzeni natury do krótkotrwałego rozkwitu i szybkiej 
„starości” w zamkniętej przestrzeni sztucznego i jakby pozornego 
świata wartości środowiska bogatego mieszczaństwa. Dodać też 
trzeba – w ślad za świetnym studium Jackie Wullschläger – że to 
indywidualne nacechowanie choinki uczyniło z niej, nieobecną w jej 

                                                 
18 Ibidem, s. 149. 
19 Ibidem. 
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kulturowej roli, metaforę autobiograficzną, i egzystencji samego 
autora, obraz jego „cierpiącego ja”20. 

Choinka zawsze i wszędzie była „osobna” i „samotna”, ciągle 
pochłonięta dręczącymi ją pytaniami: „A potem, co się dzieje po-
tem?”. Na końcu swego istnienia została także opuszczona przez 
wszystkich. Całkowicie niepotrzebna, pozbawiona świeżej zieleni, 
swego piękna, została zniszczona w płomieniach ognia21.  

 
5. Baśnie Andersena odzwierciedleniem jego trudnego 

dzieciństwa 
Hans Christian Andersen miał bardzo trudne dzieciństwo. Żył 

w ogromnej biedzie, jego rodzeństwo zmarło we wczesnym dzieciń-
stwie. Miał jedną jedyną przyrodnią siostrę (córka jego matki z po-
przedniego związku), jednak nie utrzymywał z nią przyjaznych sto-
sunków. Andersen jako mały chłopiec stracił również swego uko-
chanego ojca, którego przedwczesną śmierć odczuwał przez całe 
życie. Matka Andersena borykała się chorobą alkoholową, a ojczym 
chłopca (matka wyszła ponownie za mąż) nie interesował się nim.  

Jarosław Iwaszkiewicz pisze, że zanim Hans Christian Ander-
sen stał się znany i ceniony musiał bardzo dużo wycierpieć oraz prze-
żyć wiele rozczarowań. Baśniopisarz w utworze autobiograficznym pt. 
Brzydkie kaczątko, opowiedział jak się czuł będąc właśnie takim sza-
rym i popychanym „kaczątkiem”. Andersen przez długie lata próbo-
wał przekonać wszystkich, że ma ogromny talent i jest zdolnym pisa-
rzem. Wreszcie któregoś dnia „przejrzał się w wiosennym zwierciadle 
własnej sztuki i – przekonał się, że jest łabędziem”22. 

Ksiądz Jan Twardowski, oczarowany geniuszem Andersena 
zauważył ponadto, że baśniopisarz posiadał dużą wyobraźnię, ale był 
zarazem realistą. Potrafił bowiem dostrzec wszystkich samotnych, 
biednych, chorych i skrzywdzonych przez los, opisując całą rzeczy-
wistość Bożego świata. Wszyscy zachwycają się jego baśniami, po-
                                                 

20 Z. Ożóg-Winiarska, Dwie choinki - dwa znaki. Hans Christian Ander-
sen i Paolo Statuti, [w:] Dziecko i baśnie świata w kontekście wczesnej 
edukacji, Szczecin, 2016 s. 103-104. 

21 Ibidem, s. 104. 
22 J. Iwaszkiewicz, Wstęp, [w:] H. Ch. Andersen, Baśnie, przeł. S. Bey-

lin, J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1977 , s. 6. 
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nieważ odnajdują w nich niesamowity czar – kalosze, pokój chorego 
dziecka, czy śmietnik mimo swej brzydoty są niezwykłe. Wszędzie 
bowiem można odnaleźć szczęście, „nawet na patyku”. 

Ks. Jan Twardowski dowodzi, że w baśni Dziewczynka z za-
pałkami autor potrafił ukazać wielkość wiary w swoich opowiada-
niach. Uczynił bohaterem dziecko, którego wiara była na tyle silna, 
że nie obwiniała świętujących w ciepłych domach. Baśniopisarz, z 
pewnością bardziej poruszył serca czytających, pisząc o biednym, 
samotnym i zziębniętym dziecku, które idzie na śmierć jak męczen-
nica, niż gdyby napisał, że dziewczynka przed zamarznięciem zło-
rzeczyła i przeklinała swój smutny los. Zdaniem ks. Jana Twardow-
skiego Andersen był autentycznym chrześcijaninem, dlatego w jego 
utworach widać obecność prawdziwej wiary w Boga, oraz miłość do 
bliźnich23. Do dziś dnia ludzie zaczytują się w baśniach Andersena, a 
dzieci płaczą nad losem Brzydkiego kaczątka czy Dziewczynki z za-
pałkami – jak zauważa znakomita badaczka literatury dziecięcej i 
młodzieżowej – Gertruda Skotnicka24. 

Utwory Hansa Christiana Andersena to wielkie dzieła, które 
zasługują na najwyższy podziw i uznanie. Tworzył je, wkładając swą 
całą duszę. Jarosław Iwaszkiewicz pisze, że baśniopisarz pozornie 
opowiadając wszystkie baśnie mówi w nich cały czas o sobie. Są to 
w dużej mierze bajki autobiograficzne. Raz opisuje o nędzy swego 
dzieciństwa w Dziewczynce z zapałkami, innym razem o przeżyciach 
wewnętrznych i smutnym losie w Małej syrence. Z kolei w następnej 
baśni jest Calineczką, ołowianym żołnierzykiem lub cesarskim sło-
wikiem. Andersen przedstawiał siebie w różny sposób, ukazując w 
utworach niektóre fakty ze swej autobiografii. Jedno jest pewne: 

Pomiędzy Bałtykiem a Morzem Północnym leży starodawne 
gniazdo łabędzie, które nazwano Danią; rodziły się tam i rodzą ła-
będzie, których imiona nigdy nie zaginą…25. 

                                                 
23 Ks. J. Twardowski, O Andersenie w sto lat po jego śmierci, [w:] M. Ziół-

kowska-Sobecka, Hans Christian Andersen, Warszawa 2001, s. 112-115. 
24 G. Skotnicka, Dyskusja. Od baśni do rzeczywistości i z powrotem, 

[w:] Andersen – Baśń wobec świata, oprac. redakcyjne tekstów M. Hem-
powicz, Gdańsk 1995, s. 88-89. 

25 J. Iwaszkiewicz, Wstęp, [w:] H. Ch. Andersen, Baśnie, przeł. S. Bey-
lin, J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1977, s. 5. 
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Wszechstronnie uzdolniony artysta potrafił stworzyć genialne 
utwory, skierowane dla dzieci, jak i dorosłych, w których poruszał 
ważne problemy, np. samotności dziecka. Krytykował okrucieństwo 
niektórych ludzi, a promował wartości prostych i dobrych. Zdaniem 
Jarosława Iwaszkiewicza rola duńskiego pisarza w społeczeństwie 
jest ogromna, wręcz nieoceniona26. 

 
Streszczenie 
Artykuł, zatytułowany Samotność dziecka w wybranych ba-

śniach Hansa Christiana Andersena chciałabym poświęcić postaci 
dziecka oraz jego problemom związanym z samotnością w okresie 
dzieciństwa. Zagadnienie zilustruję posługując się następującymi 
utworami Andersena: Brzydkie kaczątko, Dziewczynka z zapałkami, 
oraz Choinka. Zaprezentuję również powiązanie powyższych utwo-
rów z biografią baśniopisarza i jego trudnym dzieciństwem. 

Słowa kluczowe: samotność, dziecko, baśń, Hans Christian 
Andersen 

 
Summary 
Loneliness of a child in chosen Hans Christian Andersen’s 

fairy tales 
The article entitled Loneliness of a child in chosen Hans 

Christian Andersen’s fairy tales I would like to dedicate to character 
of a child and its problems connected with loneliness during child-
hood. I will illustrate the issue using following Andersen’s literary 
works: Ugly duckling, The Little Match Girl and The Fir – tree. I 
will present the link between foregoing works and biography of the 
author and his difficult childhood. 

Key words: loneliness, fairy tale, Hans Christian Andersen 
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Ks. Lesław Krzyżak 
 

Etyka pielęgniarki i klauzula sumienia 
 
Wstęp 
Zawód pielęgniarki należy do zawodów społecznego zaufania. 

Pielęgniarki pracują z człowiekiem i dla człowieka. Mają do czynie-
nia z wartościami najwyższego rzędu, takimi jak: zdrowie, życie, 
wolność, prawda i sprawiedliwość. Wykonywanie przez nie obo-
wiązków zawodowych, wiąże się z dużym stopniem samodzielności 
i autonomii. Chociażby z tego powodu, w pracy napotykają różne 
dylematy. Wtedy, „drogowskazem” staje się kodeks etyki zawodo-
wej. Tego typu kodyfikacja nie jest wprawdzie żadnym panaceum na 
wszystkie problemy i wątpliwości o charakterze moralnym. Jednak 
kodeks standaryzuje oczekiwania moralne, stawiane przed pielę-
gniarkami. Tworzy zasady, ułatwiające rozwiązywanie tego typu 
konfliktów. Nie zwalnia wprawdzie z odpowiedzialności indywidu-
alnej, ale przywołuje i podpowiada te normy, które bezwzględnie, 
niezależnie od okoliczności, obowiązują całą grupę. Zawiera szereg 
takich, które obowiązują bezwzględnie, niezależnie od okoliczności. 
Opowiada się też za odbiorcami usług przedstawicieli zawodu, dla 
którego został on sformułowany. 

Kodeks stoi także na straży interesów ludzi, zwłaszcza chorych, 
korzystających z usług pielęgniarskich; chroni interesy przedstawicielek 
tego zawodu, ich współpracowników i rodzin pacjentów. „Jest on swo-
istym ABC pielęgniarstwa, przewodnikiem moralnym, który określa 
stosunek pielęgniarki do drugiego człowieka, do swego zawodu i do 
siebie samej” – twierdzi Beata Dobrowolska1. Mimo tego, jest on jednak 
tylko pewnym minimum etycznym, które pielęgniarka powinna każdo-
razowo „respektować”, dążąc do doskonałości. 

Rok rocznie tysiące młodych ludzi podejmuje pracę w zawo-
dach pielęgniarskich. Są to zwłaszcza kobiety. Stawiane przed nimi 
wymagania prawne i profesjonalne są takie same, stąd pojawia się 

                                                 
1 B. Dobrowolska, Kodeksy etyki zawodowej pielęgniarek, [w:] Etyka w 

pracy pielęgniarskiej, I. Wrońska, J. Mariański (red.), Lublin 2002, s. 239. 
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potrzeba ich standaryzacji. Dotyczy to zwłaszcza tych o charakterze 
moralnym. Ponieważ pielęgniarka ma chronić zdrowie i życie ludzi, 
a już wobec tych wartości powstaje obecnie wiele problemów i kon-
fliktów, których ogólne przepisy prawa nie są w stanie rozwiązać, 
stąd w tym zawodzie istnieje ogromna potrzeba kodyfikowania etyki 
zawodowej oraz kierowania się przez pielęgniarki klauzulą sumienia. 

 
Kodeks etyki zawodowej w pielęgniarstwie 
Kiedyś powołanie pielęgniarskie wiązano z religijnym. Warto 

zatem przypomnieć nurt pielęgniarstwa zakonnego, głównie działal-
ność Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo. Do 
niego nawiązywała twórczyni pielęgniarstwa nowoczesnego, Floren-
ce Nighitngale (1893 r.). Głosiła, że pielęgniarstwo jest powołaniem, 
a wykonywanie tego zawodu wymaga bardzo wysokiego poziomu 
moralnego, że pielęgniarka powinna zawsze na plan pierwszy wysu-
wać dobro chorego, budzić zaufanie i być godną zaufania; wszyst-
kich ludzi traktować jednakowo i wobec wszystkich okazywać wy-
rozumiałość2. Obydwa wspomniane nurty podkreślały, że istotą pra-
cy pielęgniarki jest urzeczywistnianie chrześcijańskiego miłosier-
dzia, współczucia i wrażliwej troski o życie i zdrowie pacjenta3. 

Pod auspicjami Nighitngale został opracowany tekst przysięgi, 
którą składały przedstawicielki tego zawodu. Była ona wzorowana 
na przysiędze Hipokratesa. Stała się punktem wyjścia dla określenia 
uniwersalnego standardu etyki pielęgniarskiej. Zawierała: deklarację 
nieskazitelnego postępowania, zasługiwania w pracy zawodowej na 
zaufanie, trzymania się z dala od tego, „co szkodliwe i zgubne”, do-
kładania wszelkich starań do podnoszenia poziomu zawodu, zacho-
wywania w tajemnicy informacji, dotyczących „spraw osobistych i 
rodzinnych pacjenta”, lojalnego pomagania lekarzowi oraz pracowa-
nia z poświęceniem dla dobra ludzi, powierzonych opiece pielęgnia-
rek, nieszkodzenia im i dobroczynienia4. Florence Nighitngale okre-
śliła też cechy charakteru przedstawicielki tego zawodu. Według niej 

                                                 
2 S. Poznańska, Pielęgniarstwo wczoraj i dziś, Warszawa 1988, s. 59. 
3 B. Dobrowolska, Etyka w pielęgniarstwie, [w:] Bioetyka, J. Różyńska, 

W. Chańska (red.), Warszawa 2013, s. 500. 
4 Na podstawie tekstu przysięgi zamieszczonego [w:] A. Nawrocka, Etos 

w zawodach medycznych, Kraków 2008, s. 114. 
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są to: „cnotliwość, trzeźwość, stateczność, uczciwość, prawdomów-
ność, bycie godną zaufania, punktualna, spokojna, miła”5. 

Kategorią centralną etyki pielęgniarskiej zawsze była i dotąd 
jest troska o pacjenta i jego dobro. Jej charakterystyczną cechą stało 
się zwrócenie wprost ku podmiotowi opieki, czyli tzw. zorientowanie 
na dobro adresata podejmowanego działania. Aktywną odpowiedzią 
pielęgniarki na wymagającą działania sytuację pacjenta jest troskli-
wość, która ma charakter relacyjny. Łączy ona zastosowanie profe-
sjonalnej wiedzy i umiejętności z dyspozycją troskliwej komunikacji 
oraz współczucia. Dopiero wtedy można mówić o integralnej trosce 
o pacjenta, możliwej dzięki zaufaniu, zbudowanemu na linii pielę-
gniarka – pacjent6. 

W dotąd obowiązującym, międzynarodowym kodeksie etyki 
pielęgniarskiej (powstałym w 1953 roku i wielokrotnie nowelizowa-
nym oraz uzupełnianym – ostatnio w 2000 roku), obecnie znanym 
pod nazwą Kodeks etyki zawodowej dla pielęgniarek. Etyczne poję-
cia zastosowane dla pielęgniarstwa, sformułowanym przez Między-
narodową Radę Pielęgniarek, jest część ogólna i szczegółowa. 
Pierwsza wskazuje, czego dotyczy odpowiedzialność zawodowa 
pielęgniarki i wymienia: promowanie zdrowia, zapobieganie choro-
bom, przywracanie zdrowia i zapobieganie cierpieniom. Zwraca 
uwagę na konieczność poszanowania przez pielęgniarkę życia czło-
wieka, jego godności i praw. Podkreśla się w niej fakt autonomii 
pacjenta i prawo do decydowania o sobie każdej istoty ludzkiej (tak-
że chorej). Świadczy to o wyparciu z medycyny paternalistycznego 
modelu opieki, na korzyść modelu partnerskiego. Tu znajduje się też 
zapis o ponoszenie przez pielęgniarkę współodpowiedzialności za 
zachowanie środowiska naturalnego i chronienie go. Bezsprzecznie 
jest on efektem „ducha czasu”7. 

W rozdziale Pielęgniarki i praktyka zawodowa, zwraca się 
uwagę na potrzebę dbania o własne zdrowie pielęgniarki. To powin-
ność, nie tylko moralna, ale i pragmatyczna, a także jeden z elemen-

                                                 
5 S.T. Fry, Etyka w praktyce pielęgniarskiej, Warszawa 1997, s. 49. 
6 B. Dobrowolska, Wprowadzenie do medycznej etyki troski, Bydgoszcz 

2010, s. 12 – 13.  
7 B. Dobrowolska, Kodeksy etyki zawodowej pielęgniarek, dz. cyt., s. 220. 
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tów promocji zdrowia. Ponadto pielęgniarka powinna gwarantować 
stosowanie w trakcie świadczenia opieki, odpowiedniej technologii i 
naukowych nowości, w taki sposób, żeby były one do pogodzenia z 
bezpieczeństwem podopiecznych, ich prawami i godnością. Rozwój 
technik medycznych, gwarantuje pacjentom coraz wyższy poziom 
opieki społecznej, jednak może on być przyczyną nadużyć ze strony 
pracowników służby zdrowia. Chodzi tu na przykład o nowe możli-
wości diagnostyki (badania prenatalne) czy leczenia (zapłodnienia 
pozaustrojowe, transplantacje). 

Powinnością pielęgniarki jest też aktywność na rzecz rozwoju 
profesjonalnej wiedzy. Ma ona obowiązek włączania się w badania 
naukowe, które temu służą. Korzystając ze swoich doświadczeń za-
wodowych, obserwacji i śledząc zdobycze najnowszej medycyny czy 
innych pokrewnych nauk, powinna współtworzyć podstawy nauko-
we pielęgniarstwa8. 

Obok powyższego, istnieje jeszcze inny kodeks, o którym 
warto wspomnieć. Został on przyjęty przez Międzynarodowy Komi-
tet Katolicki Pielęgniarek i Asystentek Społeczno-Sanitarnych w 
Quebec w 1954 roku. W pierwszej jego części opisano zasady etyki 
przyrodzonej. Artykuł 2. głosi: „Pielęgniarka czuwa nad życiem we 
wszystkich jego przejawach – od chwili poczęcia aż do śmierci”9. 
Wskazuje on na jej obowiązki także wobec życia nienarodzonego. 
Istotnym wezwaniem tego kodeksu jest też szacunek dla praw poje-
dynczego człowieka i jego rodziny. Pielęgniarce nie wolno popełniać 
czynów, które tym prawom by się sprzeciwiały. Kodeks zawiera też 
następujące normy: zachowanie tajemnicy służbowej, lojalność wo-
bec lekarza, szacunek w stosunku do koleżanek, zawodu, oraz obo-
wiązek pogłębiania wykształcenia ogólnego i zawodowego. Ten 
kodeks ma wiele zbieżności z poprzednim. Jego część druga definiu-
je obowiązki pielęgniarki, katoliczki. Mówi o zadaniu duchowego 
wspierania pacjentów oraz umożliwienia im korzystania z sakramen-
tów świętych (oczywiście, bez naruszania wolności ich sumienia i 
wyznawanej religii). 

                                                 
8 Kodeks dla pielęgniarek Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, „Pielę-

gniarka i Położna” 3 (2000), s. 6. 
9 Cyt za: B. Dobrowolska, Kodeksy etyki zawodowej pielęgniarek, dz. 

cyt., s. 213 – 214.  
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Te kodeksy deontologiczne obowiązują wszystkie pielęgniarki 
na świecie. Zawierają normy ogólne, wynikające wyłącznie ze spe-
cyfiki zawodu. Mogą być stosowane w każdym kraju, niezależnie od 
jego kultury i tradycji narodowych. Mimo to, pielęgniarki, skupione 
w krajowych organizacjach zawodowych, mogą tworzyć (i tworzą) 
własne kodeksy etyczne; bardziej szczegółowe, odnoszące się do 
wartości obowiązujących w danym kraju i bazujące na wytworzonej 
w nim tradycji i filozofii zawodu.  

Pierwsze publikacje, które omawiały zasady etyczne dla pielę-
gniarek w Polsce, ukazały się w pierwszej połowie XX wieku. W 
1930 roku Jadwiga Szlagowska na język polski przetłumaczyła 
książkę Henry’ego Spaldinga Etyka w zawodzie pielęgniarki. Autor 
wskazywał Dekalog, jako źródło niezmiennych wartości i norm, 
którymi pielęgniarki powinny się kierować10. Także publikacja He-
leny Radlińskiej (z 1935 roku) pod tytułem: Służba społeczna pielę-
gniarki zawierała szereg wskazań i reguł o charakterze moralnym. 
Wojna i okupacja przerwały prace nad opracowaniem kodeksu 
etycznego dla pielęgniarek. Wydaniami, określającymi zasady postę-
powania pielęgniarek w różnych sytuacjach społecznych, były arty-
kuły Teresy Kulczyńskiej, zatytułowane Etyka zawodowa pielę-
gniarki, zamieszczone w czasopiśmie „Pielęgniarka Polska” (w 1957 
roku). Była to pierwsza próba skodyfikowania obowiązków moral-
nych, spoczywających na osobach, wykonujących zawód pielęgniar-
ki. Zawierały one nakaz moralny czynienia dobra a unikania zła.  

Pierwszy kodeks, pod nazwą Zasady etyki zawodowej pielę-
gniarki i położnej został przyjęty w 1973 roku. Zawierał on (zgodnie 
z ówczesnym systemem spłeczno-politycznym) odwołania do moral-
ności socjalistycznej. Na fali zmian po 1981 roku, opracowano nowy 
dokument. Otrzymał on nazwę: Zasady etyki zawodowej polskiej 
pielęgniarki i położnej. Po transformacji ustrojowej oraz po zmia-
nach w statucie, uchwalonych na Kongresie Pielęgniarek i Położnych 
w Busku Zdroju, w 1993 roku, rozpoczęto prace nad dostosowaniem 
kodeksu etyki zawodowej do nowych potrzeb.  

Obecny Kodeks etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położ-
nej (KEZPiP) obowiązuje od 1995 roku. Oprócz norm, znanych z 

                                                 
10 S. Konstańczak, Etyka pielęgniarska, Warszawa 2010, s. 149 – 150.  
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kodeksów międzynarodowych, zawiera pewne elementy specyficzne. 
Zamiast nazwy pacjent, używa się w nim określenia podopieczny. 
Wskazuje to na szeroki zakres działalności pielęgniarki (obejmujący 
pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne, szkolne, przemysłowe, pro-
mocję zdrowia). Umieszczone na wstępie kodeksu przyrzeczenie, 
stanowi swoiste „wyznanie jej wiary”11. Podkreśla moralny wymiar 
działalności pielęgniarek. 

Kodeks wskazuje na personalistyczne podstawy tej etyki za-
wodowej. Zawiera nakaz pracy nad szeroko rozumianym rozwojem 
pielęgniarki, obejmującym również kształtowanie swojego sumienia 
i jego wrażliwości. Nawiązując do tego, Irena Wrońska napisała: 
„Pielęgniarka powinna być przede wszystkim dobrym człowiekiem, 
który niezależnie od pełnionej roli społeczno-zawodowej i różnorod-
nych sytuacji w środowisku pracy, będzie przejawiał i urzeczywist-
niał swoje człowieczeństwo”12. Ponadto musi ona mieć na uwadze 
godność osobową człowieka, z którym wchodzi w relacje i afirmo-
wać ją. Zatem jej kontakt z podopiecznym powinien być nacechowa-
ny życzliwością, wyrozumiałością i cierpliwością. Osobistym przy-
kładem ma zachęcać do prozdrowotnego stylu życia. O popełnionym 
przez siebie błędzie, zagrażającym zdrowiu i życiu podopiecznego, 
powinna powiadomić odpowiednie osoby. Musi pamiętać, że jej 
osobiste i zawodowe życie, wpływa na kształtowanie godności za-
wodu i jego postrzeganie przez społeczeństwo. 

Kodeks zawiera również prawa pielęgniarki. Ważny jest zakaz 
wykonywania zleceń lekarskich, bez wyraźnego polecenia pisemne-
go (z wyjątkiem sytuacji nagłych). Chroni on pielęgniarki, zapewnia-
jąc im bezpieczeństwo. Mają one prawo do swobodnego dostępu do 
informacji o pacjencie. Mogą odmówić uczestnictwa w czynno-
ściach, które godzą w życie lub godność człowieka, i są niezgodne z 
obowiązującym prawem, jak też w badaniach i eksperymentach, 
które przeczą uznawanym przez nie normom etycznym. Do takich 
należą: aborcja, in vitro, diagnostyka prenatalna, pobieranie prze-
szczepu, opieka terminalna, opieka nad chorym psychicznie, czyli 
zabiegi, będące podstawowym zainteresowaniem bioetyki. Prawo to 

                                                 
11 B. Dobrowolska, Kodeksy etyki zawodowej pielęgniarek, dz. cyt., s. 234. 
12 I. Wrońska, J. Mariański, Wartości życiowe młodzieży (na przykładzie 

szkół pielęgniarskich), Lublin 1999, s. 325. 
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dotyczy również tych sytuacji, w których pielęgniarka uznaje, iż 
podejmowane działania przeczą godności istoty ludzkiej, łamią pra-
wa pacjenta i szkodzą13. 

Kodeks etyczny zawiera jasne kryteria oceny postępowania 
pielęgniarki. Jego nieprzestrzeganie wiąże się z określonymi sank-
cjami. Czyny pielęgniarek, łamiące normy etyki zawodowej, rozpa-
trywane są przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz przez 
sąd pielęgniarek i położnych. Może on orzec jedną z następujących 
kar: upomnienie, naganę, zawieszenie prawa wykonywania zawodu 
na okres od 6 miesięcy do 3 lat oraz na zawsze14.  

 
Dylematy moralne w pracy zawodowej pielęgniarki 
W ostatnich latach zakres kompetencji pielęgniarek podlega 

szybkim zmianom. Kompetencje te stają się nie tylko większe, ale też 
bardziej wyspecjalizowane. Na skutek rozwoju medycyny i samego 
pielęgniarstwa, pielęgniarki nie tylko asystują lekarzom w realizacji 
specjalistycznych procedur medycznych, ale często samodzielnie je 
realizują. Im większe mają uprawnienia i kompetencje, tym częściej 
przeżywają rozterki z powodu dylematów moralnych i sytuacji, w któ-
rych mogą rozważać chęć skorzystania z klauzuli sumienia. 

W pracy pielęgniarek, dosyć często występują rozliczne kon-
flikty. Mogą one mieć charakter indywidualny i społeczny. Zawsze 
wynikają z odmiennego lub sprzecznego hierarchizowana wartości 
przez osoby w nich uczestniczące. Ich rozwiązanie powinno się od-
bywać dla dobra własnego jednostki i instytucji, w której się poja-
wiają. Sytuacja konfliktowa może doprowadzić do walki zarówno 
wewnętrznej (jednostka sama z sobą), jak i zewnętrznej (jednostek, 
grup). Da się ją rozładować w formie wzajemnych ustępstw. Trzeba 
bowiem pamiętać, że nierozwiązanie konfliktów wywołuje stany 
napięć i frustracji, a nawet prowadzi do zmian chorobowych15. 

                                                 
13 B. Dobrowolska, Kodeksy etyki zawodowej pielęgniarek, dz. cyt., s. 

238 – 239. 
14 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położ-

nych, Dz. U. 2011, nr 174, poz. 1038. 
15 Słownik psychologiczny, W. Szewczuk (red.), Warszawa 1985, s. 128. 
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Dylematy etyczne pielęgniarek, to problemy szczególnie zło-
żone. Wiążą się z działalnością zawodową tej grupy ludzi. Wymaga-
ją właściwego wyboru, dokonywanego w świetle uznawanych warto-
ści i powinności moralnych. Bywa, że pielęgniarki muszą wybierać 
między dwiema wartościami lub normami moralnymi, uznanymi za 
równie cenne, a których nie można zrealizować równocześnie. Wy-
bór jednej z nich musi się wówczas dokonać kosztem drugiej. 

Powstawanie dylematów etycznych wiąże się z trudnością 
jednoznacznego ustalenia hierarchii ważności trzech podstawowych 
powinności moralnych pracowników służby zdrowia, które mogą 
wchodzić ze sobą w konflikt: 

 czynienia tego, co dla danego pacjenta jest najlepsze; 
 uwzględnianie potrzeb pozostałych pacjentów; 
 poszanowanie ich autonomii16. 

Irena Wrońska uważa, że „rodzaj i nasilenie dylematów etycz-
nych pielęgniarek uzależnione jest od sytuacji zdrowotno-
chorobowej pacjenta, warunków materialno-organizacyjnych placó-
wek służby zdrowia i ich specjalności klinicznej”17. Takich uzależ-
nień jest więcej. Jak donoszą opracowania, sytuacje w praktyce me-
dycznej, w których można doświadczać rozterek moralnych, zwykle 
dotyczą zdrowia prokreacyjnego kobiety: aborcji, medycznie wspo-
maganej prokreacji i niektórych medycznych metod regulacji płod-
ności. Doniesienia ze świata mówią również o zabiegu eutanazji, 
wspomaganego samobójstwa, sedacji paliatywnej, odłączenia me-
dycznie prowadzonego pacjenta, żywienia go w stanie terminalnym 
lub trwale wegetatywnym, uczestnictwa w uporczywej terapii, badań 
naukowych na embrionach ludzkich, wykorzystania zwierząt do 
edukacji medycznej i innych18. 

Między pielęgniarką a pacjentem mogą powstać napięcia w 
procesie ustalania „dobra”, które powinno być przedmiotem pielę-
gniarskiej troski. W relacji pielęgniarka – pacjent spotykają się dwa 
światy wartości, nierzadko z odmienną ich hierarchią. To, co jest 
ważne dla pielęgniarki (z punktu widzenia etyki zawodowej oraz 

                                                 
16 I. Wrońska, Szczegółowa etyka pielęgniarki, [w:] Etyka w pracy pie-

lęgniarskiej, I. Wrońska, J. Mariański (red.), Lublin 2002, s. 199. 
17 Tamże. 
18 Tamże, s. 205. 
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osobistego systemu wartości), może mieć odmienne znaczenie dla 
pacjenta. Negocjacje powinny więc dotyczyć wyboru dobra – celu 
działań pracowników medycznych w indywidualnej relacji z pacjen-
tem19. Jeżeli przyjmiemy, że dobro (przedmiot troski pielęgniarki) 
nie jest raz na zawsze określone i ustala się je z pacjentem – autono-
micznym partnerem relacji – może się pojawić konflikt między tymi 
dwiema perspektywami20. 

W warunkach pluralizmu wartości i coraz większej komercja-
lizacji medycyny, od pielęgniarki wymaga się realizacji procedur nie 
zawsze mieszczących się w tradycyjnej wizji leczenia i opieki. Przy-
kładem może tu służyć sytuacja, kiedy pacjentka oczekuje realizacji 
czynności dla niej ważnej i w świetle krajowego prawa dopuszczal-
nej (np. aborcji), a pielęgniarka chce chronić dobra istotne nie tylko 
dla niej osobiście, ale też z punktu widzenia etyki pielęgniarskiej (np. 
ludzkie życie i zdrowie).  

Wobec takiego konfliktu zadaje się pytania o neutralność ak-
sjologiczną pielęgniarki. Czy należy realizować każdą procedurę, 
której wymaga pacjent, biorąc pod uwagę szacunek dla jego autono-
mii? Edmund Pellegrino uważał, że neutralność aksjologiczna w 
praktyce medycznej nie jest możliwa do osiągnięcia. Każdy czło-
wiek, w tym również pielęgniarka, jest integralnością duszy, ciała i 
psychiki, a ochrona tej integralności, której przejawem jest prawo do 
sprzeciwu sumienia, jest podstawowym prawem moralnym każdego 
człowieka21. 

Jeżeli narusza się integralność moralną pielęgniarki, w sytu-
acjach, kiedy uczestniczy ona w realizacji procedur, których nie 
aprobuje oraz podejmowaniu decyzji kosztem swojego systemu war-
tości, przeżywa ona obciążenie emocjonalne i udrękę moralną. Od-
czuwa je jako lęk, poczucie winy, frustrację. Cierpi. W konsekwencji 

                                                 
19 P. Łuków, Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjenta, War-

szawa 2005, s. 247. 
20 B. Dobrowolska, Sprzeciw sumienia w zawodzie pielęgniarki i położ-

nej – założenia i praktyka, [w:] Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – 
aspekty etyczne i prawne, P. Stanisz, J. Pawlikowski, M. Ordon (red.), Lu-
blin 2014, s. 200. 

21 B. Dobrowolska, Sprzeciw sumienia w zawodzie pielęgniarki i położ-
nej, dz. cyt., s. 200 – 201.  
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obniża się jakość sprawowanej przez nią opieki, pojawia się wypale-
nie zawodowe, a nawet decyzja odejścia z zawodu. Umiejętność 
rozwiązywania dylematów moralnych, zdaniem Ireny Wrońskiej, 
„zależy od wrażliwości moralnej i wiedzy etycznej pielęgniarek oraz 
łączy się z ponoszeniem osobistej odpowiedzialności za decyzje”. 
Wymaga negocjacji w zakresie wyboru dobra – celu działań pracow-
ników medycznych w indywidualnej relacji z pacjentem. Pielęgniar-
kom pomaga w tym możliwość powołania się na klauzulę sumienia. 
Jest to jedno z rozwiązań uniknięcia przez nie udręki moralnej oraz 
jej konsekwencji. Pielęgniarki mogą odmówić wykonania obowiąz-
ku, nałożonego na nich przez prawo, ze względu na jego sprzeczność 
z ich przekonaniami religijnymi, światopoglądowymi lub moralnymi. 

 
 Klauzula sumienia w zawodzie pielęgniarki 
Klauzula sumienia, zwana też sprzeciwem sumienia, jest kon-

strukcją (figurą) prawną, służącą do rozwiązania sytuacji, w której 
dochodzi do kolizji prawa stanowionego z normami światopoglądo-
wymi lub religijnymi. Przejawia się w prawnie zagwarantowanej 
możliwości „odmowy wykonania obowiązku nałożonego zgodnie z 
prawem z powołaniem się na przekonania religijne lub moralne”22. 
Jest rodzajem regulacji, odnoszącej się do obowiązku państwa w 
zakresie ochrony wolności myśli, sumienia i wyznania, uznanej za 
podstawowe prawo każdego człowieka. 

W międzynarodowym i krajowym systemie ochrony podsta-
wowych praw człowieka, prawo do sprzeciwu sumienia funkcjonuje 
już od dawna. Jednak odnoszące się do niego zapisy, w praktyce 
pielęgniarki w Polsce pojawiły się dopiero w latach 90. ubiegłego 
wieku. W części szczegółowej (rozdział II) Kodeksu Etyki Zawodo-
wej Pielęgniarek i Położnych z 1995 roku23, w dwóch punktach za-
warto sformułowania, wprost odnoszące się do klauzuli sumienia. W 
punkcie 20 czytamy, że pielęgniarka ma prawo do odmowy uczest-
nictwa w zabiegach oraz czynnościach godzących w życie człowieka 
i jego godność, niezgodnych z obowiązujących prawem, a w następ-

                                                 
22 P. Stanisz, Klauzula sumienia, [w:] A. Mezglewski, H. Misztal, P. 

Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2008, s. 105. 
23 Kodeks Etyki Zawodowej Polskiej Pielęgniarki i Położnej, Włocławek 

1996. 
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nym, że nie ma ona obowiązku uczestniczenia w zabiegach, bada-
niach naukowych i eksperymentach biomedycznych, które swoją 
istotą przeczą uznawanym przez nią normom etycznym. 

Zapisy te zmieniono w kolejnej nowelizacji kodeksu i w obec-
nie obowiązującym KEZPiP. W punkcie 6 rozdziału II części szcze-
gółowej wpisano ogólnie prawo pielęgniarki do odmowy uczestnic-
twa w zabiegach i eksperymentach biomedycznych, które są 
sprzeczne z uznawanymi przez nią normami etycznymi.  

Bardziej szczegółowe rozwinięcie norm kodeksowych zawarto 
w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej (art. 12 ust. 2 – 4)24. W 
ustępie 2. czytamy: „Pielęgniarka i położna mogą odmówić wykona-
nia zlecenia lekarskiego oraz wykonania innego świadczenia zdro-
wotnego niezgodnego z ich sumieniem lub z zakresem posiadanych 
kwalifikacji, podając niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie 
przełożonemu lub osobie zlecającej, chyba, że zachodzą okoliczno-
ści, o których mowa w ust. 1” (przypomnijmy: pielęgniarka i położna 
są obowiązane do udzielenia pomocy w każdym przypadku, gdy 
zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować stan nagłego zagro-
żenia zdrowotnego). Ustęp 3. dopowiada: „W przypadku, o którym 
mowa w ust. 2, pielęgniarka i położna mają obowiązek niezwłoczne-
go uprzedzenia pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź 
opiekuna faktycznego o takiej odmowie i wskazania realnych moż-
liwości uzyskania tego świadczenia u innej pielęgniarki, położnej lub 
w podmiocie leczniczym”. Ustęp 4. wskazuje, iż „w przypadku od-
stąpienia od realizacji świadczeń zdrowotnych z przyczyn, o których 
mowa w ust. 2, pielęgniarka i położna mają obowiązek uzasadnić i 
odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej”. 

Wydawałoby się, że klauzula sumienia jest przywilejem, przy-
znanym pielęgniarkom i położnym. Potwierdza przecież pierwotność 
wolności sumienia i przepis o tym, że nikt nie może być zmuszany 
do postępowania wbrew własnemu sumieniu25. Jednak w tej klauzuli 
są precyzowane warunki, które muszą być wówczas spełnione i sytu-

                                                 
24 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, 

Dz. U. nr 174, poz. 1039 z póz. zm. 
25 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Dz. U. 

1977 r. nr 38, poz. 167. 
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acje, w których powoływanie się na to prawo nie może mieć miejsca. 
Nic zatem dziwnego, że, jak twierdzi Beata Dobrowolska, przez 
wiele osób, „klauzula sumienia uznawana jest jako instytucja ograni-
czająca wolność sumienia przedstawicieli tych zawodów”26. Ograni-
czenie to wynika z jednoczesnej konieczności ochrony dóbr, jakimi 
są m.in. życie i zdrowie człowieka, wolność, czy bezpieczeństwo 
publiczne. Zresztą wolność myśli, sumienia i wyznania, jako pod-
stawowe prawo człowieka, ma gwarancje konstytucyjne. 

W dyskusjach nad prawem do sprzeciwu sumienia w praktyce 
medycznej nie kwestionuje się jego istoty. Ta odnosi się do funda-
mentalnych zasad funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. 
Wątpliwości budzi zakres obowiązywania klauzuli sumienia w prak-
tyce oraz wykaz obowiązków pielęgniarki w sytuacji wyrażenia woli 
skorzystania z niej. Ponadto polskie zmiany w dokumentach deonto-
logicznych pielęgniarek w zakresie prawa do sprzeciwu sumienia 
pokazują tendencję do ograniczania zapisów, które potwierdzałyby 
możliwość skorzystania z tego prawa w pracy pielęgniarskiej. Ta 
tendencja budzi uzasadniony niepokój.  Słyszy się też głosy, żeby 
jeszcze bardziej ograniczyć pielęgniarkom możliwość powoływania 
się na prawo do sprzeciwu sumienia, ze względu na ich niewielki 
udział w realizacji wątpliwych etycznie zabiegów (np. aborcji), co 
nie jest prawdą. 

 
Pielęgniarska praktyka powoływania się na klauzulę sumienia 
Świadczenia zdrowotne, które realizuje polska pielęgniarka, 

można podzielić na trzy grupy: takie, które dotyczą procesu pielę-
gnowania, edukacji zdrowotnej, profilaktyki oraz promocji zdrowia i 
są wykonywane samodzielnie; świadczenia zapobiegawcze, diagno-
styczne, lecznicze i rehabilitacyjne oraz medyczne czynności ratun-
kowe, wykonywane samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, ale tylko 
wtedy, gdy pielęgniarki posiadają określone kwalifikacje zawodowe 
(kursy, specjalizacje, tytuł magistra) oraz świadczenia zdrowotne w 
procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, które wykonywane są 
na zlecenie lekarza. Dodajmy, że pielęgniarka jest zobligowana do 

                                                 
26 B. Dobrowolska, Sprzeciw sumienia w zawodzie pielęgniarki i położ-

nej – założenia i praktyka, [w:] Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – 
aspekty etyczne i prawne, dz. cyt., Lublin 2014, s. 197. 
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udzielenia pomocy w każdym przypadku, w którym zwłoka mogłaby 
spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

Udział pielęgniarki w realizacji procedur, które budzą kontro-
wersje moralne, zależy od charakteru samej procedury i polega na 
współpracy z lekarzem, który zdecydował o jej wykonaniu poprzez 
asystę lub samodzielne wykonanie zlecenia lekarskiego. Jeżeli weź-
mie się pod uwagę zabieg aborcji, zadania pielęgniarki (położnej) 
zwykle uzależnione są od metody terminacji ciąży. W aborcji me-
dycznej polegają na podaniu leków na zlecenie lekarza i obserwacji 
pacjentki. W aborcji chirurgicznej wiążą się z przygotowaniem pa-
cjentki do zabiegu, udziale w nim i opieki nad nią po jego wykona-
niu. W obu przypadkach, najczęściej do zadań pielęgniarki należy 
również procedura postępowania z płodem27. 

Udział pielęgniarek w procedurze aborcji jest znaczny. Zabieg 
najczęściej bywa przez niewskazywany, jako ten, w którym odma-
wiały uczestnictwa, powołując się na klauzulę sumienia28. Szeroko 
komentowana była sprawa położnej z Rzeszowa, która poinformo-
wała opinię publiczną o tym, jak obciążające psychicznie było dla 
uczestnictwo w zabiegach usuwania ciąży. Wcześniej nikt nie poin-
formował jej o tym, że będą one wykonywane. Nikt też nie zapytał o 
jej zgodę. Kiedy zgłosiła chęć powołania się na klauzulę sumienia, 
spotkała się z brakiem zrozumienia i szykanami29. 

Badania wśród polskich pielęgniarek wykazały, że rzadko w 
sposób formalny powołują się one na swoje prawo do sprzeciwu 
sumienia. Wprawdzie prawie 1/3 ankietowanych pielęgniarek lubel-
skich szpitali znalazła się w sytuacji konieczności świadczeń zdro-
wotnych, niezgodnych z ich sumieniem (najczęściej była to aborcja), 

                                                 
27 B. Dobrowolska, Sprzeciw sumienia w zawodzie pielęgniarki i położ-

nej, dz. cyt., s. 205 – 206.  
28 K. Durak, J. Tetych, P. Jarmoluk, K. Ikwanty, Sumienie jako katego-

ria etyczno-prawna w pracy pielęgniarki, „Pielęgniarstwo XXI wieku” 4 
(2009), s. 13 – 19. 

29 A. Rejman rozmawia z M. Majewskim, Prawo do niezabijania, 
http://gosc.pl/doc/1915307.Prawo-do-niezabijania, (12.10. 2016). 
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ale 84% (z 51 badanych) w swojej praktyce zawodowej nigdy nie 
stosowało klauzuli sumienia30. 

Beata Dobrowolska uważa, że dzieje się tak dlatego, że powo-
ływanie się na klauzulę sumienia obwarowane jest uciążliwymi 
obowiązkami, narzuconymi przez prawo. Przypomnijmy: trzeba o 
tym poinformować bezpośredniego przełożonego lub osobę zlecającą 
wykonanie zabiegu (z podaniem przyczyny odmowy udziału w nim, 
także na piśmie); poinformować pacjenta lub jego przedstawiciela, 
wreszcie wskazać realną możliwość uzyskania określonego świad-
czenia u innej pielęgniarki lub w innej placówce. Ponadto z powodu 
obaw o pracę, przewidywanych reperkusji ze strony przełożonych, 
czy negatywnych reakcji ze strony pacjenta, pielęgniarki wybierają 
inne możliwości: proszą inną pielęgniarkę o zastępstwo, podejmują 
rozmowę z lekarzem zlecającym zabieg, biorą dzień wolny, zwolnie-
nie, zamieniają się na dyżur lub przenoszą na inny oddział. Zawsze 
w takich przypadkach niezwykle istotna jest wyrozumiałość i wraż-
liwość przełożonych oraz personelu z pielęgniarką współpracujące-
go. Nie bez znaczenia jest też edukacja etyczna przed i podyplomo-
wa, a także tworzenie takich warunków środowiska pracy, aby było 
ono bezpieczne dla pacjentów i personelu medycznego31. 

 
Podsumowanie 
Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, sumienie pielęgniarki jest 

wystawiane na próbę. Dzieje się tak z powodu coraz większego plu-
ralizmu wartości, a także rozwoju procedur medycznych, które budzą 
wątpliwości moralne części pracowników opieki zdrowotnej, bo nie 
mieszczą się w ich rozumieniu istoty medycyny i opieki pielęgniar-
skiej. „Drogowskazem” dla nich jest wtedy kodeks etyki zawodowej. 
Okazuje się jednak, że nawet ta kodyfikacja nie rozwiązuje wszyst-
kich problemów i wątpliwości o charakterze moralnym. W przypad-
ku konfliktu prawa stanowionego z normami światopoglądowymi 

                                                 
30 P. Jarmoluk, K. Ikwanty, K. Durak, J. Tetych, Klauzula sumienia w 

praktyce pielęgniarskiej, [w:] Lubelski Kongres Studenckich Kół Nauko-
wych Tygiel 2009 – czyli jak rozwijać naukę? Lublin 23 – 24 września 2009 
r., J. Caban, M. Szala (red.), Lublin 2009, s. 116 – 120. 

31 B. Dobrowolska, Sprzeciw sumienia w zawodzie pielęgniarki i położ-
nej, dz. cyt., s. 207 – 208.  
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lub religijnymi, można się powołać na klauzulę sumienia, zwaną też 
sprzeciwem sumienia. Jest to prawnie zagwarantowana możliwość 
odmowy wykonania obowiązku ze względu na własne przekonania i 
wartości. Dobrze, że taki rodzaj regulacji istnieje. Chroni on wolność 
myśli, sumienia i wyznania – czyli podstawowe prawa każdego 
człowieka. 

Klauzula sumienia, przez ludzi z medycyną niezwiązanych, 
odbierana jest jako przywilej, przyznany pielęgniarkom i położnym. 
A przecież same zainteresowane w praktyce wcale z niej nie korzy-
stają albo robią to nad wyraz rzadko. Mają one słuszne zastrzeżenia 
do zakresu obowiązywania sprzeciwu sumienia oraz wykazu zaleceń, 
które muszą spełnić, żeby z niego skorzystać.  

Niepokoją zmiany, dokonywane w dokumentach deontolo-
gicznych pielęgniarek, w zakresie ich prawa do sprzeciwu sumienia. 
Pokazują one tendencję do ograniczania zapisów, potwierdzających 
możliwość skorzystania z niego. Bezpodstawnie mówi się nawet o 
małym udziale pielęgniarek w realizacji zabiegów etycznie wątpli-
wych. Wszystkie tego typu zakusy, są nieuzasadnione. Raczej, biorąc 
pod uwagę znaczenie integralności moralnej każdego człowieka oraz 
fakt, że wolność sumienia jest podstawowym prawem, należy zrobić 
wszystko, by wypracować takie rozwiązania, aby pielęgniarki mogły 
wykonywać zawód, zachowując swoją moralną tożsamość, a pacjent 
nie był pozostawiony bez opieki. 

 
Streszczenie 
Zawód pielęgniarki należy do grupy zawodów społecznego 

zaufania. W trosce o zdrowie i życie ludzkie od poczęcia aż do natu-
ralnej śmierci, pielęgniarki kierują się kodeksem etyki zawodowej. 
Mają moralny obowiązek czynienia dobra i unikania zła. Wypełnia-
jąc pisemne zalecenia lekarskie nie powinny popełniać błędów, a w 
przypadku czynności medycznych godzących w życie i godność 
człowieka mogą odmówić uczestnictwa. Współcześnie pielęgniarki 
coraz częściej napotykają na dylematy moralne, wobec których mają 
prawo do sprzeciwu sumienia, co jest podstawowym prawem moral-
nym każdego człowieka. 

Słowa klucze: klauzula sumienia, etyka pielęgniarki, kodeks 
etyki pielęgniarki, pacjent 
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Summary 
Nurse occupation belongs to the professions of public trust. In 

the interests of health and human life from conception to natural 
death, the nurses are guided by a code of professional ethics. They 
have a moral obligation to do good and avoid evil. By completing a 
written medical recommendation should not make mistakes, and in 
the case of medical activities detrimental to the life and human 
dignity can refuse to participate. Today, nurses are increasingly faced 
with moral dilemmas for which they have the right to conscientious 
objection, which is a fundamental right of every human being moral. 

Key words: conscience clause, nursing ethics, code of nurses 
ethics, patient 
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Arkadiusz Szpila 
 

Sytuacja dłużnika po wszczęciu egzekucji 
 
Wstęp 
W dzisiejszych czasach, nastawionych na konsumpcyjny styl 

życia, jednostki dążą do zaspokajania swoich potrzeb w tym zakresie 
i nie zważają, często na własne możliwości finansowe. W związku z 
tym korzystają z wielu udogodnień związanych z pozyskiwaniem 
środków finansowych w postaci kredytówi różnego rodzaju poży-
czek. Niejednokrotnie zdarza się, że na skutek zdarzeń losowych, 
takich jak utrata pracy, czy choroba kredytobiorcy i pożyczkobiorcy 
nie są w stanie spłacać zaciągniętych zobowiązań. Wówczas powsta-
je życiowy problem dla takich osób związany z przymusową egze-
kucją roszczeń przez wierzycieli za pomocą instytucji komornika 
sądowego.  

Kolejną grupę dłużników stanowią przedsiębiorcy, którzy czę-
sto w wyniku błędnych przewidywań rynkowych stają się niewypła-
calni w stosunku do swoich kontrahentów, czy też instytucji banko-
wych. W gospodarce częstym zjawiskiem jest sytuacja tzw. zatoru 
płatniczego. Polega ona na tym, że podczas gdy jeden z kontrahen-
tów nie płaci za towar, bądź usługi innemu kontrahentowi, to ten 
innych kontrahent popada w dług w stosunku do swoich kontrahen-
tów. Tworzy się wówczas łańcuch zatorów płatniczych między 
przedsiębiorcami, który może spowodować ryzyko upadłości całej 
danej branży gospodarczej. 

Mając powyższe na uwadze należy wskazać jak ważna jest 
możliwość szybkiego dochodzenia roszczeń poprzez postępowanie 
egzekucyjne. W moim artykule postaram się zwrócić uwagę na sytu-
ację dłużnika po wszczęciu egzekucji oraz prawa jakie mu przysłu-
gują w tym zakresie. 

 
Wszczęcie egzekucji 
Egzekucję wszczyna się na wniosek, bądź z urzędu. Do 

wszczęcia właściwego postępowania egzekucyjnego dochodzi z 
chwilą złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji lub skierowania do 
organu egzekucyjnego żądania wszczęcia egzekucji z urzędu. Wnio-
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sek o wszczęcie egzekucji składa się stosownie do właściwości są-
dowi lub komornikowi. W sprawach, które mogą być wszczęte z 
urzędu, egzekucja może być wszczęta z urzędu na żądanie sądu 
pierwszej instancji, który sprawę rozpoznawał, skierowane do wła-
ściwego sądu lub komornika. Egzekucja może być również wszczęta 
na żądanie uprawnionego organu1. Wszczęcie egzekucji zaś, co do 
zasady, następuje w momencie dokonania pierwszej czynności egze-
kucyjnej. W egzekucji świadczeń pieniężnych pierwszą czynnością 
egzekucyjną jest zajęcie określonego składnika majątku dłużnika 
takiego jak rachunek bankowy, ruchomość, wierzytelność, bądź nie-
ruchomość.Przy egzekucji świadczeń niepieniężnych czynność taką, 
w zależności od sposobu egzekucji, może stanowić odebranie rzeczy 
dłużnikowi, wezwanie dłużnika do dobrowolnego wykonania czyn-
ności i wyznaczenie dłużnikowi terminu do wykonania określonej 
czynności. 

Zasadniczo egzekucję wszczyna się na wniosek wierzyciela 
przy czym nie jest wystarczające złożenie samego tytułu wyko-
nawczego2. W sprawach, które mogą być wszczęte z urzędu egzeku-
cja może być również wszczęta z urzędu. Nie jest to równoznaczne z 
tym, że organ egzekucyjny z własnej inicjatywy takie postępowanie 
wszczyna i prowadzi. Sąd pierwszej instancji, który sprawę rozpo-
znawał, powinien zgłosić żądanie wszczęcia egzekucji do właściwe-
go organu egzekucyjnego. Dopiero wówczas sąd lub komornik może 
przystąpić do dokonywania czynności egzekucyjnych. W takiej sytu-
acji sąd i organ uprawniony do żądania wszczęcia egzekucji mają 
prawa strony. Decyzję co do zgłoszenia żądania sąd pierwszej in-
stancji, który rozpoznawał sprawę, powinien podjąć na posiedzeniu 
niejawnym w formie postanowienia zawierającego zarządzenie 
wszczęcia egzekucji z urzędu3. Prawo do złożenia wniosku o 
wszczęcie egzekucji przysługuje wierzycielowi, prokuratorowi oraz 

                                                 
1 Art. 796 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cy-

wilnego, tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 101. 
2 Postanowienie SN z dnia 27 sierpnia 1981 r., I PZ 25/81, LEX nr 8350. 
3 O. Marcewicz., Komentarz do art. 796 Kodeksu postępowania cywil-

nego, A. Jakubecki (red.), J. Bodio, T. Demendecki., O. Marcewicz., P. 
Telenga., M. Wójcik, Komentarz do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 
Kodeks postępowania cywilnego, LEX/el., 2016. 
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organizacji pozarządowej. Wierzyciel posiada uprawnienie do złoże-
nia wniosku również w sprawach wszczynanych w zasadzie z urzę-
du. Wniosek o wszczęcie egzekucji można złożyć osobiście, ale 
również przez pełnomocnika. Udzielenie pełnomocnictwa proceso-
wego w danej sprawie cywilnej, bądź przyznanie pełnomocnika dla 
strony z urzędu skutkuje również umocowaniem do dokonywania 
czynności w postępowaniu egzekucyjnym. 

Zgłoszenie wniosku o wszczęcie egzekucji powoduje, że w 
dalszym toku postępowania organ egzekucyjny dokonuje czynności 
egzekucyjnych co do zasady z urzędu. Istnieją jednak sposoby egze-
kucji, przy których wszczęcie ich poszczególnych stadiów zależy od 
dalszych wniosków wierzyciela. Z taką sytuacją mamy do czynienia 
np. przy egzekucji z nieruchomości. Do wszczęcia egzekucji z nieru-
chomości konieczne jest złożenie odrębnego wniosku wraz z opisem 
nieruchomości, z której ma być prowadzona egzekucja. Ponadto do 
dokonania opisu i oszacowania nieruchomości również potrzebny 
jest dodatkowy wniosek wierzyciela w tym zakresie. 

Po złożeniu wniosku o wszczęcie egzekucji organ egzekucyj-
ny bada taki wniosek co do zachowania warunków formalnych oraz 
pod względem dopuszczalności oraz zasadności żądania wszczęcia 
egzekucji. Braki formalne wniosku o wszczęcie egzekucji uniemoż-
liwiające nadanie mu biegu powodują konieczność wezwania wie-
rzyciela o usunięcie braków wniosku przez organ egzekucyjnymi 
pod rygorem zwrotu wniosku. W sytuacji, gdy w momencie złożenia 
wniosku istniały przeszkody świadczące o niedopuszczalności pro-
wadzenia egzekucji, to organ egzekucyjny postanowieniem powinien 
odrzucić wniosek o wszczęcie egzekucji. Jeżeli natomiast przeszko-
dy takie pojawiły się już po dokonaniu czynności zmierzających do 
wyegzekwowania roszczenia, wówczas organ egzekucyjny jest zo-
bligowany do umorzenia postępowania. 

Wniosek o wszczęcie egzekucji podlega również badaniu pod 
względem jego zasadności. Przyczynami bezzasadności wniosku o 
wszczęcie egzekucji są: dołączenie do wniosku dokumentu, który nie 
jest tytułem wykonawczym, załączenie zrealizowanego tytułu wyko-
nawczego, bądź tytułu wykonawczego pozbawionego wykonalności 
na podstawie orzeczenia sądu oraz niezgodność świadczenia objęte-
go tytułem wykonawczym ze świadczeniem wskazanym we wnio-
sku, a także złożenie wniosku przez nieuprawniony podmiot albo 
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przeciwko osobie niewskazanej w tytule wykonawczym, posiadanie 
przez wierzyciela zastawu zabezpieczającego w pełni zaspokojenie 
danego roszczenia. Jeżeli stwierdzenie zaistnienia wyżej wymienio-
nych okoliczności nastąpiło przed wszczęciem egzekucji powinno 
ono powodować oddalenie wniosku przez organ egzekucyjny. Jeżeli 
natomiast wszczęcie egzekucji już nastąpiło organ egzekucyjny po-
winien wydać postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyj-
nego4. Bezpośrednią czynnością, która zmierza do wyegzekwowania 
roszczenia, jest złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji wraz z tytu-
łem wykonawczym, stosownie do właściwości, sądowi lub komorni-
kowi5. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużniko-
wi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu 
wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z poucze-
niem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarże-
nia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także spo-
rządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego. Na 
żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy 
w oryginale6. 

 
Wniosek o wszczęcie egzekucji 
We wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądaniu przeprowa-

dzenia egzekucji z urzędu wskazuje się świadczenie, które ma być 
spełnione. Do wniosku lub żądania dołącza się tytuł wykonawczy7. 

Wniosek wierzyciela może być złożony na piśmie lub ustnie 
do protokołu. Wybór pisemnej formy wniosku obliguje do zachowa-
nia ogólnych warunków pism procesowych. W osnowie należy do-
kładnie określić świadczenie, które ma być spełnione, zarówno co do 
należności głównej, jak i świadczeń ubocznych. Żądając egzekucji 
odsetek, wierzyciel powinien podać ich wysokość oraz datę, od któ-
rej należy je liczyć. Precyzyjne sformułowanie egzekwowanego 

                                                 
4 Tamże. 
5 Wyrok SN z dnia 24 września 1971 r., II CR 358/71, LEX nr 6990 i 

wyrok SN z dnia 4 sierpnia 1977 r., IV PR 160/77, LEX nr 7975. 
6 Art. 805 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cy-

wilnego, tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 101. 
7 Art. 797 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cy-

wilnego, tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 101. 
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świadczenia pozwala na określenie granic egzekucji. Organ egzeku-
cyjny jest związany treścią wniosku i nie może egzekwować świad-
czenia w zakresie szerszym niż wskazany we wniosku. Dokładne 
określenie egzekwowanego świadczenia ma również istotne znacze-
nie dla ustalenia przerwania terminów przedawnienia8. 

We wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel powinien 
wskazać sposób egzekucji. Określenie we wniosku o wszczęcie eg-
zekucji sposobu egzekucji jest, co do zasady, dla organu egzekucyj-
nego wiążące. Nie jest dopuszczalne prowadzenie egzekucji ze 
składników majątku dłużnika niewskazanych we wniosku. Nie speł-
nia wymogów ustawowych wniosek, w którym wierzyciel określił 
jedynie rodzaj egzekucji9. 

Ze względu na cel wskazuje się następujące rodzaje egzekucji: 
egzekucję świadczeń pieniężnych, egzekucję świadczeń niepienięż-
nych oraz egzekucję w celu zniesienia współwłasności nieruchomo-
ści w drodze sprzedaży publicznej. W ramach egzekucji świadczeń 
pieniężnych przewiduje się następujące sposoby egzekucji: z rucho-
mości, z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych, z innych 
wierzytelności i innych praw majątkowych, uproszczoną egzekucję z 
nieruchomości, z użytkowania wieczystego, z ułamkowej części 
nieruchomości, ze statków morskich, przez zarząd przymusowy, 
przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego10. 

Z kolei w ramach egzekucji świadczeń niepieniężnych jako 
sposoby egzekucji wyróżnia się egzekucję polegającą na: odebraniu 
przedmiotu świadczenia od dłużnika i wydaniu go wierzycielowi, 
spełnieniu świadczenia przez wierzyciela na koszt dłużnika, zasto-
sowaniu wobec dłużnika środków przymusu w postaci grzywny z 
zamianą na areszt11. 

                                                 
8 O. Marcewicz., Komentarz do art. 797 Kodeksu postępowania cywil-

nego, Jakubecki A. (red.), Bodio J., Demendecki T., Marcewicz O., Telenga 
P., Wójcik M., Komentarz do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks 
postępowania cywilnego, LEX/el., 2016. 

9 Orzeczenie SN z dnia 25 kwietnia 1955 r., IV CZ 72/55, OSNCK 
1956, nr 3, poz. 69. 

10 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, 
tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 101. 

11Tamże. 
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Określając sposób egzekucji świadczeń pieniężnych, wierzy-
ciel wskazuje, z jakich składników majątku dłużnika ma być prowa-
dzona egzekucja. We wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomo-
ści należy wymienić rodzaj nieruchomości, miejsce jej położenia, 
numer księgi wieczystej oraz określić sąd, który księgę tę prowadzi. 
Przy egzekucji z wierzytelności niedopuszczalne jest żądanie prze-
prowadzenia egzekucji ze wszystkich wierzytelności dłużnika, lecz 
konkretnie należy oznaczyć tytuł prawny oraz podmiot, względem 
którego istnieje dług. Przy egzekucji z rachunku bankowego wierzy-
ciel musi wskazać bank, który dla dłużnika prowadzi rachunek ban-
kowy. Jedynie w przypadku egzekucji z ruchomości wystarczy, że 
wierzyciel zażąda przeprowadzenia egzekucji ze wszystkich rucho-
mości znajdujących się we władaniu dłużnika12. 

Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy w oryginale. 
Sąd Najwyższy stwierdził, że niedołączenie tytułu wykonawczego 
udaremnia wszczęcie postępowania egzekucyjnego i jako brak for-
malny wniosku zobowiązuje organ egzekucyjny do podjęcia czynno-
ści zmierzających do wezwania wierzyciela o usunięcie braków for-
malnych wniosku o wszczęcie egzekucji poprzez dołączenie orygina-
łu tytułu wykonawczego. Należy zaznaczyć, że tytułem wykonaw-
czym jest wyłącznie jego oryginał, w związku z czym dołączenie do 
wniosku odpisu tytułu wykonawczego nie spełnia wymagań usta-
wowych. Jeżeli zatem egzekucja wszczęta na podstawie wniosku, do 
którego nie dołączono oryginału tytułu wykonawczego lub dołączo-
no tylko jego odwzorowanie, jest egzekucją bezpodstawną i podlega 
umorzeniu13. Do wszczęcia egzekucji niezbędny i minimalnym wy-
mogiem jest złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji wraz z tytułem 
wykonawczym. 

Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności 
i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym14. Zasa-
da powyższa wprowadza wyraźne rozgraniczenie postępowania roz-

                                                 
12 Marcewicz., j.w. 
13 Postanowienie z dnia 12 czerwca 1996 r., III CZP 61/96, OSNC 1996, 

nr 10, poz. 132. 
14 Art. 804ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cy-

wilnego, tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 101. 
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poznawczego i egzekucyjnego. Stwierdza, że zadanie zarówno ko-
mornika, jak i sądu polega na wykonaniu tytułu wykonawczego, a 
nie weryfikowaniu zasadności i wymagalności obowiązku objętego 
tytułem, gdyż badanie merytoryczne tego obowiązku spoczywa w 
gestii sądu w postępowaniu rozpoznawczym poprzedzającym postę-
powanie egzekucyjne, jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie 
sądu.15Jeżeli zaspokojony wierzyciel wykorzystuje istnienie tytułu 
wykonawczego w celu ponownego wyegzekwowania już spełnione-
go świadczenia, to jego działanie zawsze spotkać się musi z nega-
tywną oceną w sensie nie tylko moralnym, lecz także prawnym16. 
Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i 
wymagalności obowiązku objętego tym tytułem, postępowanie za-
tem, w razie jego bezpodstawności toczy się ono na ryzyko wierzy-
ciela, który winien naprawić wyrządzoną takim postępowaniem 
szkodę17. 

 
Tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy 
Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wyko-

nawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalno-
ści, chyba że ustawa stanowi inaczej18. 

Tytuł egzekucyjny to dokument urzędowy stwierdzający ist-
nienie i zakres nadającego się do egzekucji roszczenia wierzyciela i 
jednocześnie istnienie oraz zakres obowiązku prawnego dłużnika19. 

Klauzulą wykonalności jest akt sądowy, w którym sąd stwier-
dza, że tytuł egzekucyjny przedstawiony przez wierzyciela nadaje się 
do wykonania i że prowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikowi jest 
                                                 

15Postanowienie SN z dnia 24 sierpnia 1973 r., II PZ 34/73, LEX nr 
7295. 

16 O. Marcewicz., Komentarz do art. 804 Kodeksu postępowania cywil-
nego, Jakubecki A. (red.), Bodio J., Demendecki T., Marcewicz O., Telenga 
P., Wójcik M., Komentarz do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks 
postępowania cywilnego, LEX/el., 2016. 

17 Wyrok SA w Katowicach z dnia 18 września 2003 r., I ACa 144/03, 
Wokanda 2004, nr 12, s. 46. 

18 Art. 776ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cy-
wilnego, tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 101. 

19 E. Wengerek., Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywil-
nych, Warszawa 1970. 
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dopuszczalne, oraz nakazuje urzędom i osobom zainteresowanym 
wykonanie tytułu egzekucyjnego. Ponadto klauzula wykonalności, 
jeżeli jest to konieczne, oznacza także zakres egzekucji20. 

Tytułem wykonawczym jest wyłącznie jego oryginał. Egzeku-
cja wszczęta w wyniku wniosku, do którego nie dołączono tytułu 
wykonawczego, jest egzekucją pozbawioną podstawy, niemniej jed-
nak podjęte w jej trakcie czynności pozostają w mocy i zachowują 
skuteczność, aż do chwili prawomocnego umorzenia postępowania 
egzekucyjnego21. Egzekucja może być wszczęta na podstawie "nie-
prawomocnego" tytułu wykonawczego22. 

Poza tytułem wykonawczym, podstawą egzekucji mogą być 
również dokumenty niezaopatrzone w klauzulę wykonalności, jeżeli 
taką możliwość dopuszcza ustawa. Do takich dokumentów można 
zaliczyć: prawomocne postanowienie komornika o ukaraniu grzyw-
ną; prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów; 
prawomocne postanowienie sądu o nakazaniu dłużnikowi zapłaty 
wierzycielowi określonej sumy pieniężnej; orzeczenia sądów admi-
nistracyjnych co do kosztów i grzywien, podlegające egzekucji są-
dowej; prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu zarządcy 
dla wprowadzenia go w zarząd; postanowienie sądu o ogłoszeniu 
upadłości oraz postanowienie o powołaniu syndyka dla wprowadze-
nia syndyka w posiadanie majątku upadłego; postanowienie sędzie-
go-komisarza o wydaniu syndykowi przedmiotu zastawu; postano-
wienie sędziego-komisarza nakazujące przymusowe odebranie ma-
jątku syndykowi, nadzorcy sądowemu albo zarządcy w związku z 
uprawomocnieniem się postanowienia o umorzeniu postępowania 
upadłościowego; nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym 
stanowi tytuł zabezpieczenia z chwilą wydania, wykonalny bez 
nadawania mu klauzuli wykonalności; postanowienie o nadaniu 
klauzuli wykonalności w części, w jakiej przyznano w nim wierzy-
cielowi zwrot kosztów postępowania klauzulowego23. 
                                                 

20 Tamże. 
21 Postanowienie SN z dnia 12 czerwca 1996 r., III CZP 61/96, OSNC 

1996, nr 10, poz. 132. 
22 Wyrok SN z dnia 28 stycznia 2010 r., I CSK 211/09, Legalis. 
23 P. Telenga., Komentarz do art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego, 

Jakubecki A. (red.), Bodio J., Demendecki T., Marcewicz O., Telenga P., 
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Tytułami egzekucyjnymi są: orzeczenie sądu prawomocne lub 
podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda za-
warta przed sądem; orzeczenie referendarza sądowego prawomocne 
lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu; inne orzeczenia, 
ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze 
egzekucji sądowej; akt notarialny, w którym dłużnik poddał się eg-
zekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub 
wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie okre-
ślonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w 
akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od któ-
rego uzależnione jest wykonanie; akt notarialny, w którym dłużnik 
poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pie-
niężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za 
pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, 
od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również ter-
min, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi 
klauzuli wykonalności; akt notarialny, w którym niebędąca dłużni-
kiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obcią-
żone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążone-
go przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przy-
sługującej zabezpieczonemu wierzycielowi24. 

Do obligatoryjnych składników tytułu egzekucyjnego należą 
wskazanie świadczenia, które ma być spełnione oraz oznaczenie 
wierzyciela i dłużnika. Natomiast do fakultatywnych składników 
tytułu egzekucyjnego zalicza się: termin spełnienia świadczenia; 
warunek, od którego ziszczenia się uzależnione jest spełnienie 
świadczenia; zastrzeżenie, że spełnienie świadczenia dłużnika uza-
leżnione jest od świadczenia wzajemnego wierzyciela; ograniczenie 
odpowiedzialności dłużnika; umocowanie wierzyciela do wykonania 
czynności na koszt dłużnika, jeżeli ten ostatni nie wykona tej czyn-
ności w wyznaczonym terminie; termin, do którego wierzyciel może 
wystąpić o nadanie tytułowi klauzuli wykonalności25. 

                                                                                                        
Wójcik M., Komentarz do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postę-
powania cywilnego, LEX/el., 2016. 

24 Art. 777 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cy-
wilnego, tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 101. 

25 Telenga. j.w. 
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Przy wykonywaniu wyroku musi być zachowana jego ścisła 
wykładnia. Ani organ egzekucyjny, ani np. strona upoważniona do 
wykonania zastępczego nie mogą dokonywać interpretacji wycho-
dzącej poza brzmienie wyroku, a tym bardziej, z brzmieniem tym 
sprzecznej26. 

Wydanie nakazu zapłaty oznacza stwierdzenie istnienia sto-
sunku prawnego, według którego dłużnicy obowiązani byli zapłacić 
kwotę główną z odsetkami. Na żądanie wierzyciela, bez dalszych 
warunków sąd nadaje klauzulę wykonalności, potwierdzając tym 
samym uprawnienie do stosowania przymusu egzekucyjnego w sto-
sunku do wszystkich świadczeń wynikających z tytułu egzekucyjne-
go. Wykonalność takiego tytułu jest wystarczającym argumentem do 
stwierdzenia, że termin zapłaty odsetek narosłych w toku sprawy i po 
zasądzeniu ich na przyszłość jest tożsamy z datą wymagalności, to 
jest z datą powstania27. 

Ugoda, jak i inny tytuł egzekucyjny, wymieniająca kilka obo-
wiązków dłużnika, może się stać tytułem wykonawczym jedynie co 
do tych obowiązków, które nadają się do egzekucji, chociażby nie 
został oznaczony zakres przedmiotowy klauzuli wykonalności, i co 
do tych tylko obowiązków odnosi skutek wyrok pozbawiający w 
całości tytuł wykonawczy wykonalności28. Jeżeli w tytule egzeku-
cyjnym zobowiązano dłużnika do jednego świadczenia, a w razie 
nieściągalności lub niewykonania w ustalonym terminie do spełnie-
nia innego, to nadając takiemu tytułowi klauzulę wykonalności sąd 
nie może nadać jej jednocześnie co do świadczenia głównego i okre-
ślonego jako ewentualne, lecz tylko co do głównego, a co do ewen-
tualnego dopiero po wykazaniu zaistnienia wskazanych w tytule 
warunków29. 

Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułowi eg-
zekucyjnemu, w postaci aktu notarialnego, stwierdza, że tytuł ten 
nadaje się do wykonania, że prowadzenie na jego podstawie egzeku-
cji przeciwko dłużnikowi jest dopuszczalne oraz, że organy egzeku-

                                                 
26 Wyrok SN z dnia 22 stycznia 1998 r., III CKN 325/97, Legalis. 
27 Wyrok SN z dnia 2 czerwca 2000 r., II CKN 561/99, Legalis. 
28 Wyrok SN z dnia 23 czerwca 1980 r., III CRN 43/80, Legalis. 
29 Postanowienie SN z dnia 18 stycznia 1991 r., IV CZ 289/90, Legalis. 
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cyjne powinny ten tytuł wykonać. Nadanie klauzuli powoduje, że 
tytuł egzekucyjny staje się tytułem wykonawczym, a zatem doku-
mentem stanowiącym podstawę egzekucji. Tytuł wykonawczy pod-
lega przymusowemu wykonaniu30 Tytuł wykonawczy stanowi pod-
stawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze 
wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika 
co innego31. 

W postępowaniu egzekucyjnym zasadą jest dopuszczalność 
prowadzenia egzekucji ze wszystkich części majątku dłużnika co 
oznacza, że cały majątek tak teraźniejszy jak i przyszły dłużnika w 
znaczeniu ogółu aktywów majątkowych stanowi gwarancję spełnienia 
przez niego świadczenia32. To tytuł wykonawczy wytycza granice i 
zakres prowadzenia egzekucji co powoduje, że niedopuszczalne jest 
egzekwowanie świadczeń nieobjętych tytułem wykonawczym oraz 
prowadzenie egzekucji na rzecz lub przeciwko osobom niewymienio-
nym w tym tytule, z wyjątkiem osób, na które przeszły uprawnienia 
lub obowiązki w toku właściwego postępowania egzekucyjnego oraz 
wskazanym w ustawie. Naruszenie granic egzekucji stanowi naduży-
cie, za które odpowiada Skarb Państwa i komornik, a także wierzyciel 
na gruncie prawa cywilnego za wyrządzoną szkodę33. Natomiast do-
datkową odpowiedzialność ponosi komornik w postępowaniu dyscy-
plinarny za spowodowanie deliktu dyscyplinarnego. 

 
Prawa przysługujące dłużnikowi po wszczęciu postępowa-

nia egzekucyjnego 
Jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście 

wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawie-
szenia egzekucji z pozostałej części majątku34. Na postanowienie 
sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie. 

                                                 
30 Wyrok SN z dnia 24 lipca 2008 r., IV CSK 95/08, Legalis. 
31 Art. 803 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cy-

wilnego, tj. Dz .U. z 2014 r., poz. 101. 
32 W. Czachórski., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1994. 
33 K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. T. III. Komentarz. 

Art. 730–1088, Wyd. 6. Warszawa 2015. 
34 Art. 799 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cy-

wilnego, tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 101. 
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Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od dnia wy-
dania mu tytułu wykonawczego lub zawiadomienia go o utworzeniu 
tytułu wykonawczego w systemie teleinformatycznym albo od dnia 
ogłoszenia postanowienia odmownego, a gdy ogłoszenia nie było od 
dnia doręczenia tego postanowienia. Dla dłużnika termin ten biegnie 
od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji35. 

Legitymowanymi do wniesienia zażalenia są wierzyciel oraz 
dłużnik. Zażalenie wnosi się w terminie tygodniowym za pośrednic-
twem sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Termin do wnie-
sienia środka odwoławczego rozpoczyna bieg odrębnie dla wierzy-
ciela i dłużnika. Powodem takiego unormowania jest zaskoczenie 
dłużnika wszczęciem egzekucji i szybkie zajęcie jego majątku, któ-
rego mógłby się wyzbyć, dowiedziawszy się o postępowaniu klauzu-
lowym. Jeżeli nadanie klauzuli wykonalności nastąpiło na posiedze-
niu niejawnym i bez wysłuchania dłużnika, to odpowiednie stosowa-
nie przepisów o postępowaniu zażaleniowym powinno polegać na 
niedoręczaniu dłużnikowi odpisu zażalenia wniesionego przez wie-
rzyciela oraz rozpoznaniu środka odwoławczego bez udziału dłużni-
ka36. Sąd Najwyższy dopuścił jednak wniesienie przez dłużnika zaża-
lenia na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności 
przed doręczeniem mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji37. 

Przedmiotem zażalenia dotyczącego nadania klauzuli wyko-
nalności mogą być wyłącznie zarzuty formalne wskazujące na uchy-
bienia przez sąd przepisom procesowym o nadaniu klauzuli wyko-
nalności, wydaniu dalszego tytułu wykonawczego lub tytułu wyko-
nawczego w miejsce utraconego, a także inne zarzuty formalne, jak 
np. zarzut braku zdolności sądowej powoda, jeżeli tytuł egzekucyjny 
nie stanowi orzeczenia objętego powagą rzeczy osądzonej. Sąd na-
tomiast, podczas rozpoznawania zażalenia, nie może przekroczyć 

                                                 
35 Art. 795 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cy-

wilnego, tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 101. 
36 P. Telenga., Komentarz do art. 795 Kodeksu postępowania cywilnego, 

Jakubecki A. (red.), Bodio J., Demendecki T., Marcewicz O., Telenga P., 
Wójcik M., Komentarz do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postę-
powania cywilnego, LEX/el., 2016. 

37 Uchwała SN z dnia 5 maja 1988 r., III CZP 29/88, OSNC 1989, nr 10, 
poz. 151. 
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granic kognicji sądu pierwszej instancji, który nadał klauzulę wyko-
nalności38. 

Kolejnym uprawnieniem dłużnika po wszczęciu egzekucji jest 
skarga na czynność komornika jak i na zaniechanie przez komornika 
dokonania czynności. Z instytucji tej może korzystać na równych pra-
wach również wierzyciel oraz inna osoba, której prawa zostały przez 
czynności lub zaniechanie komornika naruszone, bądź zagrożone. Do 
rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy 
którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wy-
brany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, 
który byłby właściwy według ogólnych zasad. Skarga nie przysługuje 
na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na 
zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komor-
nika podatku od towarów i usług. Skarga na czynność komornika po-
winna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać 
zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również 
wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasad-
nieniem. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokona-
nia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czyn-
ność komornika naruszone, bądź zagrożone była przy czynności obec-
na lub była o jej terminie zawiadomiona, zaś w innych przypadkach, 
od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, któ-
rej prawo zostało przez czynność komornika naruszone, bądź zagro-
żone. Przy braku takiego zawiadomienia termin na złożenie skargi 
biegnie od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej 
czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynno-
ści wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący 
dowiedział się, że czynność miała być dokonana. Skargę wnosi się do 
komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej 
dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi 
sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono 
sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je 
wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę 
w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia 
skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi do-

                                                 
38 Tenega, j.w. 
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tyczy39. Skarga w trybie przepisu art. 767 kodeksu postępowania 
cywilnego nie przysługuje w razie bezczynności komornika powodu-
jącej przewlekłość postępowania, które jest objęte nadzorem służbo-
wym prezesa sądu40. 

Podstawy zaskarżenia nie zostały wyraźnie w przepisach 
wskazane, a zatem można ją oprzeć na wszelkich zarzutach, z wyjąt-
kiem zarzutów materialnoprawnych. Skarga stanowi środek obrony 
formalnej zmierzającej do zapewnienia zgodnego z prawem proce-
sowym przebiegu postępowania egzekucyjnego, a nie obrony mery-
torycznej ukierunkowanej na badanie dopuszczalności i zasadności 
egzekucji41. 

W postępowaniu skargowym komornika nie można określić 
jako osoby uczestniczącej w sprawie. Nie jest on bowiem stroną 
postępowania, a jedynie organem egzekucyjnym, którego czynność 
została zaskarżona42. 

Sąd rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym od dnia jej 
wpływu do sądu, a gdy skarga zawiera braki formalne, które podle-
gają uzupełnieniu, w terminie tygodniowym od jej uzupełnienia. 
Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani 
wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowa-
nie lub wstrzyma dokonanie czynności43. Termin rozpoznania skargi 
jest dla sądu terminem instrukcyjnymi przy jego przekroczeniu stro-
ny nie nabywają żadnych dodatkowych środków prawnych celem 
skłonienia sądu do rozpoznania skargi, poza ewentualną skargą na 
przewlekłość postępowania, bądź powództwem odszkodowawczym, 
w razie poniesienia przez strony szkody związanej z przekroczeniem 
terminu przez sąd do rozpoznania przedmiotowej skargi.  

                                                 
39 Art. 767 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cy-

wilnego, tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 101. 
40 Wyrok SN z dnia 14 czerwca 1973 r., I CR 250/73, OSNC 1974, nr 6, 

poz. 110. 
41 Wyrok SA w Lublinie z dnia 21 stycznia 1998 r., I ACz 21/98, Apel.-

Lub. 1998, nr 2, poz. 10. 
42 Postanowienie SN z dnia 14 marca 2000 r., II CKN 496/00, OSNC 

2000, nr 9, poz. 168. 
43 Art. 7672 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania 

cywilnego, tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 101. 
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Powództwo przeciwegzekucyjne 
Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu 

wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, 
jeżeli: 

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli 
wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obo-
wiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzecze-
niem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia 
formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście; 

2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, 
wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egze-
kwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć 
powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu 
rozprawy, a także na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłosze-
nie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne; 

3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonal-
ności na podstawie art. 787 kodeksu postępowania cywilnego, wyka-
że, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy 
czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego 
prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł 
podnieść. 

Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł pochodzący od organu 
administracyjnego, do stwierdzenia, że zobowiązanie wygasło lub 
nie może być egzekwowane, powołany jest organ, od którego tytuł 
pochodzi44. 

Art. 840 kodeksu postępowania cywilnego dotyczy powództw 
mających na celu pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 
względnie zwolnienie zajętego przedmiotu, do którego ma prawa 
osoba trzecia, spod egzekucji. Powództwo przeciwegzekucyjne jest 
powództwem o ukształtowanie prawa, toczącym się według przepi-
sów o postępowaniu procesowym. Wytoczenie powództwa o pozba-
wienie tytułu wykonawczego wykonalności może nastąpić nawet 
przed wszczęciem egzekucji. Istotą tego środka prawnego jest umoż-
liwienie dłużnikowi obrony merytorycznej przed przymusowym 

                                                 
44 Art. 840 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cy-

wilnego, tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 101. 
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wykonaniem tytułu wykonawczego. Powództwo wytoczone na pod-
stawie wyżej wskazanego artykułu ma na celu pozbawienie wyko-
nalności tytułu wykonawczego, a nie pozbawienie wykonalności 
tytułu egzekucyjnego45. Przesłanką materialnoprawną jest istnienie 
tytułu wykonawczego, a więc istnienie klauzuli wykonalności nada-
nej tytułowi egzekucyjnemu. Jeżeli tytuł wykonawczy nie istnieje, 
powództwo o pozbawienie go wykonalności jest oczywiście bez-
przedmiotowe46. 

Celem powództwa przeciwegzekucyjnego jest pozbawienie ty-
tułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części albo jego 
ograniczenie, natomiast nie ma ono na celu odniesienia się do trafno-
ści samego postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności. W tym 
trybie nie można również np. domagać się uchylenia postanowienia 
stwierdzającego wykonalność orzeczenia sądu zagranicznego. Po-
wództwo przeciwegzekucyjne może być realizowane tylko pod wa-
runkiem, że istnieje możliwość spełnienia tytułu wykonawczego. 
Żądanie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności nie może 
być jednak skutecznie złożone po wyegzekwowaniu należności w 
całości47. Dłużnik traci prawo wytoczenia powództwa opozycyjnego 
z art. 840 kodeksu postępowania cywilnego dopiero z chwilą wyeg-
zekwowania przez wierzyciela świadczenia objętego tytułem wyko-
nawczym48. Nie zamyka to jednak powodowi możliwości dochodze-
nia swych uprawnień w innym postępowaniu49. Kodeks cywilny nie 
może stanowić skutecznej podstawy trwałego pozbawienia tytułu 
wykonawczego wykonalności50. 

Powództwo przeciwegzekucyjne wytacza się przed sąd rze-
czowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. Miejsce 
prowadzenia egzekucji określa się na podstawie przepisów kodeksu 
postępowania cywilnego regulujących właściwość miejscową organu 

                                                 
45 K. Flaga-Gieruszyńska., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz 

art. 840 KPC red. Zieliński A., Kodeks postępowania cywilnego. Komen-
tarz, 2016, wyd. 8. 

46 Wyrok SN z dnia 28 stycznia 2010 r., I CSK 211/09, Legalis. 
47 Wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2002 r., I PKN 197/01, Legalis. 
48 Wyrok SN z dnia 17 listopada 1988 r., I CR 255/88, Legalis. 
49 Wyrok SN z dnia 20 stycznia 1978 r., III CRN 310/77, Legalis. 
50 Wyrok SN z dnia 27 stycznia 1999 r., II CKN 151/98, Legalis. 
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egzekucyjnego także wtedy, gdy do prowadzenia egzekucji został 
wybrany komornik poza właściwością ogólną. Jeżeli egzekucji jesz-
cze nie wszczęto, powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego 
wykonalności wytacza się według przepisów o właściwości ogólnej. 
W pozwie powód powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w 
tym czasie mógł zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z 
nich w dalszym postępowaniu51. 

Skuteczne wytoczenie powództwa przeciw egzekucyjnego za-
kończone prawomocnym wyrokiem sądu powoduje, że przesłanki 
prowadzenia egzekucji ustają. W związku z tym postępowanie egze-
kucyjne zostaje umorzone. Dłużnikowi wnoszącemu do sądu takie 
powództwo przysługuje prawo do jednoczesnego złożenia wniosku o 
zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egze-
kucyjnego. Wniosek taki rozpoznaje sąd, do którego zostało złożone 
powództwo przeciwegzekucyjne. W razie pozbawienia tytułu wyko-
nawczego wykonalności wyrokiem sądu, przy wcześniejszym wyeg-
zekwowaniu jakichkolwiek środków na rzecz wierzyciela, dłużniko-
wi przysługują wobec wierzyciela roszczenia o zwrot niesłusznie 
wyegzekwowanych świadczeń. 

 
Streszczenie: 
W sytuacji zadłużenia, którego ze względu na zdarzenia loso-

we nie można spłacić, człowiek może spotkać się z sytuacją, w której 
staje się dłużnikiem egzekwowanym za pośrednictwem instytucji 
komornika sądowego. Znajdując się w takiej sytuacji osoba ma po-
czucie osamotnienia w starciu z sądem i komornikiem. W swoim 
opracowaniu starałem się zwrócić uwagę na sytuację dłużnika po 
wszczęciu egzekucji. Opisałem podstawy i przesłanki wszczęcia 
egzekucji oraz prawa jakie przysługują dłużnikowi podczas prowa-
dzenia postępowania egzekucyjnego takie jak: skarga na czynności 
komornika, czy powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego 
wykonalności. 

Słowa kluczowe: egzekucja, dłużnik, wierzyciel, dług, wie-
rzytelność, skarga, ruchomość, nieruchomość, powództwo, komor-
nik, sąd. 

                                                 
51 Art. 843ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cy-

wilnego, tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 101. 
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Summary: 
The situation of the debtor after the commencement of en-

forcement proceedings 
The debt situation, which due to random events can not repay, 

a person may encounter a situation in which a debtor enforced 
through the institutions of the judicial officer. When in such a situa-
tion, a person has the feeling of loneliness for a foul on the court and 
bailiff. In his study, I tried to draw attention to the situation of the 
debtor after the commencement of enforcement proceedings. I de-
scribed the basis and conditions for the opening of enforcement and 
the rights enjoyed by the debtor during the enforcement proceedings 
such as the action on the bailiff, or a claim for the deprivation of a 
writ of execution enforceable. 

Keywords: execution, debtor, creditor, debt, claim, complaint, 
mobility, property, action, bailiff, court. 
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Adrian Poparda  

 
Kilka słów o użyciu środków przymusu bezpośredniego 

 i broni palnej 
 
Wstęp 
Administracja publiczna powołana jest aby zaspokajać potrze-

by obywateli1. Do potrzeby zbiorowej społeczeństw należy potrzeba 
bezpieczeństwa, którą zapewniają w szczególności organy admini-
stracji rządowej jak Policja, Straż Graniczna czy Agencja Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego. Realizując potrzebę bezpieczeństwa elimi-
nuje się występujące zagrożenia i minimalizuje też skutki ich możli-
wego wystąpienia2 Administracja rządowa wypełnia potrzebę bez-
pieczeństwa między innymi poprzez egzekwowanie prawa3. Według 
utylitarystycznej koncepcji Jeremy'ego Bentham'a władza państwo-
wa zapewnia obywatelom usługi „wymuszone”- stanowiące system 
uprawnień i obowiązków. Dla Bentham'a władza zapewnia społe-
czeństwu usługi które polegają na doprecyzowaniu i wymuszaniu 
wzajemnych uprawnień i zobowiązań władzy i rządzonych4. Uza-
sadnionym wydaje się być twierdzenie, że szeroko rozumiane „służ-
by mundurowe5” stanowią element władzy wykonawczej (egzekuty-
wy) państwa. Fizycznym atrybutem jakim dysponują np. Policja i 
Straż Graniczna są środki przymusu bezpośredniego i broń palna, 

                                                 
1 A. Antoszewski., Administracja publiczna,[w:] Leksykon politologii, 

wydaw. Alta 2, Wrocław 1999, s. 11. 
2 B. Wiśniewski B., Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, 

Wiśniewski B (red.), wydaw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 
2011, s.11. 

3 R. Herbut., Aparat państwowy, [w:] Leksykon..., s. 31. 
4 Z. Rau, Liberalizm [w:] Doktryny polityczne XIX i XX wieku, K. Choj-

nicka, W. Kozuba-Ciembroniewicza (red.), Wydaw. Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Kraków 2000, s. 16-17. 

5 Pojęcie "służb mundurowych" nie jest zdefiniowane prawnie. Odnosi 
się zwyczajowo do kategorii uurzędników państwowych których widocz-
nym atrybutem jest mundur i którzy zazwyczaj posiadają uprawnienia do 
egzekwowania prawa, kontrolowania i wydawania poleceń.  
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które są ostatecznym narzędziem wymuszania posłuszeństwa wobec 
władzy. Według S Miligram'a takie posłuszeństwo jest jednym z 
podstawowych elementów całej struktury społecznej6. Narzędzia te 
mogą zostać wykorzystane do skutecznego egzekwowania prawa, a 
tym samym do przeprowadzenia woli ustawodawcy (legislatywy), 
przeciwko woli innej osoby której zachowanie odbiega od ustalonej 
normy prawnej, często też będącej nienaruszalną wartością dla dane-
go społeczeństwa, jak życie czy zdrowie osoby ludzkiej.  

Użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej należy 
do uprawnień przysługującym służbom i podmiotom wymienionym 
numeratywnie w ustawie o użyciu środków przymusu bezpośredniego 
i broni palnej7. Wymienia się tam więc funkcjonariuszy: Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, 
Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego, Służby Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, żołnie-
rzy Żandarmerii Wojskowej (lub wojskowych organów porządko-
wych), funkcjonariusze Straży Parku, Straży Leśnej, Państwowej Stra-
ży Rybackiej, Państwowej Straży Łowieckiej, strażnicy straży gmin-
nych (miejskich), funkcjonariusze Policji, Straży Marszałkowskiej, 
funkcjonariusze celni, inspektorzy i pracownicy kontroli skarbowej, 
inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, pracownicy ochrony. 
Ustawa ta reguluje w sposób ogólny problem środków przymusu i 
broni palnej, jako w podstawowym akcie prawnym a nie jak to miało 
miejsce wcześniej w aktach prawnych niższego rzędu8. Ponadto usta-
wa rozróżnia dwa sposoby zastosowania broni palnej i środków przy-
musu dzieląc je na ich użycie i wykorzystanie.  

Wymienione wyżej narzędzia i uprawnienia które może zasto-
sować funkcjonariusz powinny być jednak ostatecznością. Funkcjo-
nariusze np. Straży Granicznej, czy Policji należą do kategorii osób 
uprawnionych do użycia w określonych wypadkach zarówno środ-

                                                 
6 S. Miligram., Posłuszeństwo wobec autorytetu, wydaw. WAM, Kra-

ków 2008, s. 19. 
7 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i 

broni palnej (Dz. U. 2013 r. poz. 628). 
8 W. Piłat., O ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni pal-

nej jeszcze kilka słów, [w:] Przegląd Policyjny, nr 2 (114), wydaw. Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2014, s. 125-126. 
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ków przymusu bezpośredniego jak i broni palnej. Ustawa narzuca na 
uprawnionych do użycia i wykorzystania wyżej określonych narzę-
dzi szereg wymogów i ograniczeń w ich stosowaniu. Po pierwsze 
broni i środków przymusu nie można stosować legalnie poza działa-
niami służby lub podmiotu uprawnionego do jej stosowania. Nie 
można też stosować wyżej określonych środków do innych niż okre-
ślonych w ustawie celów9. Pod drugie- środki przymusu można sto-
sować jedynie aby w sposób niezbędny, proporcjonalny do stopnia 
zagrożenia móc wyegzekwować określone zachowanie lub przeciw-
działać zachowaniu niezgodnemu z prawem10. Według ustawodawcy 
broń jest narzędziem ostatecznym, której użycie lub wykorzystanie 
możliwe jest dopiero gdy środki przymusu okazały się niewystarcza-
jące do osiągnięcia zamierzonych celów albo ich wykorzystanie lub 
użycie nie jest możliwe11. Kolejnym elementem będącym niejako 
hamulcem ograniczającym stosowanie broni i środków przymusu 
jest zasada ich stosowania w sposób możliwie najmniej dotkliwy 
(wyrządzający jak najmniejszą szkodę) z zachowaniem szczególnej 
ostrożności, uwzględniając wpływ i właściwości stosowanych owych 
narzędzi na zdrowie i życie12. 

Oprócz hamulców prawnych w zastosowaniu narzędzi osta-
tecznych do wyegzekwowania zachowania zgodnego z prawem 
istotnym elementem kontrolującym są szeroko rozumiane kompeten-
cje społeczne funkcjonariusza13 i zasady etyczne którymi się kieruje.  

 
Środki przymusu bezpośredniego 
Mówiąc o środkach przymusu bezpośredniego w rozumieniu 

ustawowym, należy wymienić kilka ich rodzajów oraz rozróżnić 
terminy ich „wykorzystania” i „użycia”. Wykorzystanie to „łagod-
niejsza” forma zastosowania narzędzi przymusu- według ustawo-

                                                 
9 Ustawa o środkach...,art. 5. 
10 Tamże, art. 6 ust 1. 
11 Ustawa o środkach..., art. 6 ust 2. 
12 Tamże, art 7. Artykuł ten podkreśla stosowanie środków przymusu 

bezpośredniego i broni palnej jako "środka ostatecznego". 
13 Lub innej uprawnionej do użycia lub wykorzystania środków przymu-

su bezposredniego i broni palnej osoby. 
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dawcy14: wobec zwierzęcia w celu zatrzymania, zablokowania lub 
unieruchomienia pojazdu, do pokonania przeszkody. Użycie środka 
przymus jest aktem bardziej represyjnym- polega na zastosowaniu 
takiego środka wobec człowieka15.  

Pierwszą kategorią śpb będzie siła ludzka w postaci technik 
obezwładniających, transportowych, obronnych, ataku. Do drugiej 
kategorii należy zaliczyć siłę fizyczną zwierząt: psów i koni służbo-
wych. Trzeci rodzaj to różnego rodzaju narzędzia i sprzęt techniczny 
pomieszczenia izolacyjne: kajdanki, kaftan bezpieczeństwa, pas obez-
władniający, siatka obezwładniająca, kask zabezpieczający, pałka 
służbowa, wodne środki obezwładniające, pociski niepenetracyjne, 
kolczatka drogowa i inne środki do zatrzymywania i unieruchamiania 
pojazdów, urządzenia służące do obezwładniana za pomocą energii 
elektrycznej środki pirotechniczne, środki chemiczne służące do 
obezwładniania, izby, cele i pokoje izolacyjne. Środkiem przymusu 
bezpośredniego może być też pojazd służbowy. Stosowanie środków 
przymusu bezpośredniego możliwe jest aby (pkt od 1 do 14): 

- wyegzekwować zachowanie zgodne z prawem  
- odeprzeć bezpośredni, bezprawny zamach na życie, zdrowie 

lub wolność, 
- przeciwdziałać czynnościom prowadzącym bezpośrednio do 

takiego zamachu, 
- przeciwdziałać naruszaniu porządku lub bezpieczeństwa pu-

blicznego, 
- przeciwdziałać bezpośredniemu zamachowi na ochraniane 

przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia, 
- ochraniać porządek lub bezpieczeństwo na obszarach lub w 

obiektach chronionych przez uprawnionego, 
- przeciwdziałać zamachowi na nienaruszalność granicy pań-

stwowej, 
- przeciwdziałać niszczenia mienia, 
- zapewnić bezpieczeństwo konwoju lub doprowadzenia, 
- ująć osobę, udaremnić jej ucieczkę lub dla pościgu za tą osobą, 
- pokonać bierny, czynny opór, 

                                                 
14 Ustawa o środkach..., art. 4 pkt 9. 
15 Tamże, art. 4 pkt. 6. 
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- przeciwdziałać czynnościom zmierzającym do autoagresji16.  
Wymienione wcześniej środki przymusu mogą być zastoso-

wane do konkretnej sytuacji oraz z zachowaniem pewnych wymie-
nionych w ustawie ograniczań. Stosując na przykład siłę fizyczną nie 
zadaje się uderzeń, chyba że uprawniony odpiera zamach na życie 
lub zdrowie, mienie lub przeciwdziała ucieczce17. Kajdanki używane 
są w celu częściowego unieruchomienia kończyn. Dopuszcza się też 
stosowanie kajdanek zespolonych lub kajdanek zakładanych na nogi, 
ale tylko wobec osób agresywnych, podejrzanych o popełnienie 
określonego rodzaju przestępstw ( z użyciem broni palnej, materia-
łów wybuchowych18), lub wobec osób pozbawionych wolności19. 
Biorąc pod uwagę zapisy art. 15 ust 5 i 7, gdzie ustawodawca określa 
warunki zakładania kajdanek zespolonych i kajdanek na nogi, pod-
kreślając konieczność równoczesnego stosowania kajdanek na ręce, 
nieuzasadniony wydaje się pogląd K. Jałoszyńskiego20 o braku lo-
gicznego wyjaśnienia dla „równoczesności” stosowania tego środka 
przymusu bezpośredniego. Ustawodawca zakłada bowiem, iż kaj-
danki zespolone czy stosowane na nogi są dodatkowym elementem 
zabezpieczającym funkcjonariusza lub innej osoby oraz pozwalają-
cym na doprowadzenie osoby zatrzymanej. Ich zastosowanie bez 
jednoczesnego stosowania kajdanek na rękach mijałoby się z celem 
zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i realizacji skutecznego 
zatrzymania czy doprowadzenia osoby. Co do zasady kajdanek uży-
wa się na ręce trzymane z tyłu. Zwiększa to zdecydowanie bezpie-
czeństwo konwojentów poprzez ograniczenie swobody ruchów oso-
by zatrzymanej. W przypadku prewencyjnego użycia kajdanek lub 
gdy w ocenie funkcjonariusza podjęcie próby ucieczki, stawiania 
czynnego oporu, wystąpienia zachowań zagrażających życiu, zdro-

                                                 
16 Tamże, art. 11.  
17 Ustawa o środkach..., art. 14. 
18 Tamże, art. 15 ust 5 pkt 2. 
19 Tamże art. 15. 
20 Jałoszyński K.,Uwagi do ustawy z 24 maja 2013 r. o środkach przy-

musu bezpośredniego i broni palnej, [w:] Przegląd Policyjny, nr 3 (111), 
wydaw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2013, s. 59. 
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wiu lub mieniu jest nieznaczne- kajdanki można założyć na ręce 
trzymane z przodu21. 

Stosowanie kaftana bezpieczeństwa (lub pasa unieruchamiają-
cego) zakłada między innymi, że nie może on utrudniać oddychania 
lub tamować przepływu krwi22. Kask zabezpieczający zakłada się 
dopiero po uprzednim założeniu pasa obezwładniającego, kaftana 
bezpieczeństwa lub kajdanek na ręce trzymane z tyłu23. Siatka obez-
władniająca posiada ustawowe ograniczenia stosowania do okolicz-
ności wymienionych w art. 11 ust. 2-5, 7, 10 i 11 ale tylko w wypad-
ku jeżeli użycie innych środków przymusu bezpośredniego okazało 
się niemożliwe albo może okazać się nieskuteczne24. Kolejnym ha-
mulcem w stosowaniu środków przymusu jest przykład pałki służ-
bowej. Nie można jej stosować wobec osób wobec których zastoso-
wano już kajdanki, kaftan bezpieczeństwa, pas obezwładniający, 
siatkę obezwładniającą25. Nie można jej też zastosować wobec osób 
które zostały już obezwładnione za pomocą energii elektrycznej26. 
Stosując pałkę służbową nie zadaje się też uderzeń i pchnięć w gło-
wę, szyję, brzuch i nieumięśnione oraz szczególnie wrażliwe części 
ciała ( za wyjątkiem sytuacji gdy zachodzi bezpośrednie zagrożenie 
dla życia lub zdrowia)27. Obostrzenia dotyczące wykorzystania psa 
służbowego to przede wszystkim możliwość jego działania w kagań-
cu ( chyba że został wytresowany do działania bez kagańca)28, nato-
miast użycie konia służbowego sprowadza się głównie do wykorzy-
stania jego masy do kontroli przemieszczania się grup osób29 co jest 
skuteczne zwłaszcza przy dużych zgromadzeniach publicznych. Przy 
użyciu pocisków niepenetracyjnych (np. gumowych) w przypadku 
zbiorowego zakłócenia porządku publicznego stosuję się salwę 
ostrzegawczą lub strzał ostrzegawczy oddany w bezpiecznym kie-

                                                 
21 Ustawa o środkach...,art.15 ust. 6. 
22 Tamże, art. 16 ust. 4. 
23 Tamże, art. 17. 
24 Tamże, art. 18. 
25 Tamże, art. 19 ust. 2 pkt. 1. 
26 Tamże, art. 19 ust 2 pkt 2. 
27 Ustawa o środkach..., art. 19 ust. 4. 
28 Tamże, art. 21. 
29 Tamże, art. 22. 
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runku (chyba że nie jest to możliwe)30 oraz nie celuje się w głowę. 
Chemiczne środki obezwładniające nie można stosować u osób unie-
ruchomionych czy obezwładnionych (podobnie jak w wypadku za-
stosowania pałki służbowej)31. Tasery i inne środki służące do nie-
obezwładniania energii elektrycznej podlegają podobnym ogranicze-
niom ich stosowania- przy ich użyciu nie celuje się w głowę32. Kol-
czatka drogowa również posiada ograniczenia w stosowaniu, nie 
można na przykład za jej pomocą zatrzymywać pojazdu jednoślado-
wego. Ponadto zastosowanie kolczatki drogowej poprzedza się sy-
gnałem do zatrzymania pojazdu danym oraz wstrzymaniem ruchu 
drogowego na określonym odcinku drogi w celu zapewnienia bez-
pieczeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego33.  

 

Art 11: Pkt 
1 

Pkt 
2 

Pkt 
3 

Pkt 
4 

Pkt 
5 

Pkt 
6 

Pkt 
7 

Pkt 
8 

Pkt 
9 

Pkt 
10 

Pkt 
11 

Pkt 
12 

Pkt 
13 

Pkt 
14 

Siła fizyczna + + + + + + + + + + + + + + 

Kajdanki + + + + + + + + + + + N + + 

Kaftan 
bezpieczeństwa 

N N + + N + N N N + + N + + 

Kask 
zabezpieczający 

N N N N N N N N N N N N N + 

Siatka 
obezwładniająca 

N + + + + N + N N + + N N N 

Pałka służbowa + + + + + + + + + + + N + N 

Wodne środki 
obezwładniające 

+ + N + N N N + N N N + + N 

Pies służbowy N + N N + + + N + + + N + N 

Koń służbowy N + N + N N + + N N N + + N 

Pociski N + + + + N + + + + + N + N 

                                                 
30 Tamże, art. 23. 
31 Tamże, art. 24. 
32 Tamże, art. 25. 
33 Tamże, art. 30. 
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niepenetracyjne  

„N”- brak możliwości wykorzystania, „+” możliwość wykorzystania.  
Tab.1. wykorzystania niektórych środków przymusu bezpośrednie-

go34. Opracowanie własne. 
 
Broń palna 
Użycie i wykorzystanie, np. przez funkcjonariuszy Straży 

Granicznej, broni palnej stanowi krok ostateczny, a wynika to z nie-
odwracalnych skutków jakie może za sobą pociągnąć jej użycie- 
śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Ustawodawca przewi-
dział, podobnie jak w przypadku środków przymusu bezpośredniego, 
kilka hamulców pozwalających na minimalizowanie skali stosowania 
broni palnej. Po pierwsze broń palna nie może być wykorzystana lub 
użyta przez pododdział zwarty35 w przeciwieństwie do środków 
przymusu bezpośredniego36. Po drugie stosowanie broni palnej usta-
wodawca podzielił na: a) wykorzystanie broni palnej, b) użycie broni 
palnej. Wykorzystanie broni palnej37 to oddanie strzału z zastosowa-
niem amunicji penetracyjnej w kierunku zwierzęcia, przedmiotu lub 
w innym kierunku nie stwarzającym zagrożenia dla człowieka (strzał 
ostrzegawczy). Użycie broni palnej to strzał w kierunku człowieka38. 
Podobnie jak w wypadku środków przymusu bezpośredniego roz-
różnienie i skalowanie „wykorzystania” i „użycia” wyraźnie upod-
miotawia jednostkę i wysoko wartościuje życie i zdrowie ludzkie, 
wskazując uprawnionym ostateczność i proporcjonalność w stoso-
waniu broni w zależności od występującego zagrożenia. 

Przypadki wykorzystania broni palnej są wymienione numera-
tywnie w ustawie i obejmują okoliczności: gdy niezbędne jest za-
trzymanie pojazdu który stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia 

                                                 
34 Tabela opracowana na podstawie art. 15-23 ustawy o środkach przymusu 

bezpośredniego, nie uwzględnia wyłączeń stosowania środków przymusu bez-
pośredniego, np. wobec ciężarnych o widocznej ciąży czy osób których wygląd 
wskazuje na wiek do 13 lat, osób o widocznej niepełnosprawności. 

35 Ustawa o środkach, art. 46. 
36 Tamże, art. 41. 
37 Tamże, art. 4 pkt 10.  
38 Tamże, art. 4 pkt 7. I w tym artykule zaznacza się wykorzystanie 

"amunicji penetracyjnej" (ostrej, bojowej). 
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ludzkiego, zagraża obiektom, urządzeniom lub obszarom. Broń palną 
można również wykorzystać do pokonania przeszkody, zaalarmowa-
nia lub wezwania pomocy, neutralizacji przedmiotów mogących 
stwarzać zagrożenie wybuchowe, do unieszkodliwienia zwierzęcia 
zagrażającemu życiu lub zdrowiu ludzkiemu, do oddania strzału 
ostrzegawczego39.  

Konieczność użycia broni palnej została przewidziana przez 
ustawodawcę w wypadku odparcia bezpośredniego, bezprawnego 
zamachu na życie zdrowie ludzkie, dla odparcia czynności które 
zmierzają do takiego zamachu40. Zastosowanie tego narzędzia egze-
kucji prawa jakim jest broń w rękach uprawnionych funkcjonariuszy, 
możliwe jest również w wypadku zamachu na obiekty, obszary i 
urządzenia, mienia, nienaruszalności granicy państwowej która wy-
musza przekroczenie granicy państwowej przy użyciu pojazdu, broni 
palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu, dla zabezpieczenia 
konwoju lub doprowadzenia, konieczności przeciwstawienia się 
osobie41 w bezpośrednim pościgu czy dla ujęcia osoby42. 

Użycie broni palnej musi być poprzedzone okrzykiem wskazu-
jącym i identyfikującym formację którą reprezentuje osoba upraw-
niona. Dopuszcza się okrzyk identyfikujący daną formację w postaci 
jej ustawowego skrótu43, na przykład w sytuacji gdy uprawnionym 
do użycia broni palnej jest funkcjonariusz Straży Granicznej-„SG44. 
Kolejnym krokiem niezbędnym do użycia broni palnej przez upraw-
nionego to wezwanie do porzucenia broni lub innego zagrażającego 
życiu przedmiotu zaniechania ucieczki lub wezwanie do zaniechania 

                                                 
39 Tamże, art. 47. 
40 Ustawa o środkach..., art. 45. 
41 [...]"Niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego po-

rzucenia broni, materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego 
przedmiotu [...]" oraz która usiłuje odebrać broń palną osobie uprawnionej 
do jej posiadania, art. 45 pkt. 2. 

42 Tamże, art. 45, wymienia się tam szczegółowe okoliczności uzasad-
niające użycie broni palnej w stosunku do osób które należy ująć lub uda-
remnić ich ucieczkę. 

43 Tamże, art. 48 ust. 1 pkt 1. 
44 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. 

1990 Nr 78 poz 462 z późn. zm.). 
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przemocy45. Dopiero w przypadku gdy wezwania wskazane wyżej 
okażą się nieskuteczne, ostrzega się o możliwości użycia broni palnej 
okrzykiem „Stój, bo strzelam!46”. Ustawodawca przewidział jednak 
możliwość w której odstępuje się od poszczególnych elementów 
procedury o której mowa wyżej, w sytuacjach w których użycie ca-
łego schematu użycia broni palnej groziłoby utratą życia lub zdrowia 
ludzkiego47. 

 
Etyka a użycie przemocy  
Prócz sankcji prawnych jakie grożą uprawnionym do stosowa-

nia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej można jeszcze 
wymienić etyczne zasady postępowania hamujące bezprawne stoso-
wania narzędzi ostatecznych do wymuszenia posłuszeństwa i zacho-
wania zgodnego z prawem. Unormowane prawnie zasady etyki posia-
da np. Straż Graniczna48. Zasady etyczne stanowią część kultury orga-
nizacji, która działając zgodnie z zasadami przyjętymi w danym społe-
czeństwie buduje wizerunek danej instytucji, umacniając autorytet 
władzy którą reprezentuje. Co więcej jeżeli działania organizacji stają 
w opozycji do przekonań i wartości (kultury z której się wywodzą) jej 
członkowie dystansują się od niej49. W zasadach etyki funkcjonariuszy 
Straży Granicznej nacisk położony jest głównie na kwestie związane z 
przestrzeganiem obowiązującego prawa ale także z poszanowaniem 
praw, wolności i godności innych osób. W wypadku Straży Granicznej 
obserwujemy wzrost liczby zdarzeń, podczas których istnieje prawdo-
podobieństwo użycia środków przymusu bezpośredniego lub broni 
palnej. Obrazują to np. dane empiryczne wskazujące na przyrost liczby 

                                                 
45 Ustawa o środkach..., art. 48 ust. 1 pkt 2. 
46 Tamże , art. 48 ust. 2. 
47 Tamże art. 48 ust. 3. 
48 Kwestie zasad etyki w Straży Granicznej reguluje Ustawa o Straży 

Granicznej oraz Zarządzenie nr 11 Komendanta Głównego Straży Granicz-
nej z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie zasad etyki zawodowej funkcjonariu-
szy Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG 2003 r.). 

49 Penc J., Kultura i etka w organizacji. Aspekty pragmatyczne i strate-
giczne, wydaw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2010, s.65-66. 
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zatrzymań za przekroczenie bądź usiłowanie przekroczenia granicy 
państwa wbrew obowiązującym przepisom50: 

 

Lata Zatrzymani 

2010 2349 

2011 2502 

2012 3248 

2013 3795 

2014 4911 

2015 6980 
Tab. 2. Zatrzymani przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy 

państwowej wbrew przepisom lub usiłowanie pgpwp. (dane: KGSG). 
 
Streszczenie: 
Użycie broni i środków przymusu stanowi jeden z niezbęd-

nych elementów wykonywania ustawowych zadań przez wyspecjali-
zowane organy państwowe. Broń i środki przymusu są narzędziami 
do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Stosowanie 
tych środków obwarowane jest hamulcami nie tylko prawnymi ale 
też etycznymi.  

 
Abstract: 
Employing the means of coercion and firearms is necessary 

element of fulflling imposed tasks by special governmental forces. 
Firearms and means of coercion are tools using to ensure public se-
curity. Employing of those tools are restricted by law and ethical 
restraints. 

 
Bibliografia: 
Akty prawne: 

                                                 
50 Opracowanie własne na podstawie: 

https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/statystyki-sg/2206,Statystyki-
SG.html, dostęp z dnia 07.12.2016 r.  
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Rozdział III 

Samotność wyzwaniem na dziś i jutro 
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Anna Bernacka 
 

Samotność, choroba, cierpienie.  
Psychospołeczne funkcjonowanie osoby chorującej na cukrzycę 

 
Wstęp 
Istnieją różne klasyfikacje chorób, np. ze względu na zajęte 

funkcje bądź organy czy ze względu na czas wystąpienia pierwszych 
objawów. Wśród nich można wyróżnić również podział chorób na 
choroby przewlekłe i ostre. Jedną z chorób przewlekłych jest cukrzy-
ca. Cukrzyca jest „zbiorem kilkunastu różnych, zarówno uwarunko-
wanych genetycznie (dziedzicznych) jak i nabytych chorób”1. 

Na całym świecie rosną wskaźniki zapadalności i chorobowo-
ści związane z cukrzycą. Jest to spowodowane starzeniem się społe-
czeństwa różnych narodów, wzrostem otyłości i coraz mniejszą ak-
tywnością fizyczną populacji światowej. Wzrost zachorowań doty-
czy tylko cukrzycy typu II. U osób chorych na cukrzycę zwiększa się 
ryzyko zachorowania na choroby sercowo – naczyniowe, które sta-
nowią 80% zgonów w tej grupie chorych2. 

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w ciągu 22 lat 
liczba osób chorych na cukrzycę wzrośnie 2 krotnie i w roku 2025 
wzrośnie do 300 milionów na świecie. Autorzy zaznaczają, że dane 
są zaniżone, gdyż połowa przypadków choroby pozostaje nierozpo-
znana3. Cukrzyca jest podstępną chorobą, której pacjenci na począt-
ku nie dostrzegają, a pierwsze objawy zazwyczaj są ignorowane lub 
bagatelizowane. W tym czasie cukrzyca od środka powoli niszczy 
organizm i nieleczona lub leczona niewłaściwie sprzyja rozwojowi 
poważnych powikłań. „Osoby z niekontrolowaną cukrzycą bardzo 
często cierpią z powodu hipoglikemii, która w czasie trwania choro-
by zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań. Pacjenci tracą 
wzrok, z powodu źle gojących się ran i zaniedbań poddają się ampu-

                                                 
1 Z. Skłodowska., Życie z cukrzycą, Warszawa 1998, s.3 
2 K. McGuire., Darren, Rao V. Sunil, Epidemiologia cukrzycy i chorób 

sercowo – naczyniowych, [w:] Cukrzyca i choroby układu sercowo – naczy-
niowego, Stevena P. Marso (red), Gdańsk 2004, s.1 

3 Tamże, s.1 
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tacjom, umierają z powodu niedoczynności mięśnia sercowego. 
Osoby z zaawansowaną cukrzycą muszą stosować się do określonej 
dyscypliny – regularnie kontrolować poziom glikemii, przyjmować 
odpowiednie leki w odpowiednim czasie, stosować się do zalecanej 
diety. Jednak jak wynika z badań, wielu pacjentów cierpi z powodu 
znacznie obniżonej, jakości życia, co w konsekwencji sprzyja rozwo-
jowi depresji i powoduje ogólną niechęć do prawidłowej samokon-
troli. Psychologowie, lekarze i eksperci nazwali to zjawisko błędnym 
kołem cukrzycy”4. 

Chorobę tę rozpoznajemy na podstawie objawów klinicznych, 
takich jak: zwiększone pragnienie, wzmożone wydalanie moczu, 
chudnięcie, osłabienie łatwe męczenie się, oraz na podstawie obec-
ności podwyższonych wartości cukru we krwi (dwukrotnie oznaczo-
ny poziom cukru na czczo >120mg% lub przypadkowo stwierdzony 
poziom cukru >180mg%), a w niektórych przypadkach obecności 
acetonu w moczu. Niekiedy oprócz wymienionych mogą być obecne 
inne objawy sugerujące cukrzycę, takie jak: długotrwałe, trudne go-
jenie się ran, nawracające zakażenia skóry (np. czyraki), świąd skó-
ry, świąd intymnych części ciała, nawracające infekcje dróg moczo-
wych, zaparcia, uczucie mrowienia w rękach i w nogach, kurcze 
mięśniowe, ogóle złe samopoczucie, drażliwość, zaburzenia wzroku 
(np. zamazane widzenie). Bywają też przypadki, w których pomimo 
długotrwale podwyższonych cukrów we krwi nie występują wyraźne 
objawy5. Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi pandemii cukrzycy 
są: zmiana kryteriów diagnostycznych, starzenie się populacji, oty-
łość, zmniejszenie aktywności fizycznej oraz dieta6.  

Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na cukrzycę należy 
zmienić styl życia dotyczący diety, redukcji masy ciała i zwiększenia 
aktywności fizycznej. Takie działania zmniejszają ryzyko zachoro-
wania na cukrzycę nawet o 60%7. 

                                                 
4 L. Czupryniak., Cukrzyca – ukryta i kosztowna pandemia, Warszawa 

2014, s.8 
5 Z. Skłodowska., Życie z cukrzycą, Warszawa 1998, s.3 
6 K. McGuire., Darren, Rao V. Sunil, Epidemiologia cukrzycy i chorób 

sercowo – naczyniowych, [w:] Cukrzyca i choroby układu sercowo – naczy-
niowego, Stevena P. Marso (red), Gdańsk 2004, s.4-9 

7 Tamże, s.9 
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Cukrzyca jest chorobą, która zaburza funkcjonowanie chorego 
we wszystkich sferach jego życia: fizycznej, psychicznej i społecz-
nej. Często osoby chorujące na tę chorobą cierpią na zaburzenia psy-
chiczne, takie jak depresja, które w konsekwencji utrudniają spo-
łeczną integrację. Osoba chora często czuje się samotna i nie zrozu-
miała pomimo posiadania rodziny, bliskich znajomych. Artykuł opi-
suje przypadek kobiety siebie określającej jako samotnej, która od 
wielu lat choruje na cukrzycę i zmaga się z jej powikłaniami. Kobie-
ta posiada rodzinę, jednak na skutek choroby i okoliczności, w któ-
rych ona się pojawiła (śmierć matki i córki) nie potrafi poukładać 
sobie życia. Dodatkowym problemem jest problem z alkoholem, z 
którym boryka się mąż badanej. 

 
Założenia metodologiczne 
Poszukiwaniom badawczym posłużyła metoda indywidual-

nych przypadków, w obrębie której przeprowadziłam wywiad z 52 
letnią kobietą, mieszkającą w niewielkiej miejscowości w wojewódz-
twie pomorskim. Metoda indywidualnych przypadków wymaga „po-
głębionej i całościowej analizy określonego przypadku wraz z kon-
tekstem jego funkcjonowania”8. Wywiad z badaną trwał ok. 2 godzin 
i uzupełniany był czynną obserwacją badanej.Badana kobieta ma 52 
lata. Mieszka w wiosce w województwie pomorskim. Ma trójkę 
dzieci i męża. Od 18 lat otrzymuje rentę. Posiada 3 grupę inwalidzką. 

W badaniu wyodrębniono problem główny oraz problemy 
szczegółowe. Problem badawczy główny brzmi następująco: Jak 
funkcjonuje osoba chora na cukrzycę typu II? Problemy szczegółowe 
są przedstawione w dalszej części pracy w formie pytań wystosowa-
nych do badanej. 

 
Wyniki badań własnych 
Zebrany materiał badawczy postanowiono przedstawić w for-

mie rozmowy. Dzięki temu czytelnik może lepiej wyobrazić sobie 
badaną rzeczywistość, emocjonalnie przeżyć badanie, lepiej zrozu-
mieć sytuację osoby badanej chorującej na cukrzycę. 

Ile miała Pani lat jak zachorowała na cukrzycę? 

                                                 
8 M. Strumińska – Kutra, I. Koładkiewicz., Studium przypadku, [w:] Ba-

dania jakościowe, Dariusz Jemielniak (red), Warszawa 2012, s.2 
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W 1991 roku Pani G. zachorowała na cukrzycę. Miała wtedy 
29 lat i dwójkę dzieci –dwie córki w wieku 2 i 7 lat. Oczekiwała 
również trzeciego dziecka. 

„Miałam 29 lat jak zachorowałam, to było w roku 1991. By-
łam także w ciąży z trzecim dzieckiem- moją córeczką Paulinką”.  

W jakich okolicznościach się Pani dowiedziała o chorobie? 
Jaki to był okres w Pani życiu? 

Pani G. nie wiedziała aż do porodu trzeciego dziecka, że za-
chorowała na cukrzycę. W trzecim miesiącu lekarze zbagatelizowali 
podwyższony poziom cukru u Pani G., uspokajając, iż poziom cukru 
równy 154 jest dla niej i dziecka niegroźny. W 9 miesiącu przestała 
odczuwać ruchy płodu i zgłosiła się do lekarza. Okazało się, że płód 
obumarł wskutek niedotlenienia łożyska. Po naturalnym porodzie 
dziecka poziom cukru wyniósł prawie 400. Lekarze po paru dniach 
po porodzie postawili diagnozę – cukrzyca typ II. Lekarze zabronili 
kolejnej ciąży, jednak po roku Pani G. ponownie spodziewała się 
dziecka. Chłopiec urodził się w 7 miesiącu, a Panią poddano zabie-
gowi sterylizacji. Badana winą za śmierć dziecka obarcza lekarzy, 
którzy nie zareagowali na podwyższony poziom cukru. Obrazuje to 
wypowiedź badanej:  

„Ja nie wiedziałam, że mam cukrzycę. Dopiero jak urodziłam 
dziecko to okazało się że mam cukrzycę typu II i już wtedy byłam na 
zastrzykach. W trzecim miesiącu ciąży zrobili mi badanie na cukier to 
było 154, a to już było za dużo, ale ja o tym nie wiedziałam. Położna 
powiedziała, że to jest wynik dobry i wszystko jest ok. W dziewiątym 
miesiącu przestałam czuć ruchy, w dziewiątym miesiącu to prawie przed 
porodem no i zgłosiłam się do szpitala. Pięć dni jeszcze leżałam w szpi-
talu właśnie yyy zrobili (cisza) jeszcze też nie wiedzieli co jest przyczyną 
tego właśnie martwego płodu. Dopiero jak urodziłam dziecko siłami 
natury okazało się że mam cukrzycę. Poziom cukry wynosił prawie 400, 
a norma jest do 100. Pod wpływem cukrzycy nastąpiło niedotlenienie 
łożyska (zamyślenie). Później lekarz powiedział, że nie mogę mieć wię-
cej dzieci, gdyż mogę umrzeć, ale po roku zaszłam w ciążę i urodziłam 
syna w 7 miesiącu. Nie wiem jak to się stało, uważaliśmy, ale tak w ży-
ciu bywa. Od pierwszych tygodni tej ciąży byłam pod ścisłą opieką gine-
kologów. Wtedy już brałam insulinę, byłam w szpitalu. Miałam silne 
ruchy i lekarze zdecydowali się na cesarskie cięcie. W nocy miałam 
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cesarkę, lekarze przestraszyli się, że coś się może stać. Synek urodził się 
zdrowy ważył 3,5 kilograma, był 7 miesięczny, ale przy cukrzycy dzieci 
rodzą się duże.Po czwartym dziecku lekarze podwiązali mi jajniki, bo 
kolejna ciąża mogła skończyć się dla mnie śmiercią. W trzecim miesiącu 
lekarze już powinni zrobić mi badania (cisza) to jest wina lekarzy, błąd 
lekarski”. 

 

Jakie były pierwsze objawy cukrzycy? 
Pani G. nie odczuwała żadnych wcześniejszych objawów. Po-

czątkowo przyjmowała insulinę, po czym lekarze zalecili tabletki. Po 
tabletkach badana czuła się źle, lekarze więc zalecili zastrzyki insuli-
ny. „Normalnie się czułam. Nie miałam żadnych objawów. Nawet jak 
masz za dużo cukru to się dobrze czujesz. To wiesz (cisza) wysoki 
cukier to, (cisza) jak jest za niski to się źle czujesz. Dopiero jak prze-
stałam te ruchy czuć, zaczęłam się niepokoić, że coś jest nie tak i 
wybrałam się do lekarza. Nie pamiętam ile brałam zastrzyki, ale 
lekarze później przepisali mi tabletki po których czułam się gorzej, 
czułam pieczenie i znowu przeszłam na insulinę”. 

 

Jaka była reakcja Pani na wiadomość o chorobie? 
Pani G. zareagowała bardzo spokojnie na wieść o chorobie. 

Badana nie słyszała wcześniej o tej chorobie i była przekonana, iż 
jest to choroba wyleczalna. Podkreślała, iż nie przejęła się bardzo 
chorobą, gdyż nadal przeżywała stratę dziecka. Obrazuje to wypo-
wiedź: „Kiedyś to była mało znana choroba, nie zdawał sobie czło-
wiek sprawy z tego, jakie niesie powikłania, bo na dzień dzisiejszy to 
jest choroba cywilizacji, masa ludzi choruje na cukrzycę i wszyscy są 
już uświadomieni bardziej jak kiedyś. Każdy wie, że cukrzyca daje 
powikłania, naprawdę duże powikłania. Byłam nieświadoma tej cho-
roby więc zareagowałam normalnie. Nie wiedziałam co to za choro-
ba, myślałam, że wyleczalna. W tamtym czasie za dużo o cukrzycy nie 
myślałam, no bo straciłam dziecko. Mocno nie przejmowałam się tą 
cukrzycą”. 

 

Kiedy zaakceptowała Pani chorobę? 
Badana zaakceptowała chorobę od momentu diagnozy. Obra-

zuje to wypowiedź: „Od razu pogodziłam się z tym, a co miałam 
zrobić?. Nic by nie zmieniły moje lamenty i płacze. Nie wiedziałam, 
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że jest to taka poważna choroba, dlatego nie wzięłam tego tak do 
siebie na początku”. 

 

Jak choroba postępowała z biegiem lat? 
Pani G. już po 3 latach choroby miała uszkodzone nerwy w 

stopach i dłoniach. W przeciągu 23 lat pojawiały się kolejne powi-
kłania: niewydolność serca uszkodzone nerwy, porażenie fałdów 
głosowych, retinopatia cukrzycowa, guz piersi. Przedstawia to wy-
powiedź:„Jak zachorowałam w 1991, to w 2002 miałam badania 
układu nerwowego, to chyba były badania obwodowego lub central-
nego układu nerwowego. Już w 2002 miałam uszkodzone nerwy w 
stopach, miałam badanie prądami w Gdańsku i wtedy wyszło, że jest 
uszkodzony układ nerwowy. A później to już były kolejne powikłania, 
pojawiła się niewydolność serca, już też od paru lat na to się leczę, 
uszkodzone nerwy w stopach i dłoniach. W tamtym roku rehabilito-
wałam gardło, bo miałam porażenie fałdów głosowych, retinopatię 
cukrzycową już też mam od kilkunastu lat, coraz gorzej widzę. I 
przecież jeszcze miałam guza w piersi, ropniaka którego mi wycinali. 
Z każdym rokiem jest coraz gorzej”. 

 

Jakie leki Pani obecnie przyjmuje? 
Pani G. obecnie przyjmuje leki na cukrzycę, przyjmuje insuli-

nę w formie zastrzyków, leki na niewydolność serca, na niedoczyn-
ność tarczycy, przeciwudarowe i przeciwzawałowe. Badana od paru 
lat nie leczy się również na depresję. Prezentuje to wypowiedź: „W 
tej chwili mam leki na cukrzycę, insulinę dwa razy dziennie, na nie-
wydolność serca dwa razy dziennie, na niedoczynność tarczycy mam 
jedną tabletkę dziennie, leki przeciwudarowe, przeciwzawałowe. 
Wcześniej jak leczyłam się na depresję na tle organicznym miałam 
leki nasenne, które brałam na noc. Od paru lat nie mam potrzeby 
wizyt u psychiatry i nie biorę już leków nasennych”. 

 

Jakie miała/ ma Pani dodatkowe schorzenia prócz cukrzycy i 
jej powikłań? 

Pani G. na wskutek przeżyć traumatycznych (strata dziecka, 
diagnoza o chorobie i strata matki) zachorowała na depresję na tle 
organicznym. Pani G. poddana była także zabiegowi mastektomii. 
Obrazuje to wypowiedź:„Jak w styczniu urodziłam to dziecko nieży-
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we i pojawiła się cukrzyca to już jakieś tam było załamanie psychicz-
ne, ale jeszcze w czerwcu umarła mi mama w wieku 57 lat i to 
wszystko złożyło się na to, że rozpoczęłam leczenie w poradni psy-
chiatrycznej i leczyłam się na depresję organiczną (zdenerwowanie, 
chwilowe milczenie i nerwowe spoglądanie na ścianę).Nie mogłam 
spać, byłam nerwowa, czułam się ciągle smutna, bałam się z domu 
wychodzić, bałam się ludzi, płakać mi się chciało często. Miałam też 
guza piersi. To było, gdy najmłodszy synek miał 5 lat. To były ropnie 
w piersiach. Parę razy miałam nacinane. Aż 12 lat temu wycieli mi 
1/3 piersi i zastąpili silikonem”. 

 

Badana podkreśla, iż była spokojna i dzielna w tych trudnych 
dla niej chwilach. Podkreśliła, iż wygląd piersi nie miał znaczenia. 
Nie było ważne również to, czy i na ile pierś spodoba sięmężowi. 
Ważne dla badanej było zdrowie i dzieci, które wychowywała. Pre-
zentuje to wypowiedź: „Ja w tym wszystkim nigdy nie panikowałam, 
wszystko przyjmowałam. Dzielnie wszystko znosiłam. Nie zastana-
wiałam się nad tym czy mężowi się taka spodobam czy nie. Po prostu 
nie myślałam o tym jak on na to będzie patrzył, tylko myślałam o tym 
żeby być zdrowym, bo dzieci małe. Nie myślałam o tym jak ja wyglą-
dam, czy ja jemu spodobam czy nie, to nie jest ważne. Ważne jest to 
aby być zdrowym i dzieci wychowywać”. 

Mąż Pani G. nigdy nie zasugerował, iż żona mu się nie podo-
ba. Pomagał jej zmieniać opatrunki. Prezentuje to wypowiedź:Mąż 
nigdy nie powiedział, że mu się nie podobam z tą „nową” piersią. 
Robił mi jeszcze opatrunki. To nie tak, że nie było go nigdy, różnie 
bywało”. 

 

Jak cukrzyca i jej powikłania wpłynęły na wychowanie dzieci? 
Cukrzyca i jej powikłania zasadniczo nie wpłynęły na wycho-

wywanie przez Panią G. dzieci. Badana nie obarczała swoimi pro-
blemami dzieci. Radziła sobie w wychowywaniem dzieci. Obrazuje 
to wypowiedź: „Normalnie, nie było, że to tam gorzej było, czy le-
piej. Radziłam sobie z wychowaniem dzieci. Nie dopuściłam do tego, 
żeby moja choroba i te wszystkie wydarzenia wpłynęły na dzieci. 
Moje problemy były moje, miałam je tylko dla siebie”. 
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Jakie relacje miała Pani z mężem przed diagnozą cukrzycy i 
po niej? 

Mąż badanej nie wspierał badanej w trudnych chwilach. Rela-
cje małżeńskie były niewłaściwe. Obrazuje to wypowiedź badanej: 
„(cisza) Mój mąż lubił wypić. Ja nie miałam oparcia w nim ani przed 
diagnozą ani po, ani gdy zmarło nasze dziecko czy umarła mi mama. 
Relacje nie były takie jak powinny być, bo takich sytuacjach mąż 
powinien wspierać, a on koledzy, a ja byłam sama (cisza)”. 

 

Jak zareagowali bliscy na wiadomość o Pani chorobie? 
Mąż badanej przyjął wiadomość o chorobie żony neutralnie. 

Dzieci badanej były małe i nie rozumiały co dzieje się z mamą. 
Reszta rodziny badanej podobnie jak badana nie wiedziała czym jest 
cukrzyca. Prezentuje to wypowiedź: „Mąż no jak zareagował (cisza) 
nie płakał, nie rozpaczał, jak miał zareagować, nic nie robił przyjął 
to normalnie.Dzieci były małe więc nawet nie były w stanie tego 
zrozumieć. A reszta rodziny jakoś się tym nie przejęła. Większość 
pewnie tak jak ja nie wiedziała, co to jest cukrzyca”. 

Badana wspomniała również o tym, że nie uczestniczyła w 
pogrzebie dziecka. Wypisała się również ze szpitala, gdyż widok 
matek z dziećmi przysparzał jej cierpienie. Obrazuje to wypowiedź: 
„Mnie nie wypisali ze szpitala, nie byłam na pochówku tego dziecka, 
ja później się wypisałam na własne żądanie, bo jak widziałam te 
dzieci tam, jak matki karmią, a ja taka (cisza) czułam się no pusta, 
bo przecież nie miałam dziecka. Mąż pochował dziecko sam. Nie 
rozmawialiśmy o dziecku nieżywym, o tym co się stało, nigdy”. 

 

Jakie miała Pani wsparcie bliskich po diagnozie i w trakcie 
choroby? 

Badana miała wsparcie ze strony teściowej oraz matki. Mąż nie 
wspierał badanej. Obrazuje to wypowiedź:„Teściowa przyjechała po-
siedziała parę dni, moja mama jak żyła zaglądała też. Siostra mnie od-
wiedzała, bo mieszka w wiosce. Miałam wsparcie ze strony rodziny, nie 
mogę powiedzieć, że nie. Ze strony męża nie miałam wsparcia”. 

 

Jakie ma Pani wsparcie bliskich obecnie? 
Obecnie Panią G. najbardziej wspierają dzieci. Obrazuje to 

wypowiedź: „Obecnie wspierają mnie moje dzieci najbardziej. Mam 
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dwie córki i syna. Dzieci są już dorosłe, każde z nich układa sobie 
życie, ale zawsze znajdują czas dla mnie. Kocham moje dzieci nad 
życie. I moją kochaną wnusię, która również pociesza babcię 
(śmiech)”. 

 

Jak wyglądała opieka nad dziećmi w trakcie choroby? 
Badana nie miała większych trudności w opiece nad dziećmi. 

Zaznacza, iż dzieci były zadbane. Teściowa, mama oraz siostra po-
magały badanej, gdy potrzebowała pomocy w opiece. Badana rów-
nież odnosi się do zastrzyków, które kiedyś były bardziej bolesne i 
wymagały więcej czasu, by je wykonać. Obrazuje to wypowiedź: 
„Było obciążenie (cisza) kiedyś były długie strzykawki, bolesne były 
te zastrzyki, teraz jest króciutka igiełka i już tak nie boli. Czasami źle 
się czułam, ale mimo wszystko moje dzieci był zadbane, nie były nig-
dy poszkodowane z tego powodu. Nie pracowałam, cały dzień byłam 
w domu więc opiekowałam się nimi. Nie miałam trudności w wycho-
wywaniu dzieci. Często przychodziła do mnie siostra i pomagała mi 
jeśli potrzebowałam pomocy. Teściowa i mama także mi pomagały”. 

 

Co zmotywowało Panią do wizyt u lekarza i leczenia się?  
Badaną do leczenie zmotywowała sytuacja oraz śmierć matki, 

która również chorowała na cukrzycę i która nie leczyła się. Obrazu-
je to cytat: „Wiedziałam, że moja mama miała cukrzycę nieleczoną i 
dlatego tak sama się do tego zmobilizowałam, żeby pilnować diety i 
brać leki regularnie”. 

 

Jak kształtowały się Pani relacje z lekarzami podczas choroby? 
Badana twierdzi, że relacje z lekarzami od początku choroby 

były dobre. Przytoczyła jednak sytuację, kiedy została źle potrakto-
wana przez pielęgniarkę. Prezentuje to cytat:„Jak zaszłam w ciążę z 
… to pielęgniarka od lekarza rodzinnego, gdy pojechałam po wyniki 
powiedziała mi, że powinnam dać sobie spokój z dziećmi, bo mam 
cukrzycę. Później jak pojechałam do ginekologa, powiedziałam leka-
rzowi, że spotkałam się z takim czymś, a lekarz ginekolog odpowie-
dział mi, że ona (ta pielęgniarka) nie cieszy się uznaniem, że ja pa-
cjenci nie lubią i żeby się tym nie przejmować, bo to nie jest 10 
dziecko”. 

 

Skąd pozyskała Pani informacje o chorobie? 
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Informacje pozyskiwała od lekarzy, byłby to jednak informa-
cje zdaniem badanej niepełne, dlatego postanowiła sama kształcić się 
w kierunku choroby jaką jest cukrzyca. Obrazuje to cytat:„Trochę od 
lekarzy, trochę zaczęłam sama czytać informatory które dostawałam 
i broszurki. Ale lekarze za dużo też nie mówili. Na wizycie zawsze się 
pytali jak się czuję, przepisywali leki i do domu. Jak pytałam o coś 
związanego z cukrzycą – odpowiadali. Starali się dać mi pełną i zro-
zumiałą odpowiedź”. 

 

Jaki jest stan zdrowia Pani obecnie? 
Pani G. z każdym rokiem czuje się coraz gorzej. Powikłania 

po ponad 20 latach cukrzycy są coraz większe. Prezentuje to wypo-
wiedź: „Z każdym rokiem jest gorzej, biorę kupę leków, człowiek jest 
coraz starszy”. 

 

Jak wyglądała sytuacja materialna. Gdy zachorowała Pani na 
cukrzycę, a jak wygląda teraz? 

Sytuacja materialno – bytowa badanej była przeciętna. Obec-
nie sytuacja kreuje się lepiej. Prezentuje to wypowiedź: „Wtedy nie 
pracowałam, była dwójka dzieci, później jeszcze pojawił się syn, 
sytuacja nie było nie wiadomo jak dobra, ale było co jeść. A teraz już 
jest dobrze. Syn pracuje, ja mam rentę, mąż pracuje i jest dobrze”. 

 

Jak się Pani czuje obecnie? 
Pani G. jest aktywna ruchowo. Spaceruje, jeździ rowerem, jest 

na diecie. „Dbam o zdrowie. Dużo chodzę, jeżdżę na rowerze, trzy-
mam dietę, żeby te cukry były jak najniższe”. 

 

Wnioski z badań 
Cukrzyca jest chorobą XXI, którą początkowo ciężko jest roz-

poznać. Tak też było w przypadku badanej. Kobieta początkowo nie 
odczuwała objawów, czuła się dobrze. Podczas trzeciej ciąży, a w 
zasadzie po porodzie „nieżywego dziecka” badana poznała diagnozę. 
Ponad 20 lat temu jak stwierdziła badana „To była choroba mało 
znana. Ja jej nie znałam”, była to rzadko spotykana choroba. Dziś 
chorych na cukrzycę jest znacznie więcej.  

Sytuacja psychospołeczna badanej była dość nietypowa – brak 
informacji o chorobie, brak wsparcia ze strony męża, opieka nad 
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dziećmi, dodatkowe zaburzenia, strata bliskiej osoby - matki, trudna 
sytuacja materialna – wszystkie te czynniki spowodowały, że badana 
znalazła się w ciężkiej sytuacji życiowej, napotkała wiele przeciwno-
ści, które musiała pokonać sama. Kobieta twierdzi, że początkowo 
nie przejęła się chorobą, która ją spotkała. Takie myślenie spowodo-
wały traumy, które przechodziła w okresie diagnozy choroby. Była 
przekonana także, że jest to choroba uleczalna. Pozyskanie informa-
cji od lekarzy oraz uświadomienie przez lekarzy przyczyniły się do 
działania zmierzającego do poprawy sytuacji zdrowotnej – badana 
zaczęła się leczyć. Pani G. Również sama pozyskiwała wiedzę na 
temat cukrzycy czytając informatory oraz inne broszurki. Badana 
wspomniała, że jej matka również chorowała na cukrzycę, o czym 
nie wiedziała i zmarła na skutek powikłań choroby (udar mózgu). 
Badana postanowiła więc nie „poddać się” chorobie i zadbać o swoje 
zdrowie. Postanowiła walczyć z cukrzycą. Badana deklaruje, że 
obecnie czuje się dobrze, dba o zdrowie, a jej stosunki z mężem się 
poprawiły. Jest szczęśliwa i zamierza jak najdłużej żyć „Jest dobrze. 
Zdrowie jest najważniejsze. Ja chce jeszcze żyć, by doczekać się ko-
lejnych wnuków”. 

 

Streszczenie 
Cukrzyca jest poważną przewlekłą chorobą ogólnoustrojową. 

Rosną wskaźniki zapadalności na cukrzycę. Rozwój medycyny przy-
czynia się do kompleksowego działania skierowanego na pacjenta 
chorego na cukrzycę. Niegdyś choroba ta była mało poznana, a w 
niektórych środowiskach, szczególnie wiejskich - nieznana. Obecnie 
cukrzyca jest chorobądobrze rozpoznaną a jej powikłania komplek-
sowo leczone. Osoba chorująca na cukrzycę narażona jest na szereg 
negatywnych powikłań, związanych z chorobą, natury psychicznej, 
fizycznej i społecznej, które w konsekwencji mogą zaburzyć jej 
funkcjonowanie. Do przykładowych powikłań współwystępujących 
w tej chorobie może zaliczyć depresję czy nerwicę.  

Artykuł prezentuje wyniki badań jakościowych z zastosowa-
niem metody studium przypadku na temat psychospołecznego funk-
cjonowania osoby przewlekle chorującej na cukrzycę. Opisuje mię-
dzy innymi sytuację, w której chora dowiedziała się o chorobie, od-
działywanie choroby na wychowanie dzieci, relacje z bliskimi, sytu-
ację psychiczną chorej, a także współpracę ze specjalistami.  
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Słowa kluczowe: cukrzyca, funkcjonowanie psychospołeczne, 
cierpienie, samotność, hipoglikemia, wychowanie, relacje 

 
Summary 
Diabetes is a serious chronic systemic disease. Grow incidence 

rates of diabetes. Development of medicine contribute to a compre-
hensive action aimed at the patient with diabetes. Once the disease 
was little understood, and in some communities, especially rural - 
unknown. Currently, diabetes is a well-recognized disease and its 
complications comprehensively treated. A person with diabetes is 
subject to a number of negative complications associated with the 
disease, psychological, physical and social consequences which may 
disrupt its functioning. Examples of co-existing complications in this 
disease may include depression or anxiety. The article presents the 
results of qualitative research using the case study method on the 
psychosocial functioning of individuals with chronic diabetes suffer-
ers over 20 years. It also describes a situation in which the patient 
became aware of the disease, the impact of the disease on the educa-
tion of children, relationships with loved ones, the situation of mental 
ill, as well as cooperation with specialists. 

Key Words: diabetes, psychosocialfunctioning, pain, loneli-
ness, hypoglycemia, education, relationships 

 
Bibliografia 
Czupryniak L, Cukrzyca – ukryta i kosztowna pande-

mia,http://www.novonordisk.pl/documents/CukrzycaUkrytaPandemia2014.
pdf, wydanie internetowe, dostęp: 2.12.2014 

McGuire K. Darren, Rao V. Sunil, Epidemiologia cukrzycy i chorób 
sercowo – naczyniowych, [w:] Cukrzyca i choroby układu sercowo – naczy-
niowego, Stevena P. Marso (red), Gdańsk 2004 

Skłodowska Z., Życie z cukrzycą, Warszawa, 1998 
Strumińska – Kutra M., Koładkiewicz I., Studium przypadku, [w:] Ba-

dania jakościowe, Dariusz Jemielniak (red), Warszawa 2012 
 



 

 310 

 
Justyna Maciaszek  

 
Funkcjonowanie rodziny z chorobą Huntingtona.  

Różne aspekty samotności w obliczu przewlekłej choroby  
o podłożu genetycznym1  

 
„Człowiek w chorobie boi się śmierci, bólu, cierpienia, zniedołęż-

nienia, utraty pozycji życiowej, erotycznej, zawodowej, towarzyskiej, itp. 
Boi się też o swój prestiż, jak zachowa się w chwilach cierpienia i obliczu 
śmierci. Choroba stawia go w obliczu tajemnicy swego ciała, nie wie on, co 
się z nim dzieje, jakie jeszcze niespodzianki ze strony własnego ciała mają 
go spotkać, ciało staje się nieposłuszne, groźne, tajemnicze” 

R. Tagore „Owocobranie”. 
 
Od momentu rozpoznania czy wystąpienia choroby przewle-

kłej życie rodziny ulega znacznemu przeorganizowaniu. Choroba 
stawia bowiem rodzinę w obliczu szczególnego wyzwania, wymaga-
jącego uaktywnienia zdolności do reorganizacji, po to by mogła ona 
sprostać nowym wymaganiom. Wynikające ze stanu zdrowia ograni-
czenia (psychiczne, poznawcze i fizyczne) utrudniają, a nawet unie-
możliwiają pełnienie wielu ról społecznych (rodzinnych, zawodo-
wych) oraz upośledzają zaspakajanie podstawowych potrzeb osoby 
chorej oraz jej rodziny. W tej sytuacji rodzina z jednej strony stara 
się zachować wewnętrzną równowagę, strzegąc swoich granic i 
przeciwstawiając się zmianom, ale z drugiej strony musi być zdolna 
do stopniowej zmiany sposobu funkcjonowania2. 

Choroba Huntingtona jak żadna inna całkowicie zmienia życie 
chorego i jego rodziny. Wobec braku leczenia przyczynowego oraz 
definitywności i nieodwracalności diagnozy jest odczytywana jako wy-
rok. Szacuje się, że na każdą osobę z chorobą Huntingtona przypada 
dziesięć kolejnych osób, które doświadczają skutków choroby (małżon-

                                                 
1 Analiza problematyki funkcjonowania rodziny z chorobą Huntingtona 

oparta jest zarówno na literaturze przedmiotu; analizie zapisów na forum 
HD (http://forum-hd.zamki.pl/) oraz rozmowach z opiekunami osób cho-
rych skupionych w Stowarzyszeniu.  

2 W. Świętochowski, System rodzinny wobec przewlekłej choroby somatycz-
nej. Gdy rodzina ma korzyść z choroby, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010, s. 70.  
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kowie, dzieci). Wszystko to sprawia, że choroba Huntingtona jest 
szczególnym, paradygmatycznym przykładem choroby rodzinnej3.  

 
Choroba Huntingtona – charakterystyka obrazu klinicznego  
Choroba Huntingtona jest neurodegeneracyjną i autosomalnie 

dominującą oraz uwarunkowaną genetycznie chorobą, co oznacza, że 
ryzyko przekazania zmutowanego genu potomstwu, niezależnie od 
płci wynosi 50%4. Choroba została po raz pierwszy opisana w 1872 
roku przez amerykańskiego lekarza George Huntingtona, który jako 
jej główną i charakterystyczną cechę podał zaburzenia ruchowe ma-
jące charakter ruchów pląsawiczych5.  

W zależności od wieku zachorowania wyróżniamy cztery po-
stacie choroby Huntingtona: postać młodzieńczą (Westphala) poja-
wiająca się w wieku 4-9 lat, postać wczesną (20-34 lata), postać wie-
ku średniego (35-49 lat) oraz postać późną (powyżej 50 lat)6. Począ-
tek objawów średnio przypada na 40 rok życia, ale zdarzają się za-
chorowania między drugim a osiemdziesiątym rokiem życia7. Pierw-
sze objawy są zazwyczaj niezauważone, bagatelizowane lub błędnie 
przypisywane innych chorobom,8 więc diagnoza zostaje często po-
stawiona znacznie później. Choroba rozwija się nieubłagalnie i w 

                                                 
3 J. Domaradzki, Wpływ choroby Huntingtona na opiekunów rodzinnych 

– przegląd literatury, „Psychiatria Polska” 2015, nr 49, s. 940.  
4 W. Sołtan, E. Gołębiewska, J. Limon, Choroba Huntingtona – trzy 

punkty widzenia, „Forum Medycyny Rodzinnej” 2011, tom 5, nr 2, s. 108. 
5 B. Nicewicz, J. Pełka-Wysiecka, Nieuropsychiatryczne aspekty choro-

by Huntingtona – opis przypadku, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2008, 
nr 17, s. 89.  

6 D. Kozak-Putowska, J. Iłżecka, J. Piskorz, G. Wójcik, Problemy zdro-
wotne chorych na chorobę Huntingtona i ich wpływ na codzienne funkcjo-
nowanie chorego, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2016, tom 22, nr 
2, s. 94.  

7 M. Błaszczyk, M. Boczarska-Jedynak, M. Rudzińska, Odmienność kli-
niczna młodzieńczej postaci choroby Huntingtona, „Przegląd Lekarski” 
2015, nr 7, s. 366.  

8 Najczęściej choroba Huntingtona, zwłaszcza w początkowym etapie 
bywa błędnie diagnozowana jako schizofrenia, choroba Parkinsona, stward-
nienie rozsiane lub alkoholizm.  
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ciągu 10-25 lat prowadzi do śmierci (najczęściej z powodu zachły-
stowego zapalenia płuc lub w wyniku śmierci samobójczej)9.  

Choroba Huntingtona charakteryzuje się triadą objawów:10 po-
znawczych, motorycznych i psychopatologicznych. Często pierw-
szym objawem jest niezgrabność ruchowa oraz ruchy mimowolne 
(szybkie, nieskoordynowane ruchy mięśni twarzy, barków, palców) 
prowadzące do uogólnionej pląsawicy z towarzyszącą ataksją, aprak-
sją, trudnościami w połykaniu, gwałtownymi ruchami, napadami 
drgawek oraz zaburzeniami chodu i postawy. Równie często jako 
pierwsze pojawiają się deficyty funkcji poznawczych: zaburzenia 
pamięci bezpośredniej, uwagi, planowania, spowolnienie toku my-
ślenia, dysfunkcje funkcji wykonawczych, pamięci epizodycznej i 
roboczej11. Jednakże co charakterystyczne otępienie w chorobie 
Huntingtona różni się od otępienia występującego w chorobie Alzhe-
imera ponieważ osoby chore często są świadome postępującej de-
mencji i mają (przynajmniej częściowy) wgląd w chorobę12. Zazwy-
czaj w chorobie Huntingtona można zaobserwować pełne spectrum 
dysfunkcji wykonawczych: trudności w inicjowaniu działań, zabu-
rzenia planowania, zaburzenia myślenia abstrakcyjnego, sztywność 
myślenia oraz zaburzenia kontroli poznawczej13.  

Aż u 80 % chorych pojawiają się zaburzenia psychiczne, 
przede wszystkim depresja (30-40% chorych) oraz mania i hipoma-

                                                 
9 D. Kozak-Putowska, J. Iłżecka, J. Piskorz, G. Wójcik, dz. cyt., s. 96.  
10 „Aby opisać chorobę w sposób najbardziej zrozumiały, powiedział-

bym tak ... wyobraź sobie, że masz w domu osobę, która ma zespoły Alzhe-
imera, Parkinsona i Touretta, wszystkie na raz” (H. Hoffman-Zacharska, 
Pacjent rozszerzony – chory i jego rodzina; konflikt interesów w kontekście 
badań genetycznych, „Medycyna Wieku Rozwojowego” 2015, wyd. spe-
cjalne, s. 67.  

11 H. Dubas-Ślemp, Tylec A., H. Michałowska-Marmurowska, Spychalska 
K., Choroba Huntingtona zaburzeniem neurologicznym czy psychiatrycznym? 
Opis przypadku, „Psychiatria Polska” 2012, tom XLVI, nr 5, s. 918.  

12 B. Nicewicz, J. Pełka-Wysiecka, dz. cyt., s. 90. 
13 E. J. Sitek, W. Sołtan, J. Sławek, Rola neuropsychologa w diagnosty-

ce i leczeniu choroby Huntingtona, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2011, 
nr 20, s. 24 
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nia (10 % chorych)14. Najbardziej typowe dla choroby Huntingtona 
są zaburzenia osobowości oraz zachowania, które mogą przybierać z 
jednej strony postać zespołu apatycznego ze spowolnieniem psycho-
ruchowym, spadkiem aktywności oraz społecznym zachowaniem, 
albo z drugiej strony postać wzmożonej aktywności charakteryzująca 
się nadpobudliwością, chwiejnością emocjonalną, zachowaniami 
agresywnymi i autoagresywnymi15. Zarówno u osób chorych jak i 
zagrożonych chorobą istnieje zwiększone ryzyko suicydalne. Szacuje 
się, że ponad 25% pacjentów z HD przynajmniej raz próbowało po-
pełnić samobójstwo16.  

W miarę postępu choroby osoba chora powoli wycofuje się z 
życia rodzinnego, zawodowego oraz społeczno-kulturalnego. Cha-
rakterystyczny jest całkowity brak inicjatywy działań (chory spędza 
cały dzień wykonując tylko jedną czynność, ponieważ nie potrafi się 
zdecydować, co powinien robić) oraz sztywność myślenia (w razie 
konieczności zmiany sposobu wykonywania danej czynności chory 
odczuwa dezorientację)17. W zaawansowanym stadium choroby do-
chodzi do znacznego wyniszczenia organizmu. Osoba chora traci 
zdolności do słownego komunikowania się z rodziną i nie rozpoznaje 
bliskich. Jest zobojętniała oraz niezdolna do samodzielnego zaspoka-
jania podstawowych potrzeb18, co sprawia, że wymaga całodobowej 
opieki i pielęgnacji.  

Na obecnym etapie wiedzy medycznej choroba Huntingtona 
jest nieuleczalna. Leczenie objawowe zaburzeń ruchowych, nastroju 
oraz zachowania ma na celu podniesienie jakości życia chorych i ich 
rodzin, nie powstrzymuje natomiast, ani nie spowalnia choroby. Ze 
względu na znaczną różnorodność objawów konieczne jest podejście 
indywidualne. Podkreśla się znaczenie metod pozafarmakologicz-
nych: fizjoterapii, psychoterapii, terapii zajęciowej, inicjowanie po-

                                                 
14 H. Dubas-Ślemp, Tylec A., Michałowska-Marmurowska H., Spychal-

ska K ., dz. cyt., s. 918. 
15 B. Nicewicz, J. Pełka-Wysiecka, dz. cyt., s. 90. 
16 H. Dubas-Ślemp, A. Tylec, H. Michałowska-Marmurowska, K. Spy-

chalska, dz. cyt., s. 917-918.  
17 D. Kozak-Putowska, J. Iłżecka, J. Piskorz, G. Wójcik, dz. cyt., s. 96. 
18 B. Nicewicz, J. Pełka-Wysiecka, dz. cyt., s. 89. 
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wstawania grup wsparcia dla osób zagrożonych i opiekunów oraz 
zapewnienie opieki socjalnej19. 

 
Funkcjonowanie rodziny z chorobą Huntingtona – pod-

stawowe problemy  
Choroba, szczególnie długotrwała jest problemem nie tylko 

samej osoby chorej, ale i całej rodziny. Jej konsekwencją jest bardzo 
często zaburzenie licznych funkcji rodziny, jakości i sposobu życia, 
jak również szereg zmian w relacjach wewnątrzrodzinnych. Nieza-
leżnie bowiem od wiedzy i świadomości choroby członkowie rodzi-
ny są nieprzygotowani na zmiany psychiczne, fizyczne, na naprze-
mienne okresy stabilizacji i kryzysu oraz niepewność związaną z 
funkcjonowaniem w przyszłości. Choroba przewlekła niewątpliwie 
wymaga więc znalezienia nowych dróg zmagania się z problemami, 
zmian w samodefiniowaniu się chorego i jego rodziny oraz długiego 
czasu adaptacji20. W tym kontekście choroba jest jednym z trzech 
czynników wywołujących problemowość rodziny. I chociaż proble-
mowość wiąże się zazwyczaj z małą elastycznością rodziny warun-
kowaną nieumiejętnością lub nieporadnością rodziny w opiece lub 
braku osób, które byłyby w stanie tą opiekę sprawować21 to jej poja-
wienie się najczęściej można rozpatrywać również w kategoriach 
utraty. Człowiek przewlekle chory zagrożony jest utratą: życia i psy-
chofizycznego dobrostanu, integralności ciała i poczucia komfortu, 
niezależności oraz poczucia kontroli, poczucia spójności oraz moż-
liwości wypełniania ról społecznych, możliwości realizacji planów, 
utraty kontaktów społecznych oraz poczucia bezpieczeństwa22. 
„Konsekwencje choroby przewlekłej można więc odnieść do biolo-
gicznego, psychologicznego, społecznego, behawioralnego i środo-
wiskowego obszaru funkcjonowania chorego”23.  

                                                 
19 M. Błaszczyk, M. Boczarska-Jedynak, M. Rudzińska, dz. cyt., s. 369.  
20 W. Świętochowski, dz. cyt., s. 67.  
21 Z. Kawczyńska-Butryn, Rodzinny kontekst zdrowia i choroby, Cen-

trum Edukacji Medycznej, Warszawa 1995, s. 24-25.  
22 M. Ziarko, Zmaganie się ze stresem choroby przewlekłej, Wydawnic-

two Naukowe UAM, Poznań 2014, s. 113.  
23 Tamże, s. 114.  
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Kiedy człowiek „spotyka się” z niecodziennym zdarzeniem, 
którego nie jest w stanie kontrolować, ani z którym nie jest w stanie 
sobie poradzić jego naturalną reakcją staje się wejście w stan kryzy-
su. Pierwszym jego etapem jest wybuch emocjonalny, który pojawia 
się bezpośrednio po zdiagnozowaniu choroby przewlekłej i podczas 
którego dominują takie emocje jak wściekłość, smutek oraz strach. 
Następnie dochodzi do pojawienia się fazy zaprzeczania, która cha-
rakteryzuje się intensywnym wypieraniem oraz ignorowaniem za-
grożeń i strat. Kolejna faza tzw. intruzji charakteryzuje się zwiększe-
niem aktywności, która dodatkowo nacechowana jest stałą czujno-
ścią oraz paniką. Wreszcie w fazie przepracowania poprawia się 
kontrola myśli oraz uczuć, aby w fazie ostatniej, zakończenia uwol-
nić się od traumy choroby24.  

Wydaje się, że choroba Huntingtona jak żadna inna wpływa na 
każdy aspekt życia rodzinnego, a zmieniając przy tym układ pozycji, 
ról i funkcji w znacznym stopniu „podkopuje” stabilność systemu 
rodzinnego. Może dojść do rozpadu rodziny ponieważ dziedziczny 
charakter choroby często staje się źródłem tajemnic zaburzających 
komunikację wewnątrzrodzinną, uczucia i wzmacniających izolację 
członków rodziny25  

Warto zwrócić przy tym uwagę na fakt, że choroba Hunting-
tona ujawnia się zazwyczaj w średnim wieku, kiedy cykl życia ro-
dzinnego jest w najbardziej złożonej fazie ze względu na istnienie 
licznych obowiązków rodzicielsko-wychowawczych oraz zawodo-
wych. Konieczność sprawowania całodobowej opieki nad chorym 
współmałżonkiem (lub innym członkiem rodziny) może wpływać 
negatywnie na zdolność opiekuna do wypełniania roli rodzica, stając 
się źródłem niewłaściwych zachowań rodzicielskich26. Co charakte-
rystyczne silne emocje oraz liczne mechanizmy obronne, które są 
stosowane przez rodzinę zmieniają również percepcję oraz zrozu-

                                                 
24 M. Rynkiewicz, J. Czarnecki, Problemy psychospołeczne osób prze-

wlekle chorych i niepełnosprawnych, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu 
Rzeszowskiego”2010, nr 2, s. 234. 

25 J. Domaradzki, Wpływ…, dz. cyt., s. 938. 
26 Tamże, s. 936. 
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mienie informacji medycznych przekazywanych przez lekarza27 
utrudniając sprawowanie opieki.  

Jednym z problemów jest również brak możliwości prowadze-
nia prawidłowej komunikacji przez osobę z chorobą Huntingtona. 
Komunikacja wymaga bowiem sprawnego działania trzech kompo-
nentów: myślenia, kontroli mięśni oraz oddychania, tymczasem oso-
ba chora wykazuje zaburzenia w zakresie wszystkich wymienionych 
funkcji. Trudności sprawia mu zarówno artykulacja, inicjowanie 
rozmowy jak i zdolność do pojmowania tematu. Z biegiem czasu 
następuje coraz większe osłabienie mowy chociaż zdolność rozu-
mienia przekazywanych komunikatów zostaje jeszcze bardzo długo 
zachowana28.  

Z uwagi na słabo rozwiniętą opiekę środowiskową oraz brak 
specjalistycznych ośrodków to przede wszystkim członkowie rodzin 
sprawują opiekę nad tracącymi sprawność chorymi i to oni odczuwa-
ją największy ciężar opieki.  

Opiekunom osób z chorobą Huntingtona doskwiera niemoż-
ność utrzymania bliskiej relacji i brak poczucia partnerstwa z cho-
rym. Małżonkowie doświadczają zaniku więzi małżeńskich i mają 
poczucie żalu, ze ich miłość zmieniła się w relację o charakterze 
czysto opiekuńczym29. Istnieje ryzyko pojawienia się tzw. obciążenia 
opiekuna (caregiver burden), czyli zespołu objawów spowodowa-
nych kosztami sprawowania opieki nad przewlekle chorym człon-
kiem rodziny. Obejmują one problemy fizyczne (czas i koszty prze-
znaczone na opiekę), psychiczne (zaburzenia emocjonalne) związane 
z radzeniem sobie z sytuacja stresową, jaką jest sprawowanie opieki 
nad chorym, społeczne (ograniczenie kontaktów społecznych) prze-
jawiające się w relacjach opiekuna z innymi ludźmi oraz finansowe, 
będące następstwem przerwania pracy zawodowej oraz kosztów 
leczenia i rehabilitacji chorego. W ramach tej koncepcji możemy 
wyróżnić obciążenie obiektywne i subiektywne. Obciążenie obiek-
tywne oznacza praktyczne problemy wynikające z zaburzeń zacho-

                                                 
27 B. K. Budziszewska, R. Piusińska-Macoch, K. Sułek, A. Stepień, Psy-

chologiczne problemy rodziny pacjentów z chorobami nowotworowymi w 
koncepcji systemowej, „Acta Haematologica Polonica” 2005, nr 3, s. 318.  

28 D. Kozak-Putowska, J. Iłżecka, J. Piskorz, G. Wójcik, dz. cyt., s. 96.  
29 J. Domaradzki, Wpływ…., dz. cyt., s. 938.  
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wań chorego, fizyczne obciążenie opieką oraz zmiany w codziennym 
rozkładzie zajęć opiekuna. Obciążenie subiektywne rozumiane jest 
natomiast jako reakcja opiekuna na sytuację długotrwałej opieki30.  

Reakcją na obciążenie jest zazwyczaj pojawienie się wielu ob-
jawów psychicznych oraz somatycznych związanych z ogólnym 
pogorszeniem stanu zdrowia. Wśród objawów psychicznych domi-
nuje depresja, która dotyka od 11% do 52% opiekunów osób z cho-
robą Huntingtona, głównie płci żeńskiej. Stwierdzono przy tym 
istotną zależność pomiędzy ryzykiem depresji, a czasem trwania 
opieki oraz stanem funkcjonowania chorego31.  

Co charakterystyczne pomimo wielu wyzwań i trudności wy-
nikających z pojawienia się w rodzinie choroby Huntingtona jednym 
z najczęstszych problemów na jaki zwracają uwagę opiekunowie są 
negatywne doświadczenia z opieką medyczną. Okazuje się, że leka-
rze nie posiadają fachowej wiedzy na temat klinicznego obrazu HD, 
a także praktycznych informacji odnoszących się do radzenia sobie z 
poszczególnymi objawami choroby. Problemem jest nie tylko utrud-
niona dostępność do świadczeń zdrowotnych dla osób z HD, ale 
również to, że są one gorzej zorganizowane oraz nieprzystosowane 
do ich potrzeb. Dodatkowo choroba Huntingtona nie jest wpisana na 
rządową listę chorób przewlekłych co sprawia, że osoby chore mają 
ograniczony dostęp do nowoczesnych i bezpłatnych leków32. Istot-
nym problemem na jaki napotykają opiekunowie jest również brak 
miejsc dla osób chorych na HD w domach pomocy społecznej, za-
kładach pielęgnacyjno-opiekuńczych czy zakładach opiekuńczo 
leczniczych oraz brak wykwalifikowanego personelu w tych pla-
cówkach33. W wyniku powyższych problemów opiekunowie osób z 

                                                 
30 B. Grabowska-Fudala, A. Kiejna, Obciążenie osób sprawujących 

opiekę nad chorymi po udarze mózgu – wyniki wstępne, „Udar Mózgu” 
2006, t. 8, nr 1, s. 24-25.  

31 D. Boćwińska, A. Goździalska, Wpływ nasilenia depresji u pacjentów 
z chorobą Huntingtona na obciążenie psychiczne opiekuna, „Państwo i 
Społeczeństwo” 2015, nr 3, s. 12.  

32 J. Domaradzki, Doświadczenia opiekunów rodzinnych z systemem 
opieki medycznej – przypadek choroby Huntingtona, „Psychiatria Polska” 
2016, nr 50 (2), s. 376.  

33 J. Domaradzki, Wpływ…, dz. cyt, s. 935.  
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chorobą Huntingtona poświęcają wiele czasu na „walkę z systemem” 
z którego dodatkowo czują się wykluczeni i co utrudnia im wypeł-
nianie wielu ról społecznych34.  

 
Wymiary samotności w chorobie Huntingtona  
Niewątpliwie problem samotności nabiera szczególnego wy-

miaru w przebiegu przewlekłej choroby neurodegeneracyjnej i uwa-
runkowanej genetycznie jaką jest choroba Huntingtona. Mamy tutaj 
do czynienia z samotnością chroniczną i wszechogarniającą, dotyka-
jącą nie tylko osoby chore, ale i członków rodziny. Niezależnie od 
udzielanego wsparcia w ramach opieki zdrowotnej czy pomocy spo-
łecznej jest to samotność trwale odgradzająca od społeczeństwa. 
Warto podkreślić, że samotność i osamotnienie w chorobie Hunting-
tona ma różne rodzaje i wymiary, nie można więc ani nakreślić jej 
jednego wymiaru ani też zamknąć w jednej definicji. Analizując 
poczucie samotności możemy wyróżnić:   

1. Samotność chorych, która związana jest z niezrozumieniem 
najbliższych, stygmatyzacją ze strony otoczenia. Osoby chore są 
zagubione w chorobie oraz doświadczają jej piętna co jest spowodo-
wane między innymi tym, że społeczeństwo może błędnie odbierać 
ruchy pląsawicze osoby chorej jako objawy świadczące o spożyciu 
przez nią alkoholu lub narkotyków35. Poczucie samotności mogą 
również nasilać objawy psychiczne, przede wszystkim ciężka depre-
sja, która przebiega z urojeniami (głównie winy) oraz zahamowa-
niem psychoruchowym36.  

2. Samotność opiekunów chorych wynikająca z wieloaspek-
towych trudności w opiece na osobami z HD (emocjonalnych, fi-
zycznych, społecznych, finansowych). Postępująca samotność jest 
spowodowana tym, że potrzeby opiekunów osób chorych na chorobę 
Huntingtona są często niedostrzegane zarówno przez system opieki 
zdrowotnej, jak i pomoc społeczną co sprawia, że bywają oni okre-
ślani jako „zapomniane osoby w rodzinach HD” czy „niewidoczni 
pacjenci”37. Badania pokazują, że większość opiekunów postrzega 

                                                 
34 J. Domaradzki, Doświadczenia…, dz. cyt., s. 387.  
35 D. Kozak-Putowska, J. Iłżecka, J. Piskorz, G. Wójcik, dz. cyt., s. 96.  
36 B. Nicewicz, J. Pełka-Wysiecka, dz. cyt., s. 90. 
37 J. Domaradzki, Wpływ …, dz. cyt., s. 932.  
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sprawowanie opieki jako „bardzo stresujące”. Jest to spowodowane 
zarówno objawami neuropsychiatrycznym choroby (występowaniem 
zaburzeń afektywnych, poznawczych i behawioralnych)38, jak i jej 
dziedzicznym charakterem. W rezultacie tego opiekunowie osób z 
HD często sprawują opiekę nad kilkoma pokoleniami pacjentów 
(rodzicem/teściami, współmałżonkiem, dziećmi) jednocześnie bojąc 
się, że i sami zachorują39.  

3. Samotność osób z tzw. grupy ryzyka tzn. tych które mają 
chorych rodziców. Z badań prowadzonych przez Folsteina wynika, 
że aż 48% dzieci rodziców z HD, żyjąc z piętnem choroby zapada na 
różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, przede wszystkim afektyw-
ne, zaburzenia osobowości oraz zachowania40.  

4. Samotność osób ze zdiagnozowanym nieprawidłowym ge-
nem. Ten rodzaj samotności jest szczególnie dramatyczny, bo nie-
rzadko dochodzi do takiej sytuacji, kiedy osoba opiekuje się chorym 
rodzicem, starszym rodzeństwem, by wreszcie samemu zachorować 
na chorobę Huntingtona, jednocześnie martwiąc się cały czas, że 
mogła przekazać chorobę dzieciom41.  

5. Samotność osób z zdiagnozowanym prawidłowym genem 
mających chore rodzeństwo obejmuje pojawienie się poczucia winy 
w stosunku do rodzeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby mające 
potomstwo.  

Poczuciu samotności i izolacji często towarzyszy antycypacja 
śmierci oraz „ukrywana żałoba” tzn. taka, która jest nierozpoznana, a 
więc nie może być wyrażana publicznie42.  

 

                                                 
38 Tamże, s. 935.  
39J. Domaradzki, Doświadczenia …, dz. cyt., s. 386.  
40 J. Domaradzki, Wpływ…, dz. cyt.,. 936.  
41 Tamże, s. 940.  
42 Tamże, s. 938.  
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Wiedza kontra niewiedza. Dylematy związane z badaniami 
genetycznymi 

W procesie diagnostycznym choroby Huntingtona największą 
rolę odgrywa dokładny wywiad rodzinny w którym zwraca się 
szczególną uwagę na występowanie zaburzeń ruchowych, depresji, 
zaburzeń schizofrenicznych oraz zachowań suicydalnych. Istnieją 
jednakże sytuacje specyficzne jak przedwczesna śmierć, brak kon-
taktów rodzinnych czy adopcja, które uniemożliwiają lub powodują 
znaczną trudność w sporządzeniu rodowodu osoby chorej. Ostatecz-
na diagnoza stawiana jest więc przede wszystkim na podstawie testu 
genetycznego43. 

Przekształcenie ryzyka chorobowego w diagnozę i związaną z 
tym kliniczną pewność rodzi wiele konsekwencji. Z jednej strony 
akcentuje się autonomię i prawo jednostki do niewiedzy, z drugiej 
zaś obowiązek rodzinnej odpowiedzialności oraz genetycznego soli-
daryzmu i altruizmu44. Zasada obowiązku obejmuje zarówno powin-
ność wobec samego siebie, przyszłego potomstwa, krewnych, którzy 
mogą posiadać nieprawidłowy gen oraz społeczeństwa i państwa. 
Tym samym dostęp do informacji genetycznej staje się nie tylko 
prawem, ale przede wszystkim obowiązkiem. Jako, że wady gene-
tyczne i choroby mogą być dziedziczone jednostka ma moralny 
obowiązek dzielenia się tą wiedzą, a jej prawo do wolności zostaje 
podporządkowane cudzemu prawu do informacji. Zasada obowiązku 
zaciera więc niejako granicę pomiędzy prywatnym a publicznym 
wymiarem obywatelstwa i informacji medycznej45. Z drugiej strony 
w przypadku wielu nieuleczalnych chorób genetycznych informacja 
o chorobie, która pojawi się w przyszłości stworzyć może stan cią-
głego napięcia i niepokoju o własne zdrowie i zdrowie bliskich przy-
czyniając się do pogorszenia psychicznej kondycji oraz pojawienia 
się myśli suicydalnych. W tym kontekście wiedza genetyczna ma 

                                                 
43 W. Sołtan, E. Gołebiewska, J. Limon, dz. cyt., s. 112.  
44 J. Domaradzki, Prawo do niewiedzy a obowiązek wiedzy w opiniach 

rodzin z choroba Huntingtona, „Etyka” 2013, nr 47, s. 31.  
45 J. Domaradzki, Biologiczne obywatelstwo: genetyka i nowe formy 

przynależności, [w:] M. Synowiec-Piłat, A. Olchowska-Kotala (red.), Socjo-
logia i psychologia dla pacjenta, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 
2012, s. 162.  
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tragiczne skutki dla codziennego życia rodziny, natomiast niewiedza 
chroni prywatność rodziny, stwarzając jej warunki do normalnego 
życia46.  

W przypadku choroby Huntingtona od roku 1993 możliwe jest 
wykonanie testu bezpośredniego o wysokiej, niemalże 100 % wiary-
godności. Chociaż test nie jest w stanie wykryć w jakim wieku wy-
stąpią objawy, ani jaki będzie przebieg choroby, określa jednak, że w 
którymś momencie życia badanego ona wystąpi, a następnie będzie 
postępować prowadząc nieuchronnie do całkowitej zależności utraty 
samodzielności, uzależnienia od innych osób a potem śmierci. Obec-
nie wyróżniamy trzy rodzaje testów: testy diagnostyczne wykony-
wane przez osoby u których występują pierwsze objawy mogące 
świadczyć o rozwoju choroby potwierdzające lub wykluczające roz-
poznanie kliniczne, testy przedobjawowe pozwalające określić obec-
ność mutacji oraz badania prenatalne określające mutacje u płodu47.  

Zgodnie z standardami wykonywania testów genetycznych 
tylko osoba, która ukończyła 18 rok życia może wykonać badania 
genetyczne. Pojawienie się zaburzeń zachowania, zaburzeń emocjo-
nalnych, trudności szkolnych czy innych zaburzeń neurologicznych u 
dziecka, którego rodzic jest chory może świadczyć o rozwijaniu się 
młodzieńczej postaci HD, ale może być również spowodowane trud-
ną sytuacją w rodzinie. Ponadto należy pamiętać, że pozytywny wy-
nik badania DNA nie stanowi dowodu na już rozwijającą się choro-
bę, która może nie ujawnić się jeszcze przez wiele lat48.  

Jako, że choroba Huntingtona jest nieuleczalna stawiane są py-
tania czy „wykonanie badań genetycznych ma sens, szczególnie w 
kontakcie nosicielstwa przez osoby zdrowe, skoro nie można zapo-
biec wystąpieniu u nich choroby oraz zaproponować jej leczenia i 
terapii”?49. 

Niewątpliwie decyzja o przeprowadzeniu testu przedobjawo-
wego jest indywidualna, zależna w dużej mierze od możliwości 
zmierzenia się osoby zagrożonej z rzeczywistością. Z jednej strony 

                                                 
46 J. Domaradzki, Prawo do…, dz. cyt., s. 20. 
47 D. Hoffman-Zacharska, dz. cyt., s. 68-69.  
48 B. Nicewicz, dz. cyt., s. 92.  
49 D. Hoffman-Zacharska, dz. cyt., s. 64.  
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uzyskana wiedza pozwala na odpowiedzialne planowanie rodziny, 
podjęcie decyzji o dziecku, decyzji zawodowych czy też decyzji 
finansowych, które mogą ulec drastycznym zmianom po otrzymaniu 
pozytywnego wyniku testu50. Z drugiej zaś strony wykrycie mutacji 
podczas testu diagnostycznego staje się punktem zwrotnym zarówno 
dla chorego, jak i jego rodziny, bo stawia poszczególnych członków 
w pozycji osób „zagrożonych” mogących zachorować, a potem 
przekazać chorobę swoim dzieciom. Trudna sytuacja w jakiej znaj-
duje się osoba z nieprawidłowym genem sprawia, iż może ona wy-
brać dwa wyjścia: albo zataić informację po to, aby chronić samego 
siebie i innych przed stresem, licząc na „normalne” życie albo też 
poinformować bliskich, po to aby mogli w przyszłości podjąć odpo-
wiednie i świadome działania51.  

 
Zamiast zakończenia  
Chociaż w kontekście medycznym to osoba chora przyciąga 

uwagę personelu medycznego to niejednokrotnie zdrowi (chociaż 
często zagrożeni) opiekunowie wymagają szczególnego wsparcia 
oraz pomocy52. Tym bardziej, że opiekun nie jest zazwyczaj osobą 
przygotowaną do pełnienia całodobowej opieki, dlatego też kluczo-
wym punktem w opiece nad chorym jest edukacja rodziny mająca na 
celu nauczenie jej poszczególnych członków sposobów radzenia 
sobie z sytuacjami trudnymi będącymi częścią ich codziennego ży-
cia. Edukacja odbywa się na wielu płaszczyznach, począwszy od 
praktycznej nauki czynności pielęgnacyjnych, poprzez emocjonalne 
radzenie sobie z chorobą bliskiego, aż po duchowe przygotowanie do 
odejścia osoby chorej oraz życia w okresie żałoby53.  

W obliczu choroby przewlekłej rodziny stosują różne strategie 
radzenia sobie z trudną sytuacją, przy czym zależą one zarówno od 
więzi uczuciowych jakie występują w rodzinie, umiejętności komu-
nikowania się, gotowości do zmian, ich osobowości, schematu cho-
roby, intensywności objawów jak i wsparcia społecznego. General-
nie wśród sposobów radzenia sobie z sytuacją kryzysową możemy 

                                                 
50 Tamże, s. 70  
51 Tamże, s. 65.  
52 J. Domaradzki, Wpływ…, dz. cyt., s. 941.  
53 K. Kramkowska, dz. cyt., s. 265.  
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wyróżnić: przekształcanie znaczenia sytuacji stresowej, po to aby 
była możliwa do zaakceptowania, poszukiwanie wsparcia społeczne-
go (u dalszej rodziny, przyjaciół itd.), poszukiwanie wsparcia du-
chowego (koncentrowanie się na religii i modlitwie oraz poszukiwa-
nie wsparcia u osób duchownych), mobilizowanie rodziny w celu 
uzyskania pomocy instytucjonalnej oraz pasywna ocena sytuacji 
(brak inicjatywy i poczucia odpowiedzialności)54. Chociaż członko-
wie rodzin z chorobą Huntingtona wybierają każdą z wyżej przed-
stawionych strategii to najczęstszą jest negacja. Niezależnie od tego 
jak silnego stresu doświadczają to unikają rozmów o chorobie za-
równo w rodzinie, jak i poza nią. Często również negują wczesne 
objawy oraz postawioną diagnozę oraz unikają wszelkich sytuacji, 
które mogą im o niej przypominać55.  

Pomoc i wsparcie społeczne powinno więc być udzielane nie 
tylko choremu, ale całej rodzinie. Jednocześnie powinno być ono 
wielowymiarowe oraz dostępne zarówno dla osób zagrożonych, osób 
chorych, jak i pozostałych członków.  

 
Streszczenie  
Choroba Huntingtona jest przewlekłą i neurodegeneracyjną 

chorobą, która ze względu na brak przyczynowego leczenia oraz 
definitywności i nieodwracalności diagnozy odczytywana jako wy-
rok. Ponadto jest ona szczególnym przykładem choroby rodzinnej 
ponieważ zmienia życie wszystkich członków rodziny przy czym 
pojawiające się ograniczenia uniemożliwiają pełnienie wielu ról 
społecznych oraz utrudniają zaspokajanie potrzeb osoby chorej i jej 
rodziny. Przeżywana w chorobie Huntingtona samotność jest chro-
niczna i trwale odgradzająca od społeczeństwa. Samotność dotyczy 
zarówno osób chorych, opiekunów, osób z tzw. grupy ryzyka, osób 
ze zdiagnozowanym nieprawidłowym genem oraz osób, które nie 
odziedziczyły mutacji, jednakże odczuwają poczucie winy w stosun-
ku do innych członków rodziny, którzy w przyszłości zachorują.  

 

                                                 
54 W. Świętochowski, dz. cyt., s. 69.  
55 J. Domaradzki, Wpływ…, dz. cyt., s. 939.  
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Summary 
The funkcioning of the family with Huntington's disease. Vari-

ous aspects of loneliness up against of chronic disease with genetic 
basic  

The Huntington's disease is a chronic and neurodegenartive 
disease. This kind of the disease  which is ground of/account of the 
lack treatment based on the cause and immutability of diagnosic can 
be perceived as a death sent. Moreover Huntington's disease is a 
special example of family disease because it changes  every family 
member’s life. The disease spawns many restrictions on the 
performance of social roles in the family. This situaltion makes it 
difficult to meet the needs of the disaesed person and their carers.  
The experience of life with the Huntington's disease is full of chronic 
loneliness which separates the family from the society. Loneliness 
affects diseased persons, their carers, persons diagnosed with 
abnormal gene and those have not genetic mutation.  All those 
people feel a sense of guilt in relation to other family members who 
become diseased in the future. 
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Michał Solewicz 

 
Internet – przyczyną samotności?  

Rozważania na wybranych przykładach 
 

1. Samotność 
Artykuł, zatytułowany Internet – przyczyną samotności? Roz-

ważania na wybranych przykładach chciałbym poświęcić tematowi, 
który jest niezwykle popularny w XXI wieku. Internet to stosunkowo 
nowy wynalazek, a jednak większość ludzi nie potrafiłaby wyobrazić 
sobie życia bez niego. Warto, więc zadać sobie pytanie, czy globalna 
sieć, oprócz wielu zalet, które posiada, niesie ze sobą także jakieś 
zagrożenia? Zagadnienie to zilustruję podając kilka przykładów, 
które będą miały na celu przedstawienie problemu. Spróbuję zapre-
zentować, w jaki sposób wirtualny świat wpływa na postrzeganie i 
funkcjonowanie dzisiejszego społeczeństwa.  

Na samym początku skupię się na wyjaśnieniu terminu samot-
ności, ponieważ będzie on pełnił bardzo istotną rolę w moim tekście. 
Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego 
podaje, że samotność to: „życie, przebywanie w odosobnieniu, brak 
towarzystwa, rodziny; bycie samotnym”1. Natomiast w Nowym 
słowniku języka polskiego pod redakcją Bogusława Dunaja pisze, że 
samotność to: 

Odczuwany stan braku towarzystwa bliskiej osoby, opuszcze-
nia przez innych; bycie samotnym; też: życie, przebywanie w od-
osobnieniu bez rodziny, przyjaciół2. 

Samotności towarzyszy bardzo często smutek, który jest wręcz 
integralną jego częścią. Mieczysław Szymczak pisze, że smutek to: 

Stan psychiczny, będący następstwem przykrych przeżyć, do-
znanych cierpień moralnych; uczucie przygnębienia3. 

                                                 
1 Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, (online) WWW: 

http://sjp.pwn.pl/doroszewski/samotnosc;-5494969.html (dostęp 31.10.2016). 
2 Nowy słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaja, [b.m.] 2005, s. 622. 
3 Słownik języka polskiego PWN, t. 3, red. M. Szymczak, Warszawa 

1981, s. 267. 
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Z kolei Mirosław Bańsko termin smutek definiuje jako „przy-
kre uczucie, którego doznajemy, gdy nie jesteśmy szczęśliwi”4. 

Natomiast w słowniku synonimów obok wyrazu smutek znaj-
dujemy wyrazy przygnębienie, melancholia, żal5.  

Świadczy to o tym, że samotności towarzyszą same negatywne 
uczucia, takie jak: smutek, żal, melancholia, przygnębienie, a nawet 
cierpienie – jak dowodzi Anna Krzyżanowska6. Emocje towarzyszą-
ce samotności nie należą do najprzyjemniejszych, dlatego też ludzie 
nie chcą być samotni. Każdy chce mieć kogoś bliskiego, z kim 
mógłby porozmawiać, lub po prostu posiedzieć w milczeniu. Czło-
wiek jest istotą społeczną, co znaczy, że nie został stworzony do 
życia w pojedynkę. Od najmłodszych lat wszyscy potrzebują ciepła i 
miłości, najpierw od rodziców, później od przyjaciół i partnerów, a 
następnie od swoich dzieci i wnuków. Świat został tak skonstruowa-
ny, aby człowiek nigdy nie był sam. Jednak bardzo często zdarza się, 
że ludzie zostają skazani na samotność. Dzieje się to z różnych po-
wodów, np. śmierć kogoś bliskiego, odrzucenie przez społeczeństwo, 
problemy w nawiązywaniu nowych znajomości, choroba, nieustanna 
pogoń za pieniędzmi i karierą, czy ucieczka do wirtualnego świata. 

W XXI wieku to właśnie owa „ucieczka do wirtualnego świa-
ta” jest coraz częstszą przyczyną samotności wśród ludzi. Społeczeń-
stwo w dużym stopniu przestaje żyć realnym światem, przenosząc 
się do iluzorycznego, fikcyjnego i złudnego obszaru Internetu. 

 
2. Możliwości Internetu 
Internet to:  
Sieć komputerów połączonych ze sobą za pośrednictwem in-

frastruktury telekomunikacyjnej. Termin ten pochodzi od angielskich 
słów inter (między) oraz net lub network (sieć). Internet ma zasięg 
globalny, pozwala na wzajemną komunikację komputerów zlokalizo-

                                                 
4 Inny słownik języka polskiego PWN, t. 2, red. M. Bańko, Warszawa 

2000, s. 628. 
5 Słownik synonimów polskich PWN, red. D. Kutyła, J. Zondek, War-

szawa 1998, s. 367. 
6 A. Krzyżanowska, Pole semantyczne pojęcia smutku w języku polskim 

i francuskim, [w:] Pojęcie, słowo, tekst. Z zagadnień semantyki leksykalnej, 
red. K. Waszakowa, R. Grzegorczykowa, Warszawa 2008, s. 63. 
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wanych w dowolnym miejscu na Ziemi, gdzie tylko istnieje technicz-
na możliwość podłączenia komputera do sieci7.  

Internet to sieć globalna o nieograniczonym zasięgu i możli-
wościach. Dla niektórych ludzi Internet jest czymś, co umożliwia 
kontaktowanie się ze znajomymi, przyjaciółmi, rodziną, robienie 
zakupów i granie w gry. Dla innych Internet oznacza lokalnych do-
stawców łączy szerokopasmowych albo światłowody i podziemne 
przewody, za pośrednictwem których dane przepływają przez wsie, 
miasta, rzeki i oceany. Dla każdego Internet znaczy coś innego, dla-
tego najlepiej cofnąć się w przeszłość i poznać początki globalnej 
sieci komputerowej. 

Wielki Początek miał miejsce w roku 1974. Wtedy to kilku 
mądrych i zdolnych informatyków wynalazło „coś”, co nazwali pa-
kietem protokołów internetowych, w skrócie TCP/IP8.  

Standard TCP/IP ustanowił zestaw reguł umożliwiających 
komputerom porozumiewanie się ze sobą i wysyłanie informacji w 
obu kierunkach. Przypomina to swoistą komunikację między ludźmi:  

Gdy rozmawiamy, reguły gramatyki zapewniają strukturę ję-
zyka i pozwalają nam rozumieć się wzajemnie i wymieniać poglądy. 
Podobnie protokół TCP/IP udostępnia zestaw reguł komunikacji, 
które zapewniają, że połączone ze sobą urządzenia rozumieją się 
wzajemnie i mogą wymieniać informacje. W miarę jak grupa połą-
czonych urządzeń rozrosła się z jednego pokoju do wielu pokoi, a 
następnie do wielu budynków, a potem do wielu miast i krajów, ro-
dził się Internet9. 

Twórcy Internetu odkryli również, że dane i informacje można 
przesyłać dużo sprawniej, gdy podzieli się je na małe fragmenty i 
wyśle osobno, a następnie złoży ponownie w całość. Te fragmenty 
nazywano pakietami. Wyjaśniając chodzi tu o to, że podczas wysy-

                                                 
7 Niezależny serwis informacyjno-edukacyjny co - to - jest.pl, (online) 

WWW: http://www.co-to-jest.pl/tag/-internet-definicja/ (dostęp 02.11.2016). 
8 CO TO JEST INTERNET? Czyli Ty mówisz pomidor, a ja mówię 

TCP/IP, (online) WWW: http://www.20-thingsilearned.com/pl-PL/what-is-
the-internet/1 (dostęp 02.11.2016). 

9 CO TO JEST INTERNET? Czyli Ty mówisz pomidor, a ja mówię 
TCP/IP, (online) WWW: http://www.20-thingsilearned.com/pl-PL/what-is-
the-internet/2 (dostęp 02.11.2016). 
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łania e-maila przez Internet, cała wiadomość zostaje podzielona na 
pakiety, wysyłana do adresata, a następnie ponownie składana. Po-
dobnie dzieje się, podczas oglądania filmów w serwisie, takim jak 
np. YouTube. Pliki wideo są: 

Segmentowane w pakiety danych, które mogą być wysyłane z 
wielu serwerów YouTube na całym świecie i składane do postaci 
filmu, który oglądasz za pośrednictwem przeglądarki10. 

Internet to tak wielka siła, która ma nieograniczone możliwo-
ści Ruch w Internecie można by porównać do strumienia wody, wte-
dy to „przepustowość byłaby odpowiednikiem ilości wody przepły-
wającej strumieniem w ciągu sekundy”11. Innymi słowy jest to szyb-
kość połączenia, ilość danych, które można przesłać przez połączenie 
internetowe w ciągu jednej sekundy. Obecnie, uzyskanie szybszych 
połączeń stało się możliwe dzięki lepszej infrastrukturze, np. świa-
tłowodom (informacje mogą być przesyłane niemal z prędkością 
światła), oraz dużo lepszym sposobom kodowania informacji w fi-
zycznym nośniku, takich jak miedziane przewody (nawet w przy-
padku starszych rodzajów nośników)12. 

Internet jest fascynującym i bardzo technicznym systemem. 
Jest szkieletem pozwalającym istnieć sieci WWW. Dzięki połączeniu 
z Internetem każdy może uzyskać dostęp do otwartego, nieustannie 
rozrastającego się: 

Wszechświata połączonych ze sobą stron i aplikacji interneto-
wych. Tak naprawdę liczba stron w sieci prawdopodobnie jest taka 
sama, jak liczba neuronów w mózgu człowieka lub gwiazd w Drodze 
Mlecznej!13. 

W Internecie czytamy i piszemy wiadomości, oglądamy pro-
gramy telewizyjne, seriale, filmy, słuchamy muzyki i przechowuje-
my pliki. Dzięki Internetowi spędzamy dużo mniej czasu w kolej-

                                                 
10 Ibidem. 
11 CO TO JEST INTERNET? Czyli Ty mówisz pomidor, a ja mówię 

TCP/IP, (online) WWW: http://www.20-thingsilearned.com/pl-PL/what-is-
the-internet/3 (dostęp 02.11.2016). 

12 CO TO JEST INTERNET? Czyli Ty mówisz pomidor, a ja mówię 
TCP/IP, (online) WWW: http://www.20-thingsilearned.com/pl-PL/what-is-
the-internet/3 (dostęp 02.11.2016). 

13 Ibidem. 
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kach, ponieważ za pomocą tego nowoczesnego środka możemy zro-
bić zakupy, zamówić bilety do kina, czy teatru, albo opłacić rachun-
ki. Niemal wszystkie banki, muzea i urzędy mają własne strony in-
ternetowe, dlatego też naprawdę wiele spraw możemy załatwić nie 
wychodząc z domu, czy nawet ze swojego łóżka. Świat idzie z po-
stępem, dlatego też coraz więcej zwykłych, codziennych czynności 
możemy załatwić przez Internet14. 

 
3. Zagrożenia w Internecie 
Iwona Cieślik-Guła15 pisze, że Internet jest nieocenionym i 

niezastąpionym narzędziem komunikacji, edukacji i rozrywki. 
Przede wszystkim umożliwia on wszechstronną komunikację i uła-
twia wszelkie kontakty niwelując ograniczenia przestrzenne, zapew-
niając przy tym porozumiewanie się w czasie rzeczywistym. Ponadto 
ułatwia naukę i pomaga w rozwijaniu zainteresowań. Jednak z ko-
rzystaniem z Internetu wiążą się również liczne zagrożenia. Autorka 
wymienia między innymi:  

• wyłudzenia, oszustwa na aukcjach internetowych,  
• cyberprzemoc (nękanie, zastraszanie, prześladowanie innych 

osób za pomocą Internetu, np. na forach, czy z wykorzystaniem e-maila),  
• nielegalne uzyskiwanie danych (wyłudzanie poufnych in-

formacji osobistych, np. szczegółów karty kredytowej, poprzez pod-
szywanie się pod godną zaufania instytucję, której te informacje są 
rzekomo pilnie potrzebne),  

• rozpowszechnianie nielegalnych treści, np. pornograficz-
nych, czy reklamujących używanie narkotyków, 

                                                 
14 INTERNET W CHMURZE, czyli dlaczego nie musisz się martwić, gdy 

ciężarówka przejedzie Ci laptopa?, (online) WWW: 
http://www.20thingsilearned.com/pl-PL/cloud-computing/1 .. 2 (dostęp 
03.11.2016). 

15 I. Cieślik-Guła, Zagrożenia w Internecie, (online) WWW: 
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=-
s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8s_nl6pHQAhXGKi
wKHU6cDSEQFgg9MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.sp14gliwice.pl%2Fsi
de%2Fartykul_int.pdf&usg=AFQjCNHh1ms_8n57Ye3LGGLVvXO7HqSKq
w (dostęp 05.11.2016). 
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• zainfekowanie komputera programem wirusowym i włama-
nia sieciowe (oprogramowanie to może wyrządzić wiele szkód, np.: 
wykraść poufne dane, uszkodzić dokumenty, programy albo system 
operacyjny), 

• rozsyłanie spamu, najczęściej za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej,  

• kontakt z nieznajomymi, którzy mają „nieuczciwe” intencje 
(czaty umożliwiają szybkie poznawanie nowych ludzi, jednak nieko-
niecznie uczciwych; w Internecie można w łatwy sposób ukryć swe 
„prawdziwe” zamiary przed potencjalnymi ofiarami), 

• infoholizm (siecioholizm) - uzależnienie od Internetu (kom-
puter może uzależniać w podobny sposób jak alkohol, nikotyna, czy 
narkotyki; człowiek uzależniony od Internetu traci kontakt z rzeczy-
wistością izolując się od rodziny i przyjaciół). 

 
5. Samotni w internetowym tłumie 
Obecnie, w XXI wieku coraz częstszym zagrożeniem jakie 

płynie ze strony Internetu jest odosobnienie i wyalienowanie ludzi, 
którzy spędzają zbyt wiele czasu przy komputerze. Internet daje 
możliwość kontaktu ze znajomymi, nie wychodząc z domu. Godzi-
nami można czatować lub mailować, pozornie utrzymując kontakty z 
innymi osobami. Portale społecznościowe, fora internetowe sprawia-
ją, że coraz częściej ludzie kontaktują się w ten sposób, zamiast spo-
tkać się i porozmawiać, np. w kawiarni, w parku, czy na podwórku u 
kolegi lub koleżanki. Możliwość porozmawiania z osobą znajomą 
poprzez Internet daje fałszywe poczucie, że nie jesteśmy samotni. 
Wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie: czy można nie być sa-
motnym godzinami czatując i mailując, nie spotkając się z drugą 
osobą w świecie rzeczywistym?  

Znajomość podtrzymywana jedynie za pośrednictwem Interne-
tu jest tak naprawdę marną imitacją prawdziwej znajomości. Kontakt 
i rozmowa z drugą osobą powinna odbywać się twarzą w twarz, a 
przez portale społecznościowe jedynie sporadycznie, dodatkowo, np. 
wtedy kiedy nie możemy spotkać się osobiście. Rozmowa odbywa-
jąca się tylko za pomocą słów pisanych nie jest pełnowartościowa, 
ponieważ brakuje mimiki twarzy, gestykulacji, która to odgrywa 
ogromną rolę w dialogu. Mowa ciała jest niezbędna do odczytania 
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właściwych intencji, czy uczuć naszego rozmówcy. Kontakt ze zna-
jomym tylko i wyłącznie za pomocą sieci, zawsze będzie niepełny i 
bardzo ubogi. Tak naprawdę, osoba mająca na Facebooku nawet i 
300 znajomych, z którymi nie będzie utrzymywała kontaktu w świe-
cie prawdziwym, tylko w wirtualnym będzie osobą samotną. Warto 
więc zapamiętać, iż świat „rzeczywisty jest o wiele ciekawszy i, co 
ważniejsze, prawdziwy”16. 

Iwona Cieślik-Guła17 pisze, że problem samotności i izolacji 
społeczeństwa staje się coraz głębszy u coraz to młodszego pokole-
nia. Dzieci i młodzież w tak dużym stopniu korzystają z Internetu, że 
czasem zapominają nawet zjeść, bo taką siłę oddziaływania ma na 
nich komputer. Taki stan rzeczy jest bardzo bliski od uzależnienia się 
od Internetu. Osoby z bliskiego otoczenia takiego człowieka, który 
cały dzień spędza przed komputerem czatując, mailując, grając w gry 
online, czy serfując powinien zareagować. Kiedy pojawią się takie 
symptomy jak: zaniedbywanie nauki, życia rodzinnego, zawodowe-
go; niekontrolowanie czasu spędzanego w sieci; zapominanie o po-
siłkach; brak troski o własne zdrowie i higienę osobistą; czy zabu-
rzenia w sferze uczuć i emocji, to takie zachowanie już nie tylko 
grozi samotnością i izolacją wśród społeczeństwa, ale nawet utratą 
zdrowia, czy życia owej uzależnionej od Internetu osoby. 

Świat wirtualny przynosi wiele szkód w życiu realnym, a co 
gorsze, ludzie bardzo często uciekają w tę nierealną rzeczywistość 
przed wszelkimi problemami, izolując się od prawdziwego życia. 
Tym samym popadają w coraz większe problemy i jedynie ten, wir-
tualny świat poprawia im nastrój. Tacy ludzie stają się samotni i 

                                                 
16 Oficjalna strona internetowa dwutygodnika młodzieżowego „Cogito”, 

Internet - przyczyną samotności?, 2011, (online) WWW: http://www.-
cogito.com.pl/Artykul/8046/Internet_-_Przyczyna_Samotnosci.html#close 
(dostęp 06.11.2016). 

17 I. Cieślik-Guła, Zagrożenia w Internecie, (online) WWW: 
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=-
s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8s_nl6pHQAhXGKi
wKHU6cDSEQFgg9MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.sp14gliwice.pl%2Fsi
de%2Fartykul_int.pdf&usg=AFQjCNHh1ms_8n57Ye3LGGLVvXO7HqSKq
w (dostęp 05.11.2016). 
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nieszczęśliwi na własne życzenie, ponieważ nie potrafią docenić 
prawdziwego, rzeczywistego życia. 

 
6. Kreowanie nierzeczywistego świata 
Pogłębieniem samotności, beznadziejności i smutku w życiu 

prywatnym wielu ludzi jest zbytnia wiara w to, że to co pojawia się 
w Internecie jest prawdziwe. W dobie XXI wieku wykreowanie swo-
jego „lepszego” wizerunku nie jest takie trudne. Bardzo często ludzie 
spędzają więcej czasu na budowaniu swego wizerunku w Internecie, 
niż w świecie realnym. Dzieje się tak dlatego, gdyż chcą mieć cie-
kawszą i bardziej satysfakcjonującą pracę, piękniejszą i szczęśliwszą 
rodzinę, niż jego znajomy na jednym z portali społecznościowych, 
np. na Facebooku.  

Ewa Lalik dokładnie tłumaczy cały proces potrzeby kreowania 
nierzeczywistego wizerunku, świetnie opisując sprawę. Pisze, że 
człowiek najpierw przyjmuje do grona znajomych na Facebooku 
kolejne osoby, których czasem nawet mało pamięta, a następnie za-
czyna przeglądać ich profile i orzeka, że jego własne życie jest szare 
i smutne w porównaniu do świata jego znajomych. Autorka tekstu, 
kierując swe słowa wprost do czytelnika pisze: 

Praca – całkiem dobra. Piękna żona, dzieci, dom, o, jakie ład-
ne zdjęcia – byli tu, tam, ważne spotkania, multum znajomych. Dys-
kusje, odzew – no no, musi wieść ciekawe życie. Wydaje Ci się nagle, 
że Twoje nie jest takie. Szara codzienność dopada, nie ma tylu zna-
jomych, on był na Teneryfie, Ty na wakacje pojechałeś nad polskie 
morze, bo taniej. On w znajomych ma gwiazdkę seriali, prowadzą 
jakieś interesy – Ty jedyne, czym możesz się pochwalić, to w znajo-
mych prezes korpo, w którym pracujesz. I tak nie mówi Ci „dzień 
dobry”, gdy czasem widujecie się w windzie. 

Wchodzisz na swój profil i patrzysz na swoje życie – swoją 
wirtualną wizytówkę, która z roku na rok zyskuje na znaczeniu i co-
raz mocniej odbija się w „realu” – to ją widzą potencjalni nowi pra-
codawcy, starzy kumple ze szkoły, byłe dziewczyny i każdy, kto 
chciałby Cię wygooglować. Ten profil stał się nieodłączną częścią 
Twojego życia i odbija jego aktualny stan. 

Nie chcesz być gorszy od starego znajomego z liceum. Prze-
glądasz zdjęcia, dodajesz nowe – Ty uśmiechnięty z dzieckiem, Ty w 
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pracy. Podrasowywujesz opis, a ze „starszego menadżera” robisz 
„Senior Manager” w rubryce stanowisko. Zmieniasz też cover photo, 
bo przecież musi być zajebiste – musi pokazywać, że masz ciekawe 
zainteresowania, że potrafisz robić zdjęcia albo wyrażać Twoje inte-
lektualne i kulturalne preferencje. Wybierasz takie z cytatem, który 
widzisz drugi raz w życiu, ale wydaje Ci się przewrotny. 

Czujesz się trochę lepiej, ale wiesz, że to nie to. Nie wiesz, co 
jest nie tak, ale coś jest – to podświadomie umacniasz się w przeko-
naniu, że inni mają lepiej. Inni, te 324 osoby, które masz w znajo-
mych, z których połowy już prawie nie kojarzysz, z większością nie 
widziałeś się dłużej niż 5 lat, a ze 270 z nich nie wszedłeś od roku w 
żadną interakcję nawet na Facebooku. Oni mają w życiu lepiej, le-
piej im się powodzi, bo przecież ich wirtualne, życiowe wizytówki są 
lepsze18. 

Takie postrzeganie świata, jakie prezentuje Ewa Lalik jest co-
raz częstsze u ludzi, nie tylko młodych, ale i tych starszych. Wiara w 
to, co się widzi w Internecie prowadzi do smutku, melancholii, izola-
cji od innych, którzy przecież mają lepiej w życiu. Takie funkcjono-
wanie człowieka prowadzi do pustki i samotności, ponieważ kre-
owanie swojego życia na lepsze, niż jest w rzeczywistości, jest na 
dłuższą metę bardzo męczące. Osoba żyjąca tylko i wyłącznie wirtu-
alnym światem, w którym chce przedstawić siebie w inny, doskonal-
szy sposób, nie może sobie pozwolić, aby na światło dzienne wypły-
nęły „prawdziwe” informacje na jego temat. Dlatego też, taka osoba 
„zamyka się w sobie”, ponieważ nie może być tak naprawdę sobą. 
Jest ciągle nieszczęśliwa i zazdrości innym sukcesów, pracy, domu, 
czy szczęśliwej rodziny, która patrzy na niego ze zdjęć zamieszczo-
nych na Facebooku przez kolegę. 

Z badań przeprowadzonych przez socjologów Hui Tzu Grace 
Chou i Nicholasa Edge z Utah Valley University na 425 studentach 
wynika, że: 

Ci, którzy spędzają więcej czasu na Facebooku, są bardziej 
skorzy to przyznania, że inni mają lepsze życia, i mniej chętnie przy-
znają, że życie jest „fair”. Za to ci, którzy ograniczają czas spędzany 

                                                 
18 E. Lalik, Samotni i nieszczęśliwi w internetowym tłumie, 2012, (onli-

ne) WWW: http://www.spidersweb.pl/-2012/10/samotni-nieszczesliwi-
internetowym-tlumie.html (dostęp 06.11.2016). 
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w mediach społecznościowych, rzadko bywają na Facebooku i czę-
ściej socjalizują się w rzeczywistości, mają mniejsze szanse na bycie 
nieszczęśliwym (…) Wynika z nich też, że im mniejszą relację mamy z 
kimś w rzeczywistości, tym chętniej uważamy, że ma lepsze życie i 
tym mniej skłonni jesteśmy przyznać, że życie jest „fair” 19.  

 
7. „Czy Facebook sprawia, że jesteśmy samotni?” 
W kwietniu 2012 roku przez media w Stanach Zjednoczonych 

– od New York Timesa, przez The Atlantic i Forbesa – przewinęło 
się następujące pytanie: „Czy Facebook sprawia, że jesteśmy samot-
ni?” Rozwijając owe pytanie, warto się zastanowić samemu: Czy 
Facebook sprawia, że jesteśmy samotni, że wpadamy w depresję i 
stajemy się nieszczęśliwi?  

Odpowiedź nie jest taka oczywista i prosta, nie da jedno-
znacznie powiedzieć: tak lub nie. Jednak zostały przedstawione róż-
norodne badania dotyczące tego zagadnienia na łamach owych gazet. 
Jedno jest pewne żyjemy w czasach ogromnych przemian społecz-
nych i kulturowych i zależy to od nas samych, jak będziemy żyć i 
postępować. Ewa Lalik rozważając jaką mogłaby udzielić odpowiedź 
na postawione pytanie, stwierdza, że nie jest skłonna zrzucić winy na 
Facebooka i inne portale, za samotność społeczeństwa XXI wieku. 
Jej zdaniem to sami ludzie są sobie winni, bo przecież wszystko jest 
stworzone przez nich i dla nich. Trzeba jedynie korzystać ze wszyst-
kiego z umiarem, aby uzyskać złoty środek20.  

Zdaniem autorki tekstu Samotni i nieszczęśliwi w tłumie21 
świat wirtualny wmieszał się w realny świat, przed którym nie da się 
uciec. Nie można tych dwóch sfer oddzielić od siebie. Ważne jest 
bowiem, aby wirtualna część świata nie stała się ważniejsza, od tej 
rzeczywistej, prawdziwej części, która może zapewnić nam szczęście 
i liczne grono przyjaciół. Jednak społeczeństwo o tym zapomina, co 

                                                 
19 E. Lalik, Samotni i nieszczęśliwi w internetowym tłumie, 2012, (onli-

ne) WWW: http://www.spidersweb.pl/-2012/10/samotni-nieszczesliwi-
internetowym-tlumie.html (dostęp 06.11.2016). 

20 E. Lalik, Samotni i nieszczęśliwi w internetowym tłumie, 2012, (onli-
ne) WWW: http://www.spidersweb.pl/-2012/10/samotni-nieszczesliwi-
internetowym-tlumie.html (dostęp 06.11.2016). 

21 Ibidem. 
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potwierdzają badania. Problem ze zwiększającą się samotnością 
wśród ludzi jest zauważalny przez socjologów już od co najmniej 60 
lat. Średnia liczba osób bliskich i liczba przyjaciół spada znacznie co 
kilkanaście lat. Ludzie stają się coraz bardziej samotni i nieszczęśli-
wi, a Facebook i inne profile społecznościowe niestety ten proces 
przyspieszyły.  

Wirtualna część świata staje się coraz ważniejsza, szczególnie 
dla młodych ludzi, którzy wychowają się na Facebooku. Dla tego 
młodego pokolenia, dla którego czaty, lajki i umawianie się na im-
prezy na Facebooku są już normalnością, a znajomi są oceniani przez 
pryzmat tego, jaki posiadają profil na portalu społecznościowym jest 
zwyczajną, codzienną częścią ich życia. 

Społeczeństwo XXI wieku rzuciło się w wir sieci nie mając 
jeszcze wykształconych mechanizmów obronnych i bez uprzedniego 
przygotowania psychicznego. Internet mimo swych ogromnych moż-
liwości i zasług dla ludzkości, które są nieocenione, wyrządza rów-
nież wiele krzywd. Należy o tym pamiętać, oraz przestrzegać młod-
sze pokolenia przed zgubną siłą Internetu. Trzeba spróbować wy-
kształcić mechanizmy obronne i nauczyć dzieci, że wirtualny świat 
bywa niebezpieczny i samotny, czasem wręcz wynaturzony.  

Świat iluzji, braku realności, gdzie będziemy wierzyli w 
prawdziwość wykreowanych wizytówek kolegów i koleżanek na 
profilu społecznościowym, i gdzie będziemy czatowali ze znajomy-
mi, zamiast spotkać się z nimi na spacerze, lub w kawiarni, niesie ze 
sobą konsekwencje w postaci samotności i braku satysfakcji z wła-
snego życia22. 

 
Streszczenie 
Artykuł, zatytułowany Internet – przyczyną samotności? Roz-

ważania na wybranych przykładach poświęcony został tematowi, 
który jest niezwykle popularny w XXI wieku. Internet to stosunkowo 
nowy wynalazek, a jednak większość ludzi nie potrafiłaby wyobrazić 
sobie życia bez niego. Warto, więc zadać sobie pytanie, czy globalna 
sieć, oprócz wielu zalet, które posiada, niesie ze sobą także jakieś 
zagrożenia? Zagadnienie to zilustrowałem podając kilka przykładów, 
które mają na celu przedstawienie problemu. Spróbowałem zapre-
                                                 

22 Ibidem. 
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zentować, w jaki sposób wirtualny świat wpływa na postrzeganie i 
funkcjonowanie dzisiejszego społeczeństwa. 

Słowa kluczowe: samotność, Internet, wirtualny świat 
 
Summary 
The Internet – a cause of loneliness? Considerations on 

chosen example 
The article entitled The Internet – a cause of loneliness? Con-

siderations on chosen example is devoted to subject which is very 
popular in the XXI century. The Internet is relatively a new inven-
tion, but the most of people cannot even imagine life without it. It is 
worth to ask yourself if the global web, except many advantages, 
which it has, entails some risk? I have illustrated the issue by show-
ing a few examples, which are intended to present the problem. I 
have tried to introduce how the virtual world affect on the perception 
and functioning of today's society. 

Key words: loneliness, Internet, virtual world 
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Jacek Szałapata 

 
Przesłuchanie oskarżonego wtoku rozprawy na tle metodyki 

pracy obrońcy 
 
Mianem statusu oskarżonego legitymuje się osoba, przeciwko 

której oskarżyciel publiczny lub oskarżyciel prywatny skierował 
oskarżenie do sądu - art. 331 § 1 i 2 kodeksu postępowania karnego1 
(zwanego dalej w skrócie – k.p.k.) oraz art. 487 k.p.k. Oskarżenie 
może wnieść zarówno prokurator, który występuje jako oskarżyciel 
publiczny przed wszystkimi sądami (art. 45 § 1 k.p.k.), jak również 
inni pozostali oskarżyciele publiczni, jeżeli w określonym zakresie 
taki status przyznaje im szczególny przepis ustawy (art. 45 § 2 
k.p.k.). Oskarżonym jest również osoba objęta wnioskiem o rozpo-
znanie sprawy przez sąd w postępowaniu przyspieszonym w trybie 
określonym art. 517b § l i art. 517d § 1 k.p.k. Status oskarżonego 
posiada także osoba, co do której prokurator złożył wniosek o wa-
runkowe umorzenie postępowania (art. 71 § 2 k.p.k.). Statusem 
oskarżonego objęta jest też osoba, przeciwko której oskarżyciel sub-
sydiarny wniósł akt oskarżenia do sądu (art. 55§ l k.p.k. w zw. z art. 
71§ 2 k.p.k.). Takie same skutki procesowe, co wniesienie aktu 
oskarżenia do sądu przez oskarżyciela prywatnego wywołuje przeka-
zanie sądowi przez Policję skargi pokrzywdzonego wraz z ewentual-
nymi materiałami dowodowymi w sprawie o czyn ścigany z oskar-
żenia prywatnego (art 488§ l k.p.k.).  

W przypadku gdy w rozprawie głównej bierze udział oskar-
żony to postępowanie dowodowe przed sądem rozpoczyna się od 
jego przesłuchania. Do przeprowadzenia dowodu z wyjaśnień 
oskarżonego dochodzi bez względu na to, czy którakolwiek ze 
stron procesowych wnosiła o jego przesłuchanie. Przesłuchanie 
oskarżonego powinno być poprzedzone pouczeniem przez prze-
wodniczącego o prawie składania wyjaśnień, odmowy wyjaśnień lub 
odpowiedzi na pytania, składania wniosków dowodowych i konse-
kwencjach nieskorzystania z tego uprawnienia oraz o treści wymie-

                                                 
1 Dz. U. 1997 Nr 89, poz. 555, z późn. zm. 
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nionych w ustawie przepisów, m.in. regulujących doręczanie stro-
nom orzeczeń i zarządzeń przewidujących możliwość prowadzenia 
rozprawy i ogłoszenia wyroku podczas nieobecności oskarżonego 
mimo uznania jej za obowiązkową, czy określających prawo i wa-
runki złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku na pi-
śmie (art. 386 § l k.p.k.). Przepisy te gwarantują oskarżonemu, z 
jednej strony, uzyskanie informacji o przysługujących mu upraw-
nieniach w związku z jego wypowiedziami prezentowanymi w cza-
sie rozprawy, a z drugiej uzyskanie informacji o uprawnieniach 
przysługujących mu w związku z czynnościami procesowymi prze-
prowadzanymi w jej trakcie. Pierwsza informacja przekazywana jest 
po odczytaniu aktu oskarżenia, lecz przed przystąpieniem oskarżo-
nego do składania wyjaśnień, a druga - po zakończeniu ich składa-
nia. Treść pouczeń musi zostać odnotowana w protokole rozprawy. 
Należy podyktować do protokołu treść pouczeń zawartych w tych 
przepisach, posługując się określeniami tam zawartymi, z tym jed-
nak uzupełnieniem, co do pierwszego pouczenia, że odmowa skła-
dania wyjaśnień w całości albo w części czy też odmowa odpowie-
dzi na niektóre pytania, czy też pytania niektórych osób (np. oskar-
życiela) nie może sama przez się mieć dla oskarżonego negatywne-
go wpływu na rozstrzygnięcie w sprawie, z jednoczesnym zwróce-
niem uwagi na to, że złożenie pełnych wyjaśnień może przyczynić 
się do dokonania prawidłowych ustaleń w sprawie i szybkiego jej 
zakończenia. Jednakże ze zwróceniem uwagi oskarżonego na to, że 
realizacja prawa do milczenia nie uniemożliwia dokonania oceny 
przyczyn określonej postawy procesowej oskarżonego w kontekście 
wszystkich zgromadzonych dowodów2. W sytuacji dokładnego i 
udokumentowanego pouczenia podejrzanego przy pierwszym prze-
słuchaniu o prawie odmowy składania wyjaśnień i możliwości po-
siadania obrońcy, gdy rozwój i aktualny stan intelektualny podej-
rzanego gwarantuje zrozumienie pouczeń i świadome podejmowa-
nie dalszych decyzji procesowych, nie można mówić o naruszeniu 
prawa do obrony3. Przewodniczący zobowiązany jest zapytać oskar-
żonego, czy przyznaje się do zarzucanego mu czynu, a więc do 

                                                 
2 wyrok SA w Białymstoku, II AKa 238/11, OSAB 2011, z. 4, s. 53. 
3 wyrok SN, V KK 241/11, BPK SN 2012, nr 3; wyrok SA w Katowi-

cach, II AKa 59/12, KZS 2012, z. 7-8, poz. 100. 
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określonego zachowania opisanego w zarzucie aktu oskarżenia, ale 
nie mniej ważne jest to, czy oskarżony przyznaje się do winy, bo-
wiem w wypadku szeregu przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, 
samo przyznanie się do czynu niczego w istocie nie wyjaśnia. W 
następstwie wskazanego pouczenia o przysługujących oskarżone-
mu uprawnieniach oraz o treści przepisów wymienionych w art. 
386 § l k.p.k., i zapytaniu czy oskarżony przyznaje się do popeł-
nienia zarzucanego mu czynu przewodniczący pyta oskarżonego 
czy chce złożyć wyjaśnienia i jakie. Obrońca oskarżonego musi tutaj 
dokonać swojego rodzaju rachunku zysków i strat, jakie z punktu 
widzenia obranej strategii i taktyki obrończej może przynieść 
złożenie przez oskarżonego wyjaśnień przed przeprowadzeniem 
dowodów oskarżenia. W razie negatywnego wyniku takiej oceny 
powinien nakłaniać oskarżonego do skorzystania z prawa odmo-
wy składania wyjaśnień, ewentualnie z prawa odmowy udzielenia 
odpowiedzi na określone pytania. Należy wyrazić pogląd, że przed-
stawione działania obrony nie powinny zamykać drogi do tego, aby 
oskarżony złożył wyjaśnienia lub uzupełnił wcześniej złożone 
wyjaśnienia w toku dalszego postępowania dowodowego (np. po 
przeprowadzeniu kolejnych dowodów oskarżenia) w momencie, w 
którym może być to najbardziej efektywne z punktu widzenia inte-
resów oskarżonego. Doradzając oskarżonemu odłożenie wyjaśnień 
na późniejszy etap postępowania dowodowego na rozprawie głów-
nej, obrońca powinien liczyć się z tym, że sąd w ramach swobod-
nej oceny dowodów będzie brał pod uwagę ewentualność złożenia 
wyjaśnień pod wpływem sugestii wynikającej z dowodów wcze-
śniej przeprowadzonych.  

W obecnym stanie prawnym zagadnienie udziału oskarżo-
nego w rozprawie głównej pozostaje co do zasady w sferze jego 
uprawnień. Odstępstwo od tej zasady ma miejsce w odniesieniu do 
dwóch typów sytuacji. Pierwsza dotyczy przypadków, w których 
sąd lub przewodniczący uznają obecność oskarżonego na rozprawie 
za obowiązkową (art. 374 § l k.p.k.). Druga grupa sytuacji obejmuje 
przypadki oskarżenia o zbrodnię, kiedy obecność oskarżonego jest 
obowiązkowa w czynnościach związanych z przedstawieniem za-
rzutów oskarżenia, pouczeniem o przysługujących mu uprawnie-
niach i przesłuchaniem (art. 374 § la k.p.k.). Warto zaznaczyć, że 
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rezygnacja przez oskarżonego z wykorzystania prawa do udziału w 
rozprawie nie musi być wyrazem obranej przez niego linii obrony, 
lecz może wynikać z niskiej świadomości prawnej obywateli, wy-
wołującej obawę przed wystąpieniem przed sądem, lub z przekona-
nia o braku wpływu na przebieg rozpoznania sprawy. Obecność 
oskarżonego na rozprawie głównej pozwala na włączenie go do 
toczącego się postępowania sądowego i stworzenie w ten sposób, 
m.in. poprzez udzielenie pouczenia o przysługujących mu upraw-
nieniach, najdogodniejszych warunków do świadomego podjęcia 
decyzji co do postawy procesowej, jaką chce przyjąć w dalszym po-
stępowaniu i sposobu wykonywania prawa do obrony. Można po-
wiedzieć, że służy ona urealnieniu prawa do wysłuchania przed 
sądem, na co zdaje się pośrednio wskazywać wyjątkowe unormo-
wanie przewidujące obowiązek udziału w sprawach o zbrodnię w 
rozprawie głównej w czynnościach związanych m.in. z przesłucha-
niem oskarżonego, w tym pouczeniem o przysługujących mu pra-
wach (art. 374 § la k.p.k.). 

W związku ze zmianami wprowadzonymi nowelą marcową4 
utrzymanie opisanego wyżej rozwiązania prawnego w kwestii 
udziału oskarżonego na rozprawie głównej jest trudne do zrozu-
mienia przede wszystkim w obliczu uchylenia w drodze tej nowe-
li art. 80a k.p.k., z którego wynikało uprawnienie oskarżonego do 
korzystania z obrońcy z urzędu w sytuacji, gdy oskarżony zwrócił 
się w postępowaniu sądowym z wnioskiem o jego wyznaczenie. 
Powyższe rozwiązanie zapewniało możliwość realnego zabezpiecze-
nia interesów procesowych nieobecnego oskarżonego przez obrońcę 
w toku postępowania dowodowego w procesie sądowym. Udział 
obrońcy w rozprawie głównej nie jest w stanie zastąpić w pełni 
obecności oskarżonego, który jest najlepiej zorientowany w okolicz-

                                                 
4 Sejm dniu 11 marca 2016 r. przyjął ustawę wprowadzającą zmiany w 

Kodeksie postępowania karnego i niektórych innych ustawach, która została 
przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości. W dniu 29 marca Prezy-
dent podpisał ustawę. Przyjęta ustawa ( Dz. U 2016, poz. 437 ) odwraca 
skutki nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie z 
dniem 1 lipca 2015 r. Zakłada m.in.: przywrócenie priorytetu zasady praw-
dy materialnej oraz przywrócenie pełnej inicjatywy dowodowej sądu. Obo-
wiązuje od 15 kwietnia 2016 r.  
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nościach zdarzenia, w związku z którym toczy się proces karny. Na-
wet najbardziej szczegółowa analiza sprawy przeprowadzona przez 
obrońcę wraz z oskarżonym w związku z przygotowaniem do roz-
prawy głównej nie gwarantuje ustalenia wszystkich możliwych 
scenariuszy wydarzeń i tym samym wyeliminowania ryzyka nega-
tywnego rozwoju sytuacji procesowej ze względu na brak możliwo-
ści bezpośredniego odniesienia się do tych wydarzeń przez oskar-
żonego. Obecność oskarżonego umożliwia ponadto reagowanie na 
bieżąco na nieprzewidziane wcześniej sytuacje z uwzględnieniem 
posiadanych przez niego informacji oraz zajmowanego przez niego w 
poszczególnych kwestiach stanowiska, a co za tym idzie warunkuje 
skuteczną akcję obrończą dostosowaną do potrzeb wynikających z 
rozwoju stosunków procesowych, podyktowaną dynamiką sporu w 
toku postępowania dowodowego na rozprawie głównej. W obliczu 
powyższego wskazane jest aby obrońca nakłaniał oskarżonego do 
udziału w rozprawie głównej, zwracając mu uwagę, że w razie jego 
nieobecności zostaną odczytane wyjaśnienia poprzednio złożone 
przez niego w charakterze oskarżonego w tej lub innej sprawie 
(art. 389 § l k.p.k.). 

Przepis art. 389 k.p.k., zezwalający w ściśle określonych wa-
runkach na odstępstwo od zasady bezpośredniości, ze względu na 
jego wyjątkowy charakter, nie może być interpretowany rozszerzają-
co ani nie można uzależniać jego wykładni od tego, czy w konkret-
nym wypadku wychodzi ona na korzyść czy na niekorzyść oskarżo-
nego5. W wypadku wyrażenia chęci składania wyjaśnień na piśmie, 
odczytanie poprzednio złożonych wyjaśnień może nastąpić tylko w 
warunkach art. 389 § 1, z zachowaniem warunków zawartych w 
paragrafie 26.  

Analizując etap postępowania dowodowego, na którym 
oskarżony powinien złożyć wyjaśnienia, obrońca nie może zapo-
minać, że w przypadku odmowy wyjaśnień, a także w przypadku 
wyjaśnień odmiennych niż poprzednio oraz w wypadku oświadcze-

                                                 
5 wyrok SN, IV KR 426/73, OSNKW 1975, nr 7-8, poz. 42; wyrok SN, I 

KR 201/80, OSNKW 1981, nr 7-8, poz. 44; wyrok SN, I KR 291/86, OSN-
PG 1987, nr 7, poz. 88. 

6 wyrok SN, IV KR 128/72, OSNKW 1973, nr 7-8, poz. 99. 
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nia przez oskarżonego, że pewnych okoliczności nie pamięta, może 
dojść do odczytania wyjaśnień złożonych przez niego uprzednio w 
charakterze oskarżonego w tej lub innej sprawie w postępowaniu 
przygotowawczym lub przed sądem. Odczytanie może również 
nastąpić w następstwie niestawiennictwa oskarżonego na rozprawie 
(art. 389 § l k.p.k.). W tych okolicznościach obrońca powinien mieć 
orientację w tym, jaka część wyjaśnień złożonych np. w postępowa-
niu przygotowawczym może zostać wykorzystana dowodowo w 
postępowaniu głównym zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść 
oskarżonego. W razie ziszczenia się warunków określonych w art. 
389 § l k.p.k. mogą również podlegać odczytaniu lub odtworzeniu 
stenogramy i zapisy dokonane przy użyciu urządzeń rejestrujących 
obraz lub dźwięk (art. 393a k.p.k.). Przepisy prawa procesowego 
wyraźnie przewidują dopuszczalność odczytania wyjaśnień oskarżo-
nego , który zmarł (art. 389 § 3 k.p.k.). 

W przypadku obecności oskarżonego na rozprawie, po odczy-
taniu odpowiedniego fragmentu protokołu wyjaśnień, przewodni-
czący składu sądzącego, niezależnie od tego, z czyjej inicjatywy 
nastąpiło przesłuchanie, z urzędu zwraca się do oskarżonego o 
wypowiedzenie się co do treści protokołu i o wyjaśnienie zachodzą-
cych sprzeczności (art. 389 § 2 k.p.k.). Jeżeli podstawą odczytania 
była odmienność w wyjaśnieniach oskarżonego, jego ustosunkowa-
nie się do odczytanych fragmentów służy prawidłowej ocenie co do 
tego, które z wyjaśnień oskarżonego są wiarygodne. W tym celu do 
oskarżonego mogą być kierowane także szczegółowe pytania o 
istotne okoliczności sprawy wynikające z odczytanych wyjaśnień 
oraz o powody, dla których w odniesieniu do tych okoliczności 
oskarżony na rozprawie wyjaśniał odmiennie niż poprzednio. W 
omawianym zakresie podkreślenia wymaga, że sam fakt, iż oskar-
żony nie potrafi wyjaśnić sprzeczności między swoimi wyjaśnie-
niami złożonymi w postępowaniu przygotowawczym, w których 
przyznał się do zarzucanego mu czynu, i odmiennymi wyjaśnienia-
mi złożonymi na rozprawie głównej, nie przesądza dyskwalifikacji 
wartości dowodowej tych drugich wyjaśnień, ponieważ oceny wia-
rygodności jednych i drugich wyjaśnień oskarżonego sąd dokonuje 
z uwzględnieniem wszystkich przeprowadzonych dowodów ocenia-
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nych w myśl zasad określonych w art. 7 k.p.k7. W ramach wspo-
mnianej noweli marcowej nastąpił powrót w przepisie art. 389 § l 
k.p.k. do formuły „wolno odczytywać". Tym samym przepis ten 
przewiduje obecnie odejście od reguły przyjętej w noweli lutowej, 
zgodnie z którą odczytanie wyjaśnień stanowiło czynność należącą 
do stron procesowych. W myśl ogólnej zasady wynikającej z art. 167 
k.p.k. odczytanie wyjaśnień oskarżonego, polegające na przeprowa-
dzeniu dowodu z protokołu przesłuchania oskarżonego poprzez 
ujawnienie jego treści, może nastąpić obecnie zarówno na wniosek, 
jak i z urzędu.  

Występując z wnioskiem o odczytanie protokołu wyjaśnień 
oskarżonego, obrońca zobowiązany jest określić w nim zakres od-
czytania protokołu, który musi być odpowiedni do tezy dowodowej 
sformułowanej we wniosku o odczytanie wyjaśnień. Określenie 
zakresu odczytania protokołu wyjaśnień oskarżonego stwarza oka-
zję do tego, żeby wyznaczyć ten zakres w taki sposób, aby jego 
odczytanie prowadziło do ujawnienia okoliczności przemawiają-
cych na rzecz wsparcia tezy oskarżenia lub obrony. Obrońca powi-
nien jednak przy tym zdawać sobie sprawę, że strona przeciwna, 
zabierając głos przed wydaniem decyzji w przedmiocie wniosku 
dowodowego (art. 367 § l k.p.k.), może podnieść zastrzeżenia co do 
zakresu odczytania określonego we wniosku dowodowym, wskazu-
jąc np. nieprzydatność dowodu dla stwierdzenia określonej okolicz-
ności (art. 170 § l pkt 3 k.p.k.). W tym kontekście należy podnieść, 
że wniosek o odczytanie protokołu wyjaśnień oskarżonego podlega 
takiej samej ocenie, jak każdy inny wniosek dowodowy, a więc pod 
kątem jego dopuszczalności i przydatności do poczynienia praw-
dziwych ustaleń faktycznych.  

W związku z przesłuchaniem na rozprawie głównej oskarżonemu 
przysługuje prawo do tzw. dobrowolnego poddania się karze. Prawo to 
wiąże się z możliwością wystąpienia przez oskarżonego do czasu za-
kończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na roz-
prawie głównej z wnioskiem o wydanie wyroku skazującego i wymie-
rzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub 

                                                 
7 wyrok SN z dnia 22 czerwca 2006 r., WA 20/06, OSNKW 2006, nr 11, 

poz. 103. 
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środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodo-
wego. Wniosek może również dotyczyć określonego rozstrzygnięcia w 
przedmiocie poniesienia kosztów procesu (art. 387 § l k.p.k.). Uregulo-
wanie przewidziane w powołanym przepisie ma zasadnicze znaczenie 
praktyczne. Jest ono oparte na zasadzie wzajemności zakładającej - w 
zamian za pewne korzyści w zakresie dotyczącym przyspieszenia i 
usprawnienia procesu karnego oraz kompensacji uszczerbku wynikają-
cego z przestępstwa - określone ustępstwa na rzecz oskarżonego spro-
wadzające się do złagodzenia ujemnych konsekwencji wynikających z 
popełnienia przestępstwa. Rozwiązanie to opiera się jednocześnie na 
porozumieniu między stronami procesowymi, przy akceptacji jego tre-
ści przez sąd.  

Złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze może nastą-
pić na piśmie lub ustnie do protokołu (art. 116 k.p.k.). Treść wniosku 
musi obejmować skonkretyzowaną propozycję wymiaru określonego 
rodzaju kary i określonego rozstrzygnięcia odnośnie do poniesienia 
kosztów postępowania. Ze uwagi na brak odpowiednich kwalifikacji 
zawodowych sformułowanie takiej propozycji przez samego oskarżo-
nego z reguły może okazać się znacznie utrudnionym czy wręcz nie-
możliwym. Nie powinno budzić wątpliwości, że jest to typowe zadanie 
obrońcy w procesie. Do obrońcy będzie należało sformułowanie i wnie-
sienie wniosku w imieniu oskarżonego. Na rolę obrońcy w związku z 
dobrowolnym poddaniem się karze należy spojrzeć szerzej, traktując 
sporządzenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze w kategoriach 
czynności mających na celu uzmysłowienie oskarżonemu znaczenia 
przysługującego mu w omawianym zakresie uprawnienia i konsekwen-
cji, jakie niesie ze sobą jego wykorzystanie. Przede wszystkim na po-
trzeby oskarżonego obrońca powinien przeprowadzić tzw. rachunek 
zysków i strat w związku z dobrowolnym poddaniem się karze, pokazu-
jąc oskarżonemu, w czym należy upatrywać korzyści płynących z za-
stosowania tej instytucji, i w jakim obszarze należy liczyć się z określo-
nymi dolegliwościami. W tym zakresie obrońca, odwołując się do swo-
jego doświadczenia zawodowego, przedstawia prognozę co do maksy-
malnych ustępstw, na które może liczyć oskarżony w związku z popeł-
nieniem konkretnego przestępstwa, aby wniosek mógł spotkać się z 
uwzględnieniem sądu i nie natrafić na sprzeciw prokuratora lub po-
krzywdzonego. Prognoza ta stanowi jedynie pewną wskazówkę co do 
treści wniosku o dobrowolne poddanie się karze. Jej postawienie dla 
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własnych potrzeb nie stoi na przeszkodzie sformułowaniu przez obroń-
cę treści wniosku o dobrowolne poddanie się karze w sposób, który od 
tej prognozy odbiega, i zawyżeniu oczekiwania co do ustępstw na rzecz 
oskarżonego w związku ze skazaniem w oparciu o art. 387 k.p.k., przy 
jednoczesnym założeniu, że wniosek w proponowanym kształcie może 
wymagać modyfikacji wskutek sugestii sądu lub w następstwie sprze-
ciwu prokuratora lub pokrzywdzonego. 

W ramach kontaktu z klientem obrońca powinien udzielić 
mu informacji, że w razie skazania w rezultacie uwzględnienia 
wniosku o dobrowolne poddanie się karze istotnemu ograniczeniu 
ulega możliwość kwestionowania wydanego wyroku w drodze 
apelacji (art. 447 § 5 k.p.k.). W wyniku wspomnianej noweli mar-
cowej obowiązek pouczenia oskarżonego o treści art. 447 § 5 
k.p.k. spoczywa również na sądzie, który powinien uczynić mu 
zadość przed uwzględnieniem wniosku o dobrowolne poddanie się 
karze (art. 387 § la k.p.k.). Jeśli weźmie się pod uwagę, że wniosek 
o dobrowolne poddanie się karze ma zawierać propozycję wymiaru 
kary, środka karnego, orzeczenia przepadku lub środka kompensa-
cyjnego, to staje się oczywiste, że nie może on ograniczać się do pro-
pozycji skazania i odstąpienia od orzeczenia wymienionych środ-
ków reakcji karnej. Z tego samego względu propozycja zawarta we 
wniosku nie może polegać na warunkowym umorzeniu postępowa-
nia karnego8. Sformułowanie przez obrońcę konkretnej propozycji 
wymiaru kary lub środka karnego albo orzeczenia przepadku lub 
środka kompensacyjnego polega na określeniu rodzaju kary i jej 
rozmiarów ze wskazaniem, czy jej wykonanie ma być warunkowo 
zawieszone, lub rodzaju i wymiaru czasowego wykonywania środka 
karnego (zakaz wykonywania określonego zawodu przez oznaczony 
czas) albo określeniu zakresu i czasu realizacji obowiązku naprawie-
nia szkody. W konsekwencji uchylenia przepisu art. 80a k.p.k. doty-
czącego wyznaczenia obrońcy z urzędu w postępowaniu sądowym 
nowelą marcową ustawodawca przywrócił w art. 387 § l k.p.k. 
uprawnienie oskarżonego, który nie ma obrońcy z wyboru, do wy-
stąpienia z wnioskiem o wyznaczenie obrońcy w związku ze złoże-

                                                 
8 postanowienie SN z dnia 17 maja 2000 r., I KZP 7/00, OSNKW 2000, 

nr 5-6, póz. 51. 
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niem wniosku o dobrowolne poddanie się karze. Jeżeli oskarżony 
nie ma obrońcy z wyboru, sąd powinien pouczyć oskarżonego o 
przysługującym mu uprawnieniu, gdy z okoliczności sprawy wynika, 
że pomoc obrońcy jest mu niezbędna dla celów związanych z rozwa-
żeniem wniosku o dobrowolne poddanie się karze i że nie uświadamia 
sobie posiadania prawa do zwrócenia się o jego wyznaczenie z urzędu 
mimo pouczenia udzielonego mu w związku z przesłuchaniem w 
charakterze podejrzanego w pierwszym stadium procesowym (art. 
300 § l k.p.k.). Złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze 
stanowi samoistną podstawę uwzględnienia wniosku oskarżonego 
o wyznaczenie obrońcy z urzędu, gdy nie korzysta z pomocy obroń-
cy z wyboru. Wyznaczenie to następuje dla potrzeb związanych z 
rozważeniem wniosku o dobrowolne poddanie się karze. W przypad-
ku nieuwzględnienia tego wniosku wygasa umocowanie do działa-
nia w procesie karnym obrońcy wyznaczonego na podstawie art. 
387 § l zdanie trzecie k.p.k. 

Nowelizacja z 2016 r. ogranicza stosowanie instytucji dobro-
wolnego poddania się karze w zakresie dotyczącym spraw o zbrod-
nie. Jest to częściowe odejście od rozwiązań nowelizacji z 2013 r., 
która rozszerzyła zakres zastosowania instytucji dobrowolnego pod-
dania się karze za zbrodnie. Obecnie wprowadzono kryterium 
przedmiotowe w postaci wysokości zagrożenia karą pozbawienia 
wolności do 15 lat. Wniosek może zostać uwzględniony tylko wów-
czas, gdy zostaną spełnione następujące warunki: czyn zarzucany 
stanowi przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat po-
zbawienia wolności; okoliczności popełnienia przestępstwa i wina 
nie budzą wątpliwości; brak sprzeciwu prokuratora i pokrzywdzone-
go; pomimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości osiągnięte 
zostaną cele postępowania karnego9; wniosek spełnia wymogi okre-
ślone w art. 387 § 1; wniosek został złożony w terminie, a także, 
ewentualnie, oskarżony dokonał we wniosku zmian wskazanych 
przez sąd, a prokurator i pokrzywdzony nie sprzeciwili się temu10. 

                                                 
9 wyrok SN, IV KK, 142/06, OSNKW-R 2006, poz. 1355. 
10 wyrok SN, V KKN, 453/99, Prok. i Pr. 2000, nr 3, poz. 10; wyrok SN 

,III KK 143/02, Prok. i Pr. 2002, nr 12; wyrok SN, II KK 362/06, BPK SN 
2007, nr 10, s. 18. 
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Zarówno prokurator i finansowy organ postępowania przygo-
towawczego, jak i pokrzywdzony oraz interwenient mogą w związku 
ze zgłoszeniem sprzeciwu wyrazić swoje stanowisko co do treści 
wniosku o dobrowolne poddanie się karze, którą byliby skłonni za-
akceptować. Może to skłonić oskarżonego czy też obrońcę działającego 
w jego imieniu do modyfikacji treści wniosku w kierunku wskaza-
nym przy okazji zgłoszenia sprzeciwów. Taka modyfikacja musi 
być poprzedzona przez obrońcę analizą wskazanych stanowisk przez 
pryzmat interesu procesowego oskarżonego. Jej efektem może być 
zasugerowanie jedynie częściowego uwzględnienia tych stanowisk. 
Jeżeli w wyniku dokonanej w takim zakresie modyfikacji wniosku 
uczestnicy uprawnieni do sprzeciwu nie zgłoszą go ponownie, 
wniosek oskarżonego będzie mógł spotkać się z uwzględnieniem 
przy założeniu spełnienia innych warunków, od których jest to uza-
leżnione. Należy zaznaczyć, że pokrzywdzony i oskarżony lub w 
ich imieniu obrońca i pełnomocnik mogą wystąpić ze wspólnym 
wnioskiem o zarządzenie przerwy lub odroczenie rozprawy w celu 
dokonania uzgodnień (art. 387 § 3 zdanie drugie w zw. z art. 341 § 3 
zdanie drugie k.p.k.). Zarządzenie przerwy lub odroczenie rozprawy 
jest w takim wypadku obligatoryjne. 

Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku o dobrowolne 
poddanie się karze od dokonania w nim wskazanej przez siebie 
zmiany (art. 387 § 3 k.p.k.). Domaganie się zmiany wniosku przez 
sąd nie powinno mieć miejsca w wypadkach kategorycznego 
sprzeciwienia się uwzględnieniu wniosku przez przynajmniej 
jednego z uczestników uprawnionych do zgłoszenia sprzeciwu. 
Reakcja obrońcy na żądanie sądu powinna przedstawiać się w spo-
sób podobny do reakcji na sprzeciw wobec uwzględnienia wniosku 
o dobrowolne poddanie się karze. Jeżeli pozytywna opinia obrońcy 
co do częściowego uwzględnienia żądania sądu spotka się z aproba-
tą oskarżonego, obrońca powinien przed sądem lub w piśmie proce-
sowym zawierającym poprawiony wniosek, podpisanym przez 
oskarżonego, położyć nacisk na uzasadnienie, że rodzaj i wymiar 
kar oraz środków karnych, orzeczenie o przepadku lub o środkach 
kompensacyjnych w kształcie zaproponowanym w skorygowanym 
wniosku stanowią adekwatną reakcję na przestępstwo.  
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Sąd jest uprawniony i zobowiązany11 do wskazania, w jakim 
zakresie wniosek oskarżonego musi być zmieniony, by został 
uwzględniony przez sąd12, a wskazania te mogą dotyczyć rodzaju 
kar lub środków karnych, a także ich wymiaru. Oskarżony musi 
wyrazić zgodę na te zmiany zaproponowane przez sąd, natomiast 
wystarczy, że obecni na rozprawie prokurator i pokrzywdzony nie 
sprzeciwią się temu. Uwzględnienie wniosku oskarżonego o wyda-
nie wyroku skazującego na zasadach przewidzianych w art. 387 § 1 
i 2 zobowiązuje sąd do wymierzenia kary zgodnie z akceptowanym 
wnioskiem13. Orzeczenie przez sąd kary surowszej lub środka kar-
nego nieprzewidzianego we wniosku oznacza złamanie swoistej 
ugody, określającej warunki dobrowolnego poddania się karze i 
stanowi rażące naruszenie przepisów postępowania14.  

Po zakończeniu przesłuchania oskarżonego na rozprawie 
głównej (złożeniu wyjaśnień lub oświadczeniu, że odmawia ich 
złożenia) przewodniczący poucza go o prawie zadawania pytań 
osobom przesłuchiwanym oraz składania wyjaśnień co do każdego 
przeprowadzonego dowodu (art. 386 § 2 k.p.k.). W praktyce nie-
rzadko zdarza się, że oskarżeni korzystają z prawa do złożenia dal-
szych wyjaśnień po przeprowadzeniu kolejnych dowodów, daje im to 
bowiem możliwość bezpośredniego reagowania i ustosunkowania się 
np. do oświadczeń dowodowych świadków obciążających ich w 
swoich zeznaniach. Rolą obrońcy jest dopilnowanie, aby w sytu-
acjach, w których dalsze wyjaśnienia oskarżonego mogą służyć 
zakwestionowaniu przeprowadzonego dowodu oskarżenia, oskarżo-
ny miał możliwość i skorzystał z przysługującego mu uprawnienia. 

Oskarżony, co do zasady, ma prawo być obecny przy wszyst-
kich czynnościach postępowania dowodowego przed sądem (art. 
390 § l k.p.k.). Uprawnienie to doznaje pewnego ograniczenia w 
sytuacjach uregulowanych w art. 390 § 2 i art. 375 § l k.p.k., w któ-

                                                 
11 wyrok SN, III KK 392/10, BPK SN 2011, nr 11, poz. 1.2.5, s. 26. 
12 wyrok SN, IV KK 398/09, Prok. i Pr. 2010, nr 5, poz. 13. 
13 wyrok SN, V KK 47/14, Prok. i Pr. 2014, nr 4, poz. 15. 
14 wyrok SN, III KK421/03, LEX nr 108056; wyrok SN ,II KK 352/05, 

LEX nr 173655; wyrok SN, II KK 353/05, Prok. i Pr. 2006, nr 5, poz. 17; 
wyrok, SN ,II KK 154/05, OSNKW-R 2006, poz. 351; wyrok SN, III KK 
439/05, LEX nr 193012. 
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rych przewodniczący może zarządzić wydalenie oskarżonego z sali 
rozprawy na pewien czas. W razie wydalenia oskarżonego z sali roz-
praw, po jego powrocie na sale przewodniczący informuje go o 
przebiegu rozprawy w czasie jego nieobecności i umożliwia złożenie 
wyjaśnień co do przeprowadzonych w czasie jego nieobecności do-
wodów (art. 375 § 2 w zw. z art. 390 § 2 k.p.k.). W takich wypadkach 
obrońca powinien również w skrócie zrelacjonować oskarżonemu 
przebieg rozprawy w czasie jego nieobecności pod kątem uwypu-
klenia okoliczności, które wymagałyby zajęcia stanowiska przez 
oskarżonego. 

Dokonując przesłuchania oskarżonego należy przede wszyst-
kim kierować się wymaganiami, jakie kodeks postępowania karnego 
stawia tej czynności. Wyjaśnienia oskarżonego ze swej istoty są 
dowodem szczególnym. Oskarżony jest stroną składającą wyjaśnie-
nia, która realizuje swoje prawo do obrony. Z obranej linii obrony 
przez oskarżonego może wynikać także jego odmowa składania 
wyjaśnień. Złożenie przez oskarżonego wyjaśnień, w których przy-
znaje się on do popełnienia zarzucanego mu czynu i opisuje wszyst-
kie istotne okoliczności jego popełnienia, powinno być uwzględnio-
ne na jego korzyść przy wymiarze kary, ale niedopuszczalne jest 
negatywne wnioskowanie z odmowy złożenia wyjaśnień lub odpo-
wiedzi na pytania. Należy zawsze mieć na względzie, że oskarżony 
nie ma obowiązku udowodnienia swojej niewinności, a obowiązek 
udowodnienia mu winy spoczywa na oskarżycielu. Oskarżony nie 
ma też obowiązku dostarczania dowodów, które świadczyłyby prze-
ciwko niemu. Do czasu udowodnienia oskarżonemu winy uważa się 
go za niewinnego. Przesłuchując oskarżonego, należy unikać zwro-
tów, które wskazywałyby na subiektywny czy wręcz osobisty stosu-
nek przesłuchującego do niego i jego czynu. Dopóki trwa postępo-
wanie w sprawie, dopóty istnieją różne możliwości jej dalszego toku 
i oceny oskarżonego albo jego czynu. Czasami wystarczy jeden 
dowód, który ujawniony zostanie na rozprawie głównej, aby oskar-
żonego uniewinnić albo zmienić ocenę prawną i moralną czynu. Na 
ocenę wyjaśnień oskarżonego i stosunek do niego w czasie rozpra-
wy mogą wpływać tylko te fakty i dowody, które zostaną ujawnione 
przed sądem. Nie można w ocenach oskarżonego kierować się 
względami pozamerytorycznymi, a szczególnie atmosferą wytwo-
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rzoną wobec niego przez opinię społeczną, często artykułowaną w 
środkach masowego przekazu. Sąd swoje oceny zawiera w wyroku. 
Przedstawione uwagi nie oznaczają, że wyjaśnienia oskarżonego nie 
powinny być oceniane krytycznie. 

 
Streszczenie  
Niniejszy artykuł prezentuje regulacje oraz tryb przesłuchania 

oskarżonego w toku postępowania przed sądem I instancji w kontek-
ście czynności podejmowanych przez obrońcę. Obrońca w toku ca-
łego postępowania powinien wykazywać się wyjątkową dbałością o 
interesy niereprezentowanej strony. Autor omawia zarówno istotne 
orzeczenia Sądu Najwyższego oraz tezy przedstawicieli doktryny 
procesu karnego, dotyczące tej kwestii. Ponadto, zwraca uwagę na 
niektóre aspekty tego zagadnienia z własnej praktyki zawodowej.  

Pojęcia kluczowe: obrońca, prawo do obrony, oskarżony, me-
todyka obrońcy,  

 
Summary 

Accused person’s hearing before the court of first istance 
compared to work methodology defender 

This article presents the regulations and the mode of interroga-
tion of the accused in the proceedings before the court of first in-
stance in the context of actions taken by the defender. Defender dur-
ing the entire proceedings should demonstrate exceptional attention 
to the interests of the represented person. The author discusses both 
the important decision of the Supreme Court and the thesis repre-
sentatives of the doctrine of criminal proceedings concerning this 
issue. Moreover, it draws attention to some aspects of this issue with 
their own professional practice. 

Key words: counsel, the right to defence, the accused, defend-
er’s methodology. 
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Leszek Mysiewicz  

 
Zatrudnienie osób pozbawionych wolności jedną z alternatyw 

samotności 
 

„Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną 
 i męką dla tych, co są do niej zmuszeni”  

Wł. Tatarkiewicz 
 
Samotność 
Samotność jest terminem złożonym i niejednoznacznym. Szu-

kając odpowiedniej definicji można korzystać z różnorodnych źró-
deł. W słowniku języka polskiego czy poprawnej polszczyzny można 
odnaleźć wyrazy bliskoznaczne, między innymi: osamotnienie, od-
osobnienie czy opuszczenie. Ponadto istotnym jest fakt, że bardzo 
często można odnaleźć zaakcentowanie następujących elementów 
składowych tych stanów samotności czy sytuacji, w której znajduje 
się człowiek: przebywanie w odosobnieniu, brak towarzystwa, brak 
wspólnoty, do której przynależy, a zwłaszcza brak rodziny czy brak 
pomocy w potrzebie. Jednak wydaje się, że powyższe elementy skła-
dowe nie wyczerpują tego pojęcia w całości. WedługJoanny Król 
termin samotność jest niewyrazisty i podobnie jak w przypadku in-
nych pojęć tego typu, na przykład: smutek, miłość, cierpienie, trudno 
jest określićdokładną i szczegółową definicję. Według powyższej 
autorki można wyróżnić samotność z wyboru lub z konieczności1. 

Precyzyjne zdefiniowanie samotności jest niełatwym zada-
niem, dlatego warto przyjąć różnorodne podziały tego pojęcia. T. 
Gadacz proponuje ujęcie samotności w czterech wymiarach: metafi-
zycznym, ontologicznym, fizycznym lub psychicznym. Pierwszy 
wymiar samotności wiąże się ze świadomością przemijania człowie-
ka. Ogrom świata, przestrzeni i czasu może wywoływać różnego 
rodzajulęki, obawy i uczucie osamotnienia2. Drugi wymiardotyczy 

                                                 
1 J. Król, Kultura masowa jako katalizator poczucia samotności, [w:] P. 

Domeracki, W. Trybulski (red.), Zrozumieć samotność. Studium interdy-
scyplinarne, Toruń 2006, s, 190. 

2 T. Gadacz, O umiejętności życia, Kraków 2002, s. 101. 
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człowieka, który „jest samotny, ponieważ stanowi odrębną, niepo-
wtarzalną jednostkę (…). Istnienie poszczególnych ludzi przypomina 
jednoosobowe łodzie, w których nikt inny już się nie zmieści”3. Każ-
da osoba jest odpowiedzialna za swoje życie i nie ma możliwości 
doświadczania różnorodnych emocji za kogoś. Kolejny wymiar to 
samotność fizyczna lub społeczna. Charakteryzuje się osłabieniem 
lub brakiem więzi naturalnej z innym ludźmi. Człowiek z różnych 
przyczyn, kontaktuje się z innymi tylko sporadyczne i sformalizowa-
nie. Przykładami takich osób są: więźniowie, opuszczeni seniorzy 
czy osoby mieszkające samotnie4. Ostatni wymiar związany jest z 
samotnością psychiczną. Źródłem jej jest najczęściej strata bliskiej 
osoby5. Rozpacz oraz negatywne uczucia i emocje mogą być długo-
trwałe i silne. Innym rodzajem samotności psychicznej jest samot-
ność w tłumie. Dotyczy ona najczęściej osób popularnych, które nie 
potrafią nawiązać stałych relacji z innymi6.  

Samotność, która dotyczy człowieka, niezależnie od jej wy-
miaru, bezpośrednio wpływa na jego sposób, styl i jakość życia7. Już 
Arystoteles podkreślał, że człowiek poniekąd należy do świata zwie-
rząt, a ich instynkt dąży do przebywania w stadzie. Tylko prymityw-
ne organizmy jednokomórkowe potrafią funkcjonować samodzielnie. 
Jednak im wyżej w drabinie rozwojowej osobnik jest ulokowany, 
tym większe tendencje pojawiają się do zrzeszania w grupy. Nikt nie 
jest na tyle silny genetycznie i doskonały aby lepiej funkcjonować 
samemu a niżeli w grupie.Zawsze my jest silniejsze niż ja8. 

 

                                                 
3 Tamże. 105-106. 
4 J. Gajda, Trzy aspekty samotności jako determinanty stylu życia i 

uczestnictwa w kulturze, [w:] P. Domeracki, W. Trybulski (red.), Zrozumieć 
samotność. Studium interdyscyplinarne, Toruń 2006, s, 180. 

5 T. Gadacz, dz. cyt., s. 104. 
6 Tamże. 
7 J. Gajda, Trzy aspekty samotności jako determinanty stylu życia i 

uczestnictwa w kulturze, [w:] P. Domeracki, W. Trybulski (red.), Zrozumieć 
samotność. Studium interdyscyplinarne, Toruń 2006, s, 183. 

8 A. Jastrzębski, Antoniego Kępińskiego eksplikacja samotności. Psy-
chopatologie jako źródło samotności, [w:] Piotr Domeracki, Włodzimierz 
Tyburski (red.), op. cit., s.306 
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Praca 
Każda osoba wykonująca rzetelnie swoje obowiązki w pracy 

otrzymuje wynagrodzenie. Jednak nie należy sprowadzać pojęcia 
praca tylko do wymiaru ekonomicznego. Poprzez tak jednoznaczną 
definicję, zostaje ona pozbawiona wielkowymiarowości. Praca może 
być traktowana w indywidualny sposób, zależy to od podejścia i 
interpretacji jej znaczenia przez każdego człowieka. Dla jednych 
praca będzie szansą na rozwój zawodowy i intelektualny, dzięki wy-
konywanym czynnościom pozwoli na zdobycie doświadczenia i 
doskonalenie się w danej dziedzinie, dla innych zaś będzie miejscem 
spotkań ze współpracownikami, pozwoli na zawieranie nowych zna-
jomości. Praca może być również źródłem szacunku innych osób i 
prestiżu. Do wartości, które można odnaleźć w codziennych obo-
wiązkach należą: aktywność, służba innym, przekształcanie rzeczy-
wistości czy koleżeństwo. 

Praca ludzka jest zjawiskiem silnie powiązanym z egzystencją 
człowieka i wpływającą na jego jakość i status życia. Według Jana 
Pawła II praca jest dobrem człowieka, dobrem jego człowieczeństwa. 
Poprzez pracę człowiek nie tylko przebudowuje przyrodę, dostoso-
wując ją do swoich potrzeb, ale również tworzy siebie jako człowie-
ka9. Podobnie pracę opisuje Kardynał Stefan Wyszyński. Według 
niego praca ma znaczenie wychowawcze zarówno w osobistym, jak i 
społecznym wymiarze10. Codzienne wykonywanie powierzonych 
obowiązków prowadzi do doskonalenia człowieka, do poprawy jego 
życia materialnego i duchowego oraz wzmacnia jego moralność, 
charakter i osobowość Praca wykształca silną wolę, charakter, pasje i 
zainteresowania, znacząco wpływa na samopoczucie, stan zdrowia i 
umysłu. Praca jako element wychowania to proces zamierzony i 
celowy, zorganizowany w taki sposób,aby jego cechą szczególną 

                                                 
9 Jan Paweł II, Laborem exercens. Tekst i komentarze, red. J. Gałkow-

ski, Red. Wyd. KUL, Lublin 1986 s. 21 
10 S. Wyszyński, Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy, Wydaw-

nictwo im. Stanisława Kardynała Wyszyńskiego, Soli Deo, Instytut Wy-
dawniczy Pax, Warszawa 2000 s. 19 
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stanowiło wykorzystywanie pracy w oddziaływaniach na jednostkę i 
dokonywanie zmian w jej zachowaniu i osobowości11. 

 
Regulacje prawne zatrudnienia osadzonych 
Zatrudnienie osadzonych reguluje Kodeks karny wykonawczy 

oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 
roku w sprawie szczegółowych zasad zatrudnienia skazanych. Jeżeli 
w powyższych dokumentach są zakresy niedoprecyzowane, stosuje 
się przepisy z Kodeksu Pracy. Kryteria, które są stosowane wobec 
osadzonych przy skierowaniu ich do pracy uwzględniają w miarę 
możliwości: pasje, wyuczony zawód, wykształcenie i potrzeby oso-
biste osadzonych. Osoby, które powinny jako pierwsze otrzymać 
skierowanie do pracy, to te, które posiadają zobowiązania alimenta-
cyjne12.  

W powyższych dokumentach są określone dwie formy zatrud-
nienia osadzonego: odpłatna oraz nieodpłatna. Warunkipracy wyko-
nywanej odpłatnie są określone w porozumieniu zawartym między 
dyrektorem zakładu karnego a przedsiębiorstwem lub w umowie 
zawieranej przez osadzonego z przedsiębiorstwem. Rodzaje umów, 
które mogą być zawierane to: umowa o pracę, umowa o dzieło, 
umowa zlecenie oraz umowa o pracę nakładczą13. Osadzeni mogą 
być zatrudnieni odpłatnie przy pracach wykonywanych na rzecz 
jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, w przywięziennych 
zakładach pracy oraz w innych przedsiębiorstwach zewnętrznych14.  

Istnieją jednak przypadki, gdy na wniosek osadzonego, dyrek-
tor jednostki może wyrazić zgodę na nieodpłatną pracę, na przykład 
przy pracach publicznych na rzecz organów administracyjnych, cha-
rytatywnych, przy pracach wykonywanych na rzecz pożytku pu-
blicznego oraz pracach pomocniczych na rzecz jednostek Służby 
Więziennej. Pomimo braku zapłaty, za sumienne i należyte wywią-

                                                 
11 Z. Wiatrowski, Postawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii 

Bydgoskiej im. K. Wielkiego, Bydgoszcz 2005,str.154-155 
12 Kodeks karny wykonawczy 
13 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 w 

sprawie szczególnych zasad zatrudnienia skazanych 
14 Tamże.  
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zywanie się z obowiązków, są przedzielane osadzonemu nagrody15. 
Nagrody, które są określone w Kodeksie karnym wykonawczym to: 
zezwolenie na dodatkowe lub dłuższe widzenie, zezwolenie na wi-
dzenie bez osoby dozorującej, zezwolenie na widzenie w oddzielnym 
pomieszczeniu, bez osoby dozorującej, zatarcie wszystkich lub nie-
których kar dyscyplinarnych, nagroda rzeczowa lub pieniężna, ze-
zwolenie na widzenie bez dozoru poza terenem jednostki peniten-
cjarnej z osobą najbliższą lub osobą, która jest godna zaufania, na 
okres, nie przekraczający jednorazowo trzydziestu godzin, zezwole-
nie na opuszczenie jednostki bez dozoru na okres nie dłuższy niż 
jednorazowo czternaście dni, pochwała, zezwolenie na częstsze bra-
nie udziału w zajęciach kulturalno – oświatowych, dotyczących spor-
tu i rekreacji, zezwolenie na przekazanie osobie wskazanej przez 
osadzonego upominku, zezwolenie na odbywanie widzeń we własnej 
odzieży, zezwolenie na otrzymanie dodatkowej paczki żywnościo-
wej, zezwolenie na dokonywanie dodatkowych zakupów w zakładzie 
karnym, zezwolenie na telefoniczny kontakt ze wskazaną osobą 
przez osadzonego na koszt jednostki penitencjarnej16. Na czternaście 
nagród wymienionych powyżej, aż osiem odnosi się do kontaktów 
osadzonego z bliskimi mu osobami. Poprzez pracę skazany może, w 
postaci nagrody, zmienić ilość widzeń, ich długość oraz jakość. 

 
Resocjalizacja poprzez prace  
Resocjalizacja poprzez pracę to zamierzony i celowo zorgani-

zowany rodzaj działalności, której cechą charakterystyczną je-
stwykorzystanie z pracy w oddziaływaniach na jednostkę i dokony-
wanie zmian w jej osobowości17. System penitencjarny wykonuje 
swoje zadania w taki sposób, aby osadzony po odbyciu kary pozba-
wienia wolności nie popełniał już tych samych błędów i nie wracał 
do czynów zabronionych przez prawo. Odpowiednie zadania nałożo-
ne na osadzonego przygotowują go do zmiany postaw oraz mogą 
przyczynić się do zmniejszenia poczucia osamotnienia u niego.Do 
takich obowiązków należy: prace na rzecz jednostki penitencjarnej, 

                                                 
15 Kodeks karny wykonawczy 
16 Kodeks karny wykonawczy, art. 138 
17 Z. Wiatrowski, Postawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii 

Bydgoskiej im. K. Wielkiego, Bydgoszcz 2005,str.154-155 
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prace społeczne i inne formy zatrudniania osadzonych. Wykonywa-
nie powierzonych obowiązków w izolacji więziennej prowadzi do 
wykształcenia między innymi takich cech jak: systematyczności, 
dyscypliny i odpowiedzialności. 

Praca jako element procesu resocjalizującego powinna speł-
niać istotne kryteria. Poniżej zostały opisane warunki, które powinny 
być zachowane, aby praca mogła być czynnikiem wychowawczym: 

- praca jest użyteczna społecznie, 
- praca jest odpowiednio dostosowana do możliwości umy-

słowych i fizycznychosadzonego oraz jego kwalifikacji i ewentualnie 
zainteresowań czy pasji, 

- praca musi być prawidłowo zorganizowana, właściwie nad-
zorowana i oceniana oraz zabezpieczona pod względem bezpieczeń-
stwa i higieny pracy18. 

Dzięki pracy osadzeni uczą się poprawnych relacji między-
ludzkich, zmniejsza się ich poczucie lęku, wstydu, osamotnienia i 
opuszczenia przez osoby najbliższe. Jednym z najistotniejszych 
celów resocjalizacji jest uzyskanie optymalnych relacji osadzonych 
ze środowiskiem19. 

Wymiar społeczny samotności, który został wcześniej opisa-
ny, ukazuje, że jest ona czasami konieczna. Osoba osadzona jest 
odizolowana od rodziny oraz bliskich osób, a jej kontakty z nimi są 
sporadyczne. Bardzo często alternatywą dla poczucia pustki i osa-
motnienia staje się dla nich praca.  

Badania przeprowadzone na terenie Aresztu Śledczego w 
Olsztynie w 2016 roku objęły 30 osadzonych. Badania były podzie-
lone na dwa etapy. Pierwsza faza, w trakcie której respondenci wy-
pełniali ankiety, nie byli jeszcze zatrudnieni na terenie jednostki 
penitencjarnej. W trakcie drugiego etapu, osadzeni wypełniali już 
systematycznie powierzone im obowiązki.  

                                                 
18 Rozporządzenie MS w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań 

penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U z dnia 
29 sierpnia 2003r) 

19 G. Bohner, M. Wanke, Postawy i zmiana postaw. Gdańskie Wydaw-
nictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s.15 
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Powyższe badania wskazują, że aż 23% osadzonych wykonu-
jących pracę, uważa ją za formę spędzania wolnego czasu. Monoto-
nia życia więziennego i brak możliwości spotkania się z innymi 
współosadzonymi to czynniki, które wpływają na chęć podjęcia pra-
cy. Codzienne wykonywanie obowiązków wiąże się z utrwalaniem 
więzi z innymi, co oddala osadzonych od perspektywy samotności20. 

Wykres nr 5: Motywy towarzyszące podjęciu pracy osadzonych w 
Areszcie Śledczym 
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Źródło: Badania własne 
Według psychologa Jana Strelau samoocena to "ewaluacja po-

jęcia Ja, czyli uogólniona, względnie trwała ocena siebie jako oso-
by"21. Poprzez tak ważny wskaźnik jak samoocena, zmienia się sta-
tus społeczny. Osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności 
mogą doświadczać wykluczenia społecznego lub odrzucenia. Takie 
czynniki mogą negatywnie wpłynąć na myśli związane z samym 
sobą. Właściwe i poprawne relacje z innymi osobami są podstawą do 
kształtowania się pozytywnej oceny siebie. Odpowiednia samoocena, 
szczególnie u osoby osadzonej w jednostce penitencjarnej, może 
pozytywnie wpłynąć na postrzeganie wartości, zasad i zmiany w 
postawach. Badania wykonane na terenie jednostki Aresztu Śledcze-
go w 2016 roku, wykazują, że osadzeni, którzy podjęli pracę, wyka-
zali wzrost samooceny.Część osób wypełniających ankiety zmieniło 
o sobie zdanie po podjęciu pracy zawodowej.  

                                                 
20 Badania własne 
21 J. Strelau, Psychologia, GWP, Gdańsk 200, s. 573. 
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Wykres nr 7: Porównanie odpowiedzi o samoocenę osadzonych 
przed pracą i w trakcie pracy 
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Źródło: Badania własne 
 

Porównanie wyników badań sprzed okresu wykonywania pra-
cy z ankietami wypełnionymi w trakcie wykonywania pracy, wycho-
dzi korzystnie. Osadzeni, którzy podjęli wysiłek i trud wykonywania 
codziennych obowiązków, chętniej wypowiadali się na swój temat 
pozytywnie. Najważniejszymi aspektami w powyższym wykresie, 
dla istoty artykułu, to następujące czynniki: nawiązywanie kontak-
tów z innymi, współpraca oraz bezinteresowna pomoc.  

W trakcie pierwszego etapu badań, czyli wypełnianiu ankiety 
w okresie nie wykonywania pracy w Areszcie Śledczym w Olszty-
nie, tylko cztery osobystwierdziły, że potrafią z łatwością nawiązy-
wać kontakty z innymi. Drugi etap badań, który odbył się już w trak-
cie wykonywania pracy przez osadzonych, wykazał znaczne różnicę 
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w odpowiedziach respondentów.Aż osiem osób, czyli dwa razy wię-
cej niż wcześniej wypowiedziało się w sposób pozytywny w aspek-
cie dotyczącym nawiązywania relacji z innymi. Możliwość wspólne-
go wykonywania obowiązków i poznawanie nowych ludzi to ele-
menty, które mogły rzutować naocenę swoich potencjalnych możli-
wości wchodzenia w nowe relacje osadzonych. Element pracy w 
życiu osadzonych przyczynił się na pewno, na polepszenie i zacie-
śnienie się kontaktów międzyludzkich, co miało bezpośredni wpływ 
na zmniejszenie się negatywnych skutków wywołanych samotnością 
w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności22.  

Tylko dwie osoby, w trakcie pierwszego etapu badań, uważa-
ły, że potrafią i są skłonne do bezinteresownego pomagania innym. 
Systematyczne wykonywanie powierzonych osadzonym obowiąz-
ków, korzystnie wpłynęło na postrzeganie tego aspektu samorealiza-
cji oraz ocenę swoich możliwości w pomaganiu innym. Każda próba 
pomocy innym przybliża osadzonych do poprawy relacji między-
ludzkich i wpływa na postrzeganie swojej egzystencji w jednostce 
penitencjarnej. Po okresie wypełniania powierzonych obowiązków 
odpowiedź potwierdzającą swoje chęci do pomagania zaznaczyło już 
dziesięciu osadzonych23. 

Sześć osób w trakcie wypełniania pierwszej ankiety wykazywało 
nikłe chęci i możliwości współpracy z innymi. W drugim etapie badań, 
aż dwadzieścia osób stwierdziło, że ich możliwości dotyczące współ-
działania. Praca jako element wychowawczy mogła istotnie wpłynąć na 
rozwój tej cechy24. Powyższe badania przeprowadzone na terenie Aresz-
tu Śledczego w Olsztynie w 2016 roku, wykazują, że praca istotnie 
wpływa na takie elementy jak: współpraca z innymi, łatwość nawiązy-
wania kontaktów oraz możliwości związane z bezinteresowną pomocą. 
Każda z powyższych cech oddala osadzonego od poczucia osamotnie-
nia w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. 

 
Zakończenie 
Osadzeni, którzy przebywają w izolacji więziennej są odsepa-

rowani od najbliższych osób: partnerów, rodziny czy przyjaciół. 

                                                 
22 Badania własne 
23 Badania własne 
24 Badania własne 
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Doświadczenie konsekwencji izolacji więziennej jest spotęgowane 
poprzez warunki, w których wykonywane są sankcje. Za przykład 
mogą posłużyć między innymi takie czynniki jak: ograniczenia kar-
ne, bezwzględne i systematycznedostosowanie się do regulaminów 
panujących w zakładach karnych i porządku wewnętrznego, który 
panuje na terenie jednostek penitencjarnych oraz ograniczenia czło-
wiekowi pewnych potrzeb, a w tym potrzeby przebywania z innymi. 
Jednym ze skutków kary jest osamotnienie osadzonego.  

Praca jest jednym z elementów, który wpływa na oddziaływa-
nie wobec osadzonych. Jest często stosowany w warunkach izolacji 
więziennej. Osadzeni, którzy pracują mogą nie tylko wypełniać zo-
bowiązania finansowe wobec państwa, wspomagać rodziny i uczyć 
się gospodarować zasobami pieniężnymi, ale również wypełniać 
pustkę związaną z samotnością, która wiąże się z izolacją więzienną. 

 

Summary 
Prisoners who are in prison isolation are separated from the 

closest people: partners, family orfriends. Experience the conse-
quences of prison isolation is compounded by the conditions in 
which the sanctions are executed. Examples include, among others, 
such factors as: limiting criminal, ruthless and systematic adaptation 
to the regulation sprevailing in prisons and internal order, which 
prevails in penitentiary institutions and to limit certain human needs, 
including the need to be with others. One effect of punishment is 
isolation mounted. 

The work is one of the elements that affect the impactagainst 
the prisoners. It is of tenused in isolation prison. Prison erswhowork-
can not only fulfill financial obligations to the state, to support the 
family and learn to manage cash resources, but also to fill the voidas-
sociated with loneliness, which in volves the isolation prison. 
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Krzysztof Olchawa 

 
Zagrożenia wynikające ze współczesnej samotności 

 
1. Wstęp. 
W dobie współczesnej cywilizacji ogólnie rozumianego do-

brobytu człowieka pojawia się zjawisko samotności, które w wielu 
aspektach negatywnie wpływa na psychikę człowieka, często prowa-
dząc do wielu tragedii życiowych. W artykule moim postaram się 
przytoczyć kilka definicji samotności współczesnego człowieka, a 
także powołując się na szereg autorytetów naukowych udzielić od-
powiedzi na stawiane sobie pytania – m.in. jak uniknąć samotności.  

Jednak należy od razu na wstępie podważyć sens tego pytania 
z uwagi na okoliczności wynikające z wielu badań naukowców, któ-
rzy konkludują w swoich pracach, iż nie da się uniknąć tego zagro-
żenia, jaką jest samotność człowieka, wobec czego musimy się sku-
pić jedynie na elementem przeciwdziałania tejże samotności. 

 
2. Jaka jest przyczyna samotności 
Kto z nas nie czuł się samotny, mimo że jest otaczany przez 

tłum ludzi? Czym jest samotność?Ile razy każdy z nas czuje się za-
gubiony i niezrozumiany? 

Samotność to bardzo subiektywne zjawisko, które dotyka każ-
dego z nas. Co jest przyczyną tego zjawiska?Wewnętrzną przyczyną 
jest sama istota, indywidualność każdego człowieka. Sposób po-
strzegania świata, potrzeba otwartości na drugiego człowieka. 

Drugie źródło samotności należy dostrzegać w czynnikach 
zewnętrznych. Czynniki te są w pewnym sensie niezależne od czło-
wieka, ale wywierają na niego ogromny wpływ. Są to niepokojące 
zagrożenia jakie niesie współczesna kultura. Dzieje się tak za sprawą 
cywilizacji. Udogodnienia technologiczne ułatwiają codzienne życie, 
skracają odległość między ludźmi, ale nie zbliżają ich psychicznie do 
siebie, a nawet oddalają. Inną przyczyna jest "pęd" otaczającego 
świata. W tej gonitwie zapominamy w końcu do czego tak na prawdę 
pragnęliśmy dążyć, co było naszym marzeniem, wartością, ideałem. 
"Samotność tłumu" staje się coraz bardziej dokuczliwym zjawi-
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skiem, dotyka losy jednostek oraz całych społeczeństw. Niestety 
zjawisko to spowodowane jest przemianami społeczno - obyczajo-
wymi i kryzysem stosunków międzyludzkich.Właśnie ta nieumiejęt-
ność znalezienia dla siebie miejsca w drastycznie zmieniającej się 
rzeczywistości może powodować poczucie zagubienia, samotności i 
osamotnienia. 

Współczesny człowiek czuje się zagubiony w otaczającym go 
świecie wszechogarniających i dostępnych dóbr. Nie umie jedno-
znacznie określić swoich potrzeb, a co najgorsze swoich podstawo-
wych wartości. Ciągle dostosowuje się do drastycznie zmieniającej 
się rzeczywistości, co powoduje konflikt między wymaganiami świa-
ta zewnętrznego a potrzebami i pragnieniami jego świata wewnętrz-
nego. Każdy człowiek jest niepowtarzalnym elementem wspólnego 
świata, a jego samotność wplata się w scenariusz ludzkiego życia. 
Dlatego też każdy człowiek nadaje inna wartość swojej egzystencji i 
samotności. 

Pośród wielu przyczyn samotności można wskazać przyczyny 
psychologiczne – pewne predyspozycje psychiczne, charakterystycz-
ne dla danego człowieka, mogą wpływać na doświadczanie samotno-
ści. Wśród nich można wyróżnić: niskie poczucie własnej wartości, 
niezdolność porozumiewania się, wrogość, strach, nastawienie 
obronne. Oto krótka charakterystyka każdego z nich: 

Niskie poczucie własnej wartości – niska samoocena powodu-
je brak wiary we własne możliwości i zamykanie się w sobie. Z dru-
giej jednak strony reakcją na niskie poczucie własnej wartości może 
być próba przeceniania siebie. Obydwa style zachowań utrudniają 
kontakty z ludźmi, trudno jest bowiem budować głębokie relacje 
przy braku zaufania do siebie. Osoba taka ma trudność  z okazywa-
niem i przyjmowaniem miłości bez poniżania się. Ponadto niska 
samoocena powoduje, że człowiek staje się nieśmiały, co w konse-
kwencji prowadzi do unikania kontaktów z ludźmi. 

Niezdolność porozumiewania się to najczęściej występująca 
przyczyna trudności w kontaktach z innymi. Brak umiejętności poro-
zumiewania się rodzi poczucie samotności i izolacji nawet wtedy, 
gdy przynależymy do jakiejś społeczności. 

Wrogość może wynikać z nienawiści do samego siebie, która 
często kierowana jest w stronę innych ludzi. Jeśli takiej postawie 
towarzyszy negatywne nastawienie, odpycha to innych, a w konse-
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kwencji powoduje samotność. Strach wynika często z lęku przed 
bliskim kontaktem, przed odrzuceniem, przed zranieniem (co może 
mieć swoje korzenie w przeszłości). 

Nastawienie obronne, można tu wskazać postawy rywalizacji, 
zaborczości, niezależności, a także postawy roszczeniowe. Takie 
postawy rodzą nadmierny krytycyzm i brak tolerancji wobec innych, 
domaganie się bycia w centrum uwagi, manipulowanie innymi, co w 
konsekwencji oddala nas od innych i rodzi poczucie samotności1. 

 
3. Światowy aspekt samotności 
Portret i kategorie rozumienia samotności. Współcześnie po-

wszechnym zjawiskiem staje się szeroko rozumiane zagubienie 
człowieka w świecie. Badacze tego zjawiska dopatrują się powodów 
zarówno w nad wyraz rozwiniętym indywidualizmie i silnie przeja-
wiających się nawet we współczesnych formach literackich „tenden-
cjach osobowościowych”, konflikcie człowieka własną kulturą co 
stanowi zewnętrzne uwarunkowanie występowania zjawiska oraz z 
przyczyn wewnętrznych, mianowicie poszukiwań psychoegzysten-
cjalnych. Czynniki te wpływają na wycofanie się do wewnętrznego 
świata, pogłębianie dystansu wobec wspólnoty, a jednocześnie inten-
syfikację poczucia tęsknoty „za pełną znaczenia, głęboką intymno-
ścią”. Niektórzy badacze zwracają uwagę na zasadniczą perspekty-
wę, według której należy rozpatrywać pojęcie samotności, tj. różnicę 
między samotnością a osamotnieniem. Wychodząc od definicji sa-
motności, rozumiana jest ona jako: „[...] nieprzyjemny stan psy-
chiczny spowodowany niezadowoleniem z ilości i jakości społecz-
nych i emocjonalnych związków jednostki z innymi ludźmi”. Więk-
szość badań na ten temat zasadniczo podsumowują trzy podstawowe 
kategorie podziału samotności obserwując relacje jednostki z oto-
czeniem - samotność fizyczna, psychiczna, duchowa. Analizując zaś 
szerzej przyczyny jej powstawania, można wyodrębnić poszczególne 
– bardziej precyzyjne – płaszczyzny. Ciekawym przykładem podzia-
łu jest ten, którego autorem jest Dorota Ruszkiewicz, a przedstawia 
się on następujące rodzaje samotności: społeczna (fizyczna), psy-

                                                 
1 Z. Dołęga., Samotność młodzieży - analiza teoretyczna i studia empi-

ryczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003. 
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chiczna, stan moralnej samotności, erotyczna, kulturowa, metafi-
zyczna, epistemologiczna, w komunikacji międzyludzkiej, etyczna 
(moralna), intrapersonalna, egzystencjalna, religijna, jawna, ukryta. 

Powyższy podział zdaje się komunikować, w jakich przestrze-
niach życia współczesny człowiek upatruje źródeł swoich lęków, 
zagubienia w dobie dostępu do informacji wobec niemożności znale-
zienia drogowskazów moralnych, duchowych, czy też poznawczych. 
Zdezorientowany i przerażony, człowiek boleśnie odczuwa swoją 
samotność nawet w tłumie jemu podobnych, bez względu na szero-
kość geograficzną. Ogólnodostępność mediów powoduje wprost 
proporcjonalne zjawisko stresu informacyjnego. Paradoksalnie, w 
dobie post industrializmu człowiek zmuszony do życia poza ramą 
swojej cywilizacji pozostaje bezradny, a jednocześnie nie czuje się 
naturalnie w jej otoczeniu. 

 
4. Próba uniknięcia samotności 
Jeśli człowiek chce uniknąć samotności, zakłada się, że muszą 

zostać zaspokojone jego potrzeby rozwojowe. Zalicza się do nich: 
potrzebę akceptacji, potrzebę przynależności, umiejętności społecz-
ne. Oto ich krótki opis: 

Potrzeba akceptacji – rodzice mogą wyrażać akceptację w 
różny sposób, np. poprzez przytulenie, pogłaskanie, spędzanie 
wspólnie z dzieckiem czasu wolnego. Jeśli brakuje takich pozytyw-
nych, ciepłych odniesień w relacjach pomiędzy dzieckiem a rodzi-
cami, tzn. gdy dzieci są zbyt surowo karane, poniżane, rodzice oka-
zują brak zainteresowania dzieckiem itp., prowadzi to do rozwoju u 
dziecka poczucia niskiej wartości. Konsekwencją tego jest m.in. 
wycofanie z kontaktów społecznych, poczucie osamotnienia i prze-
konanie o niezasługiwaniu na miłość. Może być jednak odwrotnie, 
osoby takie nadmiernie absorbują sobą otoczenie, narażając się tym 
samym na doświadczenie odrzucenia. W efekcie osoby takie mają 
trudność w ufaniu innym, co z kolei utrudnia nawiązywanie głęb-
szych relacji. Zaś niskie poczucie własnej wartości i brak akceptacji 
stanowią podłoże osamotnienia,  

Potrzeba przynależności – każdy człowiek potrzebuje bliskich 
więzi z innymi ludźmi. Izolacja z najbliższymi rodzi niepokój i emo-
cjonalną powściągliwość. Sytuacja separacji z jednym z rodziców 
powoduje, że po jego powrocie dziecko mocno związuje się z tym 
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rodzicem. Można takie zachowanie odczytać jako obawę przed po-
nownym rozstaniem. W perspektywie rosnącej liczby rozwodów 
można zrozumieć, dlaczego wielu ludzi doświadcza osamotnienia i 
wyobcowania. 

Umiejętności społeczne – brak umiejętności społecznych 
skutkuje nieumiejętnością właściwego zachowania. Osoby takie 
cechują się brakiem wrażliwości na potrzeby innych oraz brakiem 
umiejętności podtrzymywania poprawnych relacji z innymi ludźmi. 
Ponadto mają skłonność do manipulowania ludźmi, co skutkuje od-
rzuceniem, rozczarowaniem,  a w konsekwencji zwiększa ich osa-
motnienie. 

Przyczyny społeczne – stwierdza się, że szybkie przemiany 
społeczne rodzą izolację ludzi od siebie, pozbawiają ich bliskich 
kontaktów ze sobą, przyczyniając się tym samym do problemu sa-
motności. Do zjawisk społecznych, przyczyniających się do poczucia 
samotności, zalicza się: telewizję, mobilność, rozwój techniki oraz 
urbanizację. 

 
5. Czy samotność jest chorobą 
Samotność, jak pisze Tony Lake, to podstępna choroba. Bar-

dzo często przegapiamy jej pierwsze objawy. Ignorujemy początko-
we symptomy, a kiedy zauważamy, że coś jest nie tak, jest ona już 
bardzo zaawansowana. 

Samotność atakuje naszą osobowość poprzez system wzajem-
nego komunikowania się. System komunikowania to te zachowania, 
które pomagają nam w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów 
osobistych i społecznych. 

Początku choroby zwanej samotnością należy upatrywać w 
czynnikach zewnętrznych. Może do nich należeć utrata bliskiej oso-
by (w wyniku śmierci lub porzucenia), praca w nowym miejscu lub 
w nietypowych godzinach, brak okazji do zawierania i utrzymania 
znajomości, bariery kulturowe... Okoliczności te odcinają człowieka 
od kontaktów z innymi, pozbawiając go zachowań wynikających ze 
wzajemności. W okresie tym większość ludzi nie dostrzega, że dzieje 
się coś złego. Wmawiają sobie, że to wynik takich, a nie innych oko-
liczności i kiedy miną, wszystko wróci do normy. Nie zauważają jak 
powoli umiera w nich potrzeba czułości i akceptacji. A to przecież 
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od nich zależy, czy czują się lubiani i potrzebni. Etap ten często do-
tyka osób, które przeżyły stratę ukochanej osoby. Czasami jest im on 
potrzebny i wychodzą z niego, kiedy minie potrzeba izolacji. 

W wielu przypadkach po pierwszym etapie samotności, nastę-
puje drugi, bardziej niszczący. Cechuje go utrata zaufania do siebie i 
innych. W wyniku braku kontaktów z innymi ludźmi tracimy zdol-
ność do okazywania uczuć. Zapominamy jak okazywać sympatię, 
przez co ludzie nie okazują nam jej również, a po pewnym czasie 
okazuje się, że wokół nas nie ma nikogo, komu moglibyśmy ją ofia-
rować. Tracimy wówczas wiarę we własne możliwości nawiązywa-
nia kontaktów. Wynikiem tego jest albo obwinianie otoczenia, albo 
samego siebie. Obie drogi prowadzą do nikąd. 

Po tym etapie następuje ostatni, w którym nasza zdolność do 
interakcji przestaje istnieć. Zamykamy się całkowicie w swoim wła-
snym świecie, pojawiają się symptomy takie jak apatia, smutek, de-
presja. To właśnie w tym okresie ludzie uświadamiają sobie jak da-
leko zabrnęli w swoim osamotnieniu. Pojawiają się myśli, że nikogo 
nie obchodzimy i niezależnie od tego, co się z nami stanie, nikt się 
tym nie przejmie. Ten trzeci etap bywa śmiertelny ponieważ może 
zakończyć się samobójstwem. 

Nie wszyscy, których dotyka samotność, przechodzą przez te 
trzy etapy. Niektórzy w porę znajdują siłę, by przerwać krąg samot-
ności. Są i tacy, którzy wprawdzie dotrą do trzeciego etapu, ale znaj-
dują siłę, by go przetrwać i wyjść obronną ręką. Niestety nie wszy-
scy to potrafią. Niektórzy poddają się, nie znajdując nic, co pomo-
głoby im w walce o własne życie.2 

Czy istnieje lekarstwo na samotność? Istnieje. Czasami bardzo 
proste jak uśmiech i okazanie czułości. Kiedy indziej wymaga po-
ważniejszych zabiegów i więcej czasu. Niekiedy potrzebna jest wi-
zyta u specjalisty. Jednak niezależnie od tego jaki rodzaj "kuracji" 
jest nam potrzebny, łączy je jeden wspólny element. To my sami 
musimy sobie ją zaaplikować. To, czy uda się nam wyrwać z kręgu 
samotności, zależy tylko od nas. Przyznaję, czasami walka jest trud-

                                                 
2 D. Ruszkiewicz., Życie w pojedynkę: ucieczka od rodziny czy znak na-
szych czasów? Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-
Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2008. 
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na, a perspektywa poprawy oddalona w czasie. Ale czy poczucie 
bycia kochanym i kochania samemu nie jest tego warte? 

 
6. Sposoby radzenia sobie z samotnością, a myśli samobójcze 
Warto na początek zastanowić się, co jest przyczyną przeży-

wania samotności. Jaka jest motywacja do trwania w takim doświad-
czaniu? Weryfikacja przyczyn może okazać się trudna, ale jest jed-
nocześnie konieczna, aby móc konstruktywnie zacząć radzić sobie 
 z problemem. Warto też zastanowić się nad tym, czy jest ktoś 
wśród bliskich, kto mógłby nam w tym pomóc. Warto podjąć próbę 
kontaktu z innymi ludźmi. Może to przynieść ulgę, zwłaszcza jeśli 
człowiek odczuwa brak bliskiej osoby bądź utratę kogoś ważnego. 
Warto też zastanowić się nad tym, co o sobie myślimy, jakie mamy 
zdanie na swój temat. Jeśli znajomi lub rodzina podkreślają, że nie 
doceniamy swoich możliwości, umiejętności, wskazywać to może na 
niską samoocenę. Dobrze byłoby nad tym popracować. A jeśli zada-
nie może okazać się zbyt trudne, warto poprosić o pomoc specjalistę. 
Rozmowa z psychologiem pozwoli nam spojrzeć na siebie z dystan-
su i bardziej realnie ocenić własny potencjał. 

Samotność jest stanem, z którym należy walczyć. W przeciw-
nym razie może stać się ona przyczyną wielu zaburzeń psychicznych 
i problemów emocjonalnych. Istnieje wiele sposobów radzenia sobie 
z samotnością, a jednym z nich są grupy wsparcia – ostatnio jedne z 
najpowszechniejszych metod leczenia depresji. 

Wyżej wymienione przyczyny samotności nie pozostawiają 
wątpliwości, że człowiek narażony jest na potencjalne doświadczanie 
uczuć depresyjnych. Symptomem osamotnienia jest niskie poczucie 
własnej wartości oraz brak wiary w siebie. Powoduje to, że człowiek 
doświadcza niepowodzeń w kontaktach z innymi, co w konsekwencji 
prowadzi do dalszego obniżania się samooceny, pogłębiając pro-
blem. Niezdolni do nawiązywania kontaktów ludzie zamykają się w 
sobie, zniechęcając się do podejmowania aktywności w przekonaniu, 
że nikt ich nie rozumie. Człowiek przeżywający depresję w wyniku 
poczucia samotności doświadczać może braku nadziei prowadzącego 
do rozpaczy, a nawet do myśli samobójczych. W sytuacji, gdy po-
czucie samotności staje się zbyt wielkie, samobójstwo wydaje się 
stwarzać możliwość wyjścia z sytuacji. Chęć popełnienia samobój-



 

 372 

stwa może też stanowić sposób zwrócenia na siebie uwagi osób, od 
których oczekiwaliby troski, zrozumienia, zainteresowania sobą. 
Przeżywanie depresji przez osoby samotne może je popychać do 
różnych form radzenia sobie z problemem, jak alkoholizm czy nar-
kotyki, w celu poprawy nastroju, zmniejszenia uczucia pustki czy 
próby wygaszenia uporczywego uczucia samotności. Na ogół sposo-
by te zawodzą, a uporczywe uczucie samotności nie znika. To tylko 
powoduje powstawanie błędnego koła, które sprawia, że problem 
rozrasta się w swoim rozmiarze, zamiast zniknąć. 

 
7. Samotność w małżeństwie 
Samotność to bardzo szerokie pojęcie, które każdy człowiek 

pojmuje i odczuwa w inny sposób. Uczucie pustki może pojawić się 
na różnym etapie naszego życia, bez względu na wiek, płeć czy sytu-
ację. Z badań psychologów wynika, że samotność to temat bardzo 
poważny, mający wpływ nie tylko na nasze samopoczucie, ale rów-
nież na zdrowie. Czasem jest to uczucie przejściowe, a czasem 
utrzymuje się przez długi czas – ten drugi przypadek nie dotyczy 
tylko osób odizolowanych społecznie, singli. Bardzo często samotne 
czują się osoby będące w stałym związku, który teoretycznie powi-
nien przed samotnością chronić. 

Osoby odczuwające samotność w związku małżeńskim nie są 
w mniejszości, a o skali problemu świadczą chociażby wpisy na 
forach dyskusyjnych.Samotność w małżeństwie najczęściej ma miej-
sce, gdy kobieta i mężczyzna rzadko ze sobą rozmawiają; nie dążą 
do rozwiązania problemów; nie interesują się sobą wzajemnie; spę-
dzają we dwójkę mało czasu; myślą głównie o sobie; szukają bodź-
ców poza związkiem, uważając małżeństwo za mało ciekawe; mają 
pracę albo hobby, które sprawiają, że druga strona czuje się odtrąco-
na; często się ze sobą kłócą i spierają; nie potrafią stworzyć intymnej 
więzi oraz typowej dla związku bliskości, nawet po wielu miesiącach 
czy latach. 

Samotne czują się te osoby, które mają inne marzenia, plany i 
priorytety niż małżonek. Z badań opublikowanych w magazynie 
„Journal of SocialPsychology” płynie jasny wniosek – szczęśliwe 
pary mają podobne cele i wartości. Co ciekawe, zdaniem naukow-
ców, bliska więź tworzy się między tymi małżonkami, którzy co-
dziennie… idą do pracy w tym samym kierunku. Jak widać słowo 
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„kierunek”, gdy w grę wchodzi stały związek, można odczytywać 
zarówno metaforycznie, jak i dosłownie. Naukowcy tłumaczą to 
faktem, że dojazd do pracy w tym samym kierunku sprawia, że dzie-
limy ze sobą różne cele w życiu, a to czyni relację bardziej udaną i 
bliższą. 

Uczucie samotności w małżeństwie może również być spowo-
dowane kiedy oczekujemy od partnera i związku zbyt wiele. Amery-
kańscy badacze są zdania, że winę za liczne rozwody ponosi promo-
wane przez media wyobrażenie małżeństwa jako romantycznego, 
pełnego namiętnych uczuć związku. Tymczasem to wyobrażenie 
nigdy nie wytrzymuje konfrontacji z szarą rzeczywistością, a jedynie 
powoduje rozczarowanie ujawniającymi się wadami małżonka. 

Potrzeba zajęcia się samym sobą. Być może od dłuższego cza-
su jesteś w tym samym związku lub przerwy pomiędzy kolejnymi 
związkami były krótkie. Wchodząc w relację uczuciową z drugim 
człowiekiem, podporządkowałeś prawie wszystkie swoje cele i dzia-
łania wspólnemu życiu. Skupiałeś się na tym, co miało służyć Wam 
obojgu a nie tylko Tobie. Plany, które miałeś przed wejściem w 
związek, związane tylko z Twoją osobą, odłożyłeś na później lub 
starałeś się o nich zapomnieć. Jeżeli te marzenia były ważne dla Cie-
bie, to prawdopodobnie wcale nie umarły, wciąż gdzieś tlą się w 
Tobie. W tym przypadku poczucie samotności w związku to inaczej 
potrzeba, aby przynajmniej w pewnych kwestiach lub przez jakiś 
czas skupić się tylko na sobie. Innymi słowy, dopiero wówczas, kie-
dy możesz spełniać się w dziedzinach dla Ciebie ważnych, a nieko-
niecznie związanych ze związkiem uczuciowym, zyskujesz energię 
życiową, którą możesz przekazywać drugiej osobie i wnosić we 
wspólne życie z partnerem. 

Brak troski o związek jest specyficzny dla czasów, w których 
żyjemy. Pogoń za dobrą pracą, najnowszymi trendami czy po prostu 
„byciem na czasie” sprawia, że czasem odkładamy na bok czynności 
czy gesty, które mogą nas zbliżać z partnerem. Czujemy się ciągle 
zmęczeni, jesteśmy zmuszeni, aby pamiętać o milionie ważnych 
spraw. Żyjąc w chaosie nie dostrzegamy, kiedy ważna dla nas osoba 
zaczyna czuć się odsunięta, samotna, ma poczucie, że żyje obok 
zupełnie innego człowieka niż ten, którego poznała na początku. 
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Jeżeli brak troski o związek trwa przez dłuższy okres czasu, nietrud-
no aby doprowadzić do całkowitego rozpadu związku. 

Syndrom „pustego gniazda”. Samotność w związku pojawia 
się również u małżeństw, których dzieci niedawno opuściły dom 
rodzinny (np. poprzez wyjazd na studia, założenie własnej rodziny). 
W takiej sytuacji często okazuje się, że tematy dotyczące syna czy 
córki, wspólna troska o dziecko były od lat jedynym obszarem roz-
mów partnerów. W tym czasie zaniedbali oni swoje wspólne zainte-
resowania, czułość wobec siebie czy ogólnie pielęgnację łączącego 
ich uczucia. Pojawia się paradoks związany z faktem, iż pomimo 
życia we dwójkę, jedno lub oboje partnerów odczuwa samotność. 

Określ swoje potrzeby i cele. Budowanie związku wcale nie 
jest łatwe. Wymaga pokonywania wielu trudnych sytuacji, jedną z 
nich jest samotność w związku, zaakceptowania różnic oraz nauki 
trudnej sztuki kompromisu. Dlatego nierzadko zdarza się, że rezy-
gnujemy z własnych planów na rzecz dobrobytu naszego związku. 
Niezbyt korzystna dla naszego rozwoju jest natomiast sytuacja, w 
której jesteśmy gotowi zrezygnować ze wszystkich naszych dążeń, 
także tych, które uznajemy za najważniejsze życiowe marzenia. 
Uśpione, ciągle będą w nas tkwiły, od czasu do czasu powodując 
frustrację. Warto tutaj zmienić swoje podejście i przyjąć, że Wasz 
związek nie wymaga od Was wycofania się z osobistych dążeń. Wy-
pisz na kartce te Twoje cele, które są związane ze związkiem oraz te, 
które należą tylko do Ciebie (np. studia, rozwój w interesującej Cię 
dziedzinie, hobby). Następnie porozmawiaj o tym ze swoim partne-
rem. Istnieje duża szansa na to, iż kochający partner wykaże tutaj 
zrozumienie, nawet jeżeli zajmie to sporo czasu. Następnie rozpocz-
nij nowy plan samorealizacji na wielu płaszczyznach. Robiąc coś 
tylko dla siebie, zyskasz nową energię, która wnieść wiele dobrego 
również w jakość relacji z partnerem. 

 
8. Samotność dziecka 
W okresie naszej transformacji systemowej znacznie nasiliło 

się zjawisko dysfunkcjonalności rodziny. Wyraża się ono między 
innymi osłabieniem więzi uczuciowej między członkami rodziny, 
utratą poczucia przynależności oraz eliminowaniem sfery emocjo-
nalnej na korzyść wartości materialnych. Na tym tle pojawia się nie-
dostatek psychicznego kontaktu dzieci z rodzicami. Dlatego wzrasta 
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liczba dzieci przeżywających dotkliwe osamotnienie wśród osób 
formalnie najbliższych. Nie chodzi więc tutaj o fizyczne porzucenie 
dziecka, lecz o brak więzi psychicznej. Rodzice często są nieobecni 
w doświadczeniach i przeżyciach dzieci, nie dając im wystarczające-
go oparcia - co rodzi niepewność, nieufność i lęk oraz prowadzi do 
swoistego zagubienia dziecka.3 Wyniki sondażu przeprowadzonego 
w roku 1998 przez Centrum Badania Opinii Społecznej wskazują na 
wzrost złego samopoczucia w rodzinach. W sondażu tym ustalono, 
że w ostatnich latach nastąpiło znaczne pogorszenie się atmosfery w 
rodzinach: 73% dorosłych respondentów wspomina dom rodzinny 
jako miejsce, w którym czuli się kochani i rozumiani, 11% odczuwa-
ło w nim miłość, jednak przy braku pełnego zrozumienia. Natomiast 
przedstawiciele współczesnej młodzieży znacznie rzadziej stwierdza-
li, że czują się kochani i rozumiani w domu (50% badanych). Niemal 
co trzeci sądzi, że rodzice go nie rozumieją. 

W bardzo trudnej sytuacji znajdują się dzieci z rodzin z symp-
tomami patologii, rodzin bardzo biednych, a także dzieci z zaburze-
niami rozwoju. Jednak rodziny, w których dominuje więź przedmio-
towa spotkać można we wszystkich środowiskach społecznych. W 
rodzinach tych rodzice nie okazują dzieciom miłości, serdeczności, 
zainteresowania i zadowolenia oraz gotowości do niesienia pomocy. 
Narażają tym samym dzieci na poczucie osamotnienie. A poczucie to 
jak dowiedziono jest znacznie bardziej bolesne i groźniejsze dla 
zdrowia psychicznego, aniżeli całkowity brak rodziny.Mieć bliskich 
i czuć się samotnym to najgorszy rodzaj samotności, ponieważ zabija 
w człowieku nadzieję, osłabia motywację, deformuje psychicznie. 
Samotność może się pojawić w różnych okresach życia, wyjątkowo 
niebezpieczna jest jednak w okresie dorastania, któremu towarzyszy 
zwiększona emocjonalność oraz liczne napięcia nerwowe. W tym 
okresie życia dziecka szczególnie potrzebuje dowodów uczucia ze 
strony rodziców, potrzebuje przejawów doceniania go i uznawania4. 

 
9. Słowem zakończenia 

                                                 
3 E. Kozdrowicz, s 258 - 260) 
4 M. Gawęcka., Poczucie osamotnienia dziecka w rodzinie własnej. Wy-

dawnictwo MADO. Toruń 2004, 
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Reasumując wszelkie rodzaje samotności do jakich odniosłem 
się w tym artykule, otrzymujemy obraz powagi zagrożenia samotno-
ścią, jak również wiele jej definicji. Bo jakby nie patrząc z każdej 
kategorii samotności otrzymujemy inny obraz, który jest uwarunko-
wany paradygmatem, z którego dana osoba korzysta w opracowaniu 
naukowym danego tematu. Sumując nasze obserwacje dochodzimy 
do jednoznacznego wniosku, iż powinniśmy przykładać wiele wagi 
do prewencji związanej z samotnością, czyli innym słowem do prze-
ciwdziałania powstawania takich zjawisk. W znaczeniu psycholo-
gicznym jeżeli nie będziemy właśnie przeciwdziałać narastającym 
trendom w powstawaniu wielu rodzajów współczesnej samotności to 
będzie to prowadziło do bardzo poważnych zmian społecznościach w 
sferze ogólnie rozumianej patologii społecznej. Puentą mojego roz-
ważanie niech będzie zdanie, iż lepiej zapobiegać jakimkolwiek 
współczesnym zagrożeniom cywilizacji społecznej, niż likwidować 
skutki ich istnienia. 

 
Summary: 
Summing up all kinds of solitude to which I referred in this ar-

ticle, we get a picture of the seriousness of the threat of loneliness, as 
well as many of its definition. Because if not looking each category 
of loneliness we get a different image, which is conditioned by the 
paradigm from which a person uses in the development of a scientif-
ic topic. Summing up our observations come to the clear conclusion 
that we should apply a lot of weight to prevention associated with 
loneliness, which is another word to counter the emergence of such 
phenomena. In the psychological sense if we do not just counteract 
the rising trend in the development of many types of modern loneli-
ness it will lead to very serious changes in the communities in the 
area in general social pathology. The point of my contemplation let it 
be your mind that is better to prevent any modern threats of social 
civilization, than to liquidate the consequences of their existence. 
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Katarzyna Pawlikowska-Łagód 

 
Jestem stary i chory- czyli o alienacji w chorobie na przykładzie 

osób starszych 
 

To jeden z przywilejów młodości. Gdy masz siedemnaście lat, 
śmierć wydaje ci się gwiazdą odległą o tyle lat świetlnych, że nawet przez 
potężny teleskop ledwie ją widać. Potem starzejesz się i odkrywasz, że to 

nie gwiazda tylko wielki jak nieszczęście asteroid, który leci prosto na cie-
bie i jeszcze trochę, a przyładuje ci w ciemię.  

Jonathan Carroll 
Wstęp 
We wszystkich krajach europejskich obserwuje się postępują-

ce zjawisko starzenia się społeczeństwa. Szacuje się, że w Polsce w 
roku 2014 populacja osób po 60 roku życia stanowiła ponad 8,5 mln 
osób1. Cechą charakterystyczną społeczeństwa osób starszych jest 
pojawienie się wielu chorób, które mogą w znaczący sposób wpłynąć 
na obniżenie jakości ich życia, wyeliminowanie z życia społecznego 
a to w konsekwencji do destrukcyjnej samotności. Osoby starsze w 
okresie jesieni swojego życia narażone są również na opuszczenie 
przez swoją najbliższą rodzinę. Ten czynnik w wielu przypadkach 
spowodowany jest złym stanem zdrowia seniora - czyli pozostawie-
niu go samego, w kwestii mieszkaniowej, bądź umieszczenie go w 
specjalistycznym ośrodku dla osób starszych i chorych. Dlatego też 
seniorzy bardzo często oprócz samotności spowodowanej brakiem 
obecności bliskiej osoby narażeni są na samotność spowodowaną 
chorobą przewlekłą. 

 
Cel pracy i metody 
Celem niniejszej pracy jest zobrazowanie problemu samotno-

ści, która towarzyszy osobom starszych wraz z obecnością charakte-
rystycznych dla tego okresu chorób. Zostanie poruszony problem 
samotności seniorów w hospicjach oraz pozostawiania ich w szpita-
lach w okresie wakacyjnym i świątecznym. Podstawą do opracowa-
nia niniejszej pracy jest dostępna literatura przedmiotu, najnowsze 
                                                 

1 Główny Urząd Statystyczny, Ludność w wieku 60, struktura demogra-
ficzna i zdrowie, Warszawa 2016, s. 3 
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dane statystyczne oraz informacje dostępne w fachowych czasopi-
smach naukowych. 

 
Struktura demograficzna populacji osób starszych 
Swoje rozważania zacznę od wyjaśnienia co oznacza zjawisko 

starzenia się społeczeństwa. Według definicji zawartej w raporcie 
przygotowanym przez Główny Urząd Statystyczny pt.: „Sytuacja 
demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności 
Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050” starzenie się społe-
czeństwa oznacza „zwiększanie odsetka osób starszych przy jedno-
czesnym zmniejszaniu odsetka dzieci”2. Jednak nie w tej definicji nie 
zostało sprecyzowane, od jakiego etapu w życiu człowieka można 
mówić o starości. Najbardziej powszechną klasyfikacją etapów sta-
rości jest klasyfikacja opracowana przez Światową Organizację 
Zdrowia, przedstawia ona następujące etapy starości: 

• „Wiek przedstarczy- (45.–59.);  
• wiek starzenia się- nazywany także wczesną starością (60.–

74.) – w tym przedziale wiekowym znajdują się tzw. młodzi-starzy 
(young-old);  

• wiek starczy, określany również mianem późnej starości 
(75.–89. rz˙.) – do tego przedziału wiekowego należą tzw. starzy-
starzy (old-old);  

• długowieczność (co najmniej 90 lat) – tego wieku dożywa-
ją tzw. długowieczni (longlife)”3. 

Natomiast według Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(ONZ) okres starości rozpoczyna się po ukończeniu 65 roku życia4. 
Za jedne z głównych przyczyn jakie mają zasadniczy wpływ na po-
stępujący proces starzenia się ludności uważa się wydłużenie trwania 

                                                 
2 Główny Urząd Statystyczny, Sytuacja demograficzna osób starszych i 

konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 
2014-2050, Warszawa 2014, s. 2 

3 M. Muszalik, M. Biercewicz, Problemy opiekuńcze u osób w starszym 
wieku, http://www.wydawnictwopzwl.pl/download/228850100.pdf, 12.11.2016 

4 T. Kulik,M. Janiszewska, E. Piróg, i in., Sytuacja zdrowotna osób star-
szych w Polsce i innych krajach europejskich, Medycyna Ogólna i Nauk o 
Zdrowiu, 2011, 11(2), s. 91 
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ludzkiego życia, zmniejszenie poziomu dzietności5, poprawa jakości 
i warunków życia, poprawa warunków ekonomicznych społeczeń-
stwa oraz powszechnie dostępna opieka medyczna.  

W Polsce w roku 2014 osoby po 60 roku życia stanowiły po-
nad 22% ogółu społeczeństwa Polski, co stanowiło ponad 8,5 mln 
osób. „W latach 1989-2014 liczba osób w starszym wieku wzrosła o 
ponad 2,9 mln, w tym największy wzrost – o 1 mln – odnotowano 
dla grupy 60-64 latków. Udział osób w wieku co najmniej 60 lat w 
ogólnej populacji wzrósł o 7,5 punktu procentowego, tj. z 14,7% w 
1989 r. do 22,2% w 2014 r. (…) W subpopulacji osób w starszym 
wieku najliczniejszą grupę (prawie 1/3) stanowią osoby 60-64-letnie 
i – w okresie minionych 25 lat – ich liczebność wzrosła o blisko 
połowę. Jednak najwyższe tempo przyrostu dotyczyło osób w wieku 
co najmniej 80 lat, ich udział w ogólnej liczbie ludności Polski jest 
niewielki, ale podwoił się – z niespełna 2% w 1989 r. do 4% w 2014 
r., tj. z wielkości ok. 753 tys. do 1 529 tys. osób”6. Wśród populacji 
osób starszych dominują głównie kobiety, zjawisko to spowodowane 
jest nadumieralnością mężczyzn7. W roku 2015 polski mężczyzna 
żył średnio 73,6 lat, zaś kobiety 81,6 lat. Ponadto szacuje się, że do 
roku 2050 przeciętny wiek życia mężczyzn wzrośnie do 81 lat, a 
kobiet do 87 lat8. 

 
Choroby towarzyszące osobom starszym 
Okres starości charakteryzuje się obecnością licznych chorób 

towarzyszących. Określa się, że ponad 50% seniorów żyje z trzema, 
albo i z większą ilością chorób przewlekłych9. Zjawisko to określane 
                                                 

5 Główny Urząd Statystyczny, Sytuacja demograficzna osób starszych i 
konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 
2014-2050, Warszawa 2014, s. 2 

6 Główny Urząd Statystyczny, Ludność w wieku 60, struktura demogra-
ficzna i zdrowie, Warszawa 2016, s. 3 

7 Główny Urząd Statystyczny, Sytuacja demograficzna osób starszych i 
konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 
2014-2050, Warszawa 2014, s. 4 

8 Główny Urząd Statystyczny, Trwanie życia w 2015 roku, Life 
Expectancy Tabels of Poland 2015, Warszawa 2016, s. 15-18 

9 K. Piotrowicz, Opieka ukierunkowana na starszego pacjenta z wielo-
chorobowością — podejście zaproponowane przez Panel Ekspertów Ame-
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jest wielochorobowością (polipatologia) i oznacza dokładnie, jedno-
czesne współistnienie kilku przewlekłych chorób.„Występowanie 
wielochorobowości jest obciążone wyższym odsetkiem zgonów, 
niesprawności, zdarzeń niepożądanych; związane jest z częstszym 
korzystaniem przez pacjentów z opieki medycznej, instytucjonaliza-
cją opieki oraz z niższą jakością życia. Większość wytycznych prak-
tyki klinicznej (CPGs, clinical practice guidelines) skupia się na 
prowadzeniu leczenia w pojedynczym schorzeniu; zastosowanie 
takiej opieki u osób starszych z wielochorobowością może się oka-
zać nieodpowiednie, nieprzynoszące korzyści lub nawet szkodliwe. 
Niedoskonałości CPGs nie wynikają z niedociągnięć w opracowy-
waniu i wdrażaniu wytycznych, ale głównie z faktu, że starsi pacjen-
ci z wielochorobowością są zazwyczaj wykluczani lub słabo repre-
zentowani w badaniach klinicznych oraz obserwacyjnych”10. Do 
najczęściej występujących chorób u osób starszych zalicza się cho-
roby układu krążenia, choroby układu ruchu, cukrzycę, depresję jak 
również nowotwory, chorobę Aizhaumera i Parkinsona. Odwołując 
się do chorób układu krążenia do najczęściej występujących zalicza 
się chorobę niedokrwienną serca oraz nadciśnienie tętnicze. Najnow-
sze badania ukazują, że choroby układu krążenia są jedną z najczęst-
szych przyczyn umieralności Polaków. „W 2013 r. z przyczyn kar-
diologicznych zmarło w Polsce ponad 177 tys. osób, co stanowiło 
45,8% wszystkich zgonów, tj. na każde 100 tys. ludności kraju 461 
osób zmarło w wyniku schorzeń układu krążenia”11. Ponadto według 
Światowej Organizacji Zdrowia nadciśnienie tętnicze jest chorobą, 
która zabija najwięcej osób na świecie12. „Ostatnie wyniki badania 

                                                                                                        
rykańskiego Towarzystwa Geriatrycznego, Gerontologia Polska 2013, 
21(3), s. 63 

10 K. Wieczorowska - Tobis, Specyfika pacjenta starszego, 
http://www.wydawnictwopzwl.pl/download/228210100.pdf, (13.11.2016) 

11 M. Cierniak-Piotrowska, G. Marciniak, J. Stańczak, Statystyka zgo-
nów i umieralności z powodu chorób układu krążenia, Zachorowalność i 
umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski, 
pod red. Z. Strzelecki, J. Szymborski, Warszawa 2015, s. 60 

12 T. Zdrojewski, W. Drygas, M. Naruszewicz, i in., Nadciśnienie tętni-
cze w populacji ogólnej, Hipertensjologia, 
https://www.researchgate.net/profile/Wojciech_Drygas/publication/292986
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PolSenior przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie prawie 6 
tys. Polaków powyżej 64 roku życia wykazały, że nadciśnienie roz-
poznawane na podstawie wywiadu oraz podwyższonych wartości 
ciśnienia (≥ 140/90 mm Hg), stwierdza się u 76% starszych osób 
(78% kobiet i 72% mężczyzn).Największą częstość występowania 
nadciśnienia stwierdzono w przedziale 70–74 lat, gdzie nadciśnienie 
obserwowano u 82% kobiet i 75% mężczyzn. W starszych grupach 
wiekowych częstość nadciśnienia stopniowo malała, ale nawet u 
osób > 89. roku życia 67% kobiet i 58% mężczyzn chorowało na 
nadciśnienie. Trzy czwarte osób w wieku podeszłym z nadciśnie-
niem jest świadomych swojej choroby, a 70% tej grupy jest leczo-
nych hipotensyjnie”13. Wśród czynników ryzyka nadciśnienia tętni-
czego zalicza się przede wszystkim długoletnie palenie tytoniu i 
spożywanie dużej ilości alkoholu, zbyt duża masa ciała, brak jakiej-
kolwiek aktywności fizycznej, siedzący tryb życia, złe parametry 
morfologii krwi, szczególnie wysoki poziom cholesterolu we krwi, 
spożywanie produktów zawierających dużą ilość tłuszczy i soli- te 
czynniki uważa się za czynniki, które podlegają modyfikacji, czyli 
takie na, które każdy z nas ma wpływ i może je kontrolować. Do 
czynników, które są niezależne od nas zalicza się wiek powyżej 60 
r.ż., obciążenia genetyczne oraz płeć męską14. Nadciśnienie tętnicze 
u osób starszych jest szczególnie niebezpieczne ponieważ zaniedby-
wane bądź nieprawidłowo leczone może w konsekwencji doprowa-
dzić do pojawienia się innych współistniejących chorób. Mogą to 
być, choroby serca (zawał serca, niewydolność serca, przerost lewej 
komory, dławica piersiowa), choroby naczyń mózgowych (udar nie-
dokrwienny mózgu, TIA, krwotok śródmózgowy), choroby tętnic 
                                                                                                        
521_Nadcisnienie_tetnicze_w_populacji_ogolnej/links/56b460b808ae61c48
058a543.pdf, (16.11.2018) 

13 T. Grodzicki, B. Gryglewska, T. Tomasik, A. Windak, Zasady postę-
powania w nadciśnieniu tętniczym w wieku podeszłym, Wytyczne Kolegium 
Lekarzy Rodzinnych w Polsce Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętni-
czego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego 2013 

14 A. Warzecha, Nadciśnienie tętnicze - co każdy pacjent powinien wie-
dzieć, Projekt Edukacji Pacjentów realizowany w ramach systemu jakości – 
Akredytacja pod kierunkiem: dr n. biol. Grażyny Kruk-Kupiec, Samodziel-
ny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Da-
aba, Piekary Śląskie 2009 
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obwodowych (miażdżyca tętnic kończyn dolnych, tętniak rozwar-
stwiający aorty objawowa), retinopatia nadciśnieniowa (wylewy lub 
wysięki, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego) oraz choroby nerek (ne-
fropatia, niewydolność nerek)15. „U większości pacjentów po 65. 
roku życia stwierdza się izolowane nadciśnienie skurczowe, podczas 
gdy wartości ciśnienia rozkurczowego pozostają poniżej 90 mm Hg. 
Prawidłowe rozpoznanie i efektywne leczenie jest utrudnione. U 
osób starszych spotyka się często zmiany miażdżycowe, zaburzenia 
metaboliczne, zaburzenia czynności nerek i wątroby oraz liczne cho-
roby współistniejące ze zwiększoną sztywnością naczyń i upośle-
dzoną funkcją baroreceptorów. Przed rozpoczęciem leczenia farma-
kologicznego należy wykonać badania dodatkowe oraz ocenić ryzy-
ko nagłego zgonu sercowego i chorób towarzyszących np. cukrzycy 
czy niewydolności nerek”16. 

Kolejną chorobą, która jest charakterystyczna dla okresu 
starczego jest choroba Alzhaimera. Aktualnie jest ona określana 
mianem jednej z głównych przyczyn demencji starczej. Według naj-
nowszych danych statystycznych w roku 2030 w Polsce osób cier-
piących na chorobę Alzhaimera będzie około 9 milionów17. „Wyróż-
nia się dwie postacie choroby Alzheimera – wczesną, rozpoczynają-
cą się przed 65. rokiem życia, oraz późną, po 65. roku życia. Postać 
wczesna rozwija się szybciej, otępienie i zmiany fizyczne pacjenta 
osiągają znaczny stopień, prowadząc do krańcowego zniedołężnie-
nia. Postać późna ma powolny, podstępny rozwój i mniej dramatycz-
ny przebieg. Chorobę Alzheimera dzieli się również na postać spora-
dyczną i rodzinną. Pierwsza z nich jest częstsza, a druga – znacznie 
rzadsza. Przebieg choroby można podzielić na trzy okresy – otępie-

                                                 
15 A. Tykarski, Podstawowe zasady diagnostyki i leczenia nadciśnienia 

tętniczego, Forum Profilaktyki 2006, 4(5), s. 2-3 
16 D. Pokorna-Kałwak, A. Muszyńska, A. Mastalerz-Migas, Pacjent z nad-

ciśnieniem tętniczym w wieku podeszłym – wpływ choroby i prowadzonego 
leczenia na samopoczucie chorego, Psychogeriatria Polska 2008, 5(1), s. 39 

17 M. Gaweł, A. Potulska-Chromik, Choroby neurodegeneracyjne: choroba 
Alzheimera i Parkinsona, Postępy Nauk Medycznych 2015, 28(7), s. 468 
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nia lekkiego, umiarkowanego i głębokiego”18. „Uważa się, że bezpo-
średnią przyczyną zaburzeń poznawczych będących osiowym obja-
wem choroby Alzheimera jest niewydolność przekazywania sygna-
łów w układzie cholinergicznym przodomózgowia, następująca w 
wyniku wymierania neuronów cholinergicznych w jądrze podstaw-
nym Meynerta, chociaż spadki liczby neuronów noradrenergicznych 
w miejscu sinawym są tego samego rzędu, a spadek neuronów sero-
toninergicznych w jądrach szwu – niewiele mniejszy”19. 

 
Samotność w chorobie osób starszych 
Jak już wcześniej wspomniano ludziom starszym towarzyszy 

wiele przewlekłych chorób. Natomiast tym chorobom towarzyszy 
smutek, lęk i ogólne przygnębienie. Obok tych odczuć pojawia się 
również uczucie samotności. Osoby starsze w okresie jesieni swoje-
go życia narażone są oprócz obecności wielu chorób na powszechną 
dyskryminację, wykluczenie społeczne i opuszczenie przez swoją 
najbliższą rodzinę. Ten ostatni czynnik w wielu przypadkach spowo-
dowany jest złym stanem zdrowia seniora- czyli pozostawieniu go 
samego, w kwestii mieszkaniowej, bądź umieszczenie go w specjali-
stycznym ośrodku dla osób starszych i chorych. Dlatego też seniorzy 
bardzo często oprócz samotności spowodowanej brakiem obecności 
bliskiej osoby narażeni są na samotność spowodowaną chorobą 
przewlekłą. Szczególnie niebezpieczne jest pojawienie się kolejnej 
choroby nagle, kiedy senior niczego się nie spodziewa. Wśród wy-
powiedzi osób starszych odnoszących się do omawianego problemu 
można znaleźć wiele poruszających, wołających o pomoc głosów. 
Na pewnej stronie internetowej, gdzie głównym wątkiem był pro-
blem samotności w chorobie, znalazła się wypowiedź pewnej star-
szej kobiety: „Jak żyć gdy ma się 60 lat, kilka przewlekłych chorób i 
żadnej możliwości uzyskania lekarskiej pomocy. od kilku lat nękają 
mnie fizycznie bóle a jedyną diagnozą jest depresja i wmawianie 
sobie, że wszystko jest w porządku tylko muszę w to uwierzyć. Żyjemy 

                                                 
18 E. Przedpelska-Ober, Choroba Alzheimera z perspektywy neurologa, 

Poradnik dla opiekunów osób dotkniętych chorobą Alzheimera, Wielkopol-
skie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, Poznań 2008, s. 9 

19 J. Vetulani, Starzenie, choroba Alzheimera i butyrylocholinoesteraza, 
Psychogeriatria Polska 2008, 5(1), s. 3 
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w okrutnej rzeczywistości, gdzie nie ma miejsca dla ludzi takich jak 
ja. A lekarze wręcz boją się pacjentki, która ma chory kręgosłup, 
operowane trzykrotnie serce i udar móżdżku w dorobku. Nie zapro-
ponowano mi żadnej rehabilitacji, odmówiono leczenia sanatoryjne-
go i nawet nie stać mnie na to by w potrzebie wezwać kardiologa, bo 
to kosztuje. Pusty dom, telefon milczy, domofon też, a ja nawet nie 
mogę czasami wyjść z domu. Takich ludzi jest w kraju bardzo wielu i 
nikt o tym nie mówi”20.  

Problem samotności seniorów w chorobie tkwi nie tylko w 
braku wsparcia ze strony rodziny, czy lekarzy ale samego charakteru 
choroby. Może przyjąć ona postać łagodną ale także i ostrą. Seniorzy 
nawet gdy relacje rodzinne są na bardzo dobrym poziomie nie chcą 
zamartwiać najbliższych swoją osobą i tym co się wokół niej dzieje. 
Często na pytania córki/ syna/ wnucząt o swój stan zdrowia, to po-
mimo tego, że czują się bardzo źle, po prostu ich kłamią, że wszyst-
ko jest w porządku, nie chcą stanowić dla nich ciężaru. Mentalność 
osób starszych pod tym względem odnosi się również do tego, że 
bardziej martwią się o innych niż o samego siebie, nie myślą o sobie 
w kategorii „jestem chory” tylko i „tak na coś muszę umrzeć”. Ko-
lejną kwestią odwołującą się do samotności w chorobie jest właśnie 
brak bliskości ze strony najbliższej rodziny. Bardzo często występują 
sytuacje, kiedy senior mieszka sam, bez współmałżonka, gdyż zmarł 
a dzieci mieszkają same ze swoimi dziećmi, bądź wyjechały do in-
nych miast czy państw. Wtedy osoba starsza zdana jest wyłącznie na 
siebie, bądź odwiedzającą pielęgniarkę czy opiekunkę. Jest samotny 
ze względu na brak obecności najbliższych jak i z powodu pojawie-
nia się choroby. Odwołam się do słów Małgorzaty Rębiałkowskiej-
Stankiewicz, która na przykładzie nowotworu opisuje samotność w 
chorobie „problemu samotności nie wyklucza także posiadanie dużej 
rodziny. Zdarza się nawet, że rak samotność w rodzinie uwypukla. 
„Mam liczne rodzeństwo, ale nie wszyscy potrafią być blisko mnie. 
Nie każdy rozumie moje problemy, brakuje empatii, dla niektórych 
ja w obecnej sytuacji jestem jakby z nie z tego świata”. „Moi bliscy 

                                                 
20 http://www.psychiatria.pl/forum/samotnosc-w-

chorobie/watek/657913/1.html, (20.11.2016) 
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nie mówią mi o wielu rzeczach, bo przecież jestem chora, trzeba 
mnie oszczędzać”21. 

Kolejną kwestią odnoszącą się do samotności seniorów w cho-
robie jest problem „pozbywania się problemu” w okresie świąt, bądź 
dłuższych wyjazdów- urlopów. W wielu przypadkach osoba starsza, 
przewlekle chora, przebywająca w domu z najbliższą rodziną w 
okresie świąt Bożego Narodzenia jak i Wielkanocnych staje się 
zbędnym ciężarem, który nie pasuje do idealnego obrazu świat. Ro-
dziny w których więzi międzypokoleniowe są z jakiś przyczyn za-
chwiane, aby nie zakłócać aury świątecznej postanawiają oddać swo-
ich rodziców, dziadków do szpitali uzasadniając to najbardziej bła-
hymi powodami. Doktor Bartłomiej Guzik, specjalista z zakresu 
kardiologii jednego z Krakowskich szpitali twierdzi, że „od pięciu - 
sześciu lat zjawisko się nasila. - Dotyczy to oddziałów ogólnych, 
internistycznych, geriatrycznych, bardzo często jest tak, że pacjenci 
ciężko chorzy lub po prostu starzy zgłaszani są przez rodziny tuż 
przed świętami z mniej lub bardziej wymyślonymi dolegliwościami. 
W pewnym wieku powód do hospitalizacji łatwo się znajdzie, więc 
można to zawsze uzasadnić. Co prawda rodziny zarzekają się, że 
będą odwiedzać bliskich, ale często jest tak, że pojawiają się dopiero 
po serii telefonów z przypomnieniem, że powinni zabrać matkę lub 
ojca do domu”22. Natomiast Bożenna Pacholczak z jednego z Ra-
domskich szpitali jest zdania, że „niektóre sytuacje bywają szczegól-
nie przykre. Seniorzy są porzucani w Izbie Przyjęć, a rodzina - już 
spakowana - wsiada do samochodu i wyjeżdża na świąteczny wypo-
czynek. Jak wynika ze statystyk z roku na rok problem jest coraz 
większy”23. Podobne sytuacje mają miejsce w wielu innym miastach 

                                                 
21 M. Rębiałkowska-Stankiewicz, Samotność w chorobie nowotworowej – z 

praktyki działalności Akademii Walki z Rakiem w Toruniu 2014. Forum Oświa-
towe, 1(51), 159-166. Pobrano z: 
http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/46, (20.11.2016) 

22 Porzucają rodziców w szpitalu przed świętami. "Nie chcą psuć sobie Wi-
gilii", http://www.pch24.pl/porzucaja-rodzicow-w-szpitalu-przed-swietami---
nie-chca-psuc-sobie-wigilii-,32802,i.html#ixzz4Rrmjnoun, (15.11.2016) 

23 A. Ponikiewska, Przed Świętami rodziny porzucają starszych krew-
nych w szpitalach. Młodzi ludzie chętnie oddają „na przechowanie” starsze 
i chore osoby, http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/192020-przed-swietami-
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Polski. Lekarz Jacek Górny, który jest kierownikiem Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. Strusia w Poznaniu uważa, że 
„Przed świętami mamy wtedy więcej starszych pacjentów. Młodzi 
ludzie chętnie oddają nam „na przechowanie” starsze osoby: babcie, 
dziadków. Stary człowiek w domu jest niepotrzebny. To są najczę-
ściej starsze osoby, chorujące na choroby przewlekłe. Rodziny ich 
przywożą, ale nie ma u nich zagrożenia życia. Gdy lekarz mówi, że 
nie ma konieczności przebywania w szpitalu, ich opiekunowie wtedy 
pytają: „A co będzie, jak babcia umrze? To przecież nasz ukochany 
tatuś, babcia, dziadek?”. Rodziny przejawiają fałszywą miłość tylko 
po to, żeby wymusić na nas przyjęcie na oddział starszej osoby. Kła-
mią, że stan taty, babci czy dziadka pogorszył się. To podrzucanie 
starszych ludzi do szpitali przed świętami, to dramat”24.  

Nasuwa się pytanie dlaczego zjawisko takie w ogóle ma miej-
sce? Niestety poprzez zmianę obecnego stylu życia, całkowity postęp 
cywilizacji, poprawę ogólnej sytuacji materialnej wszyscy chcą żyć 
„wygodnie”. Okres świąteczny jest takim czasem dla licznych ro-
dzin, gdzie jak twierdzą, chcą odpocząć, wyjechać, a schorowany/a 
babcia/dziadek/matka/ojciec będzie im w tym po prostu przeszka-
dzać, ponieważ trzeba się nim/ nią opiekować, podawać leki, w sytu-
acji bardzo poważnej choroby nakarmić, umyć, ubrać. Można też 
mówić o tym, że po prostu chory senior, nie pasuje swoją osobą do 
cudownego, nowego, świątecznie przystrojonego mieszkania, gdzie 
zamiast z najbliższą rodziną spędza się święta ze znajomymi, przyja-
ciółmi, kolegami z pracy. Opisane stanowisko odzwierciedla wypo-
wiedź Bożeny Pacholczyk „czasami wygląda to tak, jakby matka i 
ojciec ze względu na swój wiek i choroby nie pasowali do świątecz-
nego wystroju mieszkania. Raz rodzina posadziła starszego mężczy-
znę na krześle w poczekalni Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i 
uciekła. Przeprowadziliśmy badania i okazało się, że senior był 
zdrowy. Niestety, jego powrót do domu nie był możliwy, bo członko-

                                                                                                        
rodziny-porzucaja-starszych-krewnych-w-szpitalach-mlodzi-ludzie-chetnie-
oddaja-na-przechowanie-starsze-i-chore-osoby, (15.11.2016) 

24 Tamże 
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wie rodziny zabrali mu klucze do jego własnego domu!”25. W tym 
momencie należy zastanowić się co taki senior może w powyższych 
sytuacjach odczuwać. W związku z obecnością choroby, która 
wpływa zasadniczo na jakość życia seniora, pojawia się uczucie sa-
motności, tym bardziej w sytuacji pojawienia się takich sytuacji, 
które zostały opisane powyżej. Pozostawiony senior w szpitalu bez 
jakiegokolwiek wyjaśnienia ze strony swojej rodziny, czuje się sa-
motny, opuszczony, odczuwa lęk przed tym co będzie się działo, jest 
niespokojny, czuje się bezużyteczny. Niestety pomimo wielu apeli ze 
strony pracowników medycznych, socjalnych, przedstawicieli władz 
i środowiska medialnego zjawisko opuszczania seniorów w tak waż-
nych chwilach jakimi są święta, z roku na rok rośnie.  

Kolejną kwestią, która jest dość rzadko poruszana odnośnie 
samotności seniorów w chorobie jest ich pobyt w hospicjach. Jest to 
„instytucja opieki paliatywnej (łac. hospitium), funkcjonująca w 
ramach systemu opieki zdrowotnej. Zakład udzielający stacjonar-
nych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne. 
Świadczenia mogą polegać w szczególności na sprawowaniu 
wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad 
pacjentami, znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opieki nad 
rodzinami tych pacjentów. Według WHO w hospicjum świadczona 
jest wszechstronna całościowa opieka nad pacjentem chorującym na 
nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu postępujące 
choroby. Sprawowana jest ona zazwyczaj u kresu życia pacjenta, 
obejmując uśmierzanie bólu i innych objawów (leczenie objawowe), 
łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz 
wspomaganie rodziny zarówno podczas trwania choroby, jak i po 
śmierci chorego”26. Istotnym problemem podczas pobytu w hospi-
cjum jest w licznych przypadkach brak obecności bliskim osób przy 
łóżku cierpiącego seniora. Podobnie jak w przypadku pozostawiania 
seniorów w szpitalach przez rodziny, tak i tutaj w wielu sytuacjach 
seniorzy zostają pozostawieni sami. Mogą liczyć jedynie na wsparcie 

                                                 
25 M. Skoporek, Rodzice i dziadkowie podrzucani do szpitala, 

http://www.cozadzien.pl/wiadomosci/radom/20043.html, (18.11.2016) 
26 

http://www.hospicjum.info/index.php?option=com_content&view=article&
id=31&Itemid=191, (16.11.2016) 
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ze strony personelu medycznego i wolontariuszy. Poprzez swoje 
osobiste doświadczenia odnoszące się do opieki rodzin nad chorym 
seniorem w hospicjum, mogę wyraźnie stwierdzić, że ta opieka w 
wielu przypadkach nie istnieje. Senior pozostaje sam, często jest on 
świadomy odnośnie swojej choroby i swojego stanu zdrowotnego i 
świadomy swojej samotności. Obserwowałam z boku wielu seniorów 
przebywających w hospicjum i część z nich miało to szczęście, że 
byli obdarzeni przez najbliższą rodzinę opieką i troską, natomiast 
inni mogli liczyć wyłącznie na pomoc jedynie pielęgniarek, lekarzy i 
wolontariuszy. Rodziny były obecne pierwszego dnia, kiedy senior 
był przywożony do hospicjum, został przez nich „odprawiony” w 
sali, a następnie znikali. Powszechne wyobrażenie odnośnie hospi-
cjum wielu z nas kojarzy się jedynie ze śmiercią, jednak jest to poję-
cie mylne. Osoby przebywające w hospicjum są przewlekle chore, 
najczęściej są to choroby nowotworowe, ale jego działalność nie 
polega tylko na złagodzeniu bólu przed samą śmiercią, ale także 
łagodzeniu bólu, aby można było jak najdłużej cieszyć się życiem i 
być w miarę możliwości sprawnym psychiczne i fizyczne. I to wła-
śnie z przypadku takich pacjentów rodziny często zjawiali się dopie-
ro wtedy, kiedy pacjent był gotowy do wypisu do domu. Niestety są 
również przypadki kiedy seniorzy odchodzą wyłącznie w obecności 
personelu medycznego. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia, 
stanu agonalnego pacjenta, lekarz kierujący powiadamia rodzinę, o 
tym co się dzieje, niestety nie każda rodzina chce być obecna przy w 
ostatnich chwilach życia seniora. Przyczyny tego zjawiska są oczy-
wiście podobne jak i w przypadku pozostawiania osób starszych w 
placówkach szpitalnych. Oczywiście można mówić o braku czasu, 
zapracowaniu, pogoni za pieniądzem, ale chwilę czasu w ciągu tygo-
dnia dla osoby starszej przewlekle chorej należałoby poświęcić.  

 
Podsumowanie 
Samotność w obecnych czasach jest nieuniknionym elemen-

tem ludzkiego życia. Niestety najbardziej narażoną grupą społeczną 
są osoby starsze przewlekle chore. Wraz z rozwojem choroby poja-
wiają się kolejne dolegliwości, samowystarczalność i samodzielność 
ulega pogorszeniu. Niestety w wielu przypadkach seniorzy zostają 
opuszczeni przez swoje rodziny co skutkuje pogłębieniem się uczu-
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cia samotności, nie tylko spowodowaną chorobą. We współczesnych 
rodzinach coraz częściej obserwuje się również zjawisko pozosta-
wiania starców w okresie świątecznym i wakacyjnym w szpitalach. 
Seniorzy opuszczani są również przez rodziny w hospicjach. Przy-
czyn tego postępowania jest wiele, pomimo wielu apeli ze strony 
środowiska medycznego zjawisko to pogłębia się.  

 
Streszczenie 
W obecnych czasach nie sposób nie zauważyć zjawiska sta-

rzenia się społeczeństwa. W 2014 roku osoby starsze stanowiły po-
nad 22% ogółu całej populacji Polski, z czego obecnie mężczyźni 
przeciętnie dożywają do 73,6 lat, a kobiety 81,6 lat. Wraz ze staro-
ścią wiąże się wiele niekorzystnych czynników, takich jak wielocho-
robowość a razem z nią samotność. Celem niniejszej pracy jest zo-
brazowanie zjawiska samotności, która towarzyszy osobom star-
szych wraz z obecnością charakterystycznych dla tego okresu cho-
rób. Podstawą do opracowania niniejszej pracy jest dostępna literatu-
ra przedmiotu, najnowsze dane statystyczne oraz informacje dostęp-
ne w fachowych czasopismach naukowych. Wraz z wiekiem u osób 
starszych pojawia się wiele chorób, które nie pozwalają na normalne 
funkcjonowanie w społeczeństwie, a to w konsekwencji do poczucia 
samotności i wykluczenia z otaczającego życia. W ramach polepsze-
nia jakości życia tej szczególnej grupy społecznej i wyeliminowaniu 
dotykającej ich samotności należy podjąć odpowiednie działania 
społeczne, polityczne i zdrowotne. 

Słowa kluczowe: starość, osoby starsze, wielochorobowość, 
samotność, hospicjum 

 
Summary  
I am old and sick- alienation disease for example the elderly 
At the present time it is impossible not to notice the phenome-

non of an aging population. In 2014, the elderly accounted for over 
22% of the entire Polish population, with men now live to an average 
for 73.6 years and women 81.6 years. With the aging involves many 
disadvantages, such as multidisease and with it alone. The aim of this 
paper is to illustrate the phenomenon of loneliness that accompanies 
older people with the presence of characteristic of this period diseas-
es. The basis for the development of this paper is available literature, 



 
 

391

the latest statistical data and information available in professional 
journals. With age, the elderly there are many diseases that do not 
permit normal operation of the in society, and that consequently the 
sense of loneliness and exclusion from the surrounding life. As part 
of improving the quality of life of a particular social group and eli-
minating affecting their loneliness action taken social, political and 
health. 

Keywords: old age, the elderly, multidisease, loneliness, hospice 
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