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Wstęp
Powiadają, że życie ludzkie to niekończąca się nić wielkich
marzeń, pragnień, dążeń. Ale istnieją dwa powody, które nie pozwalają ludziom spełnić swoich marzeń. Najczęściej po prostu uważają
je za nierealne, a czasem na skutek nagłej zmiany losu pojmują, że
spełnienie marzeń staje się możliwe w chwili, gdy się tego najmniej
spodziewają. Wtedy jednak budzi się w nich strach przed wejściem
na nową ścieżkę życia, która prowadzi często w nieznane, a pojawiający się strach przed nowym życiem rzucającym nowe wyzwania,
strach przed utratą na zawsze tego do czego się przywykli powoduje
różne reakcje. Wprawdzie ludzie tęsknią za pewną bądź niekiedy
całkowitą odmianą swego dotychczasowego stylu i formy życia, a
jednocześnie pragną, by wszystko pozostało taki jak dawniej, by
pozbawić się czegoś do czego zbyt przyzwyczailiśmy się.
Zapewne jednym ze współczesnych pragnień ludzkości jest
wolność od zagrożeń. I pomimo, iż uważa się, że największym zagrożeniem naszej pomyślności, sukcesu, wysiłków jest brak wyraźnych zasad moralnych i jasno obranego celu w życiu, to oprócz tego
rodzaju zagrożenia, istnieje wiele innych zagrożeń, ogarniających nie
tylko określone grupy osób, ale całe społeczności, a czasem wręcz
całą ludzkość. Zapewne nikogo nie trzeba dziś przekonywać jak
wiele różnych zagrożeń czyha na człowieka, często na jego życie. I
nieważne gdzie jesteśmy, gdzie żyjemy, bowiem zagrożenia są naszą
codziennością, wpisane są w naszą rzeczywistość. Wydawać by się
mogło, że współczesne osiągnięcia techniki powodują bezpieczeństwo, a jednak bywa inaczej. Ich wielkość i skala jest często tak
wielka, że trudno jest zrozumieć sens życia.
Niejednokrotnie tym zagrożeniem człowieka bywa wielokrotnie drugi człowiek, jego działanie, postawa, zachowanie. A ileż to
zagrożeń stanowi współczesna cywilizacja, która rzekomo miała być
przyjazna człowiekowi. Podejmowane wysiłki w kierunku zniwelowania owych zagrożeń nie dają oczekiwanych efektów. W jakim
więc kierunku zmierza współczesna rzeczywistość? Co nas czeka
jutro i w kolejnych dniach, miesiącach, latach? Czy świat poprzez
otaczające nas zagrożenia zmierza ku zagładzie? Już dziś nie dziwi
nas powtarza często maksyma: „homo homini lupus est” (człowiek
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człowiekowi wilkiem jest). Czy rzeczywiście tak możemy powiedzieć wobec każdego dzisiejszego człowieka?
Powtarzamy niemal każdego dnia, i pewnie słusznie, że różnego rodzaju zagrożenia czyhają na człowieka niemal na każdym
zakręcie, na każdym odcinku życia i w każdej sytuacji. W zależności, jaki obszar naszego życia weźmiemy pod uwagę, a dość szybko
wymienić możemy wiele zagrożeń odnoszących się do danej czy
konkretnej dziedziny życia. Najczęściej mamy na uwadze zagrożenia
naturalne (powodzie, kataklizmy), zagrożenia związane z działalnością człowieka (wypadki), cywilizacyjne (choroby), zagrożenia destrukcyjne (terroryzm, przestępczość, sabotaż), zagrożenia gospodarcze (zanieczyszczenie środowiska) i wiele innych. Ze względu na
rozmiar może być zagrożenie globalne, regionalne czy lokalne
Trzeba więc jasno podkreślić, że żyjemy w epoce, która charakteryzuje się wieloma cechami pozytywnymi, ale także i negatywnymi. Należy tylko postawić pytanie: czy u początku XXI wieku
częściej spotykamy zagrożenia czy sytuacje dające nadzieję, spokój,
bezpieczeństwo? Opinie w tej materii są różne. Zależą one od sytuacji danego człowieka w której się on znajduje. Ponadto dla jednego
to, co jest czymś pozytywnym, dla drugiego może być czymś zupełnie czymś odwrotnym - negatywnym. Generalnie rzecz ujmując wielu stawia tezę, że współczesne czasy nacechowane są bardziej zagrożeniem jak bezpieczeństwem. Tematyka ta jest dziś przedmiotem
wielu działań politycznych, społecznych, gospodarczych, kulturowych, religijnych, tematem wielu sesji czy konferencji naukowych,
wielu rozpraw i tekstów.
Obserwacja codzienności wyraźnie pokazuje, że wokół każdego z nas dzieje się wiele wydarzeń, dokonuje się wiele zmian, a przy
tym występuje wiele zagrożeń. Jedne z nich dotyczą naszego życia
fizycznego, inne duchowego a jeszcze inne spraw przyrody, otoczenia, czy może bardziej prozaicznych spraw. Każde z zagrożeń niesie
ładunek negatywny, które dość często pozostawia po sobie znamię.
Niewielu z nas przypuszczało, że u początku XXI wieku czyhać
będzie na człowieka tyle różnorodnych zagrożeń jako wynik działalności człowieka. I co gorsze, wiele z nich zostało spreparowanych
właśnie przez człowieka jako inspiratora, twórcę. Zatem wciąż aktualne pozostaje motto z powieści Zofii Nałkowskiej „Medaliony”, że
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„Ludzie ludziom zgotowali ten los”. W tym krótkim stwierdzeniu
została zamknięta prawda o latach okrucieństwa i barbarzyństwa, za
które odpowiedzialność ponoszą wyłącznie ludzie, ale nadal słowa te
posiadają swą aktualność.
Współczesny świat jest zróżnicowany pod wieloma względami. W dobie ogromnego postępu technologicznego ludzie coraz bardziej zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że świat stoi w obliczu
wielu ogromnych zagrożeń i problemów do niedawna nie dostrzegalnych lub nie zauważalnych. Wiele z nich jest ze sobą ściśle powiązana przyczynowo. Do jednych z najpoważniejszych zagrożeń
współczesnego świata należą problemy demograficzne i żywnościowe. Kolejnym zagrożeniem współczesnego świata jest niestety komputer i Internet. Komputer, który pochłania bardzo dużo czasu stanowi zagrożenie nie tylko dla młodego pokolenia. Faktycznie, jest to
łatwy sposób znalezienia informacji, które nas interesują, lub które
są nam potrzebne do odrobienia zadań domowych, wykonania konkretnych projektów. Trudno jest tu wymienić nawet same grupy zagrożeń, których jest tak wiele, a właśnie ich źródłem jest wspomniany internet.
Ileż by można było pisać o płynących szerokim strumieniem
współczesnych zagrożeniach duchowych. Nie sposób ich przywołać
po imieniu. Można jedynie je w pewnym stopniu zakwalifikować na
określone grupy rodzajowe. Każdemu, komu leży na sercu dobro
własne i drugiego człowieka, winna zawsze przyświecać troska o
prewencyjne działania chroniące przed czymś szkodliwym, zgubnym. Jedni tę troskę wyrażają wobec siebie i innych, inni tę pomoc z
radością przyjmują, a są tacy, którzy nią gardzą. Przyjmujący pomoc
dość szybko uświadamiają sobie, że to dzięki komuś życzliwemu
odzyskali równowagę ducha, siły a często motywację do dalszego
życia. Ci zaś, którzy wzgardzili pomocą, potrzebują swoistego rodzaju życiowego wstrząsu, aby uświadomili sobie, że pogarda drugim
człowiekiem, to droga do nikąd, bywa też, że pogarda wyciągniętą
ręką, prowadzi ich do upadku, zagłady a niekiedy do śmierci. Dla tej
grupy osób często potrzeba czasu i znaków, aby zrozumieli swoją
nieuzasadnioną hermetyczność ducha, serca i umysłu.
Biorąc pod uwagę powyższe sytuacje, chcemy w jakimś stopniu podążyć z pomocną dłonią i troską, przynajmniej w jakimś za-
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kresie, wobec zagubionych i ukazać im współczesne zagrożenia i
wskazać pewne rozwiązania.
Niniejsza monografia to rzeczywiście szeroko pojęta refleksja
nad zagrożeniami i ich źródłem, skutkami, przyczynami. Wprawdzie
jest to już kolejna monografia poświęcona tym zagadnieniom, to
jednak wciąż formułowane są nowe myśli, tezy, które wyrażają aktualność odczuć i przeżyć człowieka.
Niniejsza publikacja składa się z trzech rozdziałów zawierających tematyczne powiązane teksty. Monografia stanowi przejrzystą
w treści publikację, uporządkowaną w spojrzeniu na zagadnienie
zagrożeń jako szeroko pojętego zjawiska indywidualnego, społecznego i perspektywicznego. Zapewne każdy czytelnik dzięki tej lekturze wzbogaci swoją wiedzę, spojrzenie i osobistą refleksję na temat:
czym jest zagrożenie, jakiego rodzaju występują zagrożenia naturalne i cywilizacyjne?
Publikacja ma na celu lepiej zrozumieć rzeczywistość współczesnych zagrożeń nie tylko w odniesieniu do siebie samego, lecz
także jako zjawisko społeczne, narodowe, europejskie czy światowe.
Istnieje potrzeba permanentnego spojrzenia na kwestie bezpieczeństwa, jego metod w zakresie prewencji.
Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim Autorom
zamieszczonych w niniejszej monografii tekstów za ich pozytywną
odpowiedź na zaproszenie w jej przygotowanie. Należy mieć nadzieję, że zawarte w niej treści staną się osobistą refleksją a także pomocą w przybliżeniu problematyki tak istotnej dla każdego z nas..
Istnieje bowiem bardzo realne i wyczuwalne już niebezpieczeństwo, że wraz z olbrzymim postępem w opanowaniu przez
człowieka świata rzeczy, człowiek gubi istotne wątki swego wśród
nich panowania. Cywilizacja o profilu czysto materialistycznym — z
pewnością nieraz wbrew intencjom i założeniom swych pionierów
— oddaje człowieka w niewolę. Nie chodzi tu tylko o abstrakcyjną
odpowiedź na pytanie co z zagrożeniami, ale o cały dynamizm życia
i cywilizacji, o sens różnych poczynań życia codziennego, a równocześnie założeń wielu programów cywilizacyjnych, politycznych,
ekonomicznych, społecznych, ustrojowych i wielu innych.
Ks. Jan Zimny
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Rozdział I
Zagrożenia jako współczesne zjawisko
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Wojciech Sójka

Współczesne zagrożenia polski jako kategoria naukowa i element
projekcji bezpieczeństwa państwa
Współczesne środowisko bezpieczeństwa jest bardzo dynamiczne.
Zmieniają się zagrożenia, wyzwania i ryzyka.
Jedne słabną a inne się nasilają.
Pojawiają się zupełnie nowe, jak cyber – zagrożenia.
Aby się czuć bezpiecznie,
wszyscy powinniśmy się w tym przede wszystkim dobrze orientować.

Wprowadzenie
Świat egzystencji podmiotów społecznych, którymi są człowiek, rodzina, grupa społeczna i naród funkcjonuje w oparciu o
ochronę priorytetowych wartości. Są nimi bezpieczeństwo, tożsamość, suwerenność, niepodległość oraz życie, zdrowie i szczęście.
Rzeczywistość, w której egzystujemy i rozwijamy się, przeniknięta jest problematyką bezpieczeństwa. Jej zrozumienie obejmuje już nie tylko aspekty egzystencji i przetrwania określonego podmiotu, lecz sprawności organizacji, grupy społecznej lub instytucji
państwa.
Podstawowe ujęcie klasyczne traktujące bezpieczeństwo w
aspekcie zagrożenia militarnego i agresji zbrojnej stało się po ataku
na Word Trade Center, Pentagon, Madryt Londyn, Berlin już „anachronizmem” wskazując na potrzebę ponownego przypomnienia
podstawowych kwestii z zakresu bezpieczeństwa i przeciwstawnemu
mu wyzwaniu i zagrożeniu.
Celem opracowania jest przedstawienie pojęć zagrożenia, bezpieczeństwa, wyzwania i ryzyka jako głównych czynników składowych bezpieczeństwa podmiotu społecznego. Warunkują one jego
istnienie i rozwój jako podstawowego elementu współczesnego systemu bezpieczeństwa zbiorowego. Określenie zagrożenia jako kategorii naukowej posłuży dokonaniu podziału zagrożeń oraz wskazaniu roli zagrożenia jako czynnika tworzenia przyszłego stanu bezpieczeństwa państwa.
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Model bezpieczeństwa podmiotu społecznego
Współczesny model bezpieczeństwa podmiotu społecznego
obejmuje kilka podmiotów, którymi są człowiek, rodzina, grupa społeczna i naród. Podmioty te funkcjonują współzależnie w relacjach motywacji, zabezpieczenia egzystencji, wsparcia i motywowania oraz
ochrony szczególnej wartości i potrzeby jaką jest bezpieczeństwo.
Przyjmując wykładnię Abrahama Maslowa jest ona drugą zaraz po fizjologicznej pierwotną potrzebą warunkującą nie tylko egzystencję i byt
podmiotu, ale zaspokajanie przez niego potrzeb wyższego rzędu. Zalicza się do nich potrzeby: przynależności, uznania, samorealizacji i wiedzy1. Zaspokojenie potrzeby biologicznego istnienia człowieka, rodziny
i narodu uzależnione jest od posiadania dostępu do wody, powietrza,
ziemi i upraw. Są one niezbędne do funkcjonowania organizmu ludzkiego, grup społecznych i narodów. Czystość i przydatność flory i fauny, stan środowiska naturalnego i podstawowych jego ekosystemów
warunkuje egzystencję ludzi na Ziemi.
Kolejna potrzeba bezpieczeństwa związana jest z zachowaniem życia i zdrowia oraz ochroną przed różnorodnymi czynnikami
destrukcyjnymi w nie godzącymi. Są one określane jako zagrożenia
obszaru politycznego, wojskowego, gospodarczego, technologicznego, społecznego i ekologicznego. Przyjmują one zazwyczaj postać
wojen, głodu, ubóstwa, biedy, klęski żywiołowej, katastrofy technicznej, zarazy, pandemii czy epidemii. W jej skład zalicza się także
zbiór wszystkich negatywnych czynników prowadzących do nieszczęścia, śmierci, utraty zdrowia lub mienia wobec człowieka, rodziny i całego narodu lub cywilizacji. Potrzeba bezpieczeństwa stanowi także kluczowy aspekt organizacji państwa jako podstawowej
instytucji podmiotu stosunków międzynarodowych oraz polityki.
Skuteczny i efektywny sposób zapewnienia bezpieczeństwa przez
państwo, jego organa, służby, straże i inspekcje jest wyznacznikiem
organizacji społeczeństw oraz wykorzystywanych przez niego szczegółowych i specjalistycznych systemów sektorowego bezpieczeństwa. Są nimi systemy ratownicze, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa
transportu i ruchu drogowego, system obronny państwa czy ochrony
granicy państwowej.
1
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A. H. Maslov, Motywacja i osobowość, PAX, Warszawa 1990, s.72 – 92.

Trzecią potrzebą określona mianem „wyższego rzędu” jest potrzeba przynależności, która wyraża się w łączeniu się osób w grupy
o zbieżnych interesach lub celach. Przynależenie to jest wyrazem
wspólnoty działań w celu osiągnięcia wytypowanych razem określonych celów lub priorytetowych dla grupy interesów. Cechą charakterystyczną zaspokajania potrzeby przynależności jest łączenie się
ludzi w ramach grup zawodowych, hobbystycznych czy związanych
z miejscem zamieszkania.
Wyrazem szczególnym tej potrzeby jest przynależność ludzi
do społeczności narodu. Wiąże się ona z przyjęciem przez człowieka
określonych wzorców patriotycznych, kultury i dziedzictwa narodowego, języka, kultywowania tradycji i historii danego państwa. Ponadto afiliacja ta wymaga od tej osoby poświęcenia, pracy, zdolności
i umiejętności oraz codziennej troski o dobrobyt i bezpieczeństwo tej
instytucji. W wymiarze personalnego bezpieczeństwa człowiek ciągle dąży do osobistego zaspokajania potrzeby miłości, pomocy innym czy wsparcia słabszych od siebie, a przede wszystkim poczucia
związku bycia potrzebnym komuś bliskiemu lub słabszemu. Wyraża
się ona także w dążeniu do posiadania informacji, udzieleniu własnych opinii czy sądów oraz zaspokojeniu potrzeby zrozumienia
poglądów przez inne osoby.
Potrzeba przynależności koreluje także z kategorią potrzeby
uznania. Bazuje ona na dążności człowieka, w tym grup społecznych
do wywierania wpływu na inne podmioty społeczne, wskazywaniu
poglądów i sądów oraz ich akceptacji. Analiza literatury przedmiotu
motywacji wskazuje, iż potrzeba szacunku i uznania posiada dużą
wartość dla jednostek społeczeństwa, grup społecznych czy całych
narodów. Na niej wykształca się poczucie dumy, tożsamości, wartości we własne siły, woli walki w obliczu konfliktu zbrojnego lub
potencjalnego niebezpieczeństwa.
Jak wskazuje A. Masłow niezaspokajana potrzeba uznania i
szacunku doprowadza podmioty społeczne do degradacji społecznej,
odczuwania niższości i słabości, a nawet apatii w działaniach narodu
i grup zawodowych na rzecz dobra i bezpieczeństwa państwa.
Ostatnią kategorią potrzeb społecznych uznanych jako najważniejsza jest potrzeba samorealizacji. Odwołuje się ona do działań
personalnych i grupowych społeczeństwa. W jej zakresie znajduje
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się nie tylko działanie w ramach wykonywanego zawodu, funkcji
społecznej czy misji pełnienia służby stojącej na straży obrony państwa, ładu i porządku prawnego w państwie. Obejmuje ona również
wszelką ludzką działalność wynikająca z uzdolnień, zainteresowań i
osobistych powołań. W tym zakresie potrzeba ta uwidacznia się w
twórczości artystów, poetów i osób „świata kultury” oraz przedstawicieli zawodów wymagających znacznej specjalistycznej wiedzy
medycznej, technicznej czy wojskowej. Aspekt samorealizacji podmiotów społecznych wyraża się w dorobku materialnym i niematerialnym państwa. W jego dziełach kultury i sztuki kształtując intelektualny, estetyczny oraz zawodowy profil wartości narodu dostarczając w nich specyficzne treści uznane jako ładne, piękne, godne podziwu i wspaniałe.
Pewność istnienia podmiotu społecznego niezależnie czy jest
nim człowiek, naród lub państwo uzależniona jest od zaspokajania
potrzeb odnoszących się także do instytucji państwa. Analogicznie
jak dla modelu potrzeb personalnych można zastosować go w ujęciu
potrzeb bezpieczeństwa kraju.
Podstawę hierarchii potrzeb państwa stanowi potrzeba egzystencji określana jako stan jego funkcjonowania. Definiowana jest
ona w oparciu o zasoby energetyczne, żywności, wody oraz środków
surowcowych niezbędnych dla różnorodnych gałęzi przemysłu, produkcji towarów i usług. Ma ona wyraz w suwerenności i niepodległości określania kierunków priorytetowych działań państwa. Ponadto wpływa ona bezpośrednio na kolejną kategorię, którą jest potrzeba
bezpieczeństwa kraju. W jej zakresie zawiera się możliwość decydowania politycznego przez decydenta państwa oraz suwerenność
czy zdolność obrony kraju przez jego siły zbrojne.
Pozostałe potrzeby gospodarcze i finansowe kraju to wszelkie
niezbędne źródła, zasoby i materiały lub procesy, które są konieczne
do stabilnej ekonomicznej działalności państwa. Zasoby, stan i procesy sektora bankowego i finansowego kraju warunkują jego rozwój
i bezpieczeństwo. Kolejna potrzeba ochrony środowiska państwa jest
nie tylko warunkiem egzystencji państwa, lecz wymogiem stabilnego
rozwoju państwa prognozowanego w okresie długofalowych strategii. Stan środowiska naturalnego, poszczególnych ekosystemów
flory i fauny oraz kompromis utrzymania rozwoju państwa i zacho-
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wania nienaruszonego stanu przyrody w państwie oraz jego regionie
stanowi w XXI wieku szczególne wyzwanie.
Ostatnia potrzeba kultury jest uznana przez społeczeństwo państwa jako zdolność państwa do dbałości o dostęp i zachowanie dóbr
dziedzictwa kulturowego w wymiarze materialnym i niematerialnym.
Potrzeba ta określa stan i dorobek kulturowy narodu, jego dostępność
dla wszystkich członków państwa oraz troskę o zachowanie tożsamości
narodowej Polaków. Poniższy rysunek przedstawia hierarchię potrzeb
człowieka i państwa jako warunku ich bytu i rozwoju.
Rysunek 1. Piramida potrzeb człowieka i państwa

Źródło: opracowanie własne

Współczesny model bezpieczeństwa podmiotu społecznego:
człowieka, narodu i państwa określa charakter działań podmiotu jako
elementu świata: natury, społecznego, instytucjonalno-systemowego,
technologiczno-informacyjnego oraz idei i koncepcji. Każdy z wymienionych przestrzeni aktywności podmiotu jest nie tylko obszarem
jego celowego i skutecznego funkcjonowania, lecz także kreowania
pożądanego stanu jego bezpieczeństwa. Człowiek, naród i państwo
to także składnik świata przyrodniczego, społecznego i organizacyjnego, które zawierają wszelkie niebezpieczeństwa godzące w ich byt,
przetrwanie i rozwój. Dlatego istota bezpieczeństwa podmiotu społecznego wynika z pewności neutralizacji wszelkich zagrożeń istniejących w świecie przyrodniczym, społecznym, technologicznoinformacyjnym oraz w świecie idei i koncepcji jego tworzenia.
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Tworzenie pożądanego stanu bezpieczeństwa jednostki lub narodu jest reakcją na różnorodne zagrożenia. Działania każdego podmiotu społecznego oparte są na preferowanych wartościach, celach,
zasadach i normach. Kształtują je podstawy prawne, w tym konstytucja, ustawy i rozporządzenia oraz normy zwyczajowe i etyczne
oraz wartości religijne i wzorce kulturowe. Nie mniej istotne są warunki, charakter otoczenia i struktura podmiotu. Przyjmując wykładnię Georga Jellinka strukturę tą stanowi ludność, terytorium, władza zwierzchnia2.
Każdy z trzech elementów instytucji państwa ograniczony jest
charakterystycznymi uwarunkowaniami. Są nimi liczebność, struktura i rozwarstwienie, skala zatrudnienia lub zamożność społeczeństwa. Cechami warunkującymi terytorium jest jego ukształtowanie,
klimat, czy umiejscowienie na Ziemi. Nie mniej istotnym dla bezpieczeństwa państwa jest jakość i sposób sprawowania władzy oraz
prawa w państwie. Jak wskazuje francuski prawnik L. Delbez jest to
zbiór powyższych elementów stanowi płaszczyznę, na której następuje wspólnota celów prowadzących do zachowania suwerenności
państwa jako podmiotu stosunków politycznych i prawnych3.
Model bezpieczeństwa podmiotu społecznego jest ściśle skorelowany z ponadczasową koncepcją nauk humanistycznych. W jej
zakresie zawarte są koncepcje tradycyjnego bezpieczeństwa opartego
na sile i możliwości podboju terytorium wybranego państwa, koncepcje dobrobytu i wzrostu socjalnego społeczeństwa oraz koncepcje
współczesnego bezpieczeństwa państwa informacyjno - konsumpcyjnego. W modelu tym jako podmiot aktywnie realizujący działania
na rzecz bezpieczeństwa stanowią jednostki społeczne, rodzina, naród czy poszczególne grupy zawodowe. Zatem nie tylko wystąpią
wobec nich relacje tworzenia wspólnego bezpieczeństwa, lecz
współzależności bezpieczeństwa rodziny i człowieka od stanu bezpieczeństwa państwa. Dlatego też uporządkowanie pojęcia bezpieczeństwa rozumianego jako podstawowej wartości i kategorii poję2

B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, wyd. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 15.
3
M. Sobczyński, Państwa i terytoria zależne, wyd. A. Marszałek, Toruń
2006, s. 30.
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ciowej staje się priorytetowym zadaniem badawczym współczesnej
nauki.
Według autorów słownika pojęć Strategicznego Przeglądu
Bezpieczeństwa Narodowego i Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego, bezpieczeństwo to teoria i praktyka zapewnienia możliwości przetrwania (egzystencji) i realizacji własnych interesów przez
dany podmiot w niebezpiecznym środowisku w szczególności poprzez
wykorzystanie szans (okoliczności sprzyjających), podejmowanie
wyzwań, redukowanie ryzyk oraz przeciwdziałanie (zapobieganie i
przeciwstawianie się) wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla podmiotu
i jego interesów4.
Ponadto bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności podmiotu, gwarancja jego zachowania oraz wykorzystanie wszelkich szans na jego doskonalenie5.
Istnieje także trzecie ujecie definicji bezpieczeństwa rozumiana przez J. Marczaka, jako proces lub działanie, w którym stan bezpieczeństwa i jego organizacja podlegają dynamicznym zmianom,
stosownie do naturalnych zmian uwarunkowań bezpieczeństwa6.
Równocześnie istnieje połączenie wcześniejszych kategorii
bezpieczeństwa jako stanu i procesu czyli ciągłego działania struktur
państwa oraz określenie stanu – poziomu jego niezagrożenia, spokoju i pewności. Owo postrzeganie bezpieczeństwa jest więc wynikiem
zorganizowanego i celowego działania w wyniku analizy obiektywnych i subiektywnych aspektów zagrożenia7.
W wymiarze socjologicznym i psychologii pojęcie bezpieczeństwa odnosi się do podmiotu jakim jest człowiek, traktując „je”
jako jedną z podstawowych potrzeb człowieka lub sytuacja odzna-

4

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, BBN, Warszawa 2011,
zał. 2, s. 247.
5
J. Borkowski, Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i
zarządzania, AON, Warszawa 2000, s.17.
6
R. Jakubczak, J. Flis, Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku.
Wyzwania i strategie, Bellona, Warszawa 2006 , s. 15.
7
Tamże, s. 14.
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czającą się brakiem ryzyka utraty czegoś co człowiek ceni, np.:
zdrowie, pracę lub szacunek8.
Traktując zagrożenie jako każdy czynnik, zjawisko, proces
przyrodniczy i(lub) cywilizacyjny posiadający potencjał destrukcyjny, który w określonych szeroko pojętych sytuacjach trudnych może
zaszkodzić istotnym, chronionym wartościom materialnym i(lub)
niematerialnym9 obserwuje się wzrost zależności pojęć bezpieczeństwa i zagrożenia.
Współczesna klasyfikacja pojęcia bezpieczeństwa wynikająca z jego charakteru wskazuje na postrzeganie go jako:
stan;
proces;
stan i proces;
wartość;
potrzeba;
cel działania.
Warunkiem koniecznym dalszego zrozumienia bezpieczeństwa podmiotu społecznego jest odniesienie się do pojęcia bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa państwa.
Według S. Dworeckiego bezpieczeństwo narodowe to rzeczywisty stan stabilności i suwerenności państwa, który odzwierciedla brak lub występowanie jakichkolwiek zagrożeń w sensie zaspokajania potrzeb egzystencjonalnych i behawioralnych społeczeństwa
oraz traktowanie państwa jako suwerennego podmiotu w stosunkach
międzynarodowych. Ponadto, to najważniejsza wartość, potrzeba
narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostki, grup
społecznych, a jednocześnie stan i proces jego kształtowania10.
Z kolei w opinii profesora W. Kitlera bezpieczeństwo narodowe stanowi wartość nadrzędną pośród innych celów narodowych
(…), dotyczy ono wartości narodowych mierzonych w kategoriach:
interesów życiowych, ważnych i humanitarnych określając poziom
8

J. Borkowski, Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i
zarządzania, AON, Warszawa 2000, s. 17.
9
Tamże, s. 15.
10
S. Dworecki, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, AON, Warszawa
1994, s. 16.
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swobody w osiąganiu tych celów11. Ponadto ww. autor w ujęciu dynamiki zmian środowiska bezpieczeństwa i procesu jego tworzenia
nazwał bezpieczeństwo narodowe procesem obejmującym różnorodne zabiegi w obszarze stosunków międzynarodowych i wewnętrznych oraz przedsięwzięcia ochronne i obronne mające na celu stworzenie korzystnych warunków funkcjonowania państwa na arenie
międzynarodowej i wewnętrznej oraz przeciwstawianie się wyzwaniom i zagrożeniom12.
Dlatego też do dalszych rozważań przyjęto definicję bezpieczeństwa narodowego jako najważniejszą wartość, potrzebę narodową i priorytetowy cel działalności państw a jednocześnie proces
obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy(państwa), w tym ochronę i obronę
państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego
społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub
godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie13.
Tak pojmowane bezpieczeństwo narodowe prowadzi do utożsamienia definicji bezpieczeństwa państwa, gdyż państwo współczesne pojmowane jako narodowe i obywatelskie od samego swego
początku naturalnie staje się reprezentantem i gwarantem bezpieczeństwa jego obywateli. Dlatego też za definicję bezpieczeństwa
państwa rozumie się jako stan zorganizowanej ochrony i obrony
przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, określany stosunkiem potencjału obronnego państwa do skali (poziomu) zagrożeń14.
Z powyższych definicji wynika, iż bezpieczeństwo narodowe
wywodzi się z wartości narodowych i potrzeb jednostki społeczeństwa tworzącego naród. Zalicza się do nich:
przetrwanie (państwa- podmiotu stosunków międzynarodowych/narodu-wyróżnionej grupy etnicznej) – dla której jest ono
11

W. Kitler, Obrona narodowa III RP, pojęcie, organizacja, system, ZN
AON, AON, Warszawa 2002, s. 44.
12
Tamże.
13
W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie,
uwarunkowania, system, AON, Warszawa 2011, s. 31.
14
S. Dworecki, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, AON, Warszawa
1994, s. 16.
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„wartością naczelną”, dla której poświęcić może ono inne wartości w
sytuacji zagrożenia;
integralności terytorialnej – równoważnik bezpieczeństwa państwa;
niezależności politycznej – czyli uniezależnienia się władz
państwowych od wpływu innych podmiotów w zakresie sprawowania władzy w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym państwa;
jakości życia (standard) – poziomu rozwoju społecznogospodarczego, korzystania z zakresu praw i swobód obywatelskich,
środowiska naturalnego, ochrony zdrowia, życia i mienia czy dziedzictwa kultury.
Analizując zapisy konstytucyjne państwa polskiego uznać należy,
iż priorytetem jest poprawne rozumienie bezpieczeństwa militarnego
państwa. Pojmowane jest ono jako zmienny w czasie stan określający
możliwość zaspokojenia potrzeb społecznych związanych z trwaniem i
rozwojem państwa w warunkach istnienia realnych lub potencjalnych
zagrożeń militarnych, świadomość tego stanu oraz aktywność zmierzająca do osiągnięcia pożądanego poziomu tego stanu15.
Dlatego też bezpieczeństwo militarne, które jest procesem
obejmującym różnorodne działania (środki) w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, których zasadniczym celem jest przeciwdziałanie
zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym, mogącym doprowadzić do
groźby użycia siły militarnej w celu opanowania terytorium i ograniczenia suwerenności państwa, a jednocześnie stanem uzyskanym w
wyniku zorganizowanej ochrony i obrony przed tymi zagrożeniami16.
Ponadto współczesne rozumienie pojęcia bezpieczeństwa militarnego państwa donosi się do struktury sojuszu i aktywności państwa w
nim uczestniczącego. Zatem bezpieczeństwo militarne państwa w
ramach sojuszu – to stan poziomu potencjału militarnego oraz zawartych sojuszów wojskowych i umów polityczno-militarnych, posiadania koncepcji strategicznej, operacyjnej i taktycznej wykorzysty-

15

R. Szpyra, Bezpieczeństwo militarne państwa, AON, Warszawa
2012, s. 97.
16
W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie,
uwarunkowania, system, AON, Warszawa 2011, s. 47.
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wania tego potencjału stosownie do sytuacji i ocenianych zagrożeń
wymagających użycia siły militarnej17.
Dlatego też dysponując własnymi elementarnymi środkami
(siłą zbrojną, gospodarką, ludnością) państwo „A” w konfrontacji z
innym państwem „B” – podmiotem organizacji międzynarodowej
lub sojuszu militarnego dążyć będzie do zaspokojenia własnych potrzeb i interesów. Konfrontacja ta przyjąć może formy działań asymetrycznych lub symetrycznych z wykorzystaniem kluczowych
środków takich jak: potencjał sił zbrojnych, wsparcie w użyciu sił
sojuszu lub innej organizacji o charakterze globalnym lub regionalnym, własne aktywne zaangażowanie lub wycofanie się z operacji
kryzysowych lub pokojowych militarnych i niemilitarnych, udział w
tworzeniu własnych i sojuszniczych doktryn, strategii, planów operacyjnych oraz prawa międzynarodowego, a także w jakości i sposobie kierowania połączonymi działaniami sfery wojskowej i cywilnej.
Analiza dokumentów planistycznych i normatywnych państwa
jako podmiotu organizacji międzynarodowej lub sojuszu militarnego
wskazuje słuszność twierdzenia Hansa Morgenthau’a, że jedynie
silne i aktywnie kreujące swą potęgę państwa zdolne są do istnienia
w zmieniającym się dynamicznie współczesnym środowisku międzynarodowym, w którym nadrzędny jest cel własnej polityki siły18.
Środowisko bezpieczeństwa w XXI wieku i zmiany geopolityczne stosunków międzynarodowych uwidaczniają podstawowe uwarunkowania siły i potęgi państw. Są nimi: obszar (terytorium), liczba
ludności czyli „masa krytyczna”, zasoby naturalne (surowce) i potencjał gospodarczy. Wszystkie powyższe stanowią „bazę fizyczną” siły
państwa19. Ponadto jako uwarunkowanie siły państwa określa się
jakość działalności zewnętrznej państwa, do której zalicza się:
przynależność do organizacji międzynarodowych i sojuszy
militarnych,
17

M. Huzarski (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem militarnym, AON,
Warszawa 2008, s. 10.
18
H. Morgenthau, Polityka między narodami, Difin, Warszawa 2010,
s.55-56.
19
Zob. B. Balcerowicz, Polityka i strategie bezpieczeństwa narodowego.
Charakterystyczne podejścia [w:] J. Pawłowski, Współczesny wymiar bezpieczeństwa, między teorią a praktyką, AON, Warszawa 2011, s. 29-59.
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aktywność w misjach pokojowych,
udział w konfliktach zbrojnych i niemilitarnych,
uczestnictwo w procesach światowej globalizacji.
Dlatego też bazujące na potędze państwa bezpieczeństwo narodowe jest sumą bezpieczeństwa wojskowego i niemilitarnego kraju
stanowiąc wyznacznik zdolności do przeciwdziałania zagrożeniom
militarnym i cywilnym występującym w otoczeniu państwa. Poniższy rysunek przedstawia zależność bezpieczeństwa narodowego od
sfery cywilnej i wojskowej aktywności państwa.
Rysunek 2. Współczesne bezpieczeństwo państwa

Źródło: S. Koziej, Bezpieczeństwo międzynarodowe cz.1., [w:]
http://www.koziej.pl, [dostęp 22.10. 2013].

Aktywność państwa w obu obszarach wynika, ze zrozumienia
podstawowych dla danego państwa: wartości, potrzeb i celów skutecznego działania organów państwa. Na fundamencie wartości reprezentowanych w narodzie kształtowane są jego potrzeby, które
tworzą podstawę celowego działania instytucji odpowiedzialnych za
stan bezpieczeństwa kraju. Zatem ochrona wartości jak suwerenność
i niepodległość, życie i zdrowie obywateli stanowi priorytetową rację
stanu państwa.
Aktualnie każde państwo tworzy kluczowe potrzeby traktowane jako zasadnicze motywy działania na rzecz osiągania pożądanych wartości (…) materialnych i niematerialnych, społecznych,
kulturowych, duchowych i innych uznanych za niezbędne do funkcjo-
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nowania jednostki lub państwa20. Potrzeby bezpieczeństwa narodowego trafnie określił J. Marczak jako uświadomione i konieczne dążenia do przygotowania państwa na wszystkich szczeblach i we
wszystkich dziedzinach jego organizacji dla ciągłej i skutecznej
ochrony i obrony interesów i wartości narodowych przed zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi w warunkach niepewności i postępu – zapewniające przetrwanie narodu jego wartości, pomyślność,
dobrobyt oraz tworzenie korzystnych warunków dla obecnych i przyszłych pokoleń21.
Ponadto analiza literatury przedmiotu wskazuje, ze celami z
zakresu bezpieczeństwa narodowego państwa są idealnie wyobrażone, określone przedmiotowo, podmiotowo i czasowo skutki działania określonego podmiotu (państwa, narodu), przyszłego stanu rzeczy lub konkretnego stanu otoczenia, do którego świadomie ono
zmierza poprzez zaplanowane i racjonalne działanie22.
Dlatego też przeznaczeniem państwa jest realizacja potrzeb
wszystkich składników stanowiących wspólną wartość i cel działalności państwa. Cel ten stanowi także ogólną "pochodną" potrzeb
społecznych oraz możliwości państwa wynikających z jego potencjału i "przyzwolenia" na ich realizację ze strony otoczenia międzynarodowego. Celami państwa są więc: siła moralna i materialna państwa, wysoka pozycja międzynarodowa, dobrobyt, stabilność i rozwój
gospodarczy, zachowanie tożsamości narodowej, ukształtowane i
zoptymalizowane środowisko międzynarodowe oraz bezpieczeństwo
narodowe (państwa)23.
Ocena optymalnego bezpieczeństwa, suwerenności i integralności terytorialnej państwa wynika ze stabilności wewnętrznej, za-

20

J. Pawłowski, Współczesny wymiar bezpieczeństwa, między teorią a
praktyką, AON, Warszawa 2011, s. 80-81.
21
J. Marczak, Potrzeby i udział społeczeństwa w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego, [w:] Wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa –założenia przygotowania i użycie, cz.2, (kier. nauk.) W. Kitler, AON
Warszawa, 2004, s. 94.
22
C. Znamierowski, Szkoła prawa. Rozważania o państwie, wyd.2, Oficyna Naukowa , Warszawa,1999, s. 76.
23
E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, Elipsa, Warszawa 1999, s. 18.
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chowania tożsamości narodu, dobrobytu, jakości edukacji, spójność
działań politycznych władzy, uznania i prestiżu państwa24.
Istotną rolę w tworzeniu stanu niezagrożenia państwa jest zrozumienie bezpieczeństwa państwa rozumianego jako proces. W ujęciu tym jak wskazuje W. Kitler stanowi ono wartość nadrzędną pośród celów narodowych mierzonych w kategoriach: interesów życiowych, ważnych i humanitarnych objętych procesem różnorodnych
zabiegów w obszarze stosunków międzynarodowych i wewnętrznych
oraz przedsięwzięć ochronnych i obronnych mających na celu stworzenie korzystnych warunków funkcjonowania państwa na arenie
międzynarodowej i wewnętrznej oraz przeciwstawianie się wyzwaniom i zagrożeniom25.
Proces ten stanowi wymóg tworzenia bezpiecznego stanu bezpieczeństwa i rozwoju państwa oraz zachowanie potrzeb obywatela,
rodziny, narodu. Zaspokojenie ich jest konstytucyjna powinnością
państwa z wykorzystaniem państwowych dóbr materialnych i niematerialnych.
Analiza literatury odnoszącej się do problematyki bezpieczeństwa podmiotu państwa wskazuje, że podstawowymi kategoriami
jego poznania muszą być pojęcia: wyzwania, ryzyka, zagrożenia i
szanse. Ponadto należy wskazać najważniejsze procesy, zjawiska,
zdarzenia czy megatrendy w nim występujące. Nie mniej ważny jest
także wymiar bezpieczeństwa, który związany jest z zakresem aktywności podmiotu oraz jego relacją pomiędzy innymi podmiotami
państwowymi, organizacjami pozarządowymi i ponadnarodowymi.
Dlatego ocena bezpieczeństwa współczesnego państwa powinna być
analizowana w wymiarze globalnym, regionalnym, subregionalnym i
lokalnym.
Natomiast w ramach tworzenia przyszłego stanu bezpieczeństwa państwa należy określić jego misję, wizję i cele działania.
Wszystkie powyższe kategorie zgodnie z poglądami prezentowanymi

24

K. Łastawski, Racja stanu Rzeczypospolitej Polskiej, WSPTWP, Warszawa 2000, s. 12.
25
W. Kitler, Obrona narodowa III RP, pojęcie, organizacja, system, ZN
AON (dodatek), AON, Warszawa 2002, s. 44.
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przez J. Gryza tworzą awers i rewers bezpieczeństwa każdego podmiotu społecznego.
Rysunek 3. Awers i rewers podmiotu społecznego

Źródło: J. Gryz, Bezpieczeństwo państwa. Władza-polityka-strategia,
AON, Warszawa 2013, s. 181.

Pierwszą kategorią kluczową jest wyzwanie (wyzwania) rozumiane jako elementy zbioru prognozowanych zdarzeń, zjawisk, stanów
i procesów, które podmiot (organizacja) powinien uwzględnić w toku
projektowania przeszłości. Są one zarówno pozytywne lub negatywne
będąc jednocześnie dylematem dla samego podmiotu, który zmuszony
jest do ich podjęcia26. Przyjmując za podmiot współczesne państwo
narodowe wyzwaniami bezpieczeństwa są sytuacje problemowe w
dziedzinie bezpieczeństwa generujące dylematy decyzyjne, przed którymi stoi podmiot w rozstrzyganiu swych spraw bezpieczeństwa. Są
nimi: priorytetowe potrzeby, wymagające odpowiedzi i podjęcia działań wynikających z zagrożeń i szans lub zespół czynników, których
wybór określa negatywny lub pozytywny stan bezpieczeństwa27. Wyzwaniami dla współczesnych państw demokratycznych są czynniki
pochodzenia społecznego, politycznego czy strukturalnego, które
przyjmują postać zdarzeń, działań i procesów służących zaspokojeniu
własnych interesów lub potrzeb. Są one także działaniami polityczny-

26

M. Kozub, Myśleć strategicznie o bezpieczeństwie przyszłości, AON,
Warszawa 2013, s. 28.
27
J. Gryz, Bezpieczeństwo państwa. Władza-polityka-staretgia, AON,
Warszawa 2013, s. 179.
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mi, ekonomicznymi lub militarnymi, których celem jest dominacja i
podporządkowanie innych państw wobec siebie.
Z kolei ryzyko bezpieczeństwa podmiotu to ocena i prawdopodobieństwo strat lub sukcesów związanych z podjęciem wyzwań szans i identyfikowanych zagrożeń, które przyjmując różnorodną formę godziłyby w stan bezpieczeństwa lub sprzyjałyby jego rozwojowi.
Zarówno organizacje jak i poszczególne państwa w ramach swej aktywności, podjętych decyzji kreują większe lub mniejsze ryzyko
zwiększenia lub utraty pożądanego stanu bezpieczeństwa. Przykładem
ryzyka jest zaangażowanie Polski w działania antyterrorystyczne,
zwalczanie Państwa Islamskiego, działania w operacjach militarnych
poza granicami kraju (np.: Irak, Afganistan, Czad). Ryzyko te rozumiane jest jako właściwość decyzji dyplomatycznej i politycznej władz
państwa, jej implementacji, miary racji stanu, zjawiska, procesu, trendu lub megatrendu28. Stanowi ono zatem możliwość uzyskania strat i
szkód podmiotu, utraty gwarancji bezpieczeństwa lub pewności jego
istnienia w czasie rzeczywistym lub przyszłym. Trzecia kategoria to
zagrożenie rozumiane jako zespoły czynników negatywnie oddziaływujących na byt i rozwój określonego podmiotu29 oraz zbiór wyzwań,
których wpływ na podstawy, przebieg i/lub rezultaty działań podmiotu
oceniamy jako negatywny i utrudniający30.
Wśród wielu czynników XXI wieku traktowanych jako zagrożenia kluczowymi są: wyścig zbrojeń, militaryzacja, konflikt zbrojny, akt terroru, działania asymetryczna i hybrydowe, cyberatak, upadłość państwa, terytorialny brak władzy lub prawa, ludobójstwo, niż
demograficzny, imigracja, fanatyzm religijny i ideologiczny oraz
brak surowców i środków ekonomicznych, energetycznych czy rezerw strategicznych zapewniających egzystencjonalne funkcjonowanie państwa i/lub zbiorowości społecznej. Tym samym problem każdej organizacji politycznej i społecznej wymaga samoidentyfikacji
strategicznej wobec swojego środowiska i otoczenia, przyjęcia preparacyjnej i operacyjnej strategii działania, opracowania planów
28

J. Gryz, Bezpieczeństwo państwa. Władza-polityka-staretgia, AON,
Warszawa 2013, s. 180.
29
Tamże, s. 179.
30
M. Kozub, Myśleć strategicznie o..., dz. cyt., s. 28.
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wykorzystania środków materialnych i niematerialnych w czasie
neutralizacji zagrożeń i podejmowania wyzwań.
Zgodnie z teorią zarządzania strategicznego bezpieczeństwa
prezentowaną przez M. Bednarczyka proces badania otoczenia zawierający identyfikację i monitoring otoczenia organizacji powinien
skupić się także na przewidywaniu i ocenie jej przyszłości.
W opinii J. Gryza zagrożenia i wyzwania oraz szanse wymagają od decydenta każdej organizacji, w tym państwa opracowania
misji, wizji i celu głównego-strategicznego. Ich powstanie umożliwia
opracowanie i wybór strategii działania, szczegółowych planów operacyjnych, a przede wszystkim wskazuje na powiązania i relacje
różnych sektorów przedmiotowego bezpieczeństwa. Zatem misją
bezpieczeństwa państwa (podmiotu) jest sposób bieżącego działania na rzecz zapewnienia bytu i rozwoju w stosunku do rozpoznanych
wyzwań, zagrożeń i szans oraz ryzyk poprzez realizację polityki i
strategii w krótko - i średniookresowej perspektywie czasu31. Ponadto
jest ona konkretyzacją działań podmiotu ustaloną przez wizję, która
zakłada osiągnięcie przyszłego rozwoju i stanu bezpieczeństwa.
Wizją bezpieczeństwa podmiotu jest konceptualna gotowość
państwa, organizacji czy instytucji do sprostania wyzwaniom i zagrożeniom oraz szansom poprzez działania w okresie średnio- i długoterminowym32. Wizja jest tworem myślowym, nie tylko przyszłym
ogólnym planem, koncepcją i perspektywiczną konstrukcją modelu
bezpieczeństwa. Jest ona ograniczona charakterem środowiska bezpieczeństwa i jego warunkami: społecznymi, politycznymi, gospodarczymi czy militarnymi.
Ostatnią kategorią teorii bezpieczeństwa wykorzystywana w
modelu bezpieczeństwa podmiotu społecznego jest cel bezpieczeństwa państwa rozumiany jako rdzeń strategii bezpieczeństwa państwa wyznaczający kierunek działania podmiotu w stosunku do rozpoznanych i prognozowanych wyzwań, szans i zagrożeń oraz ryzyk,
wynikający z procesów decyzyjnych oraz ich implementacji33.
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J. Gryz, Bezpieczeństwo państwa. Władza …, dz. cyt., s. 182.
Tamże, s. 181.
33
Tamże.
32
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Postrzeganie bezpieczeństwa podmiotu społecznego oparte
jest więc na tworzeniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa34.
Jest nim nowy, uniwersalny i wielowymiarowy obszar (pole) bezpieczeństwa podmiotu, który oparty jest na poziomie poznania zdarzeń,
faktów, procesów i trendów (megatrendów). Może on przyjąć formę
wielu nowych pojęć lub pojęć wielopostaciowych, które odnoszą się
do odkryć w nowopowstałych dziedzinach nauki.
Elementami paradygmatu bezpieczeństwa państwa w opinii J.
Gryza są: rdzeń teorii poznania i wyjaśnienie rzeczywistości państwa rozumiana jako „nowa wiedza” (ideologie, dogmaty, doktryny)
wynikła z jej porównania i falsyfikowania, narzędzia komunikacji i
sposobu jej upowszechniania, typ podmiotu i charakter jego środowiska oraz ich wzajemne interakcje. Współczesny paradygmat
bezpieczeństwa państwa jest osadzony na fundamencie definiowania
aktualnej wiedzy o wyzwaniach i zagrożeniu godzącym w jego byt.
Dlatego współczesnym zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego
jest realne lub potencjalne oddziaływanie innych podmiotów społecznych lub politycznych oraz innych sił (natury, słabość państwa),
które godzą w naczelne wartości, żywotne interesy i instytucje państwa oraz narodu warunkując byt, przetrwanie i rozwój obecnych
oraz przyszłych jego pokoleń35.
W ujęciu politologicznym za zagrożenie traktuje się splot zdarzeń wewnętrznych lub w stosunkach międzynarodowych, w którym z
dużym prawdopodobieństwem może nastąpić utrata lub ograniczenie
warunków niezakłóconego bytu i rozwoju wewnętrznego lub utrata
34

Paradygmat bezpieczeństwa – to nowa i aktualna wiedza o bezpieczeństwie podmiotu społecznego i politycznego, której podstawą są: komunikowanie (przestrzeń wymiany informacji i wiedzy, narzędzia informacyjne i transmisji danych), teoria (idee, ideologie, dogmaty i doktryny), narzędzia urzeczywistnienia komunikacji i idei (wiedzy) oraz odczucia, przeświadczenia i doznania. Elementami paradygmatu są: podmiot bezpieczeństwa (państwo, organizacja), przedmiot bezpieczeństwa (np.: obszar społeczny, ekonomiczny i inne), środowisko bezpieczeństwa (otoczenie organizacji, państwa) i interakcje powyższych elementów, zob. szerzej J. Gryz,
Paradygmat bezpieczeństwa, AON, Warszawa, 2011, s.10-14.
35
J. Marczak, Monitoring zagrożeń niemilitarnych, AON, Warszawa
2002, s. 35.

28

suwerenności państwa oraz jego partnerskiego traktowania w wyniku zastosowania przemocy militarnej, politycznej czy ekonomicznej36.
Przyjęcie nowego paradygmatu wiedzy o bezpieczeństwie
podmiotu społecznego kształtuje wiedza i mądrość. Są to składniki,
które są pochodną wniosków z historii państwa i narodu, przyczyn
utraty jego suwerenności, wojen i nieszczęść, wybrania złej strategii
prowadzącej do tragedii narodowych i 123 lat rozbiorów Polski. Jest
efektem także braku stałego poszukiwania wiedzy o bezpieczeństwie, uczenia się od innych narodów a nie działanie „post fatum”.
Kolejny czynnik to uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego. Są
nimi: zmienność, zaskoczenie i nieprzewidywalność, nieuniknioność
zagrożeń i ich neutralizacja, geostrategiczne położenie Polski, historia oraz tradycja bezpieczeństwa narodowego37.
Pierwsza zmienność to cecha współczesnego środowiska państwa. Jest ono turbulentnie zmienne o poszerzającym się zakresie
procesów, faktów czy zdarzeń, które generują podmioty społeczne,
państwowe i kulturowe. Cechy zaskoczenia i nieprzewidywalności to
charakterystyczne atrybuty nie tylko świata natury i przyrody, lecz
życia społecznego. Rywalizacja i konfrontacja podmiotów narodowych, państwowych i pozarządowych oraz zadufanie „wieczne bezpieczeństwo” powodują nieuchronne zmiany prowadzące do konfliktów i wojen. Dynamika zmian środowiska bezpieczeństwa skutkuje
powstaniem nowych zagrożeń, które prowadzą do tragedii i nieszczęść osób i całych narodów. Są one przeciwnościami ludzkiego
życia, konfrontacją roszczeń w ramach zaspokajania potrzeb wynikających z preferowanych wartości, lecz również błędami przywódców
państw i narodów, politycznych, korporacji, kultury czy religii.
Przełom XX i XXI wieku uwidocznił powstanie nowych zagrożeń, do których zaliczyć należy: głód, ubóstwo, biedę i migracje,
ludobójstwo, wojny, terroryzm, globalizację, ekstremizm czy fundamentalizm religijny. Rozwarstwienie ekonomiczne społeczeństw i
państw, brak zatrudnienia i migracja zarobkowa oraz uchodźców są
aktualnie zagrożeniem nie tylko Europy, lecz Afryki, Azji i Bliskie36

S. Dworecki, Zagrożenie bezpieczeństwa państwa, AON, Warszawa
1994, s. 61.
37
Tamże, s. 34-50.
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go Wschodu. Przedłużająca się wojna w Syrii, brak stabilności
Afganistanu, wojna na Ukrainie i akty terroru w Europie to eskalacja
problemów etniczno-kulturowych i walki o wpływy mocarstw zachodnich i wschodnich.
Analiza tworzenia bezpieczeństwa podmiotu społecznego
wskazuje zależność działań człowieka, narodu i państwa w sferze
świata natury, społecznego i techniki. W rzeczywistości społecznej
priorytetowymi są wartości i potrzeby oraz cele działań społecznych
grup. W świecie techniki i technologii prymat wiedzie efektywność
systemów bezpieczeństwa, procesy jego wytwarzania i relacje podmiotów tworzących zintegrowany system bezpieczeństwa narodowego w państwie. Nie mniej ważny jest świat natury, w którym fizyczne przetrwanie i życie człowieka, narodu i państwa zależne jest
od poznania praw przyrody oraz zależności ekosystemów przyrody
Ziemi. Wszystkie trzy obszary rzeczywistej aktywności podmiotu
obejmują kategorie wyzwań, szans, ryzyk i zagrożeń w nich występujące. Poniższy rysunek przedstawia umiejscowienie podmiotu
społecznego w środowisku bezpieczeństwa.
Rysunek 4. Podmiot społeczny w środowisku bezpieczeństwa

Źródło: opracowanie własne.

Postrzegając bezpieczeństwo podmiotu człowieka jako jednostki elementarnej państwa oraz rodziny jako podstawowej komórki
społeczeństwa w ujęciu procesu skoncentrowane są na zaspokojeniu
potrzeb wynikających z ochrony wartości zachowania życia, potomstwa i samorealizacji. Jest ono naturalnie włączone w działanie grupy
społecznej i narodu, z której się wywodzi. Dlatego w jej ramach
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zawiera się zbiór potrzeb egzystencjonalnych, rozwoju kultury czy
nawet ograniczenia swobód w sytuacji zagrożenia wartości nienaruszalności terytorium państwa lub suwerenności władzy. Bezpieczeństwo bytu społecznego podmiotu to wiedza o symptomach zagrożeń
naturalnych i cywilizacyjnych. Są nimi głód, ubóstwo, klęska żywiołowa, pandemia i epidemia, katastrofa i awaria techniczna lub konflikt zbrojny i wojna. Charakter destrukcyjności zdarzeń, katastrof i
procesów o charakterze śmiercionośnym odnosi się głównie do podmiotów ponadpaństwowych i organizacji globalnych. Rozwarstwienie społeczeństw, podział na biednych i bogatych oraz głodujących i
sytych to tylko fragment nierówności cywilizacji generujących wyzwania i zagrożenia w XXI wieku.
Model bezpieczeństwa podmiotu społecznego współcześnie
wymaga spojrzenia na zagrożenia jako czynnika oddziaływującego
bezpośrednio na podmiot ludzki. Klasyczna wiedza o zagrożeniach
oddziaływujących jedynie na państwo jest już nieadekwatna do stanu
rzeczywistego. Współczesne zagrożenia to czynniki oddziaływujące
na stan bezpieczeństwa rodziny i człowieka, często pomijające naród, państwo lub organizację państw.
Analizując wzrost współczesnego znaczenia pojęcia zagrożenia należy uporządkować kryteria jego podziału, bez których niemożliwe jest precyzyjne określenie pojęć bezpieczeństwa, zagrożenia i nieszczęścia38.
Typologia bezpieczeństwa oparta jest na kryterium zasięgu i
przedmiotowości lub sprawstwa. Najczęstszym kryterium podziału
bezpieczeństwa jest jego zasięg występowania lub oddziaływania. Ta
podstawowa klasyfikacja wskazuje na zasięg bezpieczeństwa: globalne, regionalne (subregionalne), lokalne (państwowe) i narodowe.
Dalszy podział wskazuje na rozróżnienie bezpieczeństwa w
odniesieniu do zasięgu wewnętrznego państwa lub charakteru
przedmiotowego bezpieczeństwa. Współcześnie analiza literatury
38

Nieszczęście – rozumiane jest jako niesprzyjający zbieg zdarzeń lub
bardzo niepomyślne wydarzenie powodujących czyjeś cierpienia. W ujęciu
społecznym podmiotem, który doznaje nieszczęścia to człowiek, osobygrupa, naród, państwo, zob. http://sjp.pwn.pl/szukaj/nieszczescie.html,
(dostęp: 12.11.2015 r.).
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wskazuje, iż podział przedmiotowy bezpieczeństwa wyróżnia rodzaje bezpieczeństwa takie jak: polityczne, militarne, społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, ideologiczne, publiczne, powszechne, kulturowe i inne. Poniższy rysunek przedstawia podział bezpieczeństwa
Polski w ujęciu węższym lub szerszym oraz według określonego
kryterium.
Rysunek 5. Typologia bezpieczeństwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Jakubczak, J. Marczak
(red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Bellona, wyd. II,
Warszawa 2011, zał.1.

Powyższy podział bezpieczeństwa podmiotu narodu i państwa
umożliwia analizę specjalistyczną konkretnych rodzajów bezpieczeństwa narodowego stanowiących jego wewnętrzną treść. Ponadto
jedynie taki podział doprowadza do wskazania występujących w nim
wyzwań, szans, ryzyk i niebezpieczeństw oraz zagrożeń. Spośród
mnogości rodzajów bezpieczeństwa każdy charakteryzuje się własnymi i jemu charakterystycznymi cechami każdej z wyżej wymienionych determinantów o negatywnym lub pozytywnym oddziaływaniu. Jednak nie tyle ważne jest wyszczególnienie samych negatywnych czynników czy zjawisk wewnątrz określonego rodzaju lecz
także wskazanie na zagrożenia lub wyzwania posiadające zakres
kilku rodzajów bezpieczeństwa nazwane wyzwaniami lub zagrożeniami transsektorowymi, złożonymi lub oddziaływującymi na kilka
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rodzajów bezpieczeństwa jednocześnie lub w określony charakterystyczny sposób.
Dzięki takiej dekompozycji bezpieczeństwa można teoretycznie, ale i w praktyce zrozumieć związki i zależności pomiędzy poszczególnymi rodzajami bezpieczeństwa w odniesieniu do specyfiki
każdego rodzaju jak i współzależnie w ramach tworzenia nadrzędnego bezpieczeństwa narodowego.
Rysunek 6. Rodzaje bezpieczeństwa narodowego

Źródło: W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe, podstawowe kategorie,
dylematy pojęciowe i próba systematyzacji, Zeszyt Problemowy TWO nr
1(61), Warszawa 2010, s. 44-45.

Wspólne podejście do analizy rodzajów bezpieczeństwa narodowego wymusza bowiem zagrożenie wieloaspektowe (wielosektorowe) czyli zdarzenie, zjawisko stan sytuacji problemowej lub splot
zdarzeń w sferze politycznej, militarnej, ekonomicznej, które występując w określonej dziedzinie bezpieczeństwa nie tylko jest przyczyną skutkującą destabilizacją danej sfery działalności państwa, ale
także w konsekwencji wymusza lub utrudnia stan bezpieczeństwa w
innych współdziałających z nią dziedzin. Zastosowując holistyczne
podejście do oceny rodzajów bezpieczeństwa należy przyjąć ich
analizę poprzez pryzmat wartości, potrzeb celów i interesów bezpieczeństwa narodowego. Będą więc one oceniane w dwóch podstawowych płaszczyzn odniesienia państwa i narodu jako reprezentanta
interesów podległych mu grup społecznych i podmiotów w nim
uczestniczących. Współzależność rodzajów bezpieczeństwa podmiotu społecznego prezentuje poniższy rysunek.
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Pierwszym z rodzajów bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo
polityczne - rozumiane jako proces obejmującym różnorodne działania (środki) w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, których
zasadniczym celem jest zapewnienie suwerenności w tym niezależności politycznej państwa i warunków niezakłóconego funkcjonowania
podmiotów jego systemu politycznego oraz stanem, w którym organizacje i instytucje uczestniczące w życiu politycznym i organizujące je
mogą realizować swoje funkcje w sposób niezagrożony39.
Kolejnym rodzajem jest bezpieczeństwo militarne - jest procesem obejmującym różnorodne działania (środki) w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, których zasadniczym celem jest przeciwdziałanie
zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym, mogącym doprowadzić do
groźby użycia siły militarnej w celu opanowania terytorium i ograniczenia suwerenności państwa, a jednocześnie stanem uzyskanym w wyniku
zorganizowanej ochrony i obrony przed tymi zagrożeniami40.
Ponadto bezpieczeństwo ekonomiczne - jest procesem obejmującym różnorodne działania (środki) dziedzinie bezpieczeństwa
narodowego, których celem jest zapewnienie warunków koniecznych
do przetrwania, dobrobytu oraz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, jak i sprawnego działania państwa i jego instytucji, a także
stanem uzyskanym w wyniku skutecznego przeciwstawiania się zewnętrznym i wewnętrznym czynnikom destrukcyjnym, mogącym doprowadzić do zaburzeń rozwojowych41.
Także bezpieczeństwo społeczne - jest procesem obejmującym różnorodne działania (środki) w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, których zasadniczym celem jest przetrwanie, dobrobyt
oraz zrównoważony rozwój społeczeństwa, poprzez: zapewnienie
wysokiej jakości życia obywateli, rodziny i osób wymagających
szczególnej troski, ich warunków bytowych, pracy, wypoczynku i
dostępu do dóbr powszechnego użytku, a także przeciwdziałanie
bezrobociu, rozwarstwieniu społecznemu i konfliktom społecznym42.
39

W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe, podstawowe kategorie, uwarunkowania system, AON, Warszawa 2011, s. 46.
40
Tamże, s. 47.
41
W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe, podstawowe kategorie, uwarunkowania system, AON, Warszawa 2011, s. 49.
42
Tamże, s. 51.

34

Również bezpieczeństwo ekologiczne – jest procesem obejmującym różnorodne działania(środki) w dziedzinie bezpieczeństwa
narodowego, których zasadniczym celem jest zachowanie środowiska
naturalnego w stanie niezakłóconym43.
Także bezpieczeństwo kulturowe – jest procesem obejmującym różnorodne działania(środki) w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, których zasadniczym celem jest utrwalenie i pielęgnowanie
wartości decydujących o tożsamości narodowej oraz czerpanie z
doświadczeń i osiągnięć innych narodów, a jednocześnie przeciwdziałanie obcym wpływom, osłabiającym spójność wewnętrzną44.
Z kolei bezpieczeństwo ideologiczne – jest procesem obejmującym różnorodne działania(środki) w dziedzinie bezpieczeństwa
narodowego, których zasadniczym celem jest utrwalenie i kształtowanie wspólnoty światopoglądów w dążeniu do realizacji interesów
narodowych, a także przeciwdziałanie ideologiom skrajnym oraz
ochrona przed koncepcjami uzasadniającymi działania negatywne
dla interesu narodowego45.
Bezpieczeństwo powszechne jako nowa kategoria pojęciowa
– jest procesem obejmującym szereg różnorodnych działań(środków)
w dziedzinach: zdrowotnej, ekologicznej, edukacyjnej, społecznej
,gospodarczej, prawnej, psychologicznej, weterynaryjnej i sanitarnej,
których zasadniczym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludności
cywilnej, a zarazem stanem uzyskanym w wyniku zorganizowanej
ochrony życia i zdrowia ludzi, a także dóbr materialnych i kulturalnych oraz środowiska naturalnego – w zakresie niezbędnym do przetrwania ludzi46.
Z kolei bezpieczeństwo publiczne – jest procesem obejmującym różnorodne działania(środki) w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, których zasadniczym celem jest ochrona porządku prawnego w państwie przed działaniami zabronionymi oraz takimi, które
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Tamże, s. 52.
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Tamże, s. 54.
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W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe, podstawowe kategorie, uwarunkowania system, AON, Warszawa 2011, s. 55.
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godzą w życie i zdrowie ludzi lub porządek publiczny, normy i obyczaje społeczne, a także instytucje i urządzenia publiczne47.
Poszczególne rodzaje bezpieczeństwa są rozpatrywane przez pryzmat wartości, potrzeb celów i interesów bezpieczeństwa narodowego i
obejmować muszą pełną gamę problematyki związanej z istnieniem
określonego państwa oraz jego rozwojem. Należy jednak pamiętać, iż
wyzwania i słabości oraz zagrożenia nie są identyfikowane i przypisywane jedynie określonemu rodzajowi bezpieczeństwa. Ich wpływ na
podmioty państwa i narodu warunkuje ich istnienie. Każdy z nich ma
swoje specyficzne cechy i właściwości, które w relacji z innymi mogą
powodować ich współzależność lub ich zupełną odrębność.
Przykładem takich zależności i współistnienia obu rodzajów
bezpieczeństwa może posłużyć identyfikacja zagrożeń ekonomicznych, politycznych, militarnych i kulturowych, które występują zarówno w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego jak i zewnętrznego
państwa. Ponadto współczesne zagrożenia społeczne, takie jak: bezrobocie, bieda, przemoc, AIDS, narkomania, czy handel ludźmi będą
występować zarówno w sferze działań państwa nazwanego bezpieczeństwem wewnętrznym jak i zewnętrznym.
Aktualny wiek i doświadczenia współczesnych państw i narodów wskazują, iż ich funkcjonowanie i przetrwanie warunkowane
jest oceną swych słabości, zagrożeń i wyzwań, które coraz częściej
mają charakter indywidualny ale i interdyscyplinarny angażując jednocześnie wiele dziedzin ich bezpieczeństwa.
Jednak dokonując dalszej analizy pojęciowej zauważyć można, iż funkcjonowanie współczesnego państwa i narodu w swym
pierwotnym założeniu akceptuje istnienie określonego poziomu zagrożenia i słabości, które istnieje stale i jest ciągle monitorowane i
ograniczane przez specjalistyczne i odpowiadające danemu rodzajowi bezpieczeństwa narodowego mechanizmy, procedury i narzędzia.
Występujące negatywne procesy, zjawiska czy pandemie są problemami wypadkowymi ewolucji natury i otoczenia przyrody, środowiska społecznego czy zmian gospodarczych i technologicznych będących wytworem umysłu człowieka.
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Tamże, s. 57.

Tradycyjne pojmowanie bezpieczeństwo narodowe ewaluuje
wraz ze zmianami otoczenia oraz struktury organizacji państwa. Jest
ono wyrazem ewolucji zmian państwa i jego otoczenia. Ponadto
paradygmat bezpieczeństwa wskazuje, iż pojmowanie przez człowieka czynników jego środowiska bezpieczeństwa, w tym zagrożeń
lub szans jest stałym wyzwaniem stojącym przed nim samym jak i
każdym pokoleniem.
Typologia zagrożeń bezpieczeństwa Polski
Wielość zagrożeń Polski w XXI wieku jest znaczna a ich interpretacja stanowi swoiste wyzwanie. Podstawowy katalog zagrożeń Polski reprezentowany poniżej kategoryzuje je na: zagrożenia:
pokojowe i wojenne. Pierwsze zagrożenia pokojowe spowodowane
działalnością człowieka i sił przyrody, które mogą występować,
okresowo, cyklicznie lub sporadycznie odnoszące się do sfery militarnej i niemilitarnej państwa. Wyszczególnione jako drugie zagrożenia wojenne uszeregowane zostały według sposobu oddziaływania
przez czynnik ludzki i czynnik użycia środków bojowych o dużej
skali rażenia. Oba podziały wskazują na działanie destrukcyjne zagrożenia i skutki pierwotne oraz wtórne ich występowania. Poniższy
rysunek przedstawia podstawowy podział zagrożeń uwzględniając
zagrożenia transsektorowe, asymetryczne i w cyberprzestrzeni.
Rysunek 7. Ogólny podział zagrożeń bezpieczeństwa Polski

Ogólny podział zagrożeń wskazuje, iż zjawisko zagrożenia
Polski można katalogować zależnie od obszaru bezpieczeństwa w
jakim generują się czynniki destrukcji, czasu i sposobu ich oddzia-
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ływania oraz środków, które należy użyć do ich neutralizacji. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Polski cyklicznie opracowuje tabelę
zagrożeń związanych z działaniem przyrody, które staje się narzędziem oceny tego zagrożenia. Ponadto jest to narzędzie wskazujące
na okres wykorzystania środków przeznaczonych do przeciwdziałania tego rodzaju zagrożenia i będących w dyspozycji państwa podczas minimalizacji negatywnych skutków. Poniższa tabela przedstawia rodzaje zagrożeń naturalnych i okres ich występowania.
Tabela 1. Prognozowany czas występowania zagrożeń naturalnych
Polski

Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, http://rcb.gov.pl, [dostęp 11.października 2013]

Zagrożenia militarne godzące w bezpieczeństwo narodowe
Polski wymagają stałej i precyzyjnej wiedzy o sytuacji militarnej
własnego państwa oraz państw sąsiednich. Jak wskazuje Ryszard
Szpyra istotnym elementem zagrożenia wojskowego jest, stan sił
zbrojnych oraz wiedza o intencjach i strategiach władzy dysponującej tymi siłami. Elementami militarnej sytuacji państw sąsiednich są:
skład i położenie siła zbrojnych;
stan sił zbrojnych i ich zaplecza;
czynniki oddziaływujące na siły zbrojne (teren działań, polityka, gospodarka);
zachodzące procesy48.
48

R. Szpyra, Bezpieczeństwo militarne państwa, AON, Warszawa 2012,
s. 121.
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Zagrożenia militarne Polski według S. Dworeckiego obejmują
splot zdarzeń polityczno-militarnych, w których z dużym prawdopodobieństwem może nastąpić utrata warunków do niezakłóconego
bytu i rozwoju państwa lub naruszenia suwerenności i integralności
terytorialnej49. Przyjmują one formę demonstracji siły, blokady militarnej, szantażu, incydentu granicznego, prowokacji militarnej lub
konfliktu zbrojnego. Potencjalne lub realne użycie siły zbrojnej tożsame jest z aktem agresji i wprowadzeniem stanu wojny między
państwami lub podmiotami stosunków międzynarodowych.
Zmiana percepcji zagrożeń militarnych i niemilitarnych wymusiła współczesna wojna hybrydowa. Łączy ona w sobie różne
środki i metody przemocy, w tym zbrojne działania regularne i nieregularne, operacje w cyberprzestrzeni oraz działania ekonomiczne,
psychologiczne, kampanie informacyjne (propaganda)50.
Ewolucja trendów politycznych i technicznych czy kulturowych dokonujących się w wielu państwa powodują znaczne przeobrażenia społeczne i kulturowe. Generowane zagrożenia kulturowe
i ideologiczne przyjmują formę radykalnych działań godzących w
istnienie demokratycznych państw. Przykładem tych zagrożeń jest
terroryzm, radykalne działania fundamentalistów islamskich, wojny
cybernetyczne i informacyjne, wykluczenia ekonomiczne czy dostępu do wiedzy lub technologii. Wraz z odejściem od działań militarnych na rzecz działań niemilitarnych zmienia się nie tylko obszar i
zakres oddziaływania zagrożenia ewoluującego z sfery wojskowej na
cywilną. Podmiotem oddziaływania zagrożenia jest już nie tylko
państwo i jego terytorium, lecz człowiek jako element organizacji,
państwa czy korporacji.
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S. Dworecki, Zagrożenie bezpieczeństwa państwa, AON, Warszawa
1994, s. 61.
50
Zob. szerzej (Mini) słownik bezpieczeństwa narodowego,
http://www.bbn.gov.pl.bezpieczenstwo-narodowe-minislownik-bbnpropozycja-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpieczenstwa.html, (dostęp:
20.11.2015 r.) i Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, BBN, Warszawa 2013.
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Projekcja scenariuszy zagrożeń jako metoda tworzenia
bezpieczeństwa Polski
Teoria zarządzania organizacjami i bezpieczeństwa podmiotu
społecznego wykorzystuje wiele metod oceny jego otoczenia. Za
najważniejsze zalicza się:
analizę trendów i pięciu sił Porter’a;
metodę delficką i luki;
metody scenariuszowe.
Jednak jak wskazuje praktyka działania różnych państw i organizacji międzynarodowych w nich uczestniczących wykorzystywane są głównie metody zintegrowane, taki jak:
analiza SWOT/TOWS;
pozycjonowania strategicznego;
krzywej doświadczeń.
Na potrzeby analizy środowiska w warunkach Polski i Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego w 2012 i 2016
roku posłużono się metoda scenariuszową. Przyjęto trzy główne
scenariusze jako najbardziej prawdopodobne dla Polski. Były nimi:
scenariusz integracyjny;
scenariusz dezintegracyjny;
scenariusz ewolucyjny51.
Scenariusz integracyjny z przewagą pozytywnych i pożądanych zjawisk i tendencji, w efekcie, którego następuje umacnianie
międzynarodowego systemu bezpieczeństwa. Drugi to scenariusz
dezintegracyjny z przewagą niekorzystnych i niebezpiecznych zjawisk i wewnętrznych i zewnętrznych, w efekcie, którego następuje
osłabienie międzynarodowego systemu bezpieczeństwa. Ostatni to
scenariusz ewolucyjny rozumiany jako kontynuacja względnej równowagi negatywnych i pozytywnych zjawisk, w efekcie, którego
następuje utrzymywanie się względnie niestabilnego międzynarodowego systemu bezpieczeństwa. Głównymi elementami determinującymi ww. scenariusze były wyznaczniki siły państwa wobec zagrożeń i wyzwań oraz szans rozwoju państwa w długim kilkuletnim
przedziale czasu. Pod uwagę zasługuje wykorzystanie w scenariu51

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, BBN, Warszawa
2012, s. 145.
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szach warunków klasycznych jak: geografia i przestrzeń, demografia
czy warunków nowych związanych z rozwojem cywilizacyjnym
państw – członków „glob info”, takich jak: tempo i rodzaj zmian,
wiedza i kultura czy ekonomia i informatyka (technologia).
Jednakże jak wskazuje poniższy rysunek warunkiem koniecznym współczesnej oceny środowiska w relacji do podmiotu priorytetowym staje się czynnik interpretacji i oceny zjawiska zagrożenia
podmiotu. Tylko bowiem poprawna ocena zjawisk i procesów generujących stan niebezpieczny dla podmiotu może uwolnić go od destrukcji lub strat materialnych i niematerialnych.
W praktyce zarządzania i organizacji państwa identyfikacja zagrożenia jest częścią procesu badania otoczenia, budowania strategii, a
w konsekwencji tworzenia prawa czy programów i narzędzi przeciwdziałania zagrożeniom w ramach zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego. Ponadto w ramach zarządzania kryzysowego ocena
zagrożeń w poszczególnych jego rodzajach pozwala na opracowanie
planów przeciwdziałania im oraz ochrony ludności. Dlatego efektywne
użycie sił i środków służących do zwalczania zagrożeń godzących w byt
i istnienie człowieka, rodziny lub państwa wymaga zbioru informacji o
symptomach czynnika destrukcji, charakteru i słabych cech podmiotu,
planowania strategii i wdrażania planu reagowania na zagrożenia oraz
sposobu aktywizacji sił zbrojnych, służb i inspekcji państwa. Działanie
państwa w celu ochrony człowieka, rodziny i narodu wymaga aktualizacji wiedzy o współczesnych zagrożeniach. Scenariusze zagrożeń są
jedynie zbiorami prognoz wymagających potwierdzenia w ramach występowania planowanych zdarzeń, procesów lub symptomów. Sposób
generacji działań państwa przedstawia poniższy rysunek.
Rysunek 8. Sposób neutralizacji zagrożenia państwa

Źródło: opracowanie własne.
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Zakończenie
Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa podmiotu społecznego człowieka, narodu i państwa jest bardzo dynamiczne oraz nietrwałe. Otoczenie podmiotów społecznych jest specyficzne i zmienne. Cechuje je:
nieprzewidywalność i niepewność;
stale występujące zaskoczenie – główny czynnik środowiska;
zmienność i ewolucja rozwoju mocarstw, państw i cywilizacji;
dynamiczne tempo zmian organizacji i instytucji kreujących środowisko stan bezpieczeństwa świata;
zanik starych i powstanie nowych źródeł zagrożeń;
turbulencja militarnych i niemilitarnych środków walki w
wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym52.
Powyższe cechy uwarunkowań istnienia państwa, człowieka i
narodu jako podmiotu wymaga jak twierdzi J. Stańczyk oceny systemów, organizacji, sojuszów, koalicji i aktywności państwa na arenie
międzynarodowej oraz oceny zagrożeń wewnątrz państwa odnoszące
się do jednostki, grupy społecznej (narodu) i państwa53.
Poprawne identyfikowanie bezpieczeństwa podmiotu społecznego: człowieka, rodziny i narodu oraz państwa to wymóg współczesnej teorii bezpieczeństwa i nauk społecznych. Wpływ oceny zagrożeń w środowisku bezpieczeństwa służy do: procesu budowania jakości zorganizowania państwa, opracowania strategii bezpieczeństwa
podmiotu, procesu implementacji strategii bezpieczeństwa oraz jej
wdrożenia. Jak przedstawia to Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP i Strategia Rozwoju Zintegrowanego System Bezpieczeństwa wszystkie środki państwa decydujące i wspierające, zasilające
muszą być użyte przeciw konkretnym zagrożeniom. Strategie sektorowe i tempo zmian w środowisku bezpieczeństwa zmusza podmiot
państwowy do poszukiwania swobody działania w kreowaniu własnego bezpieczeństwa.
52
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Wobec ewolucji informatycznej i technologicznej środowiska
międzynarodowego określonego mianem kolejnej – „czwartej, informacyjnej fali” jej uczestnicy czyli państwa, muszą być świadomi,
iż wiedza, czas i kultura będzie w przyszłości decydować o wykorzystaniu ryzyk, szans, wyzwań i zagrożeń konkretnego podmiotu,
zwłaszcza, iż skutki współczesnych zagrożeń niemilitanych jak katastrofy, awarie techniczne, skażenie środowiska czy klęski żywiołowe
są równe skutkom wojny.
Streszczenie
Bezpieczeństwo podmiotów społecznych jakimi są człowiek,
rodzina, naród i państwo wymaga stałej analizy czynników wpływających na ich egzystencję i rozwój. Zdarzenia, procesy i trendy wynikające z ewolucji rozwoju technologii, kultury i współzależności
ekonomicznej stają się kolejnym wyzwaniem, które podnieść musi
nie tylko instytucja państwa, lecz jej społeczeństwo i jednostka.
W obliczu poszukiwania nowych społecznych koncepcji bezpieczeństwa uwidacznia się problem rozpoznania nowych i tradycyjnych zagrożeń, wyzwań i ryzyk. Bezpieczeństwo państwa i jego
narodu oraz rodziny zdeterminowane jest nie tylko oceną stanu i
procesu, potrzeb, interesów narodowych, czy racji stanu. Kategoria
bezpieczeństwa i jej przeciwieństwo - zagrożenie warunkuje zmianę
charakteru środowiska międzynarodowego i działanie w nim państwa, narodu, rodziny i człowieka.
Aktywność państwa, narodu i jednostki w sektorach politycznym, militarnym, gospodarczym, społecznym i ekologicznym to nie
tylko zapewnienie bezpieczeństwa egzystencji, lecz efektywne redukowanie zagrożeń w nich występujących.
Ataki terrorystyczne, wojna hybrydowa i działania militarne poniżej progu wojny, kryzys ekonomiczny, cyberatak czy konflikt na tle
religijnym są tylko przykładami nowych zagrożeń XXI wieku. Przeciwdziałanie nowym zagrożeniom przez podmioty społeczne w wymiarze
lokalnym i regionalnym wymagają nie tylko ich precyzyjnej i jednolitej
oceny, lecz także przygotowania środków zintegrowanego systemu
bezpieczeństwa. Działanie państw skupione więc jest na przygotowaniu,
organizowaniu, realizacji i kontroli działań minimalizujących skutki
zagrożeń typu przyrodniczego i antropologicznego.

43

Współczesny charakter transsektorowych i asymetrycznych zagrożeń wymaga precyzyjnej oceny otoczenia państwa, zdarzeń i procesów godzących w społeczności narodów i państw. Zagrożenie jako
czynnik i kategoria poznawcza zmienia swój charakter, a warunki jego
powstania są stale wyjaśniane i analizowane. Elementem kluczowym
poznania zagrożeń jest identyfikacja charakteru i zakresu oraz czasu
jego oddziaływania na państwo, społeczność lub jednostkę. Sposób
analizy zagrożeń podmiotów społecznych wymaga przyjęcia określonego kryterium, nadania wartości i samego zdefiniowania pojęć wyzwania, zagrożenia, szansy i ryzyka. Ocena środowiska podmiotu: państwa,
narodu czy jednostki służyć ma ocenie warunków realizacji ich interesów oraz zapewnieniu stanu ich bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo podmiotu państwa i jednostki w ujęciu społecznym, zagrożenie, wyzwanie, szansa, ryzyko
jako kategoria pojęciowa nauk humanistycznych, środowisko bezpieczeństwa państwa, rodzaje i klasyfikacja zagrożeń Polski, scenariusze zagrożeń.
Summary:
The modern threats of Poland as a categories of scientific and
state security project element’s Security of the state as an entity
requires constant evaluation of its safety factors. Events, trends and
processes are resulting from the evolution of technology and changes
in environment. the consumption of natural resources and cultural
changes cause new threats and challenges. Traditional threats are
replaced with asymmetric threats and many sectors. Needs and
values and national interests are conditioned environment risks
identifiable state. Threats of cultural, technical, social and military
are reduced by many states and international organizations. This
risks requires a new assessment of the conditions for the functioning
of the state and nation. Terrorist attacks and the war hybrid, religious
wars are evidence of environmental changes states and their
societies.
Keywords: security environment, safety state, nation and human,
kind of threats, challenges, chances, risks, the needs of the state and
society safety, limit of risks or threats, modification assessment of
threats, activity Poland regional security environment and organizations.
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Beata Jamrógiewicz

Nieprzestrzeganie praw człowieka – przemoc wobec osób
z niepełnosprawnościami
I. Jako wstęp - stereotypy i uprzedzenia jako determinanty utrudniające pomoc dla niepełnosprawnych ofiar przemocy
Postrzeganie niepełnosprawności przez pryzmat stereotypów i
uprzedzeń staje się predykatorem stygmatyzacji tej grupy społecznej,
wykluczenia oraz marginalizacji ich rzeczywistych problemów. Polska literatura naukowa czy piśmiennictwo fachowe coraz częściej
porusza problem przemocy wobec osób niepełnosprawnych. Badania
(choć nieliczne), prowadzone w tym zakresie formułują zatrważające
wnioski. Analiza zagadnienia przemocy napotyka wiele trudności,
brak jest pełnych statystyk na temat rozmiaru zjawiska. Dotychczas
zebrane dane nie oddają faktycznej skali problemu a warunkuje to
kilka powodów, m.in:
• Osoby niepełnosprawne nierzadko ubezwłasnowolnione - totalnie uzależnione od swoich opiekunów czy instytucji, nie mają
szans na zgłoszenie aktów wykorzystania i przemocy.
• Ograniczenia funkcjonalne osób niepełnosprawnych, takie
jak: problemy z poruszaniem się, komunikowaniem, rozumieniem
przepisów i procedur, brak świadomości swoich praw i możliwości
ich egzekwowania – sprawiają, że osoby te nie potrafią skutecznie
się bronić oraz dochodzić swoich praw.
• Osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze względu na
społeczny odbiór, traktowane są jako mniej wiarygodne, co czyni je
szczególnie podatnymi na krzywdzenie. Większość społeczeństwa
nie wierzy w to co mówią.
• Przedstawiciele służb w wielu przypadkach nie potrafią rozpoznać sygnałów ostrzegawczych, które ujawniają lub zgłaszają
osoby niepełnosprawne dotknięte przemocą.
• W statystykach policyjnych, dotyczących zarejestrowanych
przypadków przemocy, nie dokonuje się rozróżnienia osób pokrzywdzonych ze względu na zdrowie, tu: niepełnosprawność. Następ-
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stwem tego jest brak informacji na temat rzeczywistej skali zjawiska
przemocy, ponadto utrudnia to dotarcie z pomocą dla tych osób.
Zjawisko przemocy domowej (rodzinnej) – jest jednym z
trudniejszych zagadnień, podejmowanym zarówno na gruncie dyskursu politycznego oraz naukowego. W niniejszym artykule, autorka
dokona analizy problemu w odniesieniu do literatury przedmiotu
oraz aktualnych badań przeprowadzonych na terenie Polski ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualna. Trudności w dostrzeganiu rzeczywistych problemów tej
grupy osób i nie wystarczająca wiedza w tym zakresie, skutkują obniżeniem wrażliwości na występowanie zjawiska przemocy wobec
osób z niepełnosprawnościami. Taka postawa intensyfikuje w społeczeństwie postawy pasywności i częściowego przyzwolenia na zamykanie problemu przemocy w przysłowiowych czterech ścianach.
Trudno nie przyjąć zatem założenia mówiącego o tym, że niepełnosprawność, szczególnie zaś intelektualna, stanowi dla społeczeństwa
przesłankę do dyskryminacji tej grupy osób.
Przy omawianiu czynników, które wpływają na tak pejoratywne postrzeganie niepełnosprawności, warto sięgnąć do definicji
niepełnosprawności i odpowiedzieć sobie na pytanie, czym w zasadzie jest niepełnosprawność. Odpowiedź na to pytanie nie będzie
jednoznaczna, ponieważ nie ma jednej, powszechnie uznanej definicji niepełnosprawności. Światowy Program Działań na rzecz Osób
Niepełnosprawnych (The World Programme of Action for Disabled
Persons) oraz Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych (The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities) podkreślają, iż 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 wykształcenie), a społeczeństwem i środowiskiem, które go otacza1.
Najważniejszą rolę w porządkowaniu definicji odgrywa Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), która w 1980 roku sformułowała
1

http://www.unic.un.org.pl/niepelnosprawnosc/definicja.php [dostęp z
dnia:19.02.2017].
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oficjalną definicję niepełnosprawności (International Classification
of Impairment, Disability and Handicap - ICIDH) 2. Wprowadzone
zostało wówczas rozróżnienie między ”uszkodzeniem” (impairment),
powodującym „nienormalne” funkcjonowanie narządu lub części
ciała, a ograniczeniem (disability), dotyczącym codziennej sprawności psychicznej lub fizycznej człowieka jako rezultatu uszkodzenia
narządu lub części ciała. Odniesiono się także odrębnie do upośledzenia (handicap), wskazując, że jest następstwem uszkodzenia bądź
niepełnosprawności, powodując ograniczenie pełnienia określonych
ról społecznych. Taka typologia zakłada istnienie fizycznej i psychicznej „normalności”. Niepełnosprawność jest tutaj odstępstwem
od obowiązujących norm dotyczących fizycznego i psychicznego
funkcjonowania człowieka3.
Społeczny kontekst tematyki niepełnosprawności został omówiony w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (International Classification of Functioning,
Disability and Health - ICF), przyjętej podczas Światowego Zgromadzenia na rzecz Zdrowia (World Health Assembly) w 2001 roku.
Dokument ten podkreśla, że niepełnosprawność dotyczy całej ludzkości i nie można obarczać problemami związanymi z niepełnosprawnością mniejszości społecznych - każdy człowiek może doświadczyć pogorszenia stanu zdrowia i stać się osoba niepełnosprawną4.
Z perspektywy jak choćby kilkunastu lat, datując od czasu
wejścia Polski od Wspólnoty Unii Europejskiej, zauważa się wielkość działań podejmowanych w obszarze niepełnosprawności, odwołujących się do praw człowieka i opierających się na pojęciu prawa,
które koncentrują się na rozpoznawaniu i usuwaniu barier uniemożliwiających tej grupie osób osiągnięcie równych szans we wszystkich
dziedzinach życia społecznego. Nie mniej osoby z niepełnosprawnością intelektualną, obok osób niepełnosprawnych psychicznie, budzą

2

B. Szluz., Wsparcie społeczne rodziny osoby niepełnosprawnej,
„Roczniki teologiczne” tom LIV zeszyt 10, Lublin 2007.
3
Tamże.
4
Tamże.
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najsilniejsze reakcje negatywne i największą część dystansowania się
od nich.
Jak wskazują badania, pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie i psychicznie jest dla osób pełnosprawnych trudniejsza niż
pomoc osobie na wózku inwalidzkim, czy też osobie niewidomej.
Spotykane są poglądy o możliwości zarażenia się niepełnosprawnością intelektualną, zagrożenia i agresywności za strony niepełnosprawnych intelektualnie”5.
Powyższe sformułowanie badawcze dobitnie tłumaczy przyczyny traktowania osób niepełnosprawnych jako tej części społeczeństwa, wobec której niepełnosprawność staje się przesłanką do
dyskryminacji w obszarach życia osobistego i społecznego.
II. Problem przemocy w ujęciu terminologicznym - definicje, rodzaje, przejawy i uwarunkowania przemocy
Przemoc w rodzinie lub przemoc domowa jak już podkreślono, jest poważnym problemem społecznym zakwalifikowanym jako
forma patologii społecznej. Przemoc domowa może być zarówno
skutkiem jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze
zm.) przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się
umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo
utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu
fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą6 .
Rada Europy przyjęła definicję przemocy domowej, „jako
każde działanie jednego z członków rodziny lub zaniedbanie, które
5

A. Fiedorowicz, Tata bił mnie żelazkiem gorącym,
http://niepelnosprawni.pl; (dostęp z dnia 14.02.2017).
6
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz. U.2015.0.1390.
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zagraża życiu, cielesnej i psychicznej integralności lub wolności
innego członka tej samej rodziny bądź poważnie szkodzi jego rozwojowi”7. Wykładnia językowa pojęcia przemocy prowadzi do wniosku, że nie odnosi się ona jedynie do sfery fizycznej człowieka. Wyrazowi przemoc nadaje się znaczenia jako: „przewaga wykorzystywana w celu narzucenia komuś swojej woli, wymuszenia czegoś na
kimś; też: narzucona komuś bezprawnie władza”8. Przewaga w ten
sposób rozumiana pozwala narzucić drugiej osobie swoją wolę i nie
musi polegać na przewadze siły fizycznej. Może ona wynikać z cech
osobowościowych polegających na oddziaływaniu na psychikę innych osób, a także wynikać z konkretnej sytuacji w jakiej znajduje
się dana osoba. Z tego punktu widzenia ograniczanie pojęcia przemocy jedynie do oddziaływania fizycznego jest nieuzasadnione.
Mówiąc o przemocy w kontekście jej form występowania i rodzajów
wyróżniamy:
Przemoc fizyczną – polega na różnej gamie form zachowania
o różnym stopniu nasilenia np. wymierzaniu policzków, biciu, kopaniu itp.
Przemoc seksualną- zmuszanie do określonych zachowań i
kontaktów seksualnych (gwałt, zmuszanie do oglądania filmów,
zdjęć pornograficznych itd.)
Przemoc psychiczną – słowne lub niewerbalne groźby użycia
przemocy wobec osoby lub tego, co do niej należy , ten rodzaj przemocy przejawia się m.in. w zastraszaniu, poniżaniu, ubliżaniu, szantażowaniu itp.
Przemoc ekonomiczną/ materialną – odmawianie lub ograniczanie dostępu do wspólnych środków finansowych lub odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwiania bądź ograniczanie podjęcia pracy

7

https://www.niebieskalinia.pl/spaw/docs/konwencja_PL.pdf. [dostęp z
dnia:19.02.2017].
8
K. Mrugalska, M. Zima, (Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych),
Doświadczenie przemocy przez osoby, [w:]
http://www.pfon.org/dokumenty-i-publikacje/inne-publikacje/111doswiadczanie-przemocy-przez-osoby-niepelnosprawneniepełnosprawne,
[dostęp z dnia:19.02.2017].
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zarobkowej ale również niszczenie przedmiotów itp.9 Natomiast jeśli
chodzi o rodzaje przemocy to najczęściej wyróżnia się tzw:
Przemoc gorącą – charakteryzuje się agresją słowną i fizyczną,
związana jest z odreagowywaniem emocji na osobach najbliższych.
Przemoc chłodną – jest pozbawiona gwałtownych wybuchów,
emocji, przypomina raczej realizację z góry zaplanowanego scenariusza,
często stosowana w imię fałszywie pojmowanych „wyższych celów”
np. konsekwentnego wychowywania dziecka10. Poniższy podrozdział
artykułu skoncentruje się na analizie najczęściej występujących form
przemocy w stosunku do osób niepełnosprawnych.
III. Problem przemocy w doniesieniach badawczych.
Zjawisko przemocy domowej wobec osób z niepełnosprawnościami, problem ich wykorzystania nie był jednak jak dotąd w Polsce
poddany wnikliwej analizie badawczej o czym było wspomniane.
Autorka dotarła do kilku większych projektów badawczych, które
będą stanowić osnowę do dalszego omówienia zagadnienia. Są to:
• Projekt badawczy Instytutu Psychologii Polskiej Akademii
Nauk, który w 2009 roku na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przeprowadził badania wśród Polaków na
temat przemocy wobec osób starszych i z niepełnosprawnością11.
• Badania przeprowadzone przez firmę WYG PSDB dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2014 roku w ramach Projektu
pn. „Rodzina polska wolna od przemocy ”dla Programu Operacyjnego PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze
względu na płeć”12.
9

D. Jaszczak-Kużmińska, K. Michalska (red.), Przemoc w Rodzinie wobec
osób starszych i niepełnosprawnych. Poradnik dla pracowników pierwszego
kontaktu., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2010, s. 11;
10
Tamże.
11
Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych, Część I – Raport
z badania ogólnopolskiego, Polska Akademia Nauk, Instytut Psychologii,
Warszawa 2009, [w:] ttps://www.mpips.gov.pl/, [dostęp z dnia 14.02.2017].
12
Diagnoza i porównanie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz ocena efektywności działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Raport z Badań Ogólnopolskich. Wyniki badań PSDB dla
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2014 (dostęp z dnia 04.03.2017).
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• Badanie pilotażowe projektu przeprowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
(PSOUU) w województwie mazowieckim13.
Statystyki, które sporządzono na podstawie wyżej wymienionych badań nie oddają pełnego obrazu problemu przemocy, a powody takiego stanu rzeczy zostały w już wcześniej wyjaśnione.
1. Przejawy przemocy wobec osób niepełnosprawnych,
obserwowane poza rodziną
Według raportu z badania ogólnopolskiego Instytutu PAN,
ponad 30% Polaków zna przypadki stosowania przemocy wobec
osób z niepełnosprawnością. Najczęstszymi przejawami przemocy
wobec osób z niepełnosprawnością jest izolowanie i zamykanie(34,4%). Występowanie przemocy w postaci bicia i uderzenia
wobec tych osób potwierdza niemalże taki sam procent badanych
(31,9%). Występowanie przemocy związanej z szarpaniem lub popychaniem potwierdza (34,3%) badanych. Najczęściej występującą
formą przemocy jest przywłaszczanie dóbr materialnych należących
do osób z niepełnosprawnością, środków finansowych (40%)14.
2. Przejawy przemocy wobec osób niepełnosprawnych,
obserwowane w rodzinie
Jeśli chodzi o przemoc stosowaną w rodzinie, to wyniki badań
wskazują na liczne przypadki stosowania przemocy psychicznej
wobec osób niepełnosprawnych. Najczęściej jest to wytykanie niepełnosprawności fizycznej lub psychicznej (35%). Do najczęściej
wskazywanych przykładów agresji wobec tych osób, przejawianych
we własnej rodzinie, należały uderzenie i bicie (10,6%). Odnotowano także przemoc ekonomiczną: zabieranie pieniędzy (9,3%), ośmieszanie i wyzywanie oraz zmuszanie do prac domowych (po 8,6% )15.
13

K. Mrugalska, M. Zima, (Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych), Doświadczenie
przemocy
przez
osoby
niepełnosprawne,
http://www.pfon.org/dokumenty-i-publikacje/inne-publikacje/111doswiadczanie-przemocy-przez-osoby-niepelnosprawne; (19.02.2017).
14
Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych, (…);
ttps://www.mpips.gov.pl/, [dostęp z dnia 14.02.2017].
15
Tamże.
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Szczególnie niepokoi fakt, wskazujący na znaczną obojętność na
akty przemocy- około (45%) respondentów uzasadniało postawę, że:
„lepiej się nie wtrącać”16.
Porównując powyższe wyniki badań warto przytoczyć dane
uzyskane przez PSOUU z 2014 roku. Słowa koordynatorki badań
„Gdy czytałyśmy jako zespół ekspertów wywiady grupowe i indywidualne, składające się na badanie, miałyśmy wrażenie, że przemoc się
wprost z nich wylewa”17, obrazują bardzo trudną sytuację osób niepełnosprawnych będących ofiarami przemocy. Kiedy słowa Moniki Zimy-Parjaszewskiej zamienimy na liczby uzyskane w trakcie badania
nad przemocą, to zauważamy pełne uzasadnienie użycia takiego sformułowania. Jak wskazują badania, aż (6,8 %) badanych osób niepełnosprawnych, doświadczyło wszystkich pięciu rodzajów przemocy, a
(22%) – czterech rodzajów, włączenie z przemocą seksualną. Było to
nie tylko zmuszanie do oglądania materiałów o treści pornograficznej,
zdarzały się także zgwałcenia, inne czynności seksualne.
Z kolei badania przeprowadzone przez firmę WYG PSDB dla
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2014 roku, wykazały, że
ponad 1/4 (26%) respondentów deklaruje, że zna przypadki przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych, (13,4%) ankietowanych zna w swoim otoczeniu rodziny, w których dochodzi do przemocy ekonomicznej wobec osób starszych lub niepełnosprawnych.
Przemoc ekonomiczna wobec osób niepełnosprawnych polega również na namawianiu przez bliskich do pozostawania biernymi zawodowo. Oznacza to, że rodzice namawiają swoje niepełnosprawne
dziecko, by zaniechało poszukiwania pracy, ponieważ wiązać się to
będzie z utratą renty. Tym samym rodzice skazują swoje dziecko na
całkowitą bezradność, ponieważ w chwili ich śmierci dziecko nie
będzie w stanie utrzymać się wyłącznie z zasiłku rentowego18.
Na podstawie powyższej analizy przypuszczać można, że do
przemocy wobec osób niepełnosprawnych częściej dochodzi poza
16

Tamże.
A. Fiedorowicz, Tata bił mnie żelazkiem gorącym,
http://niepelnosprawni.pl; (dostęp z dnia 14.02.2017).
18
Diagnoza i porównanie skali zjawiska przemocy w rodzinie, (…) Raport z Badań Ogólnopolskich. Wyniki badań PSDB dla Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej 2014 (dostęp z dnia 04.03.2017).
17
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rodziną aniżeli w rodzinie. Nie mniej biorąc pod uwagę czynniki
takie jak: lęk, zależność osób niepełnosprawnych od osób trzecich
itp. założyć można, że wiele przypadków przemocy domowej nie jest
ujawnionych. Przemoc ekonomiczna, czyli zabieranie, przywłaszczanie sobie dóbr osobistych należących do osób niepełnosprawnych
jest nie tylko najczęstszą formą przemocy ale także praktyką dnia
codziennego i zyskuje aprobatę społeczną19. Większość osób uważa,
że osoby niepełnosprawne nie radzą sobie z finansami i nie mogą
podejmować decyzji co do wydatkowania pieniędzy. Ponadto przyzwyczailiśmy się do traktowania osób niepełnosprawnych jako nieodpowiedzialnych za swoje wybory, począwszy od decyzji o tym w
co chcą się ubrać a skończywszy na kupnie jakiegoś upominku dla
swojej sympatii, jeśli takową mają.
IV. Przemoc a prawo, które ma chronić osoby niepełnosprawne
Alarmujące jest zjawisko społeczne związane z usprawiedliwianiem przemocy, co jest jednoznaczne ze świadomie wyrządzaną
krzywdą i łamaniem podstawowych praw osób niepełnosprawnych.
W nadrzędnych dokumentach takich jak Konwencja Europejska
Praw Człowieka (art.2-14)20, Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (art.5-9 oraz art.14)21, Konstytucja Rzeczypospolitej
19

Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych, Część I – Raport
z badania ogólnopolskiego (…), https://www.mpips.gov.pl; [14.02.2017].
20
Katalog praw człowieka chronionych przez Europejską konwencję
praw człowieka znajdziemy w artykułach 2-13. Do pewnego stopnia katalog
ten przypomina katalog Powszechnej deklaracji praw człowieka z 1948,
choć zachodzą pomiędzy nimi istotne rozbieżności. Konwencja gwarantuje
prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, (…) potwierdza prawo
poszanowania życia prywatnego i rodzinnego wraz z prawem do zawarcia
małżeństwa i założenia rodziny (…). Konwencja została otwarta do podpisu
4 listopada 1950, a po uzyskaniu niezbędnych 10 ratyfikacji weszła w życie
3 września 1953.
21
Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006,
ratyfikowana przez Polskę 6 września 2012r. Celem Konwencji jest ochrona
i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podsta-
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Polskiej (rozdział II, art.30-86)22 – sformułowano katalog praw i wolności osobistych, nietykalności jak również zakazu dyskryminacji
człowieka, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych. To właśnie z
powodu niechlubnej historii dotyczącej ”upośledzenia umysłowego”uprzedmiotowiania osób z niepełnosprawnością intelektualną, dostrzeżono potrzebę skierowania odrębnych regulacji prawnych do tych
osób. Na dzień dzisiejszy istnieje szereg uregulowań, których zadaniem jest zmienić stosunek do osób niepełnosprawnych, zapewnić im
równość w dostępie do zatrudnienia, edukacji, posiadania rodziny na
równi z wszystkimi obywatelami. Proza życia codziennego pokazuje
jednak, że nawet najlepiej sformułowane prawo nie jest w stanie przebić się przez gąszcz uprzedzeń i stereotypów, które głęboko zakorzenione w społeczeństwie, nie pozwalają spojrzeć na osoby niepełnosprawne z należnym im szacunkiem i zrozumieniem.
I tak problematyka przemocy, przestępczości, instytucji prawa
karnego w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, analizowana w
dalszym ciągu w kontekście jakoby zwiększonej agresji osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych sprawców przestępstw. Bardzo często ustalanie niepoczytalności staje się przesłanką niezbędną
do wyłączenia odpowiedzialności karnej oraz ewentualnie w kontekście warunków wykonywania kary przez osoby niepełnosprawne czyli gdy niepełnosprawność jest jedną z ważnych cech podejrzanego lub przestępcy.
Skomplikowane polecenia, instrukcje podczas przesłuchań, interwencji policyjnych, także nadużywanie uprawnień przez policjantów oraz częsta niekompetencja w dziedzinie postępowania z osobami niepełnosprawnymi wpływa na stosunkowo rzadkie wykrywanie i ściganie przestępstw przeciwko osobom niepełnosprawnym.
wowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze
wszystkimi obywatelami
22
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Tekst uchwalony w dniu 2
kwietnia 1997 r. przez zgromadzenie narodowe. Fragment z preambuły:(…)
wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą
stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej
godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z
innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej (…).
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Istniejące trudności dowodowe – częste niewysłuchiwanie niepełnosprawnego, czy nie dawanie mu wiary, częste pomijanie lub zniekształcanie punktów procedur postępowania wynikające z przekonania, że one nie powinny lub nie muszą stosować się do osób niepełnosprawnych – powodują, że dramatyzm krzywdzonych osób niepełnosprawnych pogłębia fakt wykorzystywania ich słabości (ograniczeń) przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
V. Zamiast zakończenia - czyli co możemy zrobić, by poprawić sytuację osób niepełnosprawnych narażonych na przemoc?
Zagadnienie zwalczania przemocy względem osób niepełnosprawnych intelektualnie w opinii wielu, należy traktować jako szczególną misję z uwagi na bezbronność ofiar. Milczenie i zaniechanie
działań w tej kwestii oznacza przyzwolenie na czynienie zła. Niepełnosprawni żyją w każdym środowisku i można ich spotkać w rozmaitych miejscach – w domu rodzinnym, w domach opieki, podczas organizowanych sezonowo imprez, zdarza się też, że żyją samotnie.
Spośród zadań, z których wszystkie wydają się być pilne, najistotniejsze wydaje się podnoszenie świadomości społeczeństwa, w tym
na poziomie rodziny, w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych, a także podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia poszanowania praw i godności osób niepełnosprawnych. Niezbędnym jest zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i szkodliwych praktyk wobec osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia. Nie mniej ważne
wydaje się skierowanie działań w zakresie edukacji i zmiany świadomości samych osób niepełnosprawnych co do swoich praw.
Zapobieganie wszelkim formom znęcania i wykorzystywania
osób niepełnosprawnych, możliwe będzie poprzez zaangażowanie
konkretnych instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, samorządów gmin i powiatów w zakresie informacji i edukacji
osób niepełnosprawnych, dotyczącej: unikania, rozpoznawania i
zgłaszania przypadków przemocy. Jednocześnie należy podjąć działania umożliwiające powrót do zdrowia psychicznego, umysłowego i
somatycznego, rehabilitację i reintegrację społeczną osób niepełnosprawnych, które stały się ofiarami jakiejkolwiek formy wyzysku,
przemocy i wykorzystywania
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Ponadto, konieczne jest stworzenie procedur zapewniających
identyfikację, zbadanie i w razie konieczności ściganie na drodze
sądowej przypadków wyzysku, przemocy i wykorzystywania osób
niepełnosprawnych. Identyfikacja niepełnosprawności powinna być
brana pod uwagę jako ważniejsza niż inne cechy opisujące ofiarę.
W polskim prawie karnym brak jest kwalifikowanych typów
przestępstw, które popełniane są w związku z niepełnosprawnością. Jak
podano we wstępie, w Polsce brak jest również danych na temat niepełnosprawnych ofiar przestępstw, tym bardziej nie poszukuje się liczby
przestępstw motywowanych wrogością względem tej grupy społecznej.
Istnieje też wielka potrzeba szkolenia pracowników socjalnych w
systemie pomocy społecznej, pracowników systemów ścigania i sprawiedliwości, w tym adwokatów w problematyce praw osób niepełnosprawnych i specyfiki różnych rodzajów niepełno). sprawności (zwłaszcza w sferze komunikowania się z osobami niesłyszącymi oraz z problemami psychicznymi), nauczycieli w zakresie praw człowieka i
ochrony prawnej dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami.
Streszczenie
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowana przez Polskę w 2012 roku miała być kamieniem milowym
na drodze szczególnej ochrony praw i wolności osób niepełnosprawnych. Tymczasem to ta grupa społeczna w dalszym ciągu narażona
jest najbardziej na wykorzystanie, przemoc i nadużycia. Społeczeństwo w sporej części nie reaguje na akty przemocy wobec osób niepełnosprawnych lub usprawiedliwia je. Autorka zarysowuje skalę
zjawiska przemocy domowej, wskazuje na jej formy, rodzaje oraz
przyczyny bezradności ofiar przemocy. Głównym celem artykułu
jest zachęcenie czytelnika do głębszej refleksji nad problemem jak
też włączenie tematu w dalszy, społeczno-naukowy dyskurs.
Słowa kluczowe: niepełnosprawność, przemoc, stereotypy,
nierówność, Konwencja ONZ
Abstract
The disobedience of human rights - the violence against
people with disabilities
The United Nations Convention on the rights of people with
disabilities, ratified by Poland in 2012, was a milestone in the partic-
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ular protection of human rights and freedom of disabled people. In
the meantime, this social group has been mostly exposed to abuse,
violence and exploitation. The majority of the society does not respond to acts of violence against disabled people and it justifies them
as well. The author focuses on the scale of the phenomenon of violence, pointing at its forms and causes of victims helplessness. The
main purpose of this article is to encourage the reader to a deeper
reflection on that problem and to include this subject matter in the
further socio-scientific discourse.
Key words: disability, violence, stereotypes, inequality, the
UN Convention
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Sandra Kubicz

Nieumiejętna komunikacja interpersonalna jako
zagrożenie cywilizacyjne
Wstęp
Nieumiejętna komunikacja interpersonalna jest to zagrożenie,
które może doprowadzić do upadku cywilizacji powodując eskalacje
konfliktu wynikającego z nieumiejętnie przeprowadzonych rozmów,
które mogą doprowadzić do wojen. Wszędzie gdzie pojawia się
czynnik ludzki istnieje zagrożenie powstania konfliktów, który można rozwiązać za pomocą umiejętnej komunikacji. Komunikacja jest
niezbędna w każdej dziedzinie życia ze względu na człowieka, który
jest istotą społeczną i potrzebuje kontaktu z innymi ludźmi. Istotą
komunikacji jest dbanie i utrzymywanie relacji z innymi ludźmi,
albowiem ma ona ogromne znaczenie zarówno w życiu społecznym
jak i zawodowym, jej narzędziem jest informacja. Artykuł zawiera
podstawowe definicje związane z komunikacją oraz wyniki badań.
Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych dotyczących
komunikacji oraz barier komunikacyjnych, w której uczestniczyło 50
respondentów w wieku od 18 do 25roku życia ustalono, że komunikacja werbalna-bezpośrednia jest najbardziej docenioną przez respondentów formą komunikacji. Badanie przeprowadzono w lutym
2017 roku.
Komunikacja, informacja, konflikt oraz wyniki badań ankietowych
Komunikacja jest to zespół czynników zwanych procesem, w
którym przekazywana jest informacja od nadawcy do odbiorcy. Informacja kodowana może być za pomocą symboli, obrazów, gestów,
słów, dźwięków, liczb i wyrazu twarzy. Zakodowany przez nadawcę
komunikat zostaje odkodowany przez odbiorcę i odpowiednio zinterpretowany. Często podczas komunikacji występują zakłócenia,
które prowadzą do nieporozumień. Spowodowane są one błędnym
kodowaniem nadawcy (złe dopasowanie słów do chęci), transportem(szum komunikacyjny-zakłócenia), oraz rozszyfrowanie komuni-
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katu przez odbiorcę. Zakłócenia powstają na skutek barier komunikacyjnych1.
Komunikowanie tak samo jak informacja pochodzą z języka
łacińskiego. Komunikacja pochodzi od Communicare, co oznacza
uczestniczyć, być w relacji, natomiast informacja pochodzi od łacińskiego Informo, co oznacza tworzyć, kształtować. Informacja sama
w sobie jest podzielnym tworem niematerialnym, jednak jej środki
przekazu mogą być materialne np. papierowe zapisy dokumentów,
dysk przenośny itp. podzielność jej polega na tym, że podczas przekazu informacji nie następuje jej utrata. Informacja jest zasobem
niewyczerpywanym, tzn. że eksploatacja jej nie jest całkowicie możliwa, ponieważ jest ona ciągle uaktualniana przez jej użytkowników2.
Komunikowanie jest niezbędną istotą wszystkich czynności
człowieka. Jest to naturalny proces w życiu człowieka, który podlega
samoistnemu i wyuczonemu kształtowaniu, za pomocą otoczenia.
Istotą komunikowania jest obcowanie z ludźmi i ze światem. Proces
komunikacji składa się z jej uczestników, czyli nadawcy i odbiorcy,
komunikatu, nośnika przekazu, szumów i sprzężenia zwrotnego3.
Konflikt-pochodzi od łacińskich słów conflictus i confligre, co
oznacza zderzenie. Jest to zetknięcie się co najmniej dwóch sprzecznych interesów całkowicie nieakceptowane przez jej uczestników
dotyczy: celów, koncepcji oraz poglądów w określonym czasie i
miejscu4.

1

S. Gregorczyk, M. Romanowska, A. Sopińska, P. Wachowiak, Przedsiębiorczość bez tajemnic, WSiP, Warszawa 2002, s.32.
2
H. Milewska, Sztuka porozumiewania się rola mediów, Wyższa Szkoła
Administracyjno-Społeczna, Warszawa 2008, s.12.
3
M. Sokołowski, Rewolucja w komunikacji wprowadzenie do medioznastwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa
2010,s. 36-37.
4
Wyższa Szkoła Humanistyczna, Rozwiązywanie konfliktów materiały
szkoleniowe http://kreatywni.wsptwp.eu/wpcontent/uploads/2010/10/ROZWI%C4%84ZYWANIEKONFLIKT%C3%93W-materia%C5%82y-szkoleniowe.pdf (10.03.2017).
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Rysunek1: Droga komunikatu od nadawcy do odbiorcy

Źródło: opracowanie własne na podstawie S. Gregorczyk, M. Romanowska, A. Sopińska, P. Wachowiak, Przedsiębiorczość bez tajemnic,
WSiP, Warszawa 2002, s.32.
Wykres 1

Najczęściej stosowana forma
komunikacji

4%

20%
Rozmowa bezpośrednia
Rozmowa za pośrednictwem internetowych komunikatorów
44%
32%

Źródło: badania własne

Jak wynika z przeprowadzonych badań najczęściej stosowaną
formą komunikacji przez respondentów jest komunikacja bezpośrednia, natomiast najrzadziej są informacje przesyłane drogą mailową i
smsową. Najczęściej stosowaną formą komunikacji jest komunikacja
bezpośrednia według 22 respondentów (44%), nieco rzadziej stosowana jest komunikacja za pośrednictwem komunikatorów przez 16
respondentów(32%). Wielu swoich zwolenników posiada także rozmowa telefoniczna 10 osób(20%). Natomiast komunikację mailową i
smsową stosuje najmniejsza część respondentów, bo zaledwie 2 osoby(4%).
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Wykres 2

Najlepsza forma komunikacji
4%0%

96%

Komunikacja
bezpośrednia
Rozmowa
telefoniczna
Inne

Źródło:badanie własne
Wykres 3

Źródło: badanie własne

W dobie technologii według badań nadal najlepszą formą komunikacji według młodych ludzi jest komunikacja werbalna, czyli
rozmowa telefoniczna oraz rozmowa bezpośrednia, pozostałych
opcji respondenci nie brali pod uwagę . W badaniach 48 osób jednogłośnie udzieliło odpowiedzi, że komunikacja bezpośrednia jest najlepszą formą porozumiewania się, natomiast zaledwie 2 osoby spośród respondentów uznały, że to rozmowa telefoniczna jest najlepszą
możliwością komunikacyjną. Natomiast najczęstszą formą rozwiązywania konfliktów stosowaną przez 44 osoby czyli 88% jest rozmowa bezpośrednia. Dużo mniej zwolenników posiada rozmowa
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smsowa, mailowa oraz listowna, ponieważ tylko 3 respondentów
(6%) odpowiedziało, że najczęściej w taki sposób rozwiązują zaistniałe konflikty.1(2%) osoba ankietowana najczęściej rozwiązuje
konflikty za pomocą komunikatorów internetowych, natomiast
2(4%) osoby za pomocą rozmowy telefonicznej.
Można wyróżnić następujące bariery komunikacyjne;
• Emocje
• Odległość
• Brak uwagi skupienia oraz zaangażowania w rozmowę
• Upór i uznawanie słuszności wyłącznie swoich argumentów
• Bezpodstawna krytyka
• Zakłócenia( szum, hałas)5.

Wykres 3

Źródło: badanie własne

Według respondentów największą barierą komunikacyjną są
emocje 34%(, natomiast żaden z respondentów nie zaznaczył opcji
inne. Najmniej znaczący wpływ posiada krytyka. Następnymi bardzo
ważnymi elementami utrudniającym komunikacje jest brak skupienia
oraz zaangażowania w rozmowę odbiorcy, a także uznawanie słuszności wyłącznie swoich argumentów i racji, co ciekawe odległość i
zakłócenia słuchowe typu szumy i hałasy nie utrudniają komunikacji
5

A. Leigh, M. Maynard, Przeł. M. Gawlik-Małkowska, Komunikacja
doskonała, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1999 s. 8-35
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w sposób znaczący. Komunikacja, to przede wszystkim wzajemna
wymiana informacji. W komunikacji bezpośredniej najważniejsze
jest jasne, logiczne, skuteczne przekazywanie odczuć, a także myśli.
Podstawą dobrej komunikacji jest prawidłowy odbiór komunikatu6.
Błędy jakich należy unikać:
• brak pokory, przeświadczenie o tym, że wie się wszystko
najlepiej,
• brak sensownych treści do przekazania,
• emocje
• przerywanie rozmówcy,
• bardzo rozbudowane zdania - niezrozumiałe dla słuchacza,
• mówienie o rzeczach nieistotnych dla słuchacza ( zanudzanie go),
• egoizm oraz przechwałki,
• monolog nieangażujący odbiorcy w dyskusję,
• zbędne szczegóły,
• lekceważenie odbiorcy,
• ciągłe mówienie o sobie oraz użalanie się nad własnym losem,
• przenoszenie odpowiedzialności za popełnione błędy na kogoś innego.
Zakłócenia przekazu:
• nadmierna emocjonalność,
• ograniczone postrzeganie rzeczywistości przez pryzmat własnego punktu widzenia,
• nieprzemyślane wypowiedzi, nieodpowiedni dobór słów,
• nieodpowiednio dobrana symbolika7.
Komunikacja werbalna cele, zachowania, poziomy, style
komunikowania i wpływ umiejętności słuchania
Czynniki pomagające w komunikacji werbalnej:8
• mówienie głośno i wyraźnie, aby odbiorca był w stanie
wszystko usłyszeć,
• robienie odstępów pomiędzy zdaniami momentami milczenia,
6

Ibidem, s.8-53
A. Wiszniowski, Sztuka mówienia, Wideograf, Katowice 2003, s. 10.
8
Ch. Newton, Udane spotkanie czyli jak zaoszczędzić czas i osiągnąć
wyznaczony cel, ARTE, Warszawa 2000,s.131-133.
7
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• jasny, konkretny język,
• precyzja wypowiedzi,
• rzeczowy przekaz,
• przemyślane wypowiedzi,
• asertywność.
Asertywność –pojęcie postawy zgodnej z własnymi odczuciami jednocześnie nie naruszając praw innych ludzi. Wyrażenie
swojej opinii w sposób stanowczy, ale równocześnie nieagresywny.
W asertywnym wypowiadaniu się pomaga umiejętność negocjacji,
ale również umiejętność zwalczania konfliktów, czyli umiejętność
obrony własnego zdania i własnych interesów9.
Elementy procesu komunikowania się:
• nadawca, odbiorca, warunki przekazu informacji,
• komunikat, informacja, emocje,
• przekaz,
• zakłócenia komunikacji,
• zewnętrzne (czynniki atmosferyczne, natężenie dźwięku,
problemy słuchowe),
• wewnętrzne ( odczucia, emocje),
• reakcja odbiorcy na komunikat (odpowiedź)10.
Bardzo ważna podczas rozmowy z odbiorcą jest parafraza. Parafraza-sprawdzenie przez odbiorcę czy odpowiednio zrozumiał treść
jaką przekazał mu nadawca komunikatu. Parafraza jest bardzo istotna, ponieważ dzięki niej można uniknąć wielu konfliktów i nieporozumień, jeżeli interpretacja komunikatu przez odbiorcę jest niewłaściwa pozwala to na wyjaśnienie niejasności, a także demonstruje
zainteresowanie oraz zaangażowanie odbiorcy w rozmowę11.
Cele komunikacji:

9

Ibidem.
J. Ćwiklińska, Skuteczna komunikacja w biznesie [w:] Komunikacja
interpersonalna w biznesie, M. Neymann (red) Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005, s.37.
11
K. Balwajder, Komunikacja Konflikty Negocjacje w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998, s.18.
10
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• zdobywanie, poszerzanie wiedzy i zakresu informacji oraz
ich przekaz;
• zdobycie uwagi odbiorców;
• zdobycie aprobaty swoich pomysłów;
• osiągnięcie celów;
• rozrywka;
• zacieśnianie więzi;
• prezentowanie siebie i poznawanie innych;
• wpływanie na zachowanie innych12.
Zachowania werbalne
Rodzaje komunikatów werbalnych:
• formalne (konferencje, spotkania biznesowe, rozmowy z
przełożonym)
• nieformalne (pogawędki, żarty, plotki)
Formalne - rozmowy o charakterze wzniosłym, patetycznym,
mająca szersze grono odbiorców, rozmówcy niekoniecznie się znają,
rozmowy o charakterze wiążącym, stosowane są zwroty grzecznościowe, wystąpienia publiczne. Nieformalne – wstępują wówczas,
gdy rozmówcy się znają i łączy ich nić porozumienia, grono odbiorców jest wąskie. Odbiorca sam określa do kogo kierowana ma być
informacja, w odpowiednim dla niego czasie i miejscu. Rozmowa
nieformalna ma charakter niezobowiązujący, swobodny i naturalny13.
Wyróżnia się 3 poziomy rozmowy fatyczny, instrumentalny,
oraz afektywny:
• poziom fatyczny - rozmowa towarzyska, swobodna pogawędka, tematy ogólne tzn. „bezpieczne”, w których żadna ze stron
nie angażuje się emocjonalnie, są to tematy dotyczące bieżących
wiadomości, sportu, kultury oraz warunków atmosferycznych, na
tym poziomie komunikują się osoby, które darzą się wzajemną niechęcią oraz te które się nie znają, ale również znajomi w początkowej fazie rozmowy. Rozmowa fatyczna jest kluczowym etapem,
który decyduje czy rozmowa rozwinie się na inne tory, jeżeli roz12

A. Wiszniowski, Sztuka mówienia, Wideograf, Katowice 2003, s. 10.
D. Johnson, Umiejętności interpersonalne i samorealizacja, Polskie
Towarzystwo psychologiczne Studium Pomocy Psychologicznej, Warszawa, 1985, 8-45.
13
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mówcy nie przejawiają chęci wzajemnej komunikacji podczas rozmowy fatycznej, to rozmowa nie potrwa długo oraz nie ma szans się
rozwinąć;
• poziom instrumentalny - rozmówcy komunikują się ze sobą
w sposób chłodny, pozbawiony emocji, przekazują sobie komunikaty
w celu realizacji wspólnego niekoniecznie własnowolnego zadania.
Rozmowy mają charakter formalny (najczęściej w pracy);
• poziom afektywny – pełne zaangażowanie rozmówców w
rozmowę, bardzo dobra wzajemna znajomość i silna więź rozmówców, głęboka relacja, zaangażowanie uczuciowe oraz emocjonalne,
wyrażanie swoich poglądów, emocji, uczuć, opinii, przykładem takich rozmów są rozmowy przyjaciół oraz rodziny.
W komunikacji interpersonalnej niezbędna jest umiejętność
słuchania oraz otwartość nadawcy do przekazywania swoich myśli,
odczuć, otwartość jednak powinna być adekwatna do aktualnych
warunków, aby nie postawić odbiorcy w niezręcznej sytuacji, ale
również nie urazić jego uczuć14.
Style komunikowania się:
 Dyrektywny – osoba posiadająca ten styl komunikowania
się charakteryzuje się następującymi cechami:
• Jest pewna siebie, stanowcza, bezpośrednia, kłótliwa, silna
psychicznie, zdecydowana, niecierpliwa, uparta i wytrwała, niezależna, lubiąca wyzwania i rywalizację, mało wrażliwa, zdeterminowana, ale również odpowiedzialna zarówno za siebie, jak i za innych
• Posiada umiejętności kierownicze, jest dobrym liderem;
• Samodyscyplina jest jej domeną;
• Dąży do szybkiej realizacji powierzonych zadań, oraz osiągania sukcesów; nie słuchając przy tym rad;
• Nie boi się kontaktu wzrokowego, jednak nie jest dobrym
słuchaczem; charakteryzuje ją mocny i zdecydowany uścisk dłoni;
• Ma ściśle określony plan pracy;
• Posiada duży dystans do otoczenia;
• Jest oficjalna, mówi formalnym tonem, głośno i zdecydowanie szybciej niż przedstawiciele innych stylów komunikacji.
14

Ibidem.
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 Afektywny- osoba posiadająca ten styl komunikowania się
charakteryzuje się następującymi cechami:
• Przyjazna, otwarta, towarzyska, impulsywna, spontaniczna,
zdecydowana, rozmowna, krytyczna zarówno wobec siebie jak i
innych, nadpobudliwa, posiada bujną wyobraźnie i jest kreatywna;
• Lubiąca zwracać na siebie uwagę i być w centrum zainteresowania, jednocześnie umiejąca motywować innych do działania,
lubiąca szybkie tępo życia oraz działanie na pełnych obrotach, jest
szczęśliwa nieustannie wykonując jakieś czynności i podejmując
nowe działanie;
• Posiada niesamowitą siłę perswazji, dzięki poszukiwaniu
przyjaźni;
• Podejmuje szybko decyzje, nie interesuje się szczegółami
tylko ogółem, czyli zarysem sytuacji;
• Podczas przywitania, uścisku macha rytmicznie dłonią;
• Mówi głośno, intonuje głosem, akcentuje konkretne zagadnienia.
 Uważający-osoba posiadająca ten styl komunikowania się
charakteryzuje się następującymi cechami:
• Towarzyska, otwarta, pomocna, przyjacielska, niezawodna,
opiekuńcza, bezkonfliktowa, skryta, kompromisowa, empatyczna,
godna zaufania, pomocna, sentymentalna, rodzinna;
• Nie lubi zmian, jednak uwielbia pracę zespołową i w niej się
realizuje;
• Koloryzuje, upiększa rzeczywistość, nie mówi całej prawdy,
mówi tylko to co nie jest szkodliwe dla panującej atmosfery, nie
potrafi walczyć o swoje cele, rezygnuje z nich w celu uniknięcia
konfliktów;
• Jest to typ osobowości, która ceni przyjaźń oraz drugiego człowieka przez to jest dobrym słuchaczem w wyniku czego jedna sobie
ludzi, na powitanie się przytula, nie posiada dystansu do innych;
• Mówi wolno, spokojnie, jest cierpliwa, powolna, wręcz
flegmatyczna.
 Analityczny-osoba posiadająca ten styl komunikowania się
charakteryzuje się następującymi cechami:
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• obiektywna, dokładna, precyzyjna, uparta, zdroworozsądkowa, ciekawa świata, skryta, zamknięta w sobie, aspołeczna, pedantyczna, rzeczowa, zorganizowana, kompetentna, bezpośrednia,
szczegółowa, zachowawcza, indywidualistka;
• podejmuje decyzje spokojnie, bez emocji, doskonale radzi
sobie z przeciwnościami losu i problemami, dąży do zamierzonego
celu, nie potrzebuje ludzi do efektywnego realizowania powierzonych zadań;
• największe znaczenie mają nawet najdrobniejsze szczegóły,
dlatego długo trwa proces podejmowania decyzji, przekłada jakość
ponad uczucia i emocje, przez co nie okazuje empatii i wrażliwości,
najważniejsze są dla niej fakty;
• lubi porządek i jest zorganizowana, nie okazuje uczuć, stara
się unikać dotyku;
• dobry jako mówca, mówi krótko, bez intonacji głosowej.
Bardzo ważna w komunikacji interpersonalnej jest umiejętność przyznania się do błędu, ale również szczerość, wzajemny szacunek,
swoboda wypowiedzi, wzajemna akceptacja, a także umiejętność
wychodzenia z sytuacji konfliktowych15.
Rysunek 2 .Różnice pomiędzy pozornym, a aktywnym słuchaniem
Słuchanie aktywne
Słuchanie pozorne
• Słuchanie i pojmowanie argu- • Niesłuchanie lub nierozumienie
mentów
nadawcy
• analiza przemyśleń rozmówcy
• brak analizy rozważań rozmówcy
• podejście obiektywne i subiek- • egoistyczne spojrzenie na sytutywne do sytuacji
ację, w celu wyrażenia swojej opinii
• Umiejętność streszczenia roz- • Brak umiejętności streszczenia o
mowy
czym była rozmowa
• Brak lęku i obaw dotyczących • rozmowa oparta na lęku z powodu
odrzucenia, wzajemne zaufanie
możliwego odrzucenia lub krytyki
• Słuchanie całokształtu komuni- • orientacja na strzępkowej części
katu wypowiedzi
informacji
• orientacja na rozmówcy i infor- • orientacja na własnych planowamacji
nych wypowiedziach
15

K. Balawajder, Komunikacja konflikty negocjacje w organizacji… op.
cit, s.19-60.
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• Informacje nadawcy mają szczególne znaczenie i są na bieżąco
dokładnie analizowane
• Brak analiz zagrażających rozmówcy
• Troska o nadawcę i zainteresowanie jego informacją, oraz jego
cele
• Bycie sobą

• Brak przywiązania uwagi do
komunikatu nadawcy, brak dokładnych analiz
• Przekształcenie treści na niekorzyść nadawcy, poszukiwanie jego
słabych stron
• Słuchanie informacji tylko po to
by móc się wypowiedzieć, troska o
własne cele
• Kreowanie się na kogoś, kim się
nie jest, tylko po to, by rozmówca
miał satysfakcje
• egoizm
• porozumienie wywołane na
skutek wcześniejszej konfrontacji
• nieprawidłowe wnioski spowodowane oceną subiektywną
• ,,dobre rady” niekoniecznie
korzystne dla rozmówcy
• narzucenie odczuć i opinii

• empatia
• porozumienie (obie strony się
rozumieją bez spornie)
• prawidłowe wnioski spowodowane oceną obiektywną
• propozycje, możliwości rozwiązania problemów
• nadawca sam formułuje treść
swoich wniosków
• pozwolenie na mówienie roz- • niemożliwość
wypowiedzenia
mówcy
się rozmówcy
• dialog niosący za sobą korzyści, • dialog pozbawiony najmniejszew postaci odpowiednich wniosków i go sensu, niedochodzący do żadumiejętności
nych wniosków
Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Mckay, M. Davis, P.
Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2001,s.14-15.

Podsumowanie
Komunikacja interpersonalna jest bardzo rozbudowanym pojęciem, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ludzi
w społeczeństwie. Najbardziej docenioną formą komunikacji jest
komunikacja werbalna o kontakcie bezpośrednim. W odpowiedniej
komunikacji pomaga wyzbycie się emocji oraz umiejętność skupienia się treści komunikatu nadawcy, oraz umiejętność aktywnego
słuchania. Znajomość podstawowych mechanizmów komunikacji i
powodów jej zakłócenia tzw. barier, a także styli komunikacji pomoże uniknąć wielu konfliktów. Umiejętność aktywnego słuchania

72

ogrywa znaczącą rolę w komunikacji. Należy pamiętać, że komunikacja jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia i to tylko od nas
zależy w jaki sposób się komunikujemy. Umiejętności komunikacyjnych nabywamy przez całe nasze życie. Aby stosować właściwą
komunikacje należy wyeliminować wszelkie bariery, które mogą
nam utrudnić uzyskanie porozumienia. Brak umiejętnej komunikacji
może doprowadzić do upadku cywilizacji poprzez wojny może
zniszczyć całkowicie naszą cywilizacje dlatego komunikacja międzyludzka jest tak ważnym aspektem w życiu ludności.
Streszczenie
Artykuł zawiera definicje komunikacji, informacji, konfliktu,
także wyszczególnione bariery komunikacyjne, oraz wyniki badań
pochodzące z ankiety, w której brało udział 50 osób w wieku od 18
do 25 roku życia dotycząca najpopularniejszej i najlepsza formy
komunikacji, a także najtrudniejszych i najbardziej groźnych barier
komunikacyjnych, najważniejsze pojęcia związane z komunikacją
słowną, oraz aktywnym słuchaniem odbiorcy informacji. W artykule
również można znaleźć co pomaga w komunikacji werbalnej, czym
charakteryzuje się asertywność, najważniejsze elementy procesu
komunikowania się, oraz jego cele ale również style jakie reprezentują rozmówcy i czym się charakteryzują. Dzięki zamieszczonej treści można poznać samego siebie i zorientować się jaki styl komunikowania się jest reprezentowany przez nas samych oraz nasze najbliższe otoczenie. W artykule wyszczególnione są 3 poziomy rozmowy fatyczny, instrumentalny i afektywny, które są uzależnione od
stopnia zażyłości oraz znajomości rozmówców, oraz wzajemnej chęci rozmowy.
Słowa kluczowe: komunikacja, nadawca, odbiorca, informacja
Summary
The article contains definitions of communication, information, conflict, also listed communication barriers, and test results
from the survey, in which participated 50 people ranging in age from
18 to 25 years of age for the most popular and the best form of communication, as well as the most difficult and dangerous communication barriers the most important concepts related to verbal communication, active listening, and recipient information. The article can
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also be found helping in verbal communication, which is characterized by assertiveness, the most important elements of the process of
communication, and its objectives but also styles which represent the
caller and what are their characteristics. Thanks to publish content,
you can get to know yourself and figure out what style of communication is represented by ourselves and our surroundings. The article
lists the three levels of conversation actual, instrumental and affective, which are dependent on the degree of familiarity and knowledge
of the caller, and mutual willingness to talk.
Keywords: communication, sender, recipient, information
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Modyfikacje epigenetyczne – alternatywa dla GMO?
1. Wprowadzenie
Wraz z rozwojem technologicznym, zwiększa się jakość życia
społeczeństwa oraz nasze możliwości. Niestety poza dobrodziejstwami pojawiają się również nowe zagrożenia i dylematy. W obszarze nauk przyrodniczych jednym z takim obosiecznych wynalazków
stały się modyfikacje genetyczne. Modyfikacje takie mogą znaleźć
zastosowania w bardzo wielu dziedzinach życia: ludzkim zdrowiu,
mikrobiologii, hodowli zwierząt i roślin. Niniejsza praca traktować
będzie przede wszystkim o ostatnim z wymienionych aspektów, z
położeniem nacisku na modyfikacje genetyczne roślin i ich możliwą
alternatywę – modyfikacje epigenetyczne.
2. GMO – definicja, argumenty za i przeciw
Rozważania warto zacząć od przywołania definicji organizmów GMO (ang. genetically modified organism – organizm zmodyfikowany genetycznie). W literaturze określa się je jako: organizmy, których genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych lub zmiany
istniejących1. W przypadku „klasycznych” GMO (a takich będzie
mowa w niniejszej pracy) zmiany te polegają na wklejeniu w genom
jednego organizmu materiału genetycznego innego organizmu2, np.
wstawienie genów pochodzących od meduzy do genomu szczura3.
Manipulacje takie budzą wątpliwości i obawy części społeczeństwa.

1

A. Anioł i wsp., Organizmy genetycznie zmodyfikowane. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań
2007, s. 24.
2
W. Wojtasik., Czy powstaną nowe opatrunki z lnu? Przegląd Uniwersytecki (Uniwersytet Wrocławski) 2014:2(212), s.30-31.
3
D. L. Parsell. Fluorescent Mice Herald Gene-Transfer Breakthrough.
National Geographic News, January 2002:11, 2002 (published online).
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Wśród argumentów używanych przez przeciwników GMO
wymienić można:
- obniżenie certyfikatów upraw ekologicznych – przy społecznym uznaniu, że produkty GMO są niższej jakości – jeśli będą one
powszechne, właściciele upraw ekologicznych mogą stosować mniej
restrykcyjne normy i tendencja może rozszerzyć się również na inne
aspekty upraw;
- uzależnienie ekonomiczne rolników – w przypadku GMO
może się zdarzać, że pożądane cechy nie będą dziedziczone przez
organizmy potomne (lub tylko część potomstwa je odziedziczy).
Możliwe jest również skonstruowanie takich odmian (u których będzie zachodziła opisana wyżej utrata cech) celowo przez człowieka.
Ma to zabezpieczyć interesy firm produkujących materiał siewny,
jest jednak niekorzystne dla rolników – będą musieli co roku kupować nasiona tych samych odmian, używanie otrzymanych samodzielnie nasion nie będzie wchodziło w grę. Ponadto, jeśli okoliczni
rolnicy będą używali GMO, inni też będą odczuwali taką presję, aby
móc z nimi konkurować;
- wypieranie odmian tradycyjnych przez przypadkowe krzyżowanie z GMO – formy dzikie i tradycyjne odmiany roślin zwykle
mogą swobodnie krzyżować się z odmianami GMO należącymi do
tego samego gatunku (warto jednak zauważyć, że są też możliwości
konstruowania sterylnych, bezpłodnych odmian, aby temu zapobiegać). Przez takie krzyżowanie zachodzi przepływ genów między
zmodyfikowanymi organizmami a tymi nie poddawanymi działaniu
inżynierii genetycznej. Powstałe w ten sposób mieszańce mogą być
bardziej żywotne i silniejsze niż niemodyfikowane formy rodzicielskie i dlatego mogą je wypierać. Formom naturalnym może być
trudno przetrwać. Co więcej w wyniku przypadkowego krzyżowania
mogą powstawać również tzw. super-chwasty, chwasty ze zmodyfikowanymi genami, pomagającymi im lepiej radzić sobie z wyzwaniami środowiska i niekorzystnymi czynnikami – w konsekwencji
ich wyplenienie będzie jeszcze trudniejsze;
- trudne do określenia skutki GMO w przyszłości – modyfikowanie materiału genetycznego organizmów żywych budzi największe obawy ze względu na wątpliwości jakie mogą być tego konsekwencje. Pierwszym z obszarów jaki budzi obawy są niekontrolo-
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wane zmiany w środowisku opisane powyżej (np. super-chwasty),
drugim ludzkie zdrowie. Niektóre z badań sugerują szkodliwy wypływ żywności GMO dla naszych organizmów4, nie są one jednak
powszechnie uznawane, ze względu na popełnione podczas ich prowadzenia błędy metodologiczne5.
Poza argumentami przeciwników GMO, należy również
przedstawić kilka argumentów ich zwolenników:
- produkowanie bardziej odpornych odmian roślin – rośliny
odporne na choroby czy szkodniki per se, przez właściwości zakodowane w ich materiale genetycznym pozwolą na znaczne ograniczenie zużycia pestycydów i środków ochrony roślin, to z kolei
zmniejszy zanieczyszczenie środowiska. Ponadto zmniejszone zostaną straty plonów;
- używanie GMO w medycynie – jeden z najważniejszych argumentów i w zasadzie trudny do obalenia: GMO umożliwia nam
sposoby leczenia, które w innych wypadkach byłyby bardzo trudne
lub wręcz niemożliwe. Jako przykład można podać leczenie cukrzyków. Dawniej konieczną dla nich insulinę otrzymywało się z trzustek
bydła lub trzody chlewnej6, nie potrzeba szerszych opisów, aby
uzmysłowić sobie jak kosztowny i trudny był to proces, a w konsekwencji jakie były możliwości terapii. Innym, jeszcze bardziej
przejmującym przykładem byli chorzy na karłowatość (somatotropinową niedoczynność przysadki) – potrzebny im hormon wzrostu
uzyskiwano z preparowania mózgów zmarłych dawców (innych
ludzi)7. GMO umożliwiło rozwiązanie tego typu problemów – przez
umieszczenie genu ludzkiej insuliny czy hormonu wzrostu w genomie bakterii. Dzięki temu można wręcz masowo hodować w laboratoriach takie zmodyfikowane bakterie, a następnie uzyskiwać z nich
4

G. E. Seralini i wsp., Long term toxicity of a Roundup herbicide and a
Roundup-tolerant genetically modified maize. Food and Chemical Toxicology 2012:50(11), s.21-31.
5
K. Lisowska i A. J. Cortez., Kontrowersje wokół długoterminowych
badań Gillesa-Erica Séraliniego nad bezpieczeństwem zdrowotnym kukurydzy GMO. Studia Ecologiae et Bioethicae UKSW 2014:12(3), s.33-54
6
S. Hornostaj (2012), GMO? Na zdrowie! Focus (published online).
7
R. Krysiak i B. Okopień., Somatotropinowa niedoczynność przysadki
mózgowej w wieku dorosłym. Przegląd Lekarski 2007:64(9), s.583-589.
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potrzebne ilości związków chemicznych. Warte podkreślenia jest, że
nie obserwuje się skutków ubocznych leczenia takimi związkami
oraz, że jest to obecnie powszechnie stosowana praktyka8;
- przyspieszenie postępu technologicznego – umieszczanie
genów jednych organizmów u innych może pozwalać na zupełnie
nowe możliwości, np. masowe uzyskiwanie substancji chemicznych
wcześniej bardzo trudnych do otrzymania (np. opisanych wyżej leków) czy organizmów o bardzo korzystnych cechach – np. ulepszanie odmian używanych do fitoremediacji9 (czyli rośliny pobierających z podłoża bardzo duże ilości metali ciężkich, przez co oczyszczają środowisko, ale później można także wyizolować z ich ciał te
metale i wykorzystać do celów przemysłowych).
3. Przykłady modyfikacji genetycznych występujących w naturze
Przy argumentach zwolenników GMO warto zauważyć, że
używane przez ludzi metody inżynierii genetycznej w dużej mierze
opierają się na obserwacji natury. W samej przyrodzie zachodzą procesy modyfikacji materiału genetycznego jednych organizmów przez
inne. Używają ich głównie bakterie i wirusy (co prawda kwestia przynależności wirusów do świata ożywionego jest dyskusyjna, jednak nie
są też stricte nieożywione, stąd nazywane są na potrzeby pracy organizmami żywymi). Skutki takich modyfikacji mogą być postrzegane
przez ludzi jako pozytywne lub negatywne, jednak patrząc z perspektywy samego oddziałującego organizmu odnosi on korzyść i osiąga
zamierzony skutek, a same procesy modyfikacji genetycznych bezsprzecznie są obecne w naturze od odległej przeszłości.
Spośród bakterii potrafiących modyfikować genom innego organizmu można wymienić Agrobacterium rhizogenes i Agrobacterium tumefaciens. Są to wolnożyjące bakterie glebowe, kiedy jednak
wnikną do tkanek rośliny, np. przez miejscową ranę, transformują
komórki gospodarza – przekazują im część swojego materiału gene8

J. Kocik., Biotechnologia a bioterroryzm - jak nie zepsuć dobroczynnych owoców badań nad organizmami zmodyfikowanymi. Kosmos 2007:56,
s.233-236.
9
A. Anioł i wsp., Organizmy genetycznie zmodyfikowane. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań
2007, s. 24.
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tycznego. Takie transformowane komórki zaczynają rosnąć jako
guzowate narośla (na korzeniach lub szyjce korzeniowej – zależnie
od gatunku). Narośla te stają się siedliskiem bakterii, roślina w tym
związku nie odnosi korzyści, a wręcz ponosi straty – jest to więc
przykład pasożytnictwa10. Z układem symbiotycznym mamy z kolei
do czynienia w przypadku bakterii brodawkowych tworzących brodawki na korzeniach roślin motylkowych (fasola, groch, łubin, soja
itd.). Zachodzi tutaj analogiczny proces, jednak obie strony odnoszą
korzyści z tego związku – bakterie otrzymują schronienie i część
substancji pokarmowych wytworzonych przez roślinę, z kolei roślina
otrzymuje przyswajalne związki azotu, potrzebne jej do funkcjonowania. Bakterie brodawkowe potrafią wiązać azot atmosferyczny
(czego nie potrafią rośliny), czym znacznie ułatwiają swoim gospodarzom rozwój11.
Ostatni przykład naturalnych modyfikacji genetycznych dotyczy człowieka i wirusa brodawczaka (Human papillomavirus, HPV).
Wirus ten powoduje u ludzi w najłagodniejszym przypadku powstanie brodawek, ale może również doprowadzać do rozwoju nowotworów. Uważa się, że większość zarażeń wirusem jest przemijająca, ale
po wniknięciu do komórki może on też na stałe wbudować swój
genom do naszego materiału genetycznego i pozostać tam uśpiony
przez długi czas, uaktywniając się pod wpływem osłabienia odporności gospodarza12.
W debacie na temat GMO trudno o jednoznaczną ocenę. Liczni specjaliści i uznane autorytety przekonują, że nie ma powodu do
obaw, powołując się na rzeczowe i przekonujące dowody. Jednocześnie ciągle istnieje grupa osób nieprzekonanych, jako jeden z największych argumentów powołując się na fakt, że życie potrafi zaskakiwać i nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. Debata
10

K. Hnatuszko-Konka i wsp., Transformacja roślin za pomocą Agrobacterium rhizogenes. Postępy Biologii Komórki 2009:36(25), s.189-200.
11
S. Martyniuk., Naukowe i praktyczne aspekty symbiozy roślin
strączkowych z bakteriami brodawkowymi. Polish Journal of Agronomy
2012:9, s.17–22.
12
A. Skrajna i wsp., Zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego –
współczesne metody diagnostyczne. Current Gynecologic Oncology 2010:8
(1), s.40-46.
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będzie prawdopodobnie jeszcze długo trwała, a organizmy GMO
wzbudzać wątpliwości przynajmniej u części społeczeństwa. W
ostatnich latach pojawiła się zaś interesująca alternatywa dla GMO –
modyfikacje epigenetyczne13.
4. Pojęcie epigenetyki
Epigenetyka jest stosunkowo młodą dziedziną nauki. Zajmuje
się dziedzicznymi zmianami funkcji genów, które zachodzą niezależnie od zmian w sekwencji DNA14. Jest rodzajem „drugiego kodu”,
regulującego sposób wykorzystania informacji genetycznej. Relację
genetyki do epigenetyki niektórzy przedstawiają za pomocą obrazowego porównania. Jeśli informację genetyczną (i zajmującą się nią
dziedzinę – genetykę) przedstawić jako książkę kucharską, informacja epigenetyczna (i poświęcona niej epigenetyka) będzie sposobem
wykorzystywania zawartych w niej informacji, np. systemem zakładek – które przepisy, jak często, w jakiej kolejności, ile razy zostaną
wykorzystane.
Epigenetyka odgrywa bardzo ważną rolę w różnorodnych
aspektach życia. Jest niezbędna np. podczas rozwoju osobniczego
organizmów. Spektakularnym przykładem są motyle. Podczas swojego życia funkcjonują jako gąsienice, poczwarki i imago (forma
dorosła). Cały czas posiadają jednak ten sam materiał genetyczny,
zmienia się tylko sposób jego wykorzystania na poszczególnych
etapach życia15. Podobny proces zachodzi u ludzi – od komórki jajowej, przez zarodek, płód, przez narodziny i dorastanie człowieka,
forma naszego organizmu bardzo się zmienia, odpowiadają za to
procesy epigentyczne16.
13

W. Wojtasik., Czy powstaną nowe opatrunki z lnu? Przegląd Uniwersytecki (Uniwersytet Wrocławski) 2014:2(212), s.30-31.
14
M. M. Gabryelska., DNA – cząsteczka, która zmieniła naukę. Krótka
historia odkryć. Nauka 2009:2, s.11-134.
15
N. S. Robertson, Chemical biology tools to explore the activities and
mechanisms of Class I HDAC corepressor complexes. Doctoral dissertation,
Department of Chemistry, University of Leicester 2016.
16
A. Dembińska-Kieć., Pamięć metaboliczna” - epigenetyczne modyfikacje materiału jądrowego jako przyczyna powikłań cukrzycy. Diagnostyka
laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2015:47(3), s.263-268
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Mechanizmy epigenetyczne uczestniczą również w przystosowywaniu się organizmów do zmieniających się warunków środowiska. Współczesne badania pokazują, że przez zmiany sposobu
życia (np. diety, aktywności fizycznej, a nawet podejścia do życia –
optymistycznego czy pesymistycznego) możemy zmieniać nasz epigenom, a przez to do pewnego stopnia zmieniać właściwości naszego
ciała i polepszać zdrowie. Ponadto zmiany epigentyczne mogą być
dziedziczone, dlatego zarówno przez nasz styl życia wpływamy na
cechy naszych potencjalnych, przyszłych dzieci i wnuków, jak i sami
jesteśmy w pewnej części determinowani przez doświadczenia naszych przodków. Wykazały to m.in. badania przeprowadzone na
dzieciach poczętych w Holandii podczas okresu głodu w czasie II
wojny światowej. Ludzie ci cechowali się zwiększoną masą ciała i
zawartością tkanki tłuszczowej, z wielką trudnością reagującą na
leczenie czy odchudzanie, w porównaniu do ludzi, którzy zostali
poczęci w lepszych czasach17. Z ewolucyjnego punktu widzenia ma
to duży sens – jeśli matka cierpiała z powodu dużego głodu, natura
rozsądnie wyposaża jej dzieci w środki zaradcze – tendencje do
zwiększonego magazynowania tłuszczu. Niestety to, co jest użyteczne w przyrodzie, nie zawsze okazuje się korzystne w naszych, ludzkich realiach.
5. Mechanizmy działania procesów epigenetycznych
Procesy epigenetyczne mogą zachodzić dzięki 3 głównym
grupom mechanizmów:
- metylacji DNA,
- posttranslacyjnych modyfikacjom histonów (acetylacja, fosforylacja, metyzacja, ubikwitynacja i koniugacja z cząsteczkami SUMO),
- działaniu small RNA (małych RNA)18.
Dokładny opis wszystkich tych mechanizmów musiałby być
bardzo obszerny, a nie jest stricte tematem tego opracowania, dlate17

T. Spector, Jednakowo odmienni. Dlaczego możemy zmieniać swoje
geny. Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2015.
18
M. Dmitrzak-Węglarz i J. Hauser., Mechanizmy epigenetyczne w chorobach psychicznych i zaburzeniach funkcji poznawczych. Psychiatria
2009:6(2), s.51–60.
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go ograniczę się jedynie do krótkiego przybliżenia mechanizmu działania poszczególnych procesów.
Metylacja DNA polega ona na przyłączaniu cząsteczek – grup
metylowych – do cytozyn znajdujących się w łańcuchu DNA. Modyfikacja taka zmienia właściwości DNA, który wówczas w danym
metylowanym odcinku kondensuje, zostaje ciasno upakowany, stając
się niedostępny dla czynników transkrypcyjnych: taki fragment DNA
nie może być odczytany.
Kolejny z przykładów dotyczy histonów, białek na które nawinięte są nici DNA, tworząc chromatynę, która pod mikroskopem
elektronowym wygląda niczym sznur pereł, gdzie sznurem jest
DNA, a perłami nukleosomy. W zależności od modyfikacji chemicznych nukleosomów, możliwa staje się regulacja ekspresji genów.
Odbywa się to na 3 sposoby. Pierwszy to regulacja struktury chromatyny (stopnia jej upakowania) przez co konkretne geny mogą być
mniej lub bardziej dostępne dla maszynerii molekularnej i w konsekwencji odczytane lub zablokowane. Drugi ze sposobów opiera się
na szlakach sygnałów biochemicznych, co skutkuje przyciąganiem
lub odpychaniem maszynerii transkrypcyjnej i remodelowaniem
chromatyny. Trzeci, ostatni sposób dotyczy zmian w ekspresji genów
oddziałujących na funkcję i zachowanie komórek w zależności od
warunków środowiska. W kwestii działania poszczególnych rodzajów modyfikacji histonowych: ich acetylacja, metylacja czy fosforylacja generalnie prowadzi do rozluźnienia struktury chromatyny i
zwiększenia dostępności transkrypcyjnej19.
Trzeci z epigenetycznych mechanizmów regulacji to small
RNA – pełnią one 2 funkcje: odpowiadają za utrzymywanie struktury chromatyny oraz za wyciszanie działania genów na jednym z dalszych poziomów ekspresji (poziom mRNA). W dużym skrócie mechanizm ich działania opiera się na wiązaniu cząsteczek mRNA (na
które przepisana została informacja genetyczna danego genu) z odpowiadającą mu, komplementarną cząsteczką RNA (small RNA).
Taka cząsteczka złożona z 2 nici RNA nie może dalej podlegać eks19

M. Dmitrzak-Węglarz i J. Hauser., Mechanizmy epigenetyczne w chorobach psychicznych i zaburzeniach funkcji poznawczych. Psychiatria
2009:6(2), s.51–60.
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presji i nie może powstać z niej białko, ponieważ mRNA zostaje
zniszczone. W ten sposób blokowane może być odczytywane konkretnych genów20.
5. Przykłady możliwości zastosowań modyfikacji epigenetycznych
Modyfikacje epigenetyczne w założeniu umożliwiałyby takie
modyfikacje organizmów żywych, gdzie polepszalibyśmy ich cechy,
ale co ważne – bez ingerencji w ich informację genetyczną, zmianie
podlegałyby tylko mechanizmy jej wykorzystania. Z tego względu
mogłyby budzić mniejsze obawy niż klasyczne organizmy GMO ze
zmienioną informacją genetyczną21.
Do tej pory przeprowadzono już wiele doświadczeń na polu
wykorzystania modyfikacji epigenetycznych w praktyce. Do bliższego opisu w niniejszym opracowaniu wybrano 3: niwelowanie efektów depresji inbredowej, modyfikację czasu kwitnienia oraz herbicydy RNAi.
5.1. Epigenetyka a depresja inbredowa
Przy przedstawieniu pierwszego z przykładów, najpierw warto
przybliżyć zagadnienie depresji inbredowej. Jest to zjawisko obniżonej żywotności organizmów żywych, jakie może pojawić się w wyniku inbredu (chowu wsobnego) – krzyżowania w pokrewieństwie. Z
sytuacją inbredu mamy do czynienia:
- w przyrodzie (m.in. w przypadku izolowanych populacji, np.
na wyspach, gdzie przedstawiciele populacji z konieczności nie mają
wielu partnerów rozrodczych);
- wśród roślin i zwierząt hodowanych przez człowieka – ludzie
nieraz krzyżowali i krzyżują blisko spokrewnione osobniki w celu
utrwalenia pożądanych cech, można w ten sposób uzyskać organizmy o korzystnym dla nas fenotypie (inbred nie zawsze jest niekorzystny), jednak bywa, że organizmy te cierpią z powodu innych

20

tamże
W. Wojtasik., Czy powstaną nowe opatrunki z lnu? Przegląd Uniwersytecki (Uniwersytet Wrocławski) 2014:2(212), s.30-31.
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wrodzonych cech, włączywszy niemożność poradzenia sobie w środowisku naturalnym22;
- a nawet wśród ludzi – np. w rodach królewskich, gdzie zawierano małżeństwa między krewnymi w interesach politycznych.
Doprowadzało to czasem po kilku pokoleniach nawet do wymarcia
dynastii, wskutek nakumulowania się szkodliwych cech. Taki los
spotkał Hasburgów hiszpańskich i egipską XVIII dynastię23.
Wyjąwszy pewne wyjątki zwykle inbred jest zjawiskiem niekorzystnym. Prowadzi bowiem do zubożenia różnorodności genetycznej wśród osobników i zwiększa prawdopodobieństwo pojawiania się kombinacji szkodliwych wariantów genów.
W przypadku roślin depresja inbredowa może manifestować
się w takich objawach jak: obniżony wzrost, mniejsze kwiaty i owoce, mniejsza liczba kwiatów i owoców, mniejsza zawartość chlorofilu w liściach, mniejsza odporność. Z rolniczego punktu widzenia są
to bardzo niekorzystne cechy. Nowe interesujące fakty odnośnie tego
problemu zostały dostarczone przez holenderski zespół Vergeer i
współpracowników24.
Przedmiotem badań była roślina Scabiosa columbaria (drakiew gołębia). Doświadczenia prowadzono na 2 typach populacji
występujących w naturze: inbredowanych i takich, gdzie zachodziło
normalne krzyżowanie (populacje otwarte). Wykazano, że osobniki z
inbredowanych populacji miały istotny statystycznie podwyższony
poziom metylacji DNA. Okazało się zatem, że osobniki dotknięte
inbredem nie tylko cechują się obniżoną różnorodnością genetyczną,
ale również mają mniejszą możliwość wykorzystywania tej informacji (zgodnie z opisanym wyżej mechanizmem działania – wyższy
poziom metylacji DNA oznacza większe odcinki DNA skondensowane i niedostępne transkrypcyjnie). Przeprowadzono również eksperyment, w którym sprawdzono co się stanie po chemicznym obni22

R. Stryjek i K. Modlińska., Proces udomowienia (ulaboratoryjnienia)
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2016:65(2), s.117-186.
23
E. Ya. Tetushkin., Genetic aspects of genealogy. Russian Journal of
Genetics 2011:47(11), s.1288–1306.
24
P. Vergeer i wsp., Evidence for an epigenetic role in inbreeding depression. Biology Letters 2012:8, s.798-801.
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żeniu poziomu metylacji DNA osobników inbredowanych. Po chemicznym spreparowaniu nasion, wysianiu ich i dalszej opiece, zaobserowano, że uzyskane osobniki pod względem wyglądu, fenotypu
praktycznie nie różnią się od osobników pochodzących z populacji
otwartych. Dowiodło to wielkiego znaczenia modyfikacji epigenetycznych dla żywotności organizmów żywych, zmieniło nasze postrzeganie depresji inbredowej (jako procesu, którego przyczynę
upatrywano jedynie w genetyce) oraz otworzyło pole do dalszych
badań, dotyczących umożliwiania organizmom pełniejszego wykorzystania posiadanej informacji genetycznej.
5.2. Epigenetyczna regulacja czasu kwitnienia
Drugi z przykładów modyfikacji epigenetycznych dotyczy regulacji czasu kwitnienia rzodkiewnika pospolitego Arabidopsis thaliana25. Obiektem zainteresowania był gen aktywnie wpływający na
hamowanie wczesnego rozwoju kwiatów. Podczas doświadczenia
gen ten został zablokowany za pomocą specyficznych dla niego małych, interferujących RNA (siRNA). W roślinach rodzicielskich nie
zaobserwowano fenotypowej zmiany, jednak modyfikacja została
przekazana następnemu pokoleniu, gdzie już z powodzeniem zadziałała. Co więcej – modyfikacji dokonano za pomocą wektora wirusowego; u roślin rodzicielskich był on jeszcze obecny, ale rośliny potomne były całkowicie wolne od wektora przy pełnej i skutecznej
modyfikacji. Zatem z jednej strony poczyniono kroki w kierunku
opracowania metody skutecznej i bezpiecznej modyfikacji aktywności konkretnych genów, a z drugiej poszerzono naszą wiedzę w zakresie regulacji czasu kwitnienia roślin, co w przyszłości może zapewnić roślinom uprawnym rosnącym w trudnych warunkach kwitnienie w odpowiednim terminie, dostosowanym do lokalnych warunków środowiska, co przełoży się na optymalizację plonów.

25

D. Bond i D. Baulcombe., Epigenetic transitions leading to heritable,
RNA-mediated de novo silencing in Arabidopsis thaliana. PNAS
2015:112(3), s.917-922.
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5.3. Herbicydy RNAi
Ostatni z opisywanych przypadków dotyczy nie ulepszania, a
niszczenia roślin, uznawanych przez ludzi za niepotrzebne26. W obecnych czasach wobec dużego zużycia środków ochrony rośliny, część z
organizmów żywych przeciw którym są one wymierzone z czasem
nabiera na nie odporności. Należy do nich chwast – szarłat szorstki
(Amaranthus retroflexus), który uodpornił się na glifosat. Glifosat blokuje działanie jednego z enzymów (EPSPS), niezbędnego do przeżycia
dla roślin (związanego z syntezą aminokwasów, budulca białek). Szarłat
wskutek spontanicznej mutacji wytworzył więcej kopii wspomnianego
genu. Dzięki temu w organizmie rośliny jest więcej potrzebnego enzymu niż szkodliwego glifosatu i dlatego może przetrwać po ekspozycji na
środek chemiczny. Proponowanym rozwiązaniem tego problemu stało
się właśnie wykorzystanie epigenetyki. Jeśli roślinom zaaplikować odpowiednią dawkę small RNA wymierzonego przeciw genowi enzymu
EPSPS (działanie mechanizmu: patrz rozdział „Mechanizmy działania
procesów epigenetycznych„), np. za pomocą wektora wirusowego, zablokowana zostanie synteza enzymu i roślina ponownie stanie się wrażliwa. Wystarczy niewielka dawka glifosatu, aby wyplenić takie uwrażliwione chwasty.
Przeprowadzone dotychczas przez firmę Monsanto doświadczenia wykazują, że takie rozwiązanie działa. Należy jednak wspomnieć, że jest to akurat technologia, która wymaga co najmniej
większej ostrożności. Traktowanie wielkich obszarów, jakimi są
uprawy rolnicze, środkami chemicznymi i biologicznymi, jeśli to
konieczne musi być wykonywane z rozwagą. Działaniu tych czynników poddane będą bardzo liczne organizmy (poza tymi docelowymi), które również mogą na nie zareagować, a to nie jest naszym
celem, a ponadto trudno przewidzieć wówczas konsekwencje.
6. Podsumowanie
Po zapoznaniu się z przedstawionym krótkim przeglądem
osiągnięć epigenetycznych można przekonać się, że jest to młoda,
dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki z obiecującymi per26

P. Baudel (2015), Epigenetics in Plant Breeding: Hard Science, Soft
Tool. Science in the News (Harvard Univeristy) (Published online).
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spektywami. Modyfikacje epigenetyczne są łagodniejsze od genetycznych, bowiem w ich przypadku nie ingeruje się w sam zapis
informacji genetycznej w DNA, a tylko w sposób jej wykorzystywania. Oczywiście jednak nadal niezbędna jest tutaj skrupulatna kontrola i uprzednie drobiazgowe badania pilotażowe, należy bowiem kontrolować wszelkiego rodzaju poczynania ludzi w tym zakresie.
Mimo swoich zalet modyfikacje epigenetyczne mają w porównaniu do modyfikacji genetycznych ograniczenia. Nieingerowanie w informację genetyczną jest dużą zaletą modyfikacji epigenetycznych, ale z drugiej strony pozwala to jedynie na działanie na
istniejących już zasobach genowych. Nie ma możliwości wprowadzenia nowych genów, tak jak w przypadku GMO, dlatego pewnych
cech u organizmów żywych nie będziemy w stanie uzyskać.
Zarówno GMO jak i potencjalnie modyfikacje epigenetyczne
mogą przynieść wiele dobrego, czego nie osiągnęlibyśmy w żaden
inny sposób. Jako przykład można podać „złoty ryż”, jest to specjalnie wzbogacona w beta-karoten odmiana ryżu, mająca na celu zapobieganie ślepocie zmierzchowej u dzieci w krajach rozwijających
się27. Daje to możliwość zażegnania głodu i chorób w tych ubogich
państwach, gdzie import odpowiedniej żywności byłby drogi i nieopłacalny w obecnych warunkach, a dzięki opisanemu rozwiązaniu
ludność może uzyskiwać wartościową żywność na miejscu.
Należy jednak zastanowić się i mieć na uwadze aby takich
sztucznych modyfikacji dokonywać wtedy kiedy rzeczywiście jest
taka potrzeba. Wiele problemów dzisiejszego świata nie wynika
bowiem ze nieefektywności działania organizmów żywych czy przyrody, ale problem tkwi w nas samych. Żywności na świecie jest tyle,
że można by wykarmić wszystkich ludzi na Ziemi, a jeszcze by jej
zostało28, problemem jest jej dystrybucja, różne są jej przyczyny.
Niektóre z nich są obiektywne, jak problem kosztów transportu do
trudno dostępnych miejsc, inne związane z ludzką chciwością, pogo27
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oil at providing vitamin A to children. The American Journal of Clinical
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nią za zyskiem, brakiem empatii itd. – niekoniecznie wymierzonym
świadomie w dobro innych, ale będących skutkiem społecznego
braku wrażliwości, braku szerszego spojrzenia na pewne problemy,
podążania utartymi schematami myślowymi. Oprócz badań w zakresie epigenetyki bardzo naglące są również działania w kierunku doskonalenia się jednostek ludzkich - psychicznego, duchowego, intelektualnego, kulturowego i fizycznego, a co za tym będzie szło –
społecznego.
Streszczenie:
Od czasu swego powstania organizmy GMO stały się przedmiotem kontrowersji, mają zarówno zagorzałych zwolenników jak i
przeciwników. W ostatnich latach badania w zakresie epigenetyki
dostarczyły interesujących danych wskazujących na możliwość ich
gospodarczego wykorzystania oraz – być może – stania się alternatywą dla GMO. Procesy epigenetyczne są naturalnym sposobem
regulacji aktywności genów, występujących np. podczas rozwoju
osobniczego czy w odpowiedzi na zmieniające się warunki środowiska. W wyniku modyfikacji epigenetycznych zmienia się jedynie
sposób odczytywania informacji genetycznej bez zmiany samej informacji, co ma miejsce w przypadku GMO. Zmiany sposobu odczytu DNA mogą jednak mieć równie znaczące skutki jak GMO, obserwowane w wyglądzie i cechach organizmu (np. w wyniku odblokowania aktywności nieaktywnego genu). Badania ostatnich lat przynoszą obiecujące wyniki, do których można zaliczyć niwelowanie
efektów depresji inbredowej, regulację czasu kwitnienia czy herbicydy RNAi.
Summary:
Epigenetic modifications – an alternative to GMOs?
Since its discovery, GMOs have become an object of
controversy, with both diehard supporters and opponents. In recent
years, epigenetic studies have provided interesting data pointing to
the potential for their economic use and - possibly - becoming an
alternative to GMOs. Epigenetic processes are a natural way to
regulate the activity of genes, such as during personal development
or in response to changing environmental conditions. As a result of
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epigenetic modifications, only the way of reading genetic
information changes without changing the information itself, as is the
case with GMOs. Changes in readings of DNA may, however, have
equally significant effects as GMOs, observed in appearance and
features of organisms (eg. by unlocking the activity of an inactive
gene). Recent studies have shown promising results, including
mitigation of effects of inbreeding depression, regulation of time of
flowering and RNAi herbicides.
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Krzysztof Olchawa

Aspekty prawne funkcjonowania jednostek OSP
1. Wstęp
Nawiązując do tytułu powyższego artykułu rzecz będzie o zadaniach jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w oparciu o
uchwały państwowe, ustawy, jak również uchwały zarządów różnego szczebla, tak PSP jak OSP. W tymże artykule odejdę od dotychczas używanej przeze mnie formy na zasadzie doświadczeń ze służby, a skupie się, jak już wspomniałem, na aspekcie prawnym funkcjonowania formacji. Poznając zasady prawne funkcjonowania jednostek OSP łatwiej nam będzie zrozumieć zakres obowiązków i zadań, które obecnie wykonują jednostki OSP we współpracy z PSP,
jak i innymi formacjami zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa publicznego RP.
2. Ustawa o jednostkach OSP z 1991 roku.
Zadania ochotniczych straży pożarnych wynikają z ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej1. Ochotnicze
straże pożarne realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony
przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także prowadziły na szeroką
skalę działania profilaktyczne skierowane głównie do młodzieży.
Podstawowymi celami i zadaniami Ochotniczych Straży Pożarnych
wynikającymi m.in. z ich statutów jest prowadzenie działalności
mającej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń
niebezpiecznych i klęsk, a także informowanie ludności i istniejących zagrożeniach.
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych jako organizacje
pozarządowe, funkcjonujące w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79
poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
1

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.);

91

przeciwpożarowej (Dz. U z 2002 r. Nr 147 poz.1229 ze zm.), stanowią ważny element ww. systemu bezpieczeństwa państwa2. Współpraca w ramach systemu ratowniczo-gaśniczego to przede wszystkim
współdziałanie podczas akcji ratowniczych na terenie kraju z udziałem specjalistów, grup ratowniczych, zastosowania sprzętu, przygotowanie wspólnych programów szkoleniowych dotyczących zasad
udzielania pierwszej pomocy, stosowania podstawowych technik
ratowniczych, tworzenie programów informujących o zagrożeniach
katastrofami, klęskami żywiołowymi, pożarami i innymi zagrożeniami spowodowanymi siłami przyrody lub działalnością człowieka,
a także udostępnienie pozostających w dyspozycji stron zasobów, na
potrzeby akcji ratunkowych i szkoleń.
Z informacji przekazanych przez Komendę Główną PSP wynika, iż na do krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego włączonych jest ponad 3700 ochotniczych straży pożarnych. Daje to siłę
około 120 tys. druhów w wieku od 18 do 60 lat oraz około 7300

samochodów pożarniczych.
Z chwilą rozpoczęcia procesu włączania jednostek OSP do
KSRG tj. od 1995 r. wzrósł zakres zadań strażaków – ochotników.
Do głównych zadań realizowanych przez jednostki OSP, w tym w
ramach KSRG należy:
• gaszenie pożarów;
• ratownictwo techniczne, w szczególności na drogach;
• ewakuacja poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt oraz zagrożonego mienia;
• oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia działań
ratowniczych,
• prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych, w
tym podczas powodzi,
• usuwanie skutków zdarzeń w szczególności po przejściu anomalii pogodowych i udzielanie pomocy socjalnej poszkodowanym.
Ochotnicze Straże Pożarne ściśle współdziałają z jednostkami
organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na
2

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U.
z 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.);

92

terenie swego działania (miasta i gminy) lub wspomagając sąsiednie
obszary w ramach odwodów operacyjnych lub uzgodnień o pomocy
wzajemnej. Warto, zauważyć także, iż dotychczasowa dominacja
problematyki zapobiegania i gaszenia pożarów w codziennej praktyce formacji ochotniczej przenosi się stopniowo na inne rodzaje ratownictwa, w tym głównie ratownictwa technicznego, podczas zdarzeń na drogach, gdzie stosowane są inne techniki prowadzenia działań ratowniczych. W zależności od specyfiki obszaru chronionego
należy także wspomnieć o działaniach OSP prowadzonych na obszarach wodnych i działaniach przeciwpowodziowych. W obszarze
szeroko rozumianej ochrony ludności należy uwzględnić także przygotowanie ratowników – ochotników do organizacji ewakuacji ludzi
i mienia podczas dużych pożarów, powodzi i innych katastrof
(zwłaszcza będących wynikiem anomalii pogodowych) oraz świadczenie pomocy między miejscowościami i gminami w zakresie zakwaterowania, żywienia i innej pomocy socjalnej.
Zgodnie z § 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i
administracji z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, ochotnicze
straże pożarne mogą być włączane do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, wtedy gdy posiadają zastosowanie w warunkach
przewidzianych w planie działań ratowniczych.:
1. co najmniej dwa średnie lub ciężkie samochody pożarnicze,
2. wyszkolonych ratowników w liczbie zapewniającej pełną
obsadę co najmniej dwóch samochodów pożarniczych,
3. skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania,
4. urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby
działań ratowniczych oraz która pozostaje w stałej gotowości do
podejmowania działań ratowniczych.
Oceny tych warunków dokonuje właściwy miejscowo komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.
Ponadto, włączenie jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest poprzedzone zawarciem porozumienia między
właściwym miejscowo komendantem powiatowy PSP, podmiotem
tworzącym jednostkę, a przedmiotową jednostką. Porozumienie powinno określać:
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- siły i środki jednostki przewidziane do wykorzystania w
systemie,
- zadania ratownicze przewidziane dla jednostki w ramach
systemu,
- wymaganą liczbę i poziom wyszkolenia ratowników w jednostce,
- sposób utrzymania stanu gotowości jednostki do działań ratowniczych, w szczególności obejmuje:
- sprawdzenie sprawności technicznej samochodów pożarniczych i ich wyposażenia,
- przygotowania ratowników do działań,
- przebiegu alarmowania,
- sposoby alarmowania jednostki.
Procedura włączania jednostki OSP do KSRG wygląda następująco: Komendant Powiatowy PSP przedstawia właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej wykaz
jednostek, z którymi zawarł ww. porozumienie.
Następnie na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego PSP, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wydaje
decyzję w sprawie włączenia jednostki do systemu i jednocześnie
prowadzi ewidencję jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do systemu.
W przypadku stwierdzenia przez miejscowego komendanta rejonowego PSP nieprzestrzegania przez jednostkę włączoną do systemu, postanowień zawartych w porozumieniu, wyznacza on tej jednostce termin, w jakim ma zostać przywrócony stan określony w
porozumieniu.
3.Źródła finansowania działalności jednostek OSP.
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonując w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 ze zm.) oraz ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z
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2002 r. Nr 147 poz.1229 ze zm.), mogą korzystać z przewidzianych
prawem form pomocy:3
1. Środki finansowe przekazywane Zarządowi Głównemu
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji na podstawie corocznie zawieranej
umowy.
Środki te przeznaczone są na realizację zadań obejmujących między innymi przygotowania jednostek OSP do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji
miejscowych zagrożeń, w tym budowy i remonty remiz strażackich.
Środki finansowe z dotacji MSWiA mają znaczący wpływ na
poprawę wyposażenia ochotniczych straży pożarnych w sprzęt pożarniczy, wyposażenie ochrony osobistej strażaka, samochody pożarnicze, a poprzez budowę i remonty remiz poprawiony zostanie
stan techniczny bazy osp. Strażacy ochotnicy szkolą się i nabywają
umiejętności praktyczne niezbędne do działań ratowniczogaśniczych. Obozy młodzieżowych drużyn pożarniczych, jak i turnieje wiedzy pożarniczej przygotują młodzież do bezpiecznych zachowań w razie zauważenia sytuacji niebezpiecznej zagrażającej
życiu, zdrowiu lub mieniu, jak i też innym podlegającym określeniu
o powstaniu sytuacji kryzysowej.
Środki finansowe przeznaczane na:
- zakup umundurowania strażackiego,
- zakup sprzętu przeciwpożarowego,
- organizację turniejów wiedzy pożarniczej,
- szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej podczas obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- organizację zawodów sportowo – pożarniczych,
- organizację szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej i
ratownictwa tj. kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej,
- współudział w organizacji budowy i remontów koszarów
jednostek ochotniczej straży pożarnej działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

3

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.);
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony
przeciwpożarowej, wskazuje, iż środki finansowe są przeznaczane
wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej, w szczególności na:
- zapewnienie gotowości bojowej ochotniczym strażom pożarnym, zwłaszcza na:
- zakup urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego, specjalistycznej odzieży ochronnej oraz chemicznych środków gaśniczych,
- pokrywanie kosztów zakupu paliwa, olejów i smarów oraz
na remonty generalne środków transportu,
- budowę i modernizację obiektów strażnic w zakresie nie sfinansowanym z budżetu państwa.
Środki finansowe mogą być przeznaczane również na badania
naukowe i działalność racjonalizatorską w zakresie bezpieczeństwa
pożarowego i innych zagrożeń oraz propagowanie bezpieczeństwa
pożarowego. Wysokość tych środków określana jest corocznie przez
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w drodze rozporządzenia w sprawie wysokości środków finansowych i ich podziału
między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. I tak w latach 2006 –
2009 wysokość tych środków przedstawiała się następująco:
w 2006 r. - 24 mln zł
w 2007 r. - 29 mln zł
w 2008 r. - 28 mln zł
w 2009 r. - 36 mln zł.
2. Środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na zakup i karosację
samochodów pożarniczych, wysokość których określana jest w formie aneksu do porozumienia ministrów: Środowiska oraz Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Podział tych środków w okresie czteroletnim, adekwatnie jak wyżej wynosił:
w 2006 r. – 3,90 mln zł,
w 2007 r. – 1,40 mln zł.
w 2008 r. – 1,25 mln zł.
w 2009 r. – 1,00 mln zł.
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Poszczególne umowy dotyczące ww. środków zawierane są
przez jednostki OSP bezpośrednio z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powyższe czynności odbywają
się bez udziału MSW.
3. Środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeń - na podstawie przepisów art. 38 ust. 1a ustawy o ochronie przeciwpożarowej
- Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP oraz Komendantowi Głównemu PSP4.
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 53, poz. 564
ze zm.), podział wyżej wymienionych środków dokonywany jest na
podstawie indywidualnych wniosków jednostek ochrony przeciwpożarowej, przekazywanych w zależności od źródła dofinansowania
odpowiednio do:
• ZG ZOSP RP - za pośrednictwem właściwych terytorialnie
zarządów wojewódzkich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP wraz z opinią właściwego terytorialnie zarządu powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP;
• Komendanta Głównego PSP - za pośrednictwem właściwych terytorialnie komendantów wojewódzkich PSP wraz z opinią
właściwego terytorialnie komendanta powiatowego PSP.
4. Środki rzeczowe - zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Państwowa Straż Pożarna obowiązana jest do przekazywania nieodpłatnie, ochotniczym strażom pożarnym, technicznie
sprawnego, zbędnego sprzętu i urządzeń. 5W tym celu zainteresowana
jednostka OSP powinna zwrócić się z wnioskiem zaopiniowanym przez
ZWOSP, za pośrednictwem komendanta powiatowego PSP, do właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego PSP.

4

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2011 r. Nr 46, poz. 239);
5
Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 88,
poz. 553 z późn. zm.);
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5. Środki przekazywane przez samorządy terytorialne – na
podstawie przepisów art. 32 ust. 3b Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229
ze zm.), dających możliwość ubiegania się przez OSP o finansowanie zakupu sprzętu niezbędnego dla prowadzenia działalności statutowej u odpowiedniego terytorialnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zgodnie z ww. przepisami ustawowymi, jednostka samorządu terytorialnego może przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji.
Art. 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej wprowadza generalną zasadę, iż koszty funkcjonowania
jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z:
- budżetu państwa,
- budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających
osoby prawne i fizyczne,
- środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17,
które uzyskały zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.
Z punktu widzenia ochotniczych straży pożarnych najistotniejsze jest finansowanie ich działalności przez jednostki samorządu
terytorialnego, ponieważ podmioty te w największym zakresie brać
będą udział w finansowaniu działalności OSP. W szczególności dotyczy to Gminy, na terenie której dana OSP ma swoją siedzibę.
Zapisy art. 32 ust. 2-3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej
stanowiące, iż koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, bezpłatnego umundurowania
członków OSP, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej
(przy czym ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nieimienne), koszty okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 28
ust. 6 ponosi gmina są zapisami przykładowymi i nie wyczerpującymi całego zakresu finansowania OSP, ponieważ muszą być powiązane z brzmieniem art. 29 ustawy. Ponadto, wskazują na obowiązki
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie finansowania OSP.
Zostały zaś enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę niektóre
z nich by zwrócić uwagę na ich ważkość, a ponadto odróżnić od
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części kosztów, które w przypadku OSP ponosi budżet państwa udział w kosztach utrzymania OSP będących w krajowym systemie
ratowniczo-gaśniczym, koszty szkoleń prowadzonych dla członków
OSP przez Państwową Straż Pożarną (art. 34 i art. 35 ustawy o
ochronie przeciwpożarowej).
Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej wynikają także z
treści art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, które zaliczone zostały do zadań użyteczności publicznej gminy (art. 9 ust. 4 ustawy).
Z powyższymi przepisami powiązane są normy dotyczące
sposobów finansowania przedsięwzięć ze środków publicznych.
Zastosowanie tu mają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych6.
Przed dniem 25 września 2008 r. w przypadku OSP w grę
wchodziło unormowanie zawarte w art. 176 tej ustawy. Zgodnie z
nim podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki. Zlecenie zadania i udzielenie
dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zmiana, co do możliwości finansowania ich działalności w
zakresie wykraczającym poza unormowanie zawarte w art. 32 ust. 23 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, uległa po nowelizacji ustawy
o ochronie przeciwpożarowej, która dokonana została ustawą z dnia
25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1015), która weszła w
życie z dniem 25 września 2008 r. Art. 1 pkt 3 lit. c tejże ustawy
dodał do art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej ust. 3b o treści:
„Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji".

6

Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 8 września 2006 r. dotycząca wytycznych w sprawie wyposażenia jednostek operacyjno-technicznych OSP
w sprzęt i niezbędne środki działania;
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Nowy przepis dotyczy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, a więc szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.
Koreluje on z przepisami ustawy o finansach publicznych, a w szczególności z zapisem art. 174 ust. 2, który przewiduje, iż z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe również innym podmiotom niż zakładom budżetowym i
gospodarstwom pomocniczym, o ile tak stanowią odrębne przepisy (w
przypadku OSP tym przepisem jest powyżej powołany art. 32 ust. 3b
ustawy o ochronie przeciwpożarowej). Tryb udzielania dotacji w
oparciu o normę art. 174 ustawy o finansach publicznych jest prostszy
niż w przypadku dotacji udzielanej na podstawie art. 176 ustawy o
finansach publicznych. Kwoty i zakres dotacji musi jedynie określić
uchwała budżetowa danej jednostki samorządu terytorialnego.
Nowe uregulowanie prawne nie wyłączyło jednocześnie możliwości uzyskiwania dotacji z jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie art. 176 ustawy o finansach publicznych.
W konkluzji do powyższych rozważań należy stwierdzić, że
zadania przewidziane w art. 29 i art. 32 ust. 2-3 ustawy o ochronie
przeciwpożarowej Gmina (na terenie której ma siedzibę dana OSP)
finansuje bezpośrednio w oparciu o przepisy tejże ustawy, zaś cele
wykraczające poza koszty funkcjonowania OSP określone w ustawie
o ochronie przeciwpożarowej mogą być finansowane przez Gminę w
trybie art. 174, bądź art. 176 ustawy o finansach publicznych, oczywiście z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem warunków. Jednostki samorządu terytorialnego (szczebla powiatowego i
wojewódzkiego oraz gminnego, z wyłączeniem gminy, na której
terenie działa dana OSP - jej dotyczyło zdanie poprzednie) mogą
finansować działalność OSP w trybie art. 174, bądź art. 176 ustawy o
finansach publicznych.
4.Podstawy prawne ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP.
Istotne znaczenie ma zarazem regulacja, zawarta w art. 28 ust.
1 zdanie drugie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, zgodnie z
którą wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały.
Regulacja ta wprowadzona została na mocy art. 1 pkt 2 lit. a ustawy
z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożaro-
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wej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1015) i weszła w życie 25 września 2008 r. Przed nowelizacją przepis art. 28
ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej nie określał sposobu
ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego, organy gmin nie posiadały zatem kompetencji w zakresie ustalania wysokości ekwiwalentu. Brak powyższych uprawnień potwierdzało orzecznictwo sądów administracyjnych – por. wyrok Naczelnego Sąd Administracyjnego z dnia 13 lipca 2006 r. (sygn. akt I OSK 614/06), w którym
NSA stwierdził, że „rada gminy nie jest uprawniona do podejmowania na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze
zm.) uchwały ustalającej wysokość ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkowi ochotniczych straży pożarnych”7. Obecnie jednak
na skutek wskazanej wyżej nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej wysokość ekwiwalentu ustalana jest w drodze uchwały
przez radę gminy.
Równocześnie w myśl art. 28 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za
każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej określa zatem
maksymalną wysokość ekwiwalentu.
W dotychczasowej praktyce władze samorządowe, w zależności od interpretacji art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o
ochronie przeciwpożarowej, decydowały o wypłacie ekwiwalentu
lub też nie, sugerując się najczęściej opinią właściwej miejscowo
Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jest organem uprawnionym
do nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w
zakresie spraw finansowych oraz dokonującym kontroli gospodarczo
7

Uchwała nr 182/31/2006 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia
8 września 2006 r. dotycząca wytycznych w sprawie wyposażenia jednostek
operacyjno-technicznych OSP w sprzęt i niezbędne środki działania;
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finansowej i zamówień publicznych. Należy zauważyć, iż w przypadku, gdy gmina nie zgadza się z rozstrzygnięciem nadzorczym
danej regionalnej izby obrachunkowej, wówczas zgodnie z art. 92a
ustawy o samorządzie gminnym może zaskarżyć je do właściwego
miejscowego wojewódzkiego sądu administracyjnego.
5.Zakończenie
Podsumowując tenże artykuł możemy powiedzieć, iż założenia ustawy o powołaniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
od 1991 roku do chwili obecnej przeszły wiele zmian na podstawie
ustaw korygujących czy też poprawiających ustawę pierwotną. Powyższe zmiany były podyktowane zmieniającą się sytuacja polityczną i gospodarczą w Polsce, jak również zmianą zakresu zadań stawianą przed jednostkami OSP.
W międzyczasie powstała kwestia wynagradzania strażaków
ochotników za udział w akcjach zawarta również w stosownej ustawie, a obarczająca wykonanie jej wytycznych samorządy gminne.
Nie do końca natomiast jest rozwiązana sytuacja finansowania nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek, gdyż
przerasta do zadanie możliwości finansowe jakie posiadają gminy,
co prowadzi do sytuacji, iż zakupywany jest sprzęt używany, wycofywany głównie z jednostek Państwowych krajów należących do
wspólnoty europejskiej.
Summary:
In summarizing this article, we can say that the assumptions of
the Act on the Establishment of Voluntary Fire Brigades since 1991
have changed many times by amending laws or amending the original law. The above changes were dictated by the changing political
and economic situation in Poland as well as the change in the scope
of tasks faced by Voluntary Fire Brigades.
In the meantime there has been a question of remuneration for
volunteer firefighters for participation in the actions included in the
relevant law, and the municipal self-government executing its guidelines. The situation of financing new rescue and firefighting vehicles
for individuals is not completely resolved, as it exceeds the financial
possibilities of the municipality, leading to the situation where used
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equipment is being used, mainly withdrawn from the units of the
State of the European Community.
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Magdalena Wydrych

Czynnik ludzki jako stymulator zagrożenia –
analiza wybranych stylów kierowania.
1.Wstęp
Do klasycznego podziału czynników wytwórczych zaliczamy :
siłę roboczą, kapitał i bazę surowcową, przeobrażenia gospodarcze
dokonujące się w ostatnich latach doprowadziły do wyodrębnienia
jeszcze jednaj kategorii – technologii1, która determinuje innowacyjność zarówno poszczególnych branż przemysłu jak również całych
państw. Nie kwestionuje to jednak nadrzędnej roli człowieka, który
jest jednostką koordynującą całokształt procesów społeczno – ekonomiczno – politycznych. Z racji kluczowej roli jaką odgrywa w kształtowaniu ładu społecznego, wszelkie nieprawidłowości powtarzane
przez dłuższy czas przez osoby decyzyjne, w odniesieniu do pozostałych składników otoczenia mogą być przyczyną zagrożenia społecznego w skali mikro. Całokształt procesów globalizacyjnych implikuje
sytuacje, w której wcześniej wspomniane nieprawidłowości mogą
niemal natychmiast zostać przeniesione do innego regionu, nośnikiem
może być np. partner biznesowy. Zagrożenia to sytuacje, które sprzyjają możliwości powstania stanu niebezpieczeństwa2.
Wyróżniamy wiele rodzajów zagrożeń jednak, w mojej pracy
głównie skupię się na zagrożeniach społecznego bezpieczeństwa narodowego, które charakteryzują się tym, że zaprzeczają możliwości wystąpienia bezpieczeństwa socjalnego, publicznego. Grożą utratą zdrowia lub życia obywateli3. Do tej grupy można zaliczyć zagrożenie
zawodowe, które może być następstwem ryzyka zawodowego, które
definiowane jest jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty np. niekorzystne skutki zdrowotne, w wyniku zagrożeń zawodowych
występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.
1

http://www.ekonom.xmc.pl/tag/czynniki-produkcji/ [dostęp 2017-03-16]
http://mkuliczkowski.pl/static/pdf/slownik.pdf [dostęp 2017-03-16]
3
Ibidem.
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Zagrożenie zawodowe określone jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jako stan środowiska pracy
mogący spowodować wypadek lub chorobę4. Moja praca ma za cel
udowodnienie tego, że zły styl kierowania jakim posługują się przełożeni można zaliczyć jako zagrożenie zawodowe.
2. Koncentracja władzy w kompetencji autokratycznego
kierownika.
Autokratyczny styl kierowania charakteryzowany jest zwykle
jako taki, w którym kierownik zachowuje duży dystans względem
zespołu pracowników, władza jest scentralizowana, kierownik stosuje kary jako formę motywacji, cała jego uwaga skupiona jest wyłącznie na wykonaniu zadania, które narzuca swoim pracownikom.
Przełożony głównie skupia się na tym co i jak ma być wykonane
oraz na nadzorowaniu postępów jakie dokonali jego podwładni podczas przebiegu procesów produkcyjnych. Kierownik autokrata nie
uważa za ważne osobiste cele pracowników, dla niego najważniejsze
są efekty ilościowe i to właśnie przy ich pomocy stara się zmotywować podwładnych do osiągania coraz to lepszych wyników5.
Pomimo tego że przez niektórych badaczy uważany za prowadzący do najwyższej ilościowo produktywności grupy, autokratyczny
styl kierowania zaliczany jest przez m.in. Mariana Mroziewskiego do
grona styli nieefektywnych, a kierownika-autokratę określa jako osobę, która większość swojego czasu poświęca na utrzymanie władzy
oraz na rozmyślaniu jak nie dopuścić by została mu ona odebrana6.
Aby w sposób obrazowy przedstawić autokratę należy w
pierwszej kolejności opisać środowisko, w którym się znajduje. Środowisko autokraty to grupa, w której wewnętrzna sieć powiązań
pomiędzy poszczególnymi jednostkami zależna jest od relacji wystę4

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.
U. 1997 nr 129 poz. 844
5
Zarządzanie: teoria i praktyka, (red.) A. Koźmiński, W. Piotrowski,
Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 1996, s. 409, 426-427, 450
6
M. Mroziewski, Style kierowania i zarządzania: wybrane koncepcje,
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005, s. 80
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pujących pomiędzy kierownikiem autokratą a każdym pracownikiem
indywidualnie. Inaczej mówiąc, jeśli dana osoba chce utrzymać się w
danym środowisku pracy musi cały czas przynależeć do grupy, w
przeciwnym wypadku zostaje wyeliminowana przez autokratę, czego
skutkiem może być utrata zatrudnienia, nie waha się on stosować
różnego rodzaju środków mogących doprowadzić do dezinformacji
jego pracowników, jeśli pozwoli mu to zachować wręcz dyktatorską
władzę7. Ważne jest to, że autokrata poprzez swoje działania, lęk o
utrzymanie władzy często doprowadza do podziałów w grupie, to
przez niego dochodzi do wewnętrznych konfliktów, co więcej nierzadko jest zdolny wprowadzić do grupy osoby, których jednym z
zadań jest informowanie go o nastrojach, powiązaniach między personelem oraz planach poszczególnych pracowników, które wcale go
nie interesują, jeśli nie zawierają w sobie chęci przejęcia władzy,
którą posiada. Właśnie niechęć do dzielenia się władzą, a szczególnie strach przed jej utratą popychają autokratę do wyboru osób nieambitnych, nie posiadających odpowiednich kwalifikacji lub wykształcenia, czy też takich którymi można łatwo manipulować na
swoich zastępców. Osoba nie podważająca decyzji kierownika, postępująca dokładnie tak jak zwierzchnik sobie tego życzy, nie wykazującą się własną inicjatywą jest zastępcą idealnym z punktu widzenia kierownika autokraty8.
Trzeba przede wszystkim stwierdzić, że w takiej strukturze następuje mocne rozróżnienie pozycji kierujących i kierowanych. Osoby posiadające relatywnie wyższy status w tej grupie i wykazujące
cechy charakterystyczne dla kierownika autokraty często w ramach
motywowania podległych im osób stosują środki perswazji i przymusu. Można śmiało stwierdzić, że dyktatorski sposób kierowania
jakim posługuje się ten typ przełożonego wpływa negatywnie na
jego otoczenie, to właśnie on wyznacza zadania, które zostają narzucone pracownikom często wraz ze sposobem w jaki dana czynność
powinna zostać wykonana. Nie można nie zwrócić uwagi na fakt, iż
podejmowanie decyzji oraz wyznaczanie celi należy do zbioru czyn7

Ibidem ,s. 80
Podstawy zarządzania, B. Kożuch, M. Cywoniuk (red.), Wydawnictwo
WSE, Białystok 2000, s. 130
8
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ności, które zwierzchnik wykonuje samodzielnie, przy czym najważniejsze są dla niego zadania, które chce osiągnąć nie zważając na
zdanie innych. Jest to jeden z powodów, przez które relacje kierujący
– kierowany są nacechowane negatywnie. Kierowany zwykle odczuwa nieufność względem kierującego, a przez brak lojalności
podwładnych często sam musi osiągać wyznaczone cele.
Kolejnym z powodów złych relacji pomiędzy pracownikami a
kierownikiem jest jego przekonanie, że bez jego pomocy pracownicy
nie dadzą sobie rady, przez co ogranicza ich nie pozwalając na branie
przez nich odpowiedzialności za ich indywidualny styl pracy9, co
więcej aby sprawdzić, czy podwładni w trakcie wykonywania swojej
pracy postępują zgodnie z narzuconymi im przez niego sposobami
postępowania, często zleca przeprowadzanie kontroli10.
Należy jednak pamiętać, że w sytuacjach kryzysowych autokratyczny styl kierowania jest jednym z bardziej pożądanych11.
Jeśli weźmiemy pod uwagę badania przeprowadzone przez L.
Cocha i J. R. P Frencha Jr. zrozumiemy jaki wpływ na wielkość produkcji ma podejmowanie decyzji z uwzględnieniem racji osób kierowanych lub też nie branie pod uwagę ich zdania. L. Cocha i J. R. P
Frencha Jr. przeprowadzili swoje badania w amerykańskich zakładach produkcyjnych, gdzie poziom produkcji długotrwale obniża się
wraz z wprowadzeniem zmian technologicznych, na przekór oczekiwaniom inicjatorów zmian. Badacze postanowili przeprowadzić
badanie w jednej z fabryk zajmującą się dystrybucją produktów na
rynek odzieżowy. W eksperymencie tym zmienną manipulowaną był
stopień w jakim robotnicy byli zaangażowani w proces decyzyjny
związany z wprowadzeniem nowych technologii produkcji. Grupy
produkcyjne zostały podzielone na trzy rodzaje: taką gdzie kierownictwo zakładu poinformowało robotników z dokonanych zmianach
technologicznych, oraz taką która w pewien sposób, czy to poprzez
9

M. Mroziewski, Style kierowania i zarządzania: wybrane koncepcje,
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005, s. 101
10
Podstawy zarządzania (red.) B. Kożuch, M. Cywoniuk, Wydawnictwo WSE, Białystok 2000, s. 130
11
S. Mika, Psychologia społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1984, s. 505-506
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przedstawicieli, czy też jako całość grupy, brała udział w procesie
decyzyjnym.
Po przeprowadzonym eksperymencie badacze doszli do jednoznacznych wniosków: w grupach, gdzie decyzja o zmianach technologicznych została odgórnie narzucona wystąpił znaczny spadek
wydajności pracy, który przez długi czas nie ustępował. W grupach,
których przedstawiciele mieli możliwość przedyskutowania wprowadzanych zmian z kierownictwem, po dokonaniu modyfikacji w
produkcji nastąpił gwałtowny spadek jednak, w odróżnieniu do poprzednich grup po kilkunastu dniach wydajność zaczęła rosnąć. Natomiast w grupach gdzie wszyscy członkowie brali udział w procesie
podejmowania decyzji wydajność pracy zmalała w najmniejszym
stopniu spośród wszystkich grup oraz już po 5 dniach nastąpił wzrost
produkcji, co zaskutkowało przewyższeniem wydajności pracy z
okresu przed wprowadzeniem zmian.
Wyniki tego badania pokazują jednoznacznie, że najbardziej
niekorzystna dla przedsiębiorstwa jest sytuacja, w której kierownictwo nie uwzględnia, podczas procesu wprowadzania zmian, tego co
pracownicy są skłonni zmienić12.
3. Nieład – konsekwencja liberalnego stylu kierowania
Na początku należy podkreślić fakt, że kierownik używający
liberalnego stylu kierowania całkowicie różni się od kierownika autokraty. Tam gdzie autokrata bierze odpowiedzialność za wszystkie
możliwe działania, liberał stara się zrzucić odpowiedzialność na
kogoś innego. Kierownik liberał upaja się tym, że dotarł na szczyt.
Nie uważa, że po osiągnięciu tego celu powinien robić cokolwiek
innego. Swoje zadania najchętniej ograniczyłby jedynie do bycia
kierownikiem. Niezaprzeczalne jest to, że jest on całkowicie bierny,
jeżeli chodzi o poczynania grupy, a więc nie motywuje on podwładnych w żaden sposób, ani poprzez nagrody, ani przez kary. Jedynie
jeśli zostanie on poproszony przez pracownika jest w stanie wyrazić
opinię na jakiś temat. Ten sposób zarządzania nie jest akceptowany
przez wszystkich członków danego środowiska. Niestety przez to, że
kierownik liberał nie chce brać na siebie odpowiedzialności za co12
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kolwiek, jego podwładni są zmuszani do tego co niekorzystnie
wpływa na ich zdrowie psychiczne13.
Podstawą istnienia relacji pracownik – pracodawca jest określenie przez pracodawcę zadań pracownika, miejsca ich wykonania,
sposobu ich realizacji oraz czasu w jakim dane zadanie powinno
zostać wykonane14. Jednak jeśli pracodawca mocno ogranicza się w
wyznaczaniu takich zadań podwładnym, jeśli zrzuca ten obowiązek
na kogoś innego, aby to właśnie ktoś inny poniósł jakiekolwiek możliwe negatywne konsekwencje tych decyzji, czy ktoś taki nadal jest
kierownikiem?
Zainspirowani przez Lewina, R. Lippitt i R. K. White zainicjowali badania nad różnymi stylami kierowania. Przeprowadzili
badanie, w którym stworzyli grupy chłopców zajmujących się produkcją masek oraz modeli. W każdej grupie przewodził dorosły posługujący się jednym z trzech styli kierowania: stylem liberalnym,
demokratycznym i autokratycznym. Grupa gdzie dorosły używał
stylu liberalnego charakteryzowała się tym, że kierownik pozostawiał całkowitą swobodę chłopcom, jeśli chodzi o możliwość podjęcia przez nich decyzji, sam ograniczał się w tym obszarze do niezbędnego minimum. Należy przyznać, że wywiązywał się ze swoich
obowiązków dotyczących zaopatrywania grupy w potrzebne materiały, jednak jasno dawał do zrozumienia, że sam nie będzie angażował
się w proces produkcji. Nie komentował postępów w pracy chyba, że
któryś z chłopców go o to poprosił. Badacze ustalili następujące
wnioski płynące z tego doświadczenia. Po pierwsze, grupa kierowana przez liberała wykazywała się najmniejszą produktywnością oraz
jakość wytworzonych produktów była najgorsza ze wszystkich grup.
Co więcej chłopcy nie wykazywali chęci do pracy, woleli się bawić.
Po drugie, w takiej grupie powstawała nieformalna hierarchia, gdzie
jeden z chłopców stawał się nieformalnym kierownikiem wykazującym stosowanie autokratycznego stylu kierowania. Po trzecie, grupa
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J. F. Terelak, Psychologia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo
Difin, Warszawa 2005, s.124-125
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Kształtowanie warunków pracy przez pracodawcę: Możliwości i granice, (red.) H. Szurgacz, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s.11
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podchodziła negatywnie do liberalnego stylu kierowania i była zdecydowana no to, aby ten styl zmienić15.
Liberalny styl kierowania jest również nazywany nieingerującym. Faktem jest, że kierownik liberał daje bardzo dużo swobody
podwładnym. W pewnych grupach jest to zły sposób kierowania,
jednak jeśli znajdzie on zastosowanie wśród zespołów zadaniowych,
grupach badawczych może doprowadzić do bardzo pozytywnych
efektów jeśli jest odpowiednio wykorzystywany16.
4. Podsumowanie
Zarówno autokratyczny jak i liberalny styl kierowania niosą ze
sobą wiele zagrożeń. Nie są to tylko zagrożenia ekonomiczne i społeczne, ale również zdrowotne, do których zaliczamy m.in. niebezpieczeństwo wystąpienia zaburzeń psychologicznych.
Należy jednak zacząć od tego co to jest zdrowie. Najwcześniejszą próbą wyjaśnienia tego pojęcia jest stwierdzenie, że zdrowie
to normalna budowa i funkcjonowanie ciała człowieka, jednak o tym
czy działa ono w sposób prawidłowy można jedynie przekonać się
wtedy, gdy po przeprowadzeniu badań nie wykryjemy żadnych nieprawidłowości. Inna definicja określa stan zdrowia jako fizyczny,
psychiczny oraz społeczny dobrostan podmiotu badanego17. Przez
jednych zdrowie kojarzone jest z równoczesnym występowaniem
szczęścia, jednak pojęcia te nie mogą być ze sobą utożsamiane. Pomimo tego, że bardzo do siebie podobne, można rozumieć je jako
stały układ czynności lub jako stan przejściowy. Można odczuwać
chwilowe zadowolenie z życia, jednak powinniśmy dążyć do tego
aby dobry stan zdrowia i szczęścia był stały18. Jest to jednak bardzo
trudne do osiągnięcia, ponieważ pojawianie się oraz zwiększenie
ilości występujących chorób cywilizacyjnych takich jak choroby
metaboliczne, nowotwory, choroby psychiczne, AIDS.
15

S. Mika, Psychologia społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1984, s.496 i 500
16
M. Mroziewski, Style kierowania i zarządzania: wybrane koncepcje,
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005, s.95-96
17
I. Heszen, H. Sęk, Psychologia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2012, s.47- 48.
18
Ibidem, s.55.
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Wykazano jednak, że zmiana zachowań oraz utrzymywanie
zdrowego stylu życia czyli, utrzymywanie właściwej masy ciała, nie
używanie wyrobów tytoniowych, umiarkowane picie alkoholu, ruch
oraz 7 – 8 godzin snu mogą zniwelować wystąpienie wielu poważnych chorób lub schorzeń19. Zdrowie występuje wtedy, gdy jednostka ma możliwość rozwoju i samorealizacji w takich obszarach jak:
psychiczny, fizyczny i społeczny. Należy podkreślić, że zdrowie –
choroba zależy od tego w jakim stopniu jednostka równoważy różnego rodzaju bodźce z potrzebami i możliwościami oraz jej aktywnością. Utrzymanie tej równowagi na poziomie biologicznym, psychologicznym i społecznym zależą od adaptacji lub dezadaptacji
jednostki. Człowiek jest zdrowy, gdy zaspokaja swoje potrzeby,
osiąga cele, rozwija się oraz tworzy więzi, przezwycięża trudności,
podejmuje i wypełnia role społeczne. Można więc śmiało powiedzieć, że zdrowy człowiek ma poczucie psychicznego, fizycznego,
społecznego i duchowego dobrostanu. Natomiast człowiek chory, w
przeciwieństwie do zdrowego, nie ma poczucia dobrostanu w wyżej
wymienionych aspektach życia20.
Jest to niezaprzeczalny dowód na to jak niekorzystny wpływ
na zdrowie pracownika może mieć przebywanie w społeczności zarządzanej przez kierownika nie dbającego o podwładnych, troszczącego się tylko i wyłącznie o utrzymanie władzy we własnych rękach.
Takiego, który nie zważa na stres stający się stałym stanem, w którym znajdują się jego pracownicy. A to właśnie stres i jego następstwa są jedną z głównych przyczyn wystąpienia zaburzeń zdrowotnych takich jak choroby psychiczne oraz fizyczne.
Pod potocznie używanym słowem stres możemy odnaleźć pojęcie stresu psychologicznego. Wyróżniamy trzy główne definicje
stresu:
• Stres odnoszony jest do sytuacji, wydarzeń zewnętrznych
lub do bodźca.
• W drugim przypadku utożsamiany jest z reakcjami wewnętrznymi człowieka, szczególnie emocji okazywanych podczas
określonych przeżyć.
19
20

Ibidem, s.91.
Ibidem, s.161
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• Ostatnią definicją stresu jest relacja zewnętrznych czynników z właściwościami danej osoby.
Wielu naukowców uważa, że podstawą stresu psychologicznego jest to jakie znaczenie przypisuje człowiek różnym sytuacją czy
też bodźcom, w przeciwieństwie do zaistniałych reakcji jako automatyczna odpowiedź organizmu na biologicznie szkodliwe działanie
bodźców. Aby prawidłowo zdefiniować stres nie można odwoływać
się jedynie do pojedynczego czynnika takiego jak te: zewnętrzne,
wewnętrzne, znajdujące się w otoczeniu. Na ogół pojęcie stresu odnosi się do ustalonego rodzaju relacji zasobów czy możliwości jednostki z uwzględnieniem wymogów, które są do niej przypisane.
Relacja ta polega na Zapowiedni zakłócenia lub zakłóceniu równowagi pomiędzy wymogami a możliwością ich spełnienia. Należy
podkreślić, że wymagania trudne do spełnienia mogą mieć swoje
źródła nie tylko w sytuacjach zewnętrznych, ale również w wewnętrznych standardach jednostki. Należy tutaj zwrócić uwagę na to,
że brak równowagi może być spowodowany tym, że możliwości
jednostki są zbyt małe i z tego powodu wymagania nie mogą być
spełnione lub tym, że wymagania są zbyt małe w porównaniu do
możliwości jednostki21.
Richard Lazarus z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Barkeley
w badaniach nad stresem wyodrębnia poziom społeczny, czyli odnoszący się do relacji danej jednostki z innymi ludźmi. Poziom psychologiczny, który zajmuje się jednostkową oceną sytuacji, reakcje
emocjonalne i organizację zachowania oraz poziom biologiczny
skupiający się na fizjologii.
Powszechnie wiadomo, że procesy psychiczne mają ogromny
wpływ na organizm. Oddziałują na niego na dwa sposoby. Po pierwsze mobilizują go do działania, czego skutkiem jest długotrwały wysiłek. Z drugiej strony ten wysiłek jest powodem wyczerpania się zasobów odpornościowych oraz wydatkowych podczas długotrwałego
procesu radzenia sobie z psychologicznym stresem, co doprowadza do
znacznego pogorszenia się zdrowia jednostki. Jednak te dwa działania
są powszechnie znane. Lazarus w swoich badaniach wykazuje, że
wyżej wymienione poziomy są niezależne od siebie. Nie można po21

112

Ibidem, s.143-144

wiedzieć więc, że jeżeli na jednym z poziomów wystąpi stres, zostanie
on w sposób automatyczny przeniesiony do kolejnego poziomu. Na
przykład ryzyko zwolnienia jako poniesienie kary związanej z odpowiedzialnością za podjętą decyzję w pracy, która została wymuszona
przez posiadanie kierownika autokraty to stres społeczny, może on
spowodować przygnębienie, brak chęci do działania, czyli stres psychologiczny. Jednak może być wręcz przeciwnie. Jednostka może w
pewnym momencie zacząć odczuwać ulgę, przez wystąpienie możliwości odejścia ze środowiska przez które nasze życie rodzinne pogarsza się. Możliwość zwolnienia z pracy może więc doprowadzić do
wystąpienia nadciśnienia lub choroby wrzodowej, stres biologiczny,
lub nie doprowadzić do żadnych negatywnych skutków zdrowotnych.
W takim przypadku może dojść do wystąpienia choroby somatycznej,
która może spowodować nieprawidłowości w pełnieniu przez jednostkę jej ról społecznych, co może być źródłem przykrych przeżyć na
poziomie psychologicznym, ale w innych przypadkach może być
przyjęte z ulgą. Powszechnie wiadomo, że stres wywołany przez wydarzenia nie będące komfortowe dla jednostki są jednym z głównych
źródeł chorób, z drugiej strony sama choroba i jej następstwa stanowią
podstawę stresu psychologicznego22.
W psychologii zdrowia publicznego coraz częściej spotyka się
tematykę związaną z socjoekonomicznym modelem zdrowia. Ogólnie warunki materialno – ekonomiczne oraz środowisko naturalne
mają wpływ na zdrowie lub chorobę jednostki.
Środowiska bogate w wartości są stanie zaspokoić wiele ludzkich potrzeb, co korzystnie wpływa na zdrowie oraz zmniejszenie
występowania zaburzeń. Pomaga to w utrzymaniu edukacji, wiedzy,
świadomości zdrowotnej na określonym poziomie. Warunkuje to
również pośrednio kształtowanie zachowań zdrowotnych. Środowiska ubogie w wartości charakteryzują się występowaniem sfer ubóstwa materialnego oraz kulturowego, co wiąże się z utrudnieniem
zdobycia, utratą lub zagrożeniem zasobów, czego następstwem bardzo często jest zjawisko wykluczenia.
Aby mogło dojść do rozwoju innych zasobów niezbędny jest
dobry status społeczno – ekonomiczny. Badania potwierdzają, że
22
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osoby z niższym statusem społeczno – ekonomicznym posiadają
mniej pozytywnych, a więcej negatywnych doświadczeń życiowych,
co determinuje zmniejszenie się szans na zgromadzenie zasobów
osobistych i społecznych na przykład kobiety o niższym statusie
częściej doświadczają stresu społecznego. Podobne skutki przynosi
utrata zasobów materialnych takich jak praca, miejsce zamieszkania
a brak środków na zdobywanie coraz to wyższych poziomów edukacji odbija się negatywnie na zdrowiu oraz na rozwoju innych zasobów jednostki. Utrata podstawowych zasobów ( praca, mieszkanie,
edukacja itd.) powoduje coraz częstsze występowanie negatywnych
zjawisk oraz powoduję straty innych zasobów. Leżeli podstawowe
zasoby nie zostaną odzyskane nawet przyrost pozostałych nie zapobiegnie występowaniu negatywnych zjawisk ekonomiczno – społecznych. Z przykrością trzeba stwierdzić, że promocja zdrowia oraz
zachowań prozdrowotnych na ogół kierowana jest do osób zasobnych, niestety na deficyt podstawowych warunków życia nie zwraca
się uwagi23.Aby przeanalizować procesy zdrowia i choroby musimy
wykorzystać wiedzę o stresie, zasobach i deficytach człowieka oraz
jego otoczenia. Procesy te badamy biorąc pod uwagę środowisko,
aktualną sytuację, zasoby oraz deficyty. W różnych sytuacjach przed
człowiekiem stawiane są różne wymagania, obciążany jest mechanizm regulacji zachowań, czasem dochodzi do możliwości wystąpienia zagrożenia zdrowia. To jak działa środowisko oraz cechy jednostki jakie będą jej potrzebne w danej sytuacji mogą wpływać korzystnie lub niekorzystnie na zaspokajanie potrzeb, osiąganie celów
oraz spełnianie ról społecznych człowieka. To właśnie zasoby i
czynniki ryzyka determinują kontekst warunkujący procesy zdrowia
i choroby. Zasoby są odpowiedzialne za odporność na stres oraz są
niezbędne podczas procesów adaptacyjnych. Deficyty wpływają
negatywnie na odporność na stres, są uznawane za czynniki ryzyka24.
Sheldon Cohen z zespołem z Uniwersytetu w Pittsburgu postanowił przeprowadzić badania na podstawie, których można było
jednoznacznie określić czy podczas przewlekłego stresu zwiększa się
podatność na infekcję dróg oddechowych. Plan badawczy polegał na
23
24
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pomiarze czynników ryzyka w grupie zdrowych ochotników, których
poddaje się działaniu wirusów powodujących infekcję. Po odbyciu
kwarantanny, podczas której ustala się, u których badanych nastąpił
rozwój klinicznych objawów choroby. Następnie porównane zostały
czynniki ryzyka w podgrupie, która zachorowała oraz w tej, która nie
zachorowała. Przy uwzględnieniu takich wskaźników jak odporność
lub styl życia. Wyniki tego badania jednoznacznie pokazują, że stres,
z szczególnie ten przewlekły, zwiększa podatność na infekcje. Natomiast częstsze występowanie pozytywnych emocji zmniejsza podatność na infekcję25. Biorąc pod uwagę to, że zagrożenie zawodowe
jest następstwem ryzyka zawodowego, czym jest na przykład wystąpienie niekorzystnych skutków zdrowotnych, śmiało można stwierdzić, że zły styl kierowania (taki jak autokratyczny czy liberalny)
może spowodować wystąpienie zagrożenia zawodowego.
Streszczenie
Artykuł pt. „Czynnik ludzki jako stymulator zagrożenia – analiza wybranych styli kierowania” skupia się głównie na problemach
zdrowotnych, jakie mogą wystąpić u pracowników, którzy są narażeni na przebywanie w środowisku gdzie nadrzędną pozycje zajmuje
kierownik używający stylu kierowania zaliczanego do grona styli
nieefektywnych. Autor udowadnia jak niekorzystne dla zdrowia
człowieka jest długotrwałe oddziaływanie stresu. Artykuł ukazuje
powiązania pomiędzy atmosferą panującą w pracy jednostki, możliwym wystąpieniem choroby będącej skutkiem długotrwałego stresu
oraz konsekwencjami z tym związanymi.
W artykule zostały przedstawione między innymi poglądy Mariana Mroziewskiego, badania przeprowadzone przez Lestera Cocha
i Johna R. P Frencha Jr., Kurta Lewina, Ronalda Lipitta i Ralpha K.
White’a oraz Richard Lazarus, które pomagają zdefiniować i zrozumieć terminy użyte w artykule takie jak zagrożenie, bezpieczeństwo,
zagrożenie zawodowe, ryzyko zawodowe, autokratyczny styl kierowania, liberalny styl kierowania, zdrowie, stres.
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Summary:
Human factor as a threat stimulator - analysis of selected control styles.
The article "Human factor as a threat stimulator - analysis of
selected control styles" focuses primarily on the health problems that
can occur in Employees who are exposed to the environment where
the manager using the inefficient style of leadership takes the overriding position. The author proves how unfriendly to human health is
the long-term impact of stress. The article shows the relationships
between the atmosphere at work, the possible occurrence of a disease
that is a result of long-term stress, and the consequences associated
with it. Article presents the views of Marian Mroziewski, studies by
Lester Coch and John RP French Jr., Kurt Lewin, Ronald Lipitt and
Ralph K. White, and Richard Lazarus, who help define and understand the terms used in the article: threat, security, professional
threat, professional risk, autocratic style of management, liberal style
of management, health, stress.
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Leszek Mysiewicz

Resocjalizacja poprzez edukację – studium przypadku
Wstęp
Cele resocjalizacji przewidują zmiany z niedostosowanego
społecznie człowieka w jednostkę uspołecznioną i samodzielną. Jednak powyższy proces w jednostce penitencjarnej ma wiele ograniczeń. Aby resocjalizacja prowadzona przez wychowawców w jednostkach była skuteczna, potrzebna jest odpowiednia diagnoza, dobór właściwych środków oraz dostosowanie ich do indywidualnych
potrzeb jednostki. Jedna z metod, która wpływa na skuteczną zmianę
postaw i zachowań osadzonego, jest resocjalizacja poprzez edukację.
Możliwość uczęszczania na zajęcia, stały kontakt z osobami przebywającymi na wolności może prowadzić do osłabienia funkcji kary,
pozbawienia jej sensu, jednak pozytywne skutki, na przykład: rozwijanie potencjału, odkrywanie siebie i swoich zdolności czy poczucie
sprawczości, mogą przewyższać negatywne konsekwencje.
Pojęcie resocjalizacji i jej cele
Na przełomie XIX/XX wieku do nauk kryminalistycznych i
prawnych zostało wprowadzone pojęcie resocjalizacji. Termin ten
wywodzi się z koncepcji pozytywistycznej. Według tego nurtu działania jednostki są wynikiem oddziaływań wychowawczych, samowychowawczych oraz uwarunkowań społecznych. Powyższe procesy
można określić jedną nazwą – socjalizacja. Jeżeli więc jednostka
miała negatywne wzorce w procesie socjalizacji, to jej działalność
przestępcza nie jest wynikiem jej wolnego wyboru, lecz współdziałaniem powyższych czynników. Przedrostek re wskazuje, że jest to
proces, który pozwala na przyswojenie prawidłowych wzorców i
ponowną, już odpowiednią socjalizacją. Według J. Szałańskiego ta
koncepcja dotyczy tylko grupy wąskiej grupy osób, ponieważ tylko
nieliczni byli socjalizowani. Powyższy badacz proponuje rozwiązanie, które zostało przyjęte przez L. Pytkę w trakcie tworzenia fundamentów nowej placówki, nazywając ją Młodzieżowym Ośrodkiem
Adaptacji Społecznej. Według tej koncepcji, efekt końcowy dotyczy
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adaptacji społecznej i psychicznej1. W Słowniku psychologicznym
resocjalizacja ujęta jest jako zabiegi wychowawcze, które mają na
celu zmianę kierunku działalności jednostki nieprzystosowanej i
funkcjonującej w grupach szkodliwych. Aktywność powinna być
przekierowana na uczestnictwo w grupach, które realizują społecznie
pożądane cele2. Według S. Górskiego wychowanie resocjalizujące to
„świadomy i celowy proces bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania na osoby wykolejone w celu przysposobienia ich do pełnienia konstruktywnych ról społecznych w sposób zgodny ze społecznymi oczekiwaniami"3. Inną definicję podaje S. Sobczak. Według
powyższego badacza, resocjalizacja powinna prowadzić do optymalnego rozwinięcia w człowieku jego dojrzałości emocjonalnej, indywidualnego poznania swojej osobowości, postaw prospołecznych
oraz zdrowia i możliwości fizycznej. Jeżeli osoba poddana procesowi resocjalizacji zrealizuje powyższe cele, może osiągnąć „pełną
integrację fizyczną, psychiczną i społeczną” oraz zdobyć takie umiejętności społeczne i mądrość, która pozwoliłaby mu na „realizowanie
poprzez stałą sprawność rozumu, poszukiwania prawdy i woli dążącej do dobra, oraz wyznaczania takich czynności, które zabezpieczą
go przed wpływami fałszu i zła, które gromadzi kultura, w której
żyje”4. W najbardziej popularnym ujęciu resocjalizację sprowadza
się do modelu swoistego rodzaju reedukacji skazanych, przejawiających w swoim zachowaniu pewne elementy asocjalności5.

1
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5
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118

Powyżej zostały przytoczone tylko niektóre definicje resocjalizacji. W literaturze przedmiotu można wyróżnić wiele różnorodnych wyjaśnień terminu resocjalizacja. Ten proces w warunkach
więziennych nazywa się resocjalizacją penitencjarną. Według M.
Machela powinien prowadzić on do przekazywania odpowiedniej
wiedzy i wprowadzenia nowych stylów zachowań oraz zmiany nawyków charakterologicznych, w szczególności wyeliminowanie
niepożądanych i antyspołecznych postaw, które warunkują zachowania aspołeczne6.
Różnie są ujmowane cele resocjalizacji. Według L. Pytki działania resocjalizacyjne powinny: modyfikować zachowania, zmieniać
przynależność społeczną, wpływać na wrastanie w kulturę zaspokajania potrzeb zgodnie z prawidłowymi normami społecznymi, kształtować właściwe postawy społeczne oraz autoresocjalizacyjne jako
najważniejszą kategorie, rozumianą jako kierowanie własnym rozwojem7. M. Kalinowski cel resocjalizacji opisuje w następujący sposób: „jest on odmianą procesu wychowawczego, który z jednostki
wadliwie przystosowanej do wymogów życia społecznego czyni
jednostkę ponownie zsocjalizowaną, tzn. uspołecznioną, samodzielną
i twórczą”8. Z powyższego sformułowania wyniki, że działania resocjalizacyjne powinny prowadzić do tworzenia się jednostek uspołecznionych, samodzielnych i twórczych9.
Edukacja jako środek resocjalizacyjny
Według niektórych badaczy, środowisko penitencjarne nie jest
odpowiednie do przeprowadzenia procesów resocjalizacyjnych. Osadzony ma ograniczony kontakt ze światem zewnętrznym, zatem
utrudnione jest przywracanie go do prawidłowego funkcjonowania w
społeczeństwie. A. Bałandynowicz, podkreśla, że „instytucje izola6

H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk
2003, s. 21
7
L. Pytka, Różne ujęcia resocjalizacji, [w:] Resocjalizacja, B. Urban, J.
M. Stanik (red.), PWN, Warszawa 2008, s. 74-75.
8
M. Kalinowski, Struktura procesu resocjalizacji, [w:] Resocjalizacja,
B. Urban, J. M. Stanik (red.), PWN, Warszawa 2008, s. 253.
9
Por. np. M. Konopczyński, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę
działań kreujących, Kraków 2014 r.
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cyjne ograniczają lub wręcz uniemożliwiają zaspokojenie różnorodnych potrzeb człowieka, krępując w ten sposób funkcjonowanie jednostek poddanych krańcowej izolacji pejoratywnej”10. W innych
państwach europejskich, działania resocjalizujące skupiane są właśnie na poszerzaniu kontaktów osadzonego z rodziną i bliskimi. Jednostki penitencjarne pozwalają na zatrudnienie oraz edukację więźniów. Pojawia się jednak uzasadniona obawa czy takie liberalne podejście do osadzonego na tle polskiego ustawodawstwa i Kodeksu
karnego wykonawczego, nie doprowadziłoby do wypaczenia sensu
kary pozbawienia wolności. Zanikanie dolegliwości, które powinny
towarzyszyć więźniowi, przy pobycie w jednostce penitencjarnej,
może powodować, że kara zatraci swą naturę. Cel kary oraz środki,
jakimi mogą oddziaływać wychowawcy penitencjarni są określone w
art. 67 Kodeksu karnego wykonawczego:
„§ 1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu
wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego
społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym
samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.
§ 2. Dla osiągnięcia celu określonego w § 1 prowadzi się zindywidualizowane oddziaływanie na skazanych w ramach określonych w ustawie systemów wykonywania kary, w różnych rodzajach i
typach zakładów karnych.
§ 3. W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich
praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia
się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, nauczanie, zajęcia kulturalnooświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne”11.
Aby zastosować odpowiedni czynnik wobec konkretnego osadzonego, trzeba właściwie zorganizować i zaplanowani proces resocjalizacji. Powyższe elementy są zależne od wiarygodności i autentyczno10

A. Bałandynowicz, Kara pozbawienia wolności jako totalne ograniczenie wolności jednostki [w:] Penitencjarna kultura fizyczna, A. Rejzner
(red.), Warszawa 2002, s.14-15.
11
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz. U. z 1997. Nr 90, poz. 557.
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ści funkcjonariuszy jednostki penitencjarnej oraz od cech i doświadczeń
osadzonego12. Czynniki, które mogą sprzyjać procesowi resocjalizacji,
będą dotyczyły osadzonych, którzy mają pozytywny stosunek do przekazujących treści społeczne, potrzebę zmiany samego siebie, potrzebę
odrodzenia moralnego oraz pragnienie rozwoju swoich możliwości, na
przykład poprzez kontynuację nauki13. Edukacja może być źródłem
chęci do pracy nad sobą, do zmiany własnych postaw, nastawienia i
zachowań wobec innych. To również prowadzi do pracy w społeczeństwie, co wiąże się z założeniami resocjalizacji: pracą dla innych, z innymi i zadośćuczynieniu. Pozytywną konsekwencją, która powinna
nastąpić poprzez poznanie, pracę nad sobą i dla innych to powrót do
wspólnoty, do społeczeństwa14.
Edukacja daje szansę osadzonemu osiągnąć jego cele, a tym
samym dokonać dzieła resocjalizacji czyli zespołowi nieustannie
podejmowanych czynności w celu osiągnięcia określonego skutku15.
Edukacja, w zależności od osadzonego, może mieć różne źródła
motywacji. Jednym z nich może być opuszczenia aresztu na chwilę
w ramach przepustki na zajęcia dydaktyczne, innym celem może być
skrócenie czasu odbywania kary lub wzbogacenie więziennych doświadczeń16. Tak jak niejednolite są przyczyny, tak też różne mogą
być skutki zaplanowanej resocjalizacji przez edukację17. Jednak wybrana droga i chęć rozwoju może przyczynić się do odnalezienia
siebie przed samym sobą i w społeczeństwie.
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M. Ciosek, Zakład karny jako instytucja resocjalizacyjna [w:] Resocjalizacja, B. Urban i J. M. Stanik (red.), Warszawa 2007, s. 340.
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Ibidem.
14
J. Jęczeń, Resocjalizacja poprzez edukację, Roczniki Teologiczne,
Tom LXIII, zeszyt 1 – 2016, s. 14.
15
S. Sobczak, Cele resocjalizacji, [w:] B. Urban i J. M. Stanik (red.),
Resocjalizacja, t. I, s. 226
16
M. Tim Yates, Prisoner Education Debates in Congress. Elite Discourse
and Policymaking, El Paso: LFB Scholarly Publishing LLC 2012, s. 40.
17
Por. E. Hughes, Education in Prison: Studying Through Distance
Learning, Fresno, USA: Ashgate 2012, s. 16-41.
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Przebieg i organizacja wywiadu
Wywiad został przeprowadzony w Areszcie Śledczym w Olsztynie za zgodą Dyrektora jednostki penitencjarnej. Osadzony, który
uczestniczył w badaniu, studiuje w trybie stacjonarnym na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.
Ze względu na specyficzne warunki, w których zostały przeprowadzone badania, wywiad mógł być tylko bezpośrednio zapisywany ręcznie, co stanowiło dodatkowe utrudnienie. Na prośbę badanego zostały zmienione dane osobowe, na potrzeby poniższego wywiadu, używane będzie imię Piotr.
Aby wywiad miał usystematyzowaną formę, przed jego przeprowadzeniem, skonstruowane zostały dyspozycje. W celu pełnej
realizacji tematu, zaplanowane były dwa spotkania z osadzonym. Z
uwagi na fakt, iż osadzony od poniedziałku do piątku korzysta z
przepustek zewnętrznych w celu udania się na uczelnię, porozmawianie z nim nie było łatwe, zwłaszcza w godzinach pracy administracji. Na początku została pokrótce przybliżona sylwetka osadzonego Piotra, który podjął próbę odpowiedzi na zadawane pytania.
Następnie, celem badacza, będzie uzyskanie odpowiedzi na postawione hipotezy: „W jaki sposób edukacja wpływa na proces resocjalizacji osadzonego? Czy przedsięwzięcie to korzystnie wpływa na
proces readaptacji społecznej? W jaki sposób czas poświęcony na
naukę podczas odbywania kary pozbawienia wolności, oddziałuję w
przyszłość osadzonego?”Rozmowy odbyły się w marcu 2017 roku.
Dlaczego odbywa Pan karę pozbawienia wolności?
- Karę pozbawienia wolności, w wymiarze 2 lat, odbywam za
spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, będąc
w stanie nietrzeźwości.
W jakich warunkach się Pan wychowywał? Z jakiej rodziny
się Pan wywodzi i czy rodzina Pana wspiera?
- Wywodzę się z rodziny „pełnej” tzn. posiadam oboje rodziców. Moi rodzice są ludźmi wykształconymi. Tata ukończył szkołę
wyższą, mama natomiast technikum wraz ze specjalizacją zawodową.
Jeśli chodzi o wparcie rodziny, to tak, wspierają mnie i to bardzo.
Odkąd zacząłem odbywać karę pozbawienia wolności, regularnie
odwiedzają mnie w jednostce podczas widzeń, zaopatrzając mnie tym
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samym w produkty spożywcze oraz środki higieny osobistej w więziennej kantynie.
Co Pana skłoniło do tego, aby podjąć studia podczas odbywania
kary pozbawienia wolności – jaka była motywacja? Jaki był pomysł?
- Do podjęcia nauki podczas izolacji więziennej, skłonił mnie
fakt, iż studiowałem zanim zgłosiłem się do tutejszej jednostki celem
odbycia kary pozbawienia wolności. Nie chcąc „bezproduktywnie”
spędzić czasu w izolacji więziennej, podjąłem starania w celu uzyskania zgody Dyrekcji Aresztu Śledczego w Olsztynie na kontynuowanie kształcenia. Moją motywacją do podjęcia czy też kontynuowania nauki, od zawsze była chęć uzyskania wyższego wykształcenia, a zarazem tytułu inżyniera.
Jak obecnie przebiegają Pana studia? Na jakiej uczelni Pan
studiuję, na jakim wydziale, specjalizacji, roku?
- Jestem studentem Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w
Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn. Pierwszy rok studiów zakończyłem pomyślnie zanim
trafiłem do więzienia. Podczas izolacji więziennej rozpocząłem III
semestr studiów, który notabene zakończyłem w pierwszych terminach sesji egzaminacyjnej na oceny dobre. Tym samym otrzymałem
promocję na IV semestr studiów, na którym obecnie się znajduję.
Moja dotychczasowa nauka na uczelni wyższej, przebiega jak do tej
pory pomyślnie.
Czy przed odbywaniem kary pozbawienia wolności, chciał
Pan podjąć studia? Czy miał Pan takie możliwości?
- Zanim zgłosiłem się do aresztu śledczego celem odbycia kary pozbawienia wolności, byłem normalnym, w miarę aktywnym
studentem.
Jakie możliwości dał Panu Areszt Śledczy w Olsztynie? Czy
kadra penitencjarna wspierała/wspiera Pana w tym przedsięwzięciu?
W jaki sposób? Jakie reakcje wywołała / wywołuje chęć studiowania
podczas izolacji więziennej?
- Jeśli chodzi o współpracę(jeśli tak można to nazwać) z kadrą
penitencjarną Aresztu Śledczego w Olsztynie, to oceniłbym ją w sposób bardzo dobry. Dyrekcja tutejszej jednostki penitencjarnej umożliwiła mi kontynuowanie studiowania, co jest dla mnie niezwykle
ważne. Wychowawcy działu penitencjarnego, odpowiedzialni za
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m.in. koordynację mojego przedsięwzięcia, a także aprobowanie
wniosków o przepustki zewnętrzne w celu umożliwienia stawienia się
przeze mnie na zajęciach uczelnianych, wykonują swoje obowiązki
służbowe sumiennie oraz w stopniu dla mnie zupełnie zadawalającym. Jeśli chodzi o ramy godzinowe, podczas których mogę być
obecny na zajęciach, uważam, że są przestrzegane i wystarczające.
Czy korzysta Pan z zasobów biblioteki więziennej?
- Z tego co się orientuję, zasób literatury w bibliotece więziennej jest bardzo bogaty, jednakże interesujące mnie pozycje książkowe
związane z kierunkiem moich studiów, nie są tutaj dostępne. Książki,
które czytałem i czytam podczas odbywania kary pozbawienia wolności, pochodzą od mojej rodziny oraz znajomych. Interesujące mnie
pozycję, zwłaszcza te, dzięki którym mogę przygotować się do zajęć i
egzaminów, dostarczane są z reguły za pomocą paczek.
Jak jest Pan postrzegany przez innych studentów i wykładowców – czy wiedzą, że odbywa Pan karę pozbawienia wolności?
- Sytuacja ma się różnie. Część osób, z którymi studiuję nie wiedzą, że odbywam aktualnie kare pozbawienia wolności. Natomiast ci, co
wiedzą o mojej sytuacji, w której obecnie się znajduję – są najczęściej
moimi znajomymi. W konsekwencji tego nie spotykam się z jakimkolwiek
odrzuceniem z ich strony. Uważam, że w środowisku akademickim, a
tym samym w mojej grupie, postrzegany jestem jako osoba otwarta i
lubiana. Jeśli chodzi o podejście wykładowców, to sam nie wiem. Wydaję mi się, iż raczej nie posiadają wiedzy odnośnie mojego osadzenia w
jednostce penitencjarnej, dlatego też sposób w jaki odnoszą się do mojej
osoby w niczym nie różni się od ogółu.
Jak jest Pan postrzegany (oczywiście Pana zdaniem) przez innych osadzonych?
- Jeśli chodzi o relację z innymi osadzonymi, to moim zdaniem
sytuacja mojego studiowania nie ma ty żadnego wpływu. Ich oczach
jestem „zwykłym” osadzonym. Zarówno jak mnie nie interesuję ich
prywatna sytuacja, tak samo ich nie obchodzi moja. Normalnie wymieniamy poglądy i rozmawiamy.
Czy odczuwał Pan jakiekolwiek formy zniechęcenia studiowaniem?
- Szczególnych form zniechęcenia studiowaniem raczej nie odczuwałem. Miewałem jedynie „lekkie” obawy dotyczące tego, w jaki
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sposób przebywając w izolacji więziennej poradzę sobie z przygotowaniem się do zaliczeń i egzaminów. Przykładem może być przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu „komputerowe wspomaganie
projektowania”, nie mając możliwości korzystania w jednostce penitencjarnej z komputera, opierając jedynie wiedzę na poznanej teorii.
Czy kontynuując studia myśli Pan o przyszłości (czas po
opuszczeniu jednostki penitencjarnej)?
- Oczywiście, że tak. Sama chęć kontynuowania studiów, napawa we mnie szeroką wizją ku przyszłości. Jak już skończę studia,
zdobędę wyższe wykształcenie i zawód, chciałbym założyć normalną
rodzinę.
W jaki sposób jest Pan odbierany w środowisku studenckim?
Czy traktuję Pan tą społeczność jako możliwość nawiązania nowych
„lepszych” kontaktów, z których chciałby Pan korzystać po opuszczeniu jednostki penitencjarnej?
- Jeśli chodzi o środowisko akademickie, to wśród innych studentów jestem odbierany w sposób bardzo pozytywny. Mam dobre
stosunki z ludźmi ze swojej grupy, nie jestem też w żaden sposób
izolowany ani też sam tego nie czynię. W sytuacji kiedy zapomnę czy
też nie zrozumiem jakiegoś tematu lub zagadnienia, zawszę mogę
liczyć na pomoc innych studentów. Sytuacja działa również w drugą
stronę, a dla ciekawości chciałbym wspomnieć(nieskromnie oczywiście), że kilka razy również pomagałem koleżankom i kolegom z grupy. Po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności, chciałbym nadal kontynuować znajomości z poszczególnymi osobami ze
studiów, nadmieniając równocześnie, iż w obecnej chwili te relację
już są trwałe i żywe.
Analizując powyższe słowa osadzonego Piotra, przebywającego w Areszcie Śledczym w Olsztynie, z pewnością można stwierdzić, iż resocjalizacja poprzez edukację przynosi w jego przypadku
ogromne korzyści. Proces ten niesie za sobą szereg walorów naukowych związanych z pozyskiwaniem wiedzy jak również z jej poszerzaniem, a także czynnym uczestniczeniem w zajęciach akademickich. Z drugiej strony pozwala na zawiązywanie i utrzymywanie
znajomości i kontaktów interpersonalnych wśród rówieśników. Możliwość kontynuowania studiów oraz nieustanny kontakt ze środowi-
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skiem zewnętrznym niewątpliwie korzystnie wpływa na proces readaptacji społecznej osadzonego, pomimo izolacji więziennej.
Podsumowanie
Niemalże najważniejszym celem procesu resocjalizacji jest
metamorfoza z niedostosowanego społecznie podmiotu (mając
oczywiście na myśli osoby pozbawione wolności) w autonomiczną i
dostępną społecznie jednostkę. Biorąc pod uwagę, iż środowisko w
przestrzeni którego zabieg ten się odbywa, nie jest łatwe, napotyka
się na wiele różnorodnych niedogodności. Stąd zachodzi potrzeba
wyspecjalizowanej kadry penitencjarnej. Aby całościowy proces
resocjalizacji skierowany do osób pozbawionych wolności był skuteczny, potrzebna jest odpowiednia diagnoza, dobór właściwych
środków oraz dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb jednostki. Jedną z metod, wpływającą pozytywnie na zmianę postaw i zachowań osadzonego, jest niewątpliwie resocjalizacja poprzez edukację. Edukacja daje możliwość osobie pozbawionej wolności na osiągnięcie zamierzonych celów oraz dokonać dzieła resocjalizacji. Proces nauczania może mieć różne źródła, w zależności od podejścia
danego osadzonego. Niektórym może być możliwością opuszczenia
jednostki penitencjarnej chociażby na chwilę w ramach przepustki, w
celu uczęszczania w zajęciach dydaktycznych. Drugim możliwość
skrócenia sobie czasu odbywania kary pozbawienia wolności czy też
po prostu urozmaicenie więziennego życia. Z uwagi na to, iż przyczyny te są niejednolite, efekty zaplanowanej resocjalizacji przez
edukację również mogą być różne. Mimo wszystko, wybrana droga i
chęć rozwoju może przyczynić się do odnalezienia siebie, przed samym sobą i w społeczeństwie.
Summary:
Almost the most important goal of the rehabilitation process is
metamorphosis From a socially maladjusted subject (who, of course,
refers to persons deprived of their liberty) in an autonomous and
socially accessible unit. Given that the environment in which this
treatment is taking place is not easy, it encounters many varied inconveniences. Hence the need for specialized penitentiary staff. In
order for an overall process of social reintegration directed to de-
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prived persons to be effective, proper diagnosis, selection of appropriate resources and adaptation to individual needs are needed. One
of the methods that positively influences the change of attitudes and
behavior of the prisoner is undoubtedly resocialization through education. Education gives an opportunity for a person deprived of their
liberty to achieve their goals and perform a rehabilitation work. The
teaching process can have different sources, depending on the approach of the given person. Some may be able to leave a penitentiary
unit for a moment, for a pass, to attend classes. The second possibility is to shorten the time of imprisonment or simply diversify the
prison life. Due to the fact that these causes are not uniform, the effects of planned resocialization through education may also be different. In spite of all, the chosen path and the desire to develop can
help to find ourselves, in ourselves and in society.
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Marta Pietrycha

Rozwód zagrożeniem współczesnej rodziny
Wstęp
Rodzina we współczesnym świecie odgrywa istotną rolę w
kształtowaniu osobowości i rozwoju młodego człowieka. To ona jest
dla niego wzorem i przykładem. relacje jakie w niej zachodzą są
drogowskazem relacji zachodzących w relacjach międzyludzkich.
Niemniej jednak coraz częściej na półkach bibliotek pojawiają się
poradniki dla rodzin jak żyć po rozstaniu z mężem/ żoną, jak pomóc
dziecku. Kultura masowa traktuje więc rozwód jako „oczywistą kolej
rzeczy wpisaną we współczesny rozwój i koloryt rodziny”1.
1. Pojęcie rodziny
Potocznie przez pojęcie rodziny rozumiemy „parę małżeńską
posiadającą dzieci”. Mówi się o niej także jako komórce społecznej.
I tak idąc za Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ rodzina
,,jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do
ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa”2. Z kolei definiując ją
pod kątem nauk możemy napotkać wiele trudności. Definiowana jest
ona przez przedstawicieli nauk humanistycznych oraz społecznych, a
więc między innymi przez: antropologów, teologów, socjologów,
psychologów, pedagogów, historyków, ekonomów3. Jak słusznie
stwierdza T. Smyczyński – sam termin rodzina jest trudny do zdefiniowania. Może on dotyczyć „tylko rodziców i ich dzieci, jak i szerszego kręgu osób połączonych pochodzeniem od wspólnego przodka
(więziami krwi), albo związanych wspólnością bytu pod jednym

1

M. Farnicka, Między wyborem a przymusem. Rodzina a sposób radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, Warszawa 2013, s. 109.
2
Powszechna Deklaracji Praw Człowieka,
http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_P
raw_Czlowieka.pdf (dostęp: 30 marzec 2017).
3
A. Janke, J. Brągiel, S. Kawula, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2004, s. 24.
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dachem”4. W Polsce dość dużym dorobek w obrębie rodziny może
pochwalić się socjologia. I tu należy przytoczyć kilka definicji polskich socjologów. Według F. Adamskiego rodzina to grupa pierwotna. Autor zwraca uwagę na relację zachodzące między członkami,
mówi więc o więzach oraz kontaktach ,,częstych, bliskich, bezpośrednich i intymnych”5. Z. Tyszka utożsamia rodzinę z terminem
instytucji i mikrogrupy. Mówi, iż jest to „ustruktualizowany i funkcjonalnie powiązany zbiór jednostek i specyficznych substruktur
oraz mikroelementów społecznych tworzących mikrogrupę i zarazem
instytucję społeczną powiązaną wewnętrznie więzią”6. Oprócz omawianego strukturalnego charakteru rodziny zdaniem autora rodzina
ma również dynamiczny i kulturowy aspekt. Cały jej ,,mikroświat”
wbudowany jest więc w ogólnospołeczne procesy kraju, w którym
żyje.
M. Ziemska definiuje rodzinę jako „małą naturalną grupą społeczną, w której centralnymi rolami są role matki i ojca, stanowiącą
całość względnie trwałą, podlegającą dynamicznym przekształceniom, opartą na zastanych tradycjach społecznych oraz nowotworzonych własnych obyczajach”7. M. Ziemska zwraca szczególną uwagę
na znaczenie matki oraz ojca, wskazuje dodatkowo na tradycje i
obyczaje panujące w rodzinie. Z kolei w pedagogice rodzinę ujmuję
się jako środowisko życia i wychowania, jako grupę, instytucję i
wspólnotę8.
Zdaniem I. Jundziłł rodzina jest naturalnym środowiskiem
wychowawczym, w którym „główne elementy stanowią interakcje
zachodzące miedzy poszczególnymi jej członkami”9. Autorka zwraca
uwagę na interakcje zachodzące w rodzinie.

4

T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2012, s. 3.
T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. V, Warszawa
2006, s. 312.
6
A. Kotlarska – Michalska, Roczniki Socjologii Rodziny, t. X, 1998, s. 77.
7
M. Ziemska, Rodzina a osobowość, Warszawa 1975, s. 36.
8
A. Janke, J. Brągiel, S. Kawula, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2004, s. 26.
9
I. Jundziłł, Opieka nad rodziną w miejscu zamieszkania, Warszawa
1983, s. 16–17.
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Obecnie zakłada się, iż rodzina tworzy „podstawowe, naturalne i wszechogarniające środowisko życia i wychowania członków
rodziny”10. We współczesnej rodzinie to dzieci, rodzice współżyją ze
sobą, troszcząc się nawzajem o siebie. A przez takie zabiegi dążą oni
do optymalizacji i harmonizacji swoich potrzeb.
W pedagogice o rodzinie mówi się również jako grupie. S.
Kawula definiuje ją jako grupę społeczną, za podstawę której według
autora przyjmuje się instytucję małżeńską, stosunek pokrewieństwa
czy też adopcję. Co ważne, S. Kawula odróżnia rodzinę od kręgu
rodzinnego. Wskazuje on tylko na „osoby powiązane najbliższym
pokrewieństwem (…) zamieszkujące razem i prowadzące z reguły
wspólne gospodarstwo domowe”11.
W literaturze przedmiotu rodzina określana jest również jako
instytucja. I tu jej instytucjonalny charakter ujawnia się w tym, iż to
ona jest jednostką społeczną, gospodarczą, prawną „opartą na instytucji małżeństwa”12. Według E. Trempały rodzina ,,może być nie
tylko instytucja wychowania naturalnego i spontanicznego, lecz także intencjonalnego”13. Dodatkowo autor mówi o rodzinie jako „o
pierwszej i podstawowej instytucji opieki, wychowania i kształcenia
jednostki”14.
Powyższej zaprezentowane definicje rodziny występują częściej
w pedagogice niż wspólnota. Wynika to bowiem z tego, iż termin ten
jest pojęciem marginalnie używanym w naukach społecznych15. Według Jan Paweł II rodzina jest „podstawową i niezastąpioną wspólnotą
wychowawczą”16. Papież mówi, iż „jest środowiskiem stwarzającym

10

A. Janke, J. Brągiel, S. Kawula, Pedagogika rodziny…, s. 28.
S. Kawula, Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych środowiska rodzinnego, Toruń 1978, s. 125
12
K. Żuchelkowska, M. Bulera, Edukacja przedszkolna z partnerskim
udziałem rodziców, Toruń 2006, s. 51.
13
A. Janke, J. Brągiel, S. Kawula, Pedagogika rodziny…, s. 30.
14
Tamże.
15
Tamże, s. 31.
16
T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. V, Warszawa 2006, s. 323.
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najlepsze warunki przekazywania wartości religijnych i kulturowych,
które pomagają w kształtowaniu własnej tożsamości”17.
Zdaniem A. Kamińskiego rodzina jest nie tylko kręgiem środowiskowym czy też instytucją lecz również wspólnotą. To wspólnota zdaniem autora stanowi „jedną z cech cementujących nową
rodzinę”18. Rodzina tworzy wspólnotę życia dla dzieci oraz dorosłych. A. Kamiński mówi tutaj o wspólnocie emocjonalnej19. Z kolei
J. Maciaszkowa definiuje rodzinę jako „naturalną grupę społeczną
oparta na więzach pokrewieństwa, małżeństwa, a niekiedy także
adopcji przypisuje postać wspólnoty”20. Autorka mówi o wspólnocie
ogarniającej życie jej członków. Zdaniem J. Maciaszek w takiej
wspólnocie zaspakajane są takie potrzeby jak: potrzeby ekonomiczne, fizyczne i psychiczne.
W związku z intensywny rozwojem badań nad rodziną, polskim pedagogom stawia się nowe wyzwania. Stwierdzenie, iż rodzina „stanowi najważniejszą komórkę życia społecznego” jest często
niewystarczające. Dlatego też definiując pojęcie rodziny powinniśmy
ją rozpatrywać jako grupę, środowisko, instytucję i wspólnotę.
2. Funkcje rodziny
Zdaniem Z. Mysłakowskiego rodzina jest instytucją i grupą
społeczną pełniącą wiele rozmaitych funkcji21. Mowa jest tu o funkcjach niezbędnych dla utrzymania ciągłości biologicznej, jak i funkcjach potrzebnych dla normalnego rozwoju psychospołecznego jednostki22. Funkcje jakie przypisywane są rodzinie tworzą ograniczoną
całość. Są bowiem jednolite i złożone. Nie można ich realizować
oddzielnie lecz łącznie. Jeśli zatem zaburzymy choćby jedną to w
konsekwencji dochodzi do zaburzenia, niezdolności rodziny w jej
ogólnym funkcjonowaniu23.
17
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Przechodząc do analizy funkcji rodziny, należy odróżnić dwa
pojęcia – funkcja i zadania. Różnicę tę zauważył już J. Szczepański,
który mówi, iż „funkcje rodziny są to skutki wywołane przez działanie i zachowanie się członków rodziny”24. Skutki te występują więc
w niej samej bądź też poza nią. Są one zamierzone lub pożądane. Z
kolei przez zadania autor rozumie ,,ogólne czynności, które mają
wywołać pożądane skutki, zalecane przez zbiorowości (…) czy też
podjęte przez samą grupę”25.
W literaturze przedmiotu istnieje wiele klasyfikacji funkcji rodziny. Zauważyć możemy różnice w ilości, i ich zakresie i samej
terminologii. Ich autorami są między innymi: M. Ziemska, Z. Tyszka
i F. Adamski. M. Ziemska wymienia pięć podstawowych funkcji
rodziny, a więc funkcję: prokreacyjną, produkcyjną, usługowo –
opiekuńczą, socjalizacyjną i psychohigieniczną26. Z kolei Z. Tyszka
funkcje rodziny łączy w cztery grupy. Mówi o funkcji biopsychicznej, a w jej obszarze wymienia funkcje prokreacyjną i seksualną.
Drugą grupę stanowią funkcje ekonomiczne. I tu zalicza funkcje:
materialno –ekonomiczną i opiekuńczo – zabezpieczającą. Kolejna
grupa to funkcje społeczno – wyznaczające. Tu z kolei Z. Tyszka
wymienia funkcje klasową lub uklasawiająca i funkcje legalizacyjno
– kontrolną. Czwarta grupa to funkcje socjopsychologiczne. Zaliczamy do nich funkcje: socjalizacyjno – wychowawczą, kulturalną,
rekreacyjno – towarzyską i emocjonalno – ekspresyjną27.
Dość obszerny podział funkcji rodziny prezentuje F. Adamski28. Funkcje rodziny dzieli on na dwie części. Pierwszy podział
dokonuje F. Adamski ze względu na kryterium rodziny jako instytucji i grupy społecznej. Wyróżnia on tutaj funkcje instytucjonalne i
osobowe. Do instytucjonalnych autor zalicza funkcje prokreacyjną,
ekonomiczną, opiekuńczą, socjalizacyjną i stratyfikacyjną. Do oso24

J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, s.
243-252.
25
Tamże.
26
T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. V, Warszawa 2006, s. 313.
27
B. Krzesińska-Żach, J. Izdebska, W. Danilewicz, Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, Białystok 1995, s. 33.
28
Tamże.

132

bowych zaś funkcje małżeńską, braterstwa i rodzicielską. Z kolei
drugi podział dotyczy trwałości i zmienności. Mowa jest tu o funkcjach pierwszorzędnych i funkcjach drugorzędnych. Do funkcji
pierwszorzędnych F. Adamski zalicza funkcje prokreacyjną, socjalizacyjną i funkcje miłości. Natomiast do funkcji drugorzędnych autor
zalicza funkcje ekonomiczną, opiekuńczą, stratyfikacyjną, rekreacyjną i religijną29.
3. Kryzys rodziny
Współczesny kryzys rodziny dotyczy również rodzin polskich.
Przyczynia się do licznych nieszczęść. Nazywany jest tragedii serc i
niepowodzeń. Powoduje utratę więzi, relacji. Jak sam papież Jan
Paweł II mówił: „Ten kryzys nie ominął rodziny, nie ominął on,
niestety, polskiej rodziny! Powoduje tyle obrazy Boga, jest przyczyną wielu nieszczęść i zła. Dlatego jest przedmiotem szczególnej
wrażliwości i szczególnej troski Kościoła. Za cyframi wszak, za
analizami i opisami stoi tu zawsze żywy człowiek, tragedia jego
serca, jego życia, tragedia jego powodzenia”30. Papież zwraca również uwagę na wysoką liczbę rozwodów. Mówi o jej konsekwencjach i skutkach, cytuje: „Rozwody, wysoka liczba rozwodów. Trwałe skłócenia i konflikty w wielu rodzinach, a także długotrwałe rozstania na skutek wyjazdu jednego z małżonków za granicę. Prócz
tego coraz częściej dochodzi też do zamykania się rodziny wyłącznie
wokół własnych spraw, do jakiejś niezdolności otwarcia się na innych, na sprawy drugiego człowieka czy innej rodziny. Co więcej,
zanika czasem prawdziwa więź wewnątrz samej rodziny: brakuje
niekiedy głębszej miłości nawet między rodzicami i dziećmi czy też
wśród rodzeństwa. A ileż rodzin choruje i cierpi na skutek nadużywania alkoholu przez niektórych członków!”31.
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4. Zaburzone relacje
Rodzina w literaturze przedmiotu określana jest fundamentem.
To na niej wyrasta poczucie tożsamości dziecka. Od jej członków
dowiadują się one, co oznacza być kobietą, mężczyzną, na czym tak
naprawdę polega małżeństwo oraz wychowanie dzieci. W rodzinie
dziecko uczy się sposobów radzenia sobie z codziennymi problemami32. W rodzinie, w której występują prawidłowe relacje, dzieci są
dobrze przystosowane do życia. Niemniej jednak istnieje wśród społeczeństwa źle pojęta tolerancja, a nawet narzucanie jej zaburzonych
oraz niemoralnych stylów życia. Efektem tego jest powolna i skuteczna destrukcja młodego pokolenia, którzy pragną na wzór rodziców założyć dobre i szczęśliwe rodziny.
Obecnie dość powszechną postawą jest nieformalizowanie
związków, życie w tak zwanych wolnych relacjach, związkach. Osoby te pragną być wolnymi, chcą się sprawdzić, dopasować. Takie
zjawisko jest jednak konsekwencją zaburzonych wzorców rodzinnych,. Mowa jest tu o takich zachowaniach jak brak wzajemnego
szacunku, zdrowej komunikacji, ukrywane bądź jawne zdrady pomiędzy rodzicami, nałogi, nieobecność któregoś z rodziców (fizyczna lub psychiczna), krzywdzące traktowanie (agresja słowna lub
fizyczna), jedynie teoretyczne głoszenie zasad moralnych, nie stosowanie się do nich.
Wszystkie powyższe przyczyny wpływają bezpośrednio na
powolny rozłam rodziny, nie ma mowy więc o budowie właściwej
więzi między małżonkami oraz jej członkami. Jest to więc problem
już kolejnych pokoleń. To one będą zmagać się z nieobecnością fizyczną bądź psychiczną ojców, matek w rodzinach33. U osób, które
nie radzą sobie z własnymi emocjami i przeżyciami wewnętrznymi
częściej dochodzi do rozpadu relacji w rodzinie. Najczęściej emocje
te są pomijane, tłumione, lub też podkreślane przy konfliktach i problemach domowych34. Konsekwencją tych zjawisk jest słabsza ko32
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munikacja, izolacja psychiczna i fizyczna. Dochodzi do obojętności
emocjonalnej, a więc do braku prostych gestów, przytulania, zwykłego uśmiechu. Każdy z domowników żyje wówczas swoim życiem. Zamiast codziennej pracy nad sobą, szukania porad i walki ze
swoimi emocjami, pojawia się szybkie dążenie do rozwodów. Powielają się błędy, konflikty, poszerza się krąg osób cierpiących.
Powyższemu zjawisku często towarzyszy zmiana ról. To kobieta przejmuje obowiązki oraz postawy męża, zaś mężczyzna spełnia role kobiece. Może również wystąpić skrajna sytuacja kiedy to
jeden z rodziców wycofuje się biernie. Mówimy wówczas o cichej
agresji, o zdradach, alkoholizmie, nałogach itp. Taka sytuacja jest
niezwykle destrukcyjna dla całej rodziny. Przekłada się ona na życie
społeczne domowników. Jak słusznie zauważa I. Celebucka: „kobieta w swej strukturze psychofizycznej nie posiada takich zdolności,
ani odporności, by mogła bez negatywnych konsekwencji nieść ciężar odpowiedzialności za całą rodzinę, troski o jej byt, organizowania jej funkcjonowania na każdym poziomie”. Dlatego też jeśli próbuje zastąpić męża zawsze pojawiają się konsekwencje. Mowa jest tu
głównie o konsekwencjach psychofizycznych, a więc emocjonalnych. To ona czuje się obciążona, nie radzi sobie z nowymi obowiązkami, w skrajnych sytuacjach wpada w depresję, nerwicę. Faktem jest, że w dalszej perspektywie bolesne skutki omawianego zdarzenia przeżywać będą dzieci. Nie mają one wówczas jakichkolwiek
szans wynieść z domu właściwego obrazu rodziny. Dziecko to nie
widzi prawidłowego obrazu siebie, jak i relacji międzyludzkich. A co
ważne, brak wzorców ze strony ojca i matki negatywnie odbija się na
jego osobowości35. Dlatego też zważywszy na występujące błędy w
kontaktach małżeńskich, należy podkreślać jej wysoką rangę i powinności. Zdrowe relacje dają oparcie, umacniają silną więź rodzicielską, są wskazówką i wzorem ludzkich zachowań36.
Trwanie rodziny w zdrowych relacjach, dających oparcie i
umocnienie dla wszystkich jej członków, zależne jest od wielu czynników, a zwłaszcza od wprowadzanych w życie wyższych wartości,
takich jak głęboka, żywa wiara, miłość do Pana Boga i siebie nawza35
36
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jem. Dlatego też należy pielęgnować tradycje rodzinne, wychowywać dzieci we wzajemnym szacunku oraz zrozumieniu. Bowiem to
stanowi podstawę prawidłowej relacji w rodzinie.
5. Rozwód jako zjawisko społeczne
Dopiero pod koniec wieku XIX w literaturze przedmiotu zaczęto
ujmować rozwód jako jedno ze zjawisk społecznych. Spowodowane to
było głównie falą masowego przerywania małżeństw. Niemniej jednak
obecnie mamy do czynienia z ciągle wzrastającą liczbą rozwodów. Według danych z 2011 roku z Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostatu w Polsce co trzecie małżeństwo się rozwodzi zaś w Europie tendencja
ta jest większa, w samej Szwecji wskaźnik ten przekracza nawet 70%37.
Jeszcze do niedawna w literaturze przedmiotu o rozwodzie mówiono
jako o dysfunkcji rodziny. Od niedawna zaczęto zauważać jego rozwojowe aspekty. Można zatem wyróżnić tu dwa podstawowe podejścia.
Według pierwszego rozwiedzioną rodzinę cechuje pewien defekt. Z
kolei według drugiego podejścia, rozwód umieszcza się w cyklu rozwoju rodziny. I tu traktuje się go jako ,,jeden ze sposobów rozwiązania
kryzysu rodzinnego”38.
Amerykańscy naukowcy postulują by rozwód włączyć do cyklu życia rodziny. W tym obszarze byłby jednym z normatywnych
rozwiązań u rodzin z małym dzieckiem lub rodzin z dorastającymi
czy też dorosłymi już dziećmi. Swoje uzasadnienie wpisują w popularność stosowania rozwodów jako pewnego rozwiązania problemów
małżeńskich. Jest to również pewien kulturowy wzorzec radzenia
sobie po rozwodzie oraz sposób przeżywania zaistniałej sytuacji.
Inną przyczyną jest zmiana statusu małżeństwa. Obecnie coraz częściej podkreśla się rolę autonomii oraz niezależność jednostki co
zdaniem M. Farnicka czyni z małżeństwa ,,jedną z licznych form
związku (obok kohabitacji, związków partnerskich, singlowania)”39.
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6. Psychologiczne ujęcie rozwodu
Rozwód często utożsamiany jest ze stresem. Doświadczenie
dziecka, które traci rodzica poprzez rozwód w literaturze przedmiotu
porównywalne jest do straty naturalnej, a więc takiej która wywołana
jest śmiercią czy też klęską żywiołową. Każda z wymienionych doświadczeń uderza w więzi rodzinne. Każde z nich osłabia poczucie
bezpieczeństwa, każde także występuje według określonego porządku. Początkowo występuje silny kryzys, następnie utratę równowagi.
Utrata ta może trwać nawet kilka lat po zaistniałym wydarzeniu.
Wydarzenie to jest początkiem trudnych zmian i przemian w życiu
rodziny i ich dziecka. Dotyka ono różne sfery życia oraz psychikę.
Jak każdy kryzys, tak i rozwód wymaga zmian w sferze socjalnej,
ekonomicznej oraz psychologicznej40.
Rozwód jest stratą jednego z członków rodziny. Psychologiczne ujęcie zwraca jednak uwagę na różnice w utracie rodzica ze
względu na odejście, rozstanie i śmierć. Śmierć budzi poczucie bezradności, rozpacz, depresję, zaś rozwód pozostawia uczucie złości,
poczucie winy, rozpacz i rozczarowanie41. Trudności psychologiczne
wynikają również z niejednoznaczności sytuacji, w jakiej znajdują
się wszyscy domownicy. Dla nikogo z nich nie jest to jednak sytuacja oczywista. Z biegiem czasu dochodzi do stopniowej utraty
funkcji rodzinnych. Mowa jest tu o funkcji ekspresyjnej jednego z
rodziców i funkcji instrumentalnej – pomoc w pracach domowych,
zarobkach. Sytuacja ta wymaga poradzenia sobie z dwoma aspektami. A mianowicie z aspektem emocjonalnym (strata), i z instrumentalnym (znalezienie dodatkowych dochodów)42.
Rozwód rozumiany jako strata nie musi być traktowany jako
zjawisko patologiczne. Może być traktowane jako sytuacja kryzysowa. Jest to więc specyficzny stan niezrównoważenia systemu rodzinnego. Powstaje on w wyniku codziennych interakcji rodziców. Jego
cechą charakterystyczną jest napięcie emocjonalne, brak satysfakcji
ze związku. Jedynym rozwiązaniem jest wobec tego użycie nowej
40
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strategii, a więc należy spróbować poradzić sobie z zaistniałym napięciem, unikać nawarstwiania problemów. W taką sytuację zaangażowani są pozostali – dzieci, rodzice i znajomi.
Rozwód jest „faktem rzeczywistym”. Możemy zatem określić
gdzie, kiedy się rozpoczęło, jakie są konsekwencje. Jest ono wydarzeniem dwuwartościowym. Bowiem oprócz zagrożeń jest również
szansą rozwojową dla partnerów i ich dzieci43.
7. Fazy rozwodu
W psychologii rozwód to „rozstanie mężczyzny i kobiety,
usankcjonowane prawem rozwodowym, w wyniku którego sąd – na
żądanie jednego lub obojga małżonków – rozwiązuje małżeństwo”44.
Rozwód wiąże się zatem z rozbiciem podstawowej struktury rodziny
oraz jednocześnie jest on najbardziej jednoznacznym wskaźnikiem
tego rozbicia. Rozwód to również wyrok. Jak podaje M. Herbert:
„wyrok dla wszystkich członków rodziny, nie tylko partnerów związanych małżeństwem”45. Rozwód przebiega zawsze w kilku fazach.
Wyjątkiem jest ujęcie prawne, gdzie mowa jest tylko o jednej fazie –
fazie okołorozwodowej. Jako fakt prawno – sądowy pojawia się on
najczęściej z chwilą rozpoczętego procesu rozpadu rodziny. Szkodliwy jest on szczególnie dla dziecka. Mowa jest tu zarówno o okresie dezintegracji rodziny przed ich formalnym rozwodem, jak i wtedy gdy toczą się już rozprawy sądowe i w okresie po wydaniu orzeczenia sądu.
Faza przedrozwodowa może trwać wiele lat. Rodzice w niej
kłócą się, wzajemnie oskarżają, często dochodzi pomiędzy nimi do
konfliktów. Dziecko w rodzinie tej nie jest tylko obserwatorem codziennej scenki lecz bywa również włączane w problemy obojga
rodziców. Małżonkowie często naciskają na nie aby to one opowiedziało się po któregoś z rodziców stronie. W takiej sytuacji dziecko
jest wewnętrznie rozdarte. Dzieje się tak z racji tego, ze tak naprawdę kocha ono obojga rodziców oraz z każdym z nich łączy je specy43
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ficzna więź emocjonalna. Dziecko staje się przedmiotem walki oraz
sporu małżonków o ich własne prawa. Szczególnie jeśli mowa jest o
losach dziecka po rozwodzie. Sytuacja ta może przebiegać burzliwie.
Często dochodzi do tak zwanego przetargu o dziecko46.
Rodzice zajęci własnymi problemami zapominają o dziecku.
Poświęcają im zbyt mało uwagi, przestają interesować się ich losem.
Dziecko czuje się odtrącone. Poczucie odtrącenia jest jednak tym
silniejsze, im „większe zainteresowanie rodzice okazywali mu poprzednio, im większą troską je otaczali i im bardziej angażowali się
w jego problemy życiowe”47. Pełen napięć okres pozornie jest łagodzony godzeniem się rodziców, czasem dokonuje się on wielokrotnie. Dorośli interpretują to zdarzenie jako coś korzystnego dla dziecka. Dziecko jednak przeżywa huśtawkę emocjonalną. Oscyluje on od
nadziei do rozpaczy. Taka sytuacja może doprowadzić do zaburzeń
rozwoju emocjonalno – uczuciowego.
Czasami małżonkowie i członkowie rodziny ukrywają przed
dzieckiem nieporozumienia, niechęć i wrogość. Nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że ich przeżycia są odbierane w sposób czuły.
Dziecko włączone jest w tak zwaną grę pozorów. Czuje, że jest w
porządku, traci poczucie bezpieczeństwa. Dodatkowo traci wsparcie
bowiem nie może nikomu się z tego zwierzyć oraz porozmawiać o
niepokojach je dręczących. Samo musi sobie radzić przez co obciąża
swoją psychikę. Warto zaznaczyć, iż rodzice i inni wychowawcy
dziecka oceniają zaistniałą sytuacje jedynie w kategoriach walorów
wychowawczych co jest błędnie rozumiane.
Atmosfera jaka występuje u rodziny rozwodzącej się określa
się nieprawidłową, pełną nerwowości, lęku, jest ona napięta. Wynika
ona nie tylko z konfliktów jakie zachodzą w domu, lecz również ze
stanu psychicznego małżonków. Rodzice wchodząc w częste sytuacje stresowe, już w omawianej pierwszej fazie rozwodowej są wyczerpani emocjonalnie, doznają dodatkowo narastającego napięcia
wewnętrznego, aż w końcu również objawów nerwicowych. Przeżywają oni gniew, rozpacz, smutek, poczucie winy za rozbicie całej
46
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rodziny, czują żal do partnera. A co najważniejsze, stają się wymagający i nadmiernie punitywni do swych dzieci48.
8. Konsekwencje rozwodu
Na konsekwencje są pewnymi procesami oddziałującymi na
siebie. Pojawiają się one tuż po rozwodzie, ale również zaczynają się
przed fizyczną separacją małżonków. W literaturze przedmiotu wyróżnia się ich kilka rodzajów. Mowa jest tu o sferze psychicznej,
zdrowotnej, ekonomicznej, zawodowej, lokalowej, towarzyskiej i
rodzinnej.
Zmiany w sferze zdrowotnej analizowane są często ze względu na skłonności do pewnych chorób. Uwarunkowane sa one rozwodem. Badania wykazują, iż osób rozwiedzione częściej uczestniczą w
wypadkach drogowych, są skłonne do zabójstw, samobójstw i alkoholu. Niemniej jednak problemy zdrowotne mogły być również
przyczyną rozwodu małżonków. Mowa jest tu o chorobach somatycznych, umysłowych, które podwyższają poziom stresu tuż po
rozwodzie. Co ciekawe, według badań to mężczyźni mają niższy
poziom chorób somatycznych niż kobiety49. Jeśli mówimy o konsekwencjach ekonomicznych. To te z kolei dotykają częściej kobiet.
Rozwiedzione kobiety i ich dzieci są w gorszym położeniu niż ich
ojcowie, mężowie. Dotyczy to również położenia społecznego. Bowiem mężczyźni łatwiej znajdują sobie nowe partnerki. W przypadku jego sprawowania opieki nad dziećmi, to im powodzi się lepiej
niż gdyby zamieszkali z matką. Niemniej jednak opieka dwustronna
jest najlepszym rozwiązaniem ze względu na sprawy emocjonalne,
ekonomiczne i fizyczne. Jakiekolwiek pogorszenie się sytuacji ekonomicznej jest widoczne po rozwodzie u rodzin, w których to matki
wychowują same dzieci50.
Analizując konsekwencje psychologiczne należy zauważyć, że
zgodnie z systemowym rozumieniem rodziny, każda z nich funkcjonuje w trzech płaszczyznach. A więc w społecznej (relacje z innymi),
48

Tamże.
M. Farnicka, Między wyborem a przymusem. Rodzina a sposób radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, Warszawa 2013, s. 112.
50
Tamże, s. 112 – 113.
49

140

indywidualnej (własne doświadczenia) i interpsychiczne (związane z
przeżywaniem roli). Rozwód zaburza prawidłowe funkcjonowanie
jednostki w każdych powyższych sferach. Zmianie ulegają relację
pomiędzy nimi. Granice zostają naruszone. Należy ponownie zdefiniować w takiej sytuacji strukturę, przynależność członków, ich role,
zadania i funkcje. Bowiem zmiany te są spowodowane formalnym
zakończeniem jej funkcjonowania. Relacje w niej stają się napięte.
Zagraża jej wobec tego osłabienie, zerwanie związków poprzez rzadsze spotkania. Sfera interpersonalna dotyczy zaś zmiany obrazu siebie, radzenia sobie z własnymi emocjami i potrzebami. Dynamika
rozwodu pokazuje, iż rozwód jest zakończeniem pewnego etapu, jest
punktem zwrotnym, który „wymusza niejako uruchomienie procesów adaptacyjnych w całej rodzinie”51. Tak więc dotyczy to nie tylko
pary czy ich dzieci, ale ich rodziców. Muszą zatem odpowiedzieć
sobie na pytanie jak traktować byłego partnera? Co dla nich oznacza
rozwód? Kontakty społeczne w chwili rozwodu utrudnia dodatkowo
brak wzorców wsparcia społecznego. Faktem jest, że pojawia się
reakcja współczucia w przypadku wypadków czy zdarzeń tragicznych. Oczywiste jest też jeśli nie przypisujemy im za to jakiejkolwiek odpowiedzialności. Sytuacja ta wygląda zupełnie inaczej jeśli
mówimy o rozwodach. Traktujemy to wówczas ambiwalentnie. Z
późniejszej perspektywy jest to istotne. Mowa jest tu o wsparciu,
które jest sposobem na rozwiązanie kryzysu. Takie podejście oraz
jego rozumienie niweluje pewne trudności spowodowane poniesionymi kosztami52.
Podane wyżej konsekwencje rozwodu dotyczą głownie rodziców, a więc osób dorosłych. Niemniej jednak warto zaznaczyć, iż
sytuacja dzieci jest bardziej skomplikowana. Bowiem to one nie
mają wpływu na decyzje swoich rodziców, na ich dalsze losy. Rozwód traktują oni jako naruszenie dotychczasowego bezpieczeństwa.
Dzieci niezależnie od wieku, środowiska czy też doświadczenia,
uruchamiają swoje procesy adaptacyjne, próbując się znaleźć w nowej sytuacji.
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Od około 30 lat widoczny jest ciągły wzrost liczby rozpadających się związków. Już w 2001 roku 8% małżeństw zakończyło się
rozwodem, a w 1970 roku zaledwie 11%. Obecnie tendencja ta jest
ustabilizowana. Związane jest to z mniejsza liczbą zawieranych małżeństw. Należy jednak zwrócić uwagę, iż związki nieformalne, w
których urodziło się dziecko rozpadają się zdecydowanie częściej niż
małżeństwa z dziećmi. W przybliżeniu ocenia się to na 50% rocznie.
Rodziny te rozpadają się najczęściej po czterech latach, z racji tego,
iż większość par rozpoczyna wspólne życie już przed ślubem. Warto
jednak zaznaczyć, iż „niezależnie od tego, czy związek był formalny,
czy nie, każde rozstanie powoduje wiele problemów – ze względu na
wspólne dzieci i wspólny majątek”53.
Obecnie rozwód zajmuje drugie miejsce na liście ponad czterdziestu najbardziej stresujących wydarzeń życiowych54. Jest on także
jednym z najczęściej występujących wśród nas negatywnych doświadczeń życiowych dzieci.
Wnioski
Rozstanie się rodziców ma niewątpliwie szkodliwy wpływ na
psychikę dziecka, jest ono źródłem poczucia krzywdy, kompleksów,
nerwic. Związane jest ono także z pomniejszeniem akceptacji siebie
oraz wiary w swoją wartość. Rozwód ma także charakter społeczny.
U dzieci, a później dorosłych powoduje lęk przed zawarciem związku. Według badań młodzi małżonkowie, którzy pochodzą z rodzin
rozbitych rozwodzą się zdecydowanie częściej niż małżonkowie z
małżeństw trwałych55.
Istotną rolę odgrywa więc atmosfera społeczna. Zdaniem F.
Adamskiego wyraźnie sprzyja praktyce rozwodzenia się. Według
niego „Zjawisko to przybiera cechy choroby społecznej, choroby
zaraźliwej; w pewnym sensie rozwód stał się czymś modnym, i to
właśnie po wielu latach wspólnego pożycia. Odczuwa się tu szcze-
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gólnie brak odpowiedzialności otoczenia sąsiedzkiego, koleżeńskiego a także i rodzinnego za trwałość małżeństwa osób najbliższych”56.
Dlatego też zadaniem rodziny jest zaspokajanie podstawowych potrzeb swoich członków. Mowa jest tu o potrzebach emocjonalno – społecznych, a więc o miłości, uznaniu, akceptacji, przynależności, identyfikacji oraz bezpieczeństwie. Niemniej jednak na
skutek deprywacji powyższych potrzeb, rodzina jest miejscem kumulacji patologii społecznej. A więc: agresja, nienawiść, obojętność,
wrogość. Mamy tu do czynienia z różnymi zachowań dewiacyjnych
z alkoholizmem, narkomanią, zachowaniami przestępczymi57.
Streszczenie:
Rodzina we współczesnym świecie przezywa kryzys. Często
mówi się o jej problemach, zagrożeniach. To one są przyczyną licznych zakłóceń i konfliktów. Jednym z zagrożeń są rozwody, które
dotykają coraz szerszą grupę społeczeństwa. Zatem czym jest rozwód? Jakie wyróżniamy fazy rozwodu? Jakie są jego konsekwencje?
Niniejszy artykuł porusza kwestie rozwodów. Definiuje pojęcie rozwodu. Omawia jej funkcje. Mówi o kryzysie rodziny oraz zaburzonych relacjach. Przedstawia rozwód jako zjawisko społeczne. Opisuje psychologiczne ujęcie rozwodu. Charakteryzuje fazy rozwodu.
Artykuł kończy omówienie konsekwencji rozwodu.
Słowa kluczowe: rozwód, rodzina, dzieci, relacje.
Summary:
Divorce threatens the modern family
Family in the modern world is undergoing a crisis. Nowadays,
we often said about her problems, threats. They are the cause of
many disruptions and conflicts. One of the dangers is divorce, which
affects an increasingly widespread group of society. So what is divorce? What are the different stages of divorce? What are its consequences? This article addresses the issues of divorce. Defines the
concept of divorce. Discusses the functions of family. It talks about
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family crisis and disturbed relationships. It presents divorce as a
social phenomenon. Describes the psychological approach to divorce. Characterizes the divorce phase. The article ends the discussion of the consequences of divorce.
Keywords: divorce, family, children, relations.
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Olga Smalej

Zakupoholizm jako współczesna forma zagrożenia
Wstęp
Każdy z nas niemal codziennie dokonuje zakupów. Zakupy są
uznawane za normalne i powszechne, ale okazuje się, że kupowanie
może być źródłem licznych problemów dla jednostki i jej otoczenia,
kiedy z codziennej, zwyczajnej czynności przerodzi się w zachowanie o charakterze patologicznym. Mowa tu o zakupach uporczywie
powtarzanych, niekontrolowanych, pochłaniających dużą ilość czasu
i niosących skutki destrukcyjne. Zachowaniom tym przypisywane są
znamiona nałogu, z uwagi na występowanie licznych i znacznych
podobieństw do uzależnień od substancji psychoaktywnych1. Zakupoholizm jest nowym rodzajem uzależnienia, które dopiero od niedawna przykuwa uwagę badaczy – psychologów, socjologów, ale
także osób związanych z ekonomią i marketingiem. Mimo, iż
wzmianki o zakupach kompulsywnych pojawiły się już na początku
XX wieku, to pierwsze badania tego zjawiska rozpoczęły się wraz z
rozwojem kapitalizmu i notowane są na lata 80. XX wieku2.
W kontekście społeczeństwa polskiego zjawisko zakupów
kompulsywnych nabiera szczególnego znaczenia po przełomowym
roku 1989, kiedy to Polacy zyskali możliwość pełnego uczestnictwa
w życiu kapitalistycznym, korzystania ze zróżnicowanych form handlu, zróżnicowanego asortymentu produktów, wielu marek i punktów sprzedażowych. Zakupy stały się nie tylko procesem nabywania
niezbędnych dóbr, ale także przyjemnością i formą rozrywki. Luka
między krajami zachodu, a światem postsocjalistycznym była szybko
nadrabiana. Dziś galerie handlowe postrzegane są jako miejsca modne, interesujące, często wybierane jako punkty spotkań i spędzania
1

B. Habrat, Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2016, s. 9.
2
N. Ogińska-Bulik, Kompulsywne kupowanie, [w:] B. Habrat, Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2016, s. 379.

146

czasu wolnego z rodziną i przyjaciółmi, co sprzyja wzrostowi
wskaźników kupowania, a co za tym idzie ryzyka wystąpienia zachowań patologicznych. W niniejszym artykule podjęte zostają rozważania na temat zjawiska zakupów kompulsywnych. Omówione
zostaną zarówno przyczyny, objawy, możliwe skutki oraz sposoby
leczenia i postrzegania zjawiska zakupoholizmu jako jednej z form
tzw. nałogów behawioralnych.
Zakupoholizm jako nałóg behawioralny
Kupowanie kompulsywne (inaczej zakupoholizm) najprościej
można zdefiniować jako jedną z form nałogów behawioralnych,
będącą rodzajem zaburzenia przejawiającego się niepohamowaną
pokusą robienia zakupów, która nierzadko skutkuje kupowaniem
dóbr niepotrzebnych i wcześniej nieplanowanych3. Działania nabywcze podejmowane są w celu redukcji napięcia i poprawy nastroju,
odczuwana jest silna potrzeba kupowania i brak kontroli nad całością
procesu robienia zakupów4.
Do tzw. nałogów behawioralnych obok zakupoholizmu będącego przedmiotem niniejszej analizy, zaliczyć można zaburzenia
uprawiania hazardu, problemowe używanie nowych technologii (siecioholizm), pracoholizm czy uzależnienie od ćwiczeń fizycznych5.
Nałogi behawioralne rozpatrywane są w odniesieniu do uzależnień
od chemicznych substancji psychoaktywnych, takich jak narkomania, czy alkoholizm, ponieważ zauważa się wiele podobieństw miedzy tymi formami nałogów. Diagnoza nałogów behawioralnych nie
jest prosta i jednoznaczna, ponieważ dotychczas stosowane narzędzia
posiadają wiele wad, dając często wyniki fałszywie pozytywne. W
przypadku nałogów behawioralnych jasne rozróżnienie między normą a patologią jest trudne. Dotychczasowe kryteria diagnostyczne
bazują na dwóch podstawowych strategiach: opracowaniu katalogu
zachowań charakterystycznych dla wszystkich zaburzeń nałogowych
oraz opracowaniu zachowań najbardziej specyficznych dla danego

3

Ibidem.
Ibidem, s. 381.
5
B. Habrat, jw. s. 9.

4
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typu nałogu6. W dalszej części artykułu uwaga skupiona zostanie na
zachowaniach charakterystycznych dla zakupoholizmu.
Psycholodzy zajmujący się zagadnieniem uzależnień preferują
raczej stosowanie określenia węższego - „nałóg” kupowania, w miejsce pojęcia „uzależnienia” od kupowania, rezerwowanego raczej dla
patologicznego używania substancji psychoaktywnych7. W niniejszym tekście sformułowania te będą stosowane zamiennie.
Kupowanie kompulsywne może wystąpić jako forma nałogu u
danej jednostki lub może również stanowić objaw innych zaburzeń
psychicznych np. depresji – w tym przypadku patologiczne kupowanie,
po powrocie jednostki do stanu równowagi psychicznej znika. Kupowanie kompulsywne często nie jest diagnozowane, ani nawet spostrzegane
przez osoby na nie cierpiące i ich otoczenie kryjąc się pod otoczką rozrzutności, ekscentryczności czy też niegospodarności. Analizując zjawisko „kupowania kompulsywnego” należy oddzielić je od terminu bliskoznacznego „kupowania impulsywnego”8. Kupowanie kompulsywne
nosi znamiona nałogu, natomiast kupowanie impulsywne jest formą
normalnego zachowania nabywcy. Zakup impulsywny, nawet jeśli jego
częstotliwość jest znaczna, dokonywany jest pod wpływem zewnętrznego bodźca np. zobaczenia pięknych butów na wystawie sklepowej, natomiast kupowanie kompulsywne związane jest z silnie oddziaływującym czynnikiem wewnętrznym, który zmusza jednostkę do dokonania
zakupu. Zakupy impulsywne, mimo podobieństw do zakupów kompulsywnych, nie są tak dysfunkcyjne i nie powinny być rozpatrywane jako
zachowanie patologiczne9.
Zakupy kompulsywne – czym są i jak je badać?
Zakupoholizm, zwany inaczej zakupami kompulsywnymi lub
uzależnieniem od zakupów to chroniczne, powtarzające się robienie
zakupów, które stają się podstawową reakcją na negatywne wyda6

Tamże, s. 26.
N. Ogińska-Bulik, jw. s. 380.
8
A. Gąsiorowska, Kupowanie kompulsywne – zjawisko, jego determinanty i konsekwencje: przegląd badań, Przegląd Psychologiczny, T. 44, Nr
4:2001.
9
N. Ogińska-Bulik, jw. s. 382.
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rzenia i uczucia jednostki. Zakupoholizm jest odmianą kompulsji, jak
już wcześniej wspomniano, stanowi zachowanie jakościowo różne
od zakupów impulsywnych czy normalnych. Zapewnia kupującemu
krótkotrwałą przyjemność, ale owocuje negatywnymi konsekwencjami w długim okresie10. Kupowanie kompulsywne związane jest z
zachowaniami niekontrolowanymi, zajmującymi czas i często prowadzącymi do problemów zarówno osobistych, społecznych, jak i
finansowych11. Jednak schorzenie jakim jest zakupoholizm nadal nie
jest oficjalnie uznanym zaburzeniem z medycznego punktu widzenia.
O szczególnym znaczeniu i obecności zjawiska nieprawidłowego kupowania świadczyć może dynamiczny rozwój badań na ten
temat. Jako przykładem, posłużyć się można chociażby koniecznością poszerzenia listy stylów podejmowania decyzji zakupowych.
Jednym z podstawowych narzędzi służących do pomiaru zachowań
zakupowych konsumentów (uznawanym za wiodące na całym świecie) jest kwestionariusz standaryzowany „Stylów podejmowania
decyzji zakupowych” autorstwa G. Sproles i E. Kendall utworzony w
roku 198612. Od tego czasu kwestionariusz wraz ze zmieniającymi
się warunkami funkcjonowania jednostek był modyfikowany. I tak
do 8 podstawowych wymiarów stylów podejmowania decyzji zakupowych dodawano kolejne (obecnie jest ich 10). W XXI wieku polski profesor Radosław Mącik wprowadził do kwestionariusza styl
kompulsywny – wysoce podatny na uzależnienie od zakupów13.
Zasadniczymi narzędziami do pomiaru zjawiska kupowania
kompulsywnego są między innymi Skala Pomiaru Kompulsywnego
Kupowania (Compulsive Buying Measurement Scale) oraz Skala
Kompulsywnego Kupowania (Compulsive Buying Screening Scale)14. Skale różnią się między sobą liczbą i treścią stwierdzeń mierząc w nieco inny sposób to samo zjawisko nałogowego kupowania.
10

A. Gąsiorowska, jw.
Ibidem.
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G. B. Sproles, E. L. Kendall, A methodology for profiling consumer
decision-making styles, The Journal of Consumer Affairs, Nr 20(2)/1986.
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R. Mącik, D. Mącik, Style podejmowania decyzji zakupowych oraz ich
pomiar, Studia Ekonomiczne, Nr 236/2015.
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Przyczyny kompulsywnych zachowań zakupowych
Determinanty opisywanych zachowań kompulsywnych można
najogólniej podzielić na czynniki społeczne, demograficzne i indywidualne15. Do czynników społecznych po pierwsze należy zaliczyć
kulturę konsumpcyjną, w której funkcjonują jednostki. Bez wysoce
rozwiniętego rynku dóbr i usług, a także intensywnych działań marketingowych wystąpienie zakupoholizmu wydaje się mało prawdopodobne16. Ponadto wysokie uznanie dla dóbr materialnych, a także
socjalizacja podkreślająca budowanie pozycji, szacunku i wartości
człowieka na bazie „posiadania” może wpływać na nasilenie występowania zjawiska kupowania kompulsywnego. Dodatkowo dotychczas zrealizowane badania nad zachowaniami kompulsywnymi w
procesie zakupowym dowiodły, że duże znaczenie dla uzależnienia
od zakupów ma grupa odniesienia, która może przyczyniać się do
negatywnych zachowań w tym aspekcie życia. Rówieśnicy czy też
grupa przyjacielska często wpływają na decyzje zakupowe, jeśli
jednostka w wysokim stopniu uzależnia swoje zachowania od wymogów innych, może odczuwać wysoką presję i być narażona na
zbyt dużą uległość17. Ponadto badania wykazały, iż osoby często
korzystające z kart kredytowych oraz posiadające wiele kart kredytowych częściej cierpią na zaburzenia zakupowe. Duże znaczenie w
procesie uzależnienia się od zakupów mają także wyznawane przez
jednostkę wartości materialistyczne oraz gloryfikacja pieniądza18.
Do czynników o charakterze indywidualistycznym zaliczyć
można niski poziom samooceny, a także skłonność do występowania
innych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, zaburzenia łaknienia, czy podatność na innego rodzaju uzależnienia19. Badania
wykazały, iż osoby z tendencją do fantazjowania również mogą częściej popadać w uzależnienie od zakupów, ponieważ właśnie przez
15

A. Gąsiorowska, jw.
M. Niesiobędzka, A. M. Zawadzka, D. Kopka, Kupowanie kompulsywne on-line i problematyczne użytkowanie Internetu a płeć, Marketing i
Rynek, 1/2015.
17
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A. Gąsiorowska, jw.
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proces zakupowy stwarzają sobie wyimaginowany świat sukcesów i
akceptacji społecznej20. Ponadto, takie cechy jak niepewność, nieśmiałość, bierność, niezdolność do kontrolowania impulsów, podporządkowanie mogą wpływać na większą podatność na uzależnienie
od zakupów21. Badania pokazują, że osoby ekstrawertyczne i nieodpowiedzialne również są bardziej narażone na kupowanie kompulsywne, mniej natomiast osoby sumienne i ugodowe22.
Kolejnym determinantem prowadzącym do uzależnienia od
zakupów są czynniki demograficzne. Zrealizowane badania wskazują, iż osoby cierpiące na zakupoholizm to częściej kobiety niż mężczyźni, a także osoby młodsze niż starsze. Tendencja do kupowania
kompulsywnego ujawnia się zwykle już około 18 roku życia.Polskie
badania wskazują, że 57,3% osób cierpiących na uzależnienie od
zakupów nie ukończyło 34 roku życia23. Co ciekawe zakupowe zachowania kompulsywne według dotychczasowych badań nie są powiązane ze statusem ekonomicznym jednostek (choć dane na ten
temat nie są jednoznaczne)24. Zatem, jak wynika z przytoczonych
determinantów, uzależnienie od zakupów będzie powodowane raczej
całym konglomeratem czynników występujących jednocześnie, składających się na efekt w postaci zakupoholizmu.
Kobiety jako grupa szczególnego ryzyka
Tendencje do zachowań kompulsywnych częściej przejawiają
kobiety, osiągając wyższe współczynniki kompulsywnego stylu robienia zakupów w badaniach. Analizy dowodzą, że kobiety nie tylko
są bardziej podatne na uzależnienie od zakupów, ale także zdecydowana większość osób uzależnionych to właśnie kobiety (różne źródła
wskazują od 74% do 93%)25. Jednak należy zaznaczyć, że badania
przeprowadzone w 2006 roku na Uniwersytecie Stanforda w USA
20
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dowiodły, iż na uzależnienie od zakupów cierpi około 15 mln Amerykanów i są to zarówno mężczyźni (5,8%), jak i kobiety (6%)26.
Oznacza to, że chorują obie płcie, jednak kobiety częściej balansują
na granicy ryzyka, przejawiając zachowania kompulsywne w procesie zakupowym, które mogą prowadzić do uzależnienia od zakupów27. Wyniki badań realizowane w Polsce wskazują, iż około 4,1%
społeczeństwa może cierpieć na uzależnienie od zakupów. Problem
dotyczy 6,2% kobiet i zaledwie 1,8% mężczyzn28. Ponadto warto
zauważyć, że istnieje ogromna grupa osób, nie cierpiących na nałóg
kupowania, ale przyznających, iż mają problem z kontrolowaniem
zakupów, co może świadczyć o istnieniu dużej grupy ryzyka.
Objawy i leczenie uzależnienia od zakupów
Osoba dotknięta uzależnieniem od zakupów cechuje się nieodpartą chęcią kupowania, a następnie uczuciem ulgi po dokonaniu
zakupów. Robienie zakupów jest formą rozładowania napięcia, obniżenia poczucia lęku i radzenia sobie z negatywnymi uczuciami. Osoby przejawiające zachowania kompulsywne angażują dużą dozę
emocji w proces zakupowy, często towarzyszy temu brak kontroli
nad zakupami, a po zrobieniu zakupów uczucie żalu i wyrzuty sumienia. Osoby kupujące kompulsywnie nierzadko wydają więcej
pieniędzy niż posiadają, kupują dobra drogie, a niepotrzebne, na
zakupach tracą poczucie czasu przeznaczając tej czynności znacznie
więcej godzin niż planowały. Bywa, że osoby dotknięte uzależnieniem od zakupów nawet nie rozpakowują kupowanych produktów,
nie przywiązują zatem wagi do funkcjonalności zakupionych towarów. Jak pokazują badania dla wielu uzależnionych większe znaczenia ma natomiast wygląd, atrakcyjność i innowacyjność kupowanych
dóbr29. Występują też jednostki zwracające szczególną uwagę na
wyprzedaże, okazje i promocje, ponieważ taki zakup daje im więk26
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sze poczucie satysfakcji. Wyróżnić można również osoby uzależnione, zwracające uwagę tylko na wybrany asortyment produktów np.
produkty kolekcjonerskie30.
Na uwagę zasługuje specyficzny typ uzależnienia od kupowania zwany z angielskiego window shopping, który polega na samym
nałogowym oglądaniu rzeczy w sklepach bez ich nabywania31. Uzależnienie od zakupów diagnozuje się przy jednoczesnym występowaniu co najmniej trzech z następujących objawów: przymus robienia zakupów, brak kontroli nad zakupami, pojawienie się niepokoju,
czy emocji negatywnych przy ograniczaniu kupowania i ustąpienie
tych objawów przy dokonaniu zakupu, coraz większa ilość czasu
poświęcana na zakupy, pomijanie innych pozazakupowych źródeł
przyjemności, uporczywe trwanie przy kupowaniu, mimo niepokojących szkodliwych następstw32.
Nie podlega wątpliwości fakt, iż jak każde uzależnienie, tak i
uzależnienie od zakupów wymaga leczenia. Terapia może przybrać
formę leczenia farmakologicznego, w którym osobom chorym podawane są leki antydepresyjne oraz uzupełniana jest dawka serotoniny (podobnie jak w leczeniu innych nałogów behawioralnych)33.
Jednak zdecydowanie częstszym sposobem leczenia zakupoholizmu
jest stosowanie różnych form psychoterapii, której powodzenie w
dużej mierze zależy od motywacji osoby uzależnionej do wyjścia z
nałogu34.
Podsumowanie
W kulturze konsumpcyjnej proces zakupowystał się elementarną częścią życia. Zakupy stają się źródłem rozładowania napięcia,
nagrodą, przyjemnością, czy sposobem na spędzenie czasu z rodziną.
Ponad 20% Polaków przyznaje, że chodzi na zakupy, aby poprawić
sobie humor, a 13% spędza swój wolny czas w centrum handlo30
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wym35. Kupowanie jednak może przerodzić się w zjawisko patologiczne i stać się przyczynkiem licznych zaburzeń funkcjonowania
jednostki. Granica między kupowaniem chorobliwym, a kupowaniem mieszczącym się w granicach normalności jest cienka i łatwo ją
przekroczyć, ponieważ często kupowanie stanowi ucieczkę od problemów codziennego życia. Należy podkreślić, iż pojęcie kupowania
kompulsywnego – chorobliwego – nie powinno być utożsamiane z
kupowaniem impulsywnym – niechorobliwym. Zjawiska te posiadają cechy wspólne takie, jak kupowanie nie do końca kontrolowane,
nagłe, spontaniczne, niepotrzebne, pod wpływem bodźca, jednak
kupowanie impulsywne nie wymaga leczenia. Każdy człowiek od
czasu do czasu podejmuje decyzje zakupowe pod wpływem chwili
lub zdarzy mu się kupić dobro niepotrzebne albo wybierze się na
zakupy w celu poprawy złego humoru czy sprawienia sobie nagrody,
czego nie należy utożsamiać z uzależnieniem od zakupów. Są to
zachowania mieszczące się w granicach normy.
Przeprowadzone badania wskazują, iż zjawisko kompulsywnego kupowania wykazuje tendencję rosnącą, a szczególnie narażone
są na nie osoby młode i kobiety. Jednakzakupoholizm traktowany
jest jako mało szkodliwy w zestawieniu z innymi nałogami behawioralnymi, takimi jak hazard, uzależnienie od Internetu, czy pracoholizm36. Ponadto Polacy wykazują brak poparcia dla leczenia tego
typu zaburzeń z środków NFZ37. Co może wskazywać, iż ten rodzaj
nałogu w Polsce nie jest postrzegany jako poważny problem, ale
raczej jako wymysł lub fanaberia, ale jak trafnie zauważa Katarzyna
Wądołowska „Mimo że w badanej próbie ogólnopolskiej nie dostrzegamy narastającego problemu zakupoholizmu, to w każdy
weekend centra handlowe w dużych miastach pękają w szwach, a
wiele osób – zamiast na spacer do parku – idzie na zakupy”38.
Kupowanie nałogowe nie jest sklasyfikowane jako choroba, ale jako
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zaburzenie kontroli impulsów39. Jednak spełnia ono wiele kryteriów
uzależnienia, takich jak zwiększanie dawek, brak kontroli, poczucie
winy i wpływa dysfunkcyjnie na życie jednostki i jej otoczenia.
Na koniec należy zauważy, iż dostępna literatura obejmuje
najczęściej badania amerykańskie, kanadyjskie, niemieckie czy też
brytyjskie, brakuje natomiast opracowań bazujących na polskich
analizach. Z całą pewnością zjawisko zakupoholizmu nie zostało
jeszcze dostatecznie zbadane na naszym rodzimym gruncie i wymaga dodatkowych, pogłębionych analiz.
Streszczenie:
Celem artykułu jest analiza zjawiska patologicznego kupowania zwanego inaczej zakupami kompulsywnymi lub też zakupoholizmem. W artykule podjęte zostają rozważania dotyczące kupowania
kompulsywnego jako formy nałogu behawioralnego. Analiza skupia
uwagę przede wszystkim na przyczynach oraz objawach patologicznych zachowań zakupowych.
Słowa kluczowe: kupowanie kompulsywne, zakupoholizm,
kupowanie patologiczne, nałogi behawioralne
Abstract:
Compulsive shopping as a modern form of threats
The aim of the article is to analyze the phenomenon of
pathological buying, otherwise known as compulsive shopping or
buyoholism. The paperde liberates on compulsive buying as a form
of behavioral addiction. The analysis focuses primarily on the
causes, symptoms and possible effects of pathological shopping
behavior.
Keywords: Compulsive shopping, buyoholism, pathological
buying, behavioral habits
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Paweł Podolski

Wpływ czynników psychologicznych i infrastruktury drogowej
na bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce
Wprowadzenie
Zagrożenie możne zostać zdefiniowane w najprostszy sposób
jako brak bezpieczeństwa1. Zagrożenie ujęte w ten sposób staje się
powszechną, niezmienną, a czasami wręcz nieuniknioną rzeczywistością życia. Możne ono zostać uznane za wynik interakcji między
otoczeniem a osobą, w wyniku której w człowieku „rodzi się obawa
o utratę wysoko cenionych wartości z własnym życiem na pierwszym miejscu2.
W kontekście współczesnych zagrożeń, zwykle przedmiotem
analiz stają się najbardziej dostępne poznawczo, a więc najczęściej
dyskutowane w mass mediach kategorie zagrożeń, takie jak: ataki
terrorystyczne, konflikty zbrojne czy epidemie. Stanowią one przykłady ryzyk o stosunkowo małym prawdopodobieństwie, ale katastrofalnych konsekwencjach dla całych grup, a nie poszczególnych
osób3. Na podstawie danych statystycznych można natomiast wykazać, że 70-80% zgonów jest uwarunkowanych chorobami układu
krążenia i nowotworami4.
Kolejną najczęstszą przyczyną śmierci są nieszczęśliwe wypadki, w tym uczestnictwo w wypadku komunikacyjnym5. Szacuje
1

Z. Ciekanowski, Rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa, „Nauki
humanistyczne i społeczne na rzecz bezpieczeństwa” 1(2010), s.27-46.
2
T. Tomaszewski, Wstęp do psychologii, PWN, Warszawa 1971.
3
M. Abdellaoui, L. R. Duncan, M. J. Machina, B. Munier, Uncertainty
and Risk, Springer-Verlag, Berlin 2007.
4
Z. Strzelecki, J. Szymborski, Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna polski, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2015.
5
A. Krajnik, Jakie jest prawdopodobieństwo śmierci w wypadku, a jakie
w wyniku nowotworu? Źródło: http://aleksandra-krajnik.pl/jakie-jestprawdopodobienstwo-smierci-w-wypadku-a-jakie-w-wyniku-nowotworu/
(15.02.2017).
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się, że 1048 razy bardziej prawdopodobna jest śmierć w wypadku
samochodowym niż na skutek ataku terrorystycznego6. Śmiertelny
wypadek zdarza się na świecie średnio co pięćdziesiąt sekund, a co
dwie sekundy ludzie odnoszą mniej lub bardziej poważne obrażenia
w wyniku zdarzenia komunikacyjnego. W skali roku na drogach
świata ginie około milion osób (dorosłych i dzieci), a kilkanaście milionów zostaje rannych7. Zgodnie z prognozami opublikowanymi
przez Światową Organizację Zdrowia8, w 2020 r. liczba ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych może zwiększyć się nawet
do 2 milionów.
Uczestniczenie w wypadku komunikacyjnym zdaje się zatem
stanowić istotne zagrożenie cywilizacyjne, na które narażeni są
wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, a więc nie tylko kierowcy, ale
również piesi, kierujący rowerami i motorowerami czy maszynami
rolniczymi. W związku z tym konieczne wydaje się dokonanie analizy funkcjonowania poszczególnych elementów systemu ruchu drogowego, a w szczególności uwarunkowań podejmowania niebezpiecznych zachowań w ruchu drogowym przez jego uczestników.
1. Zdarzenia drogowe
Zdarzenie drogowe jest ryzykiem o względnie dużym prawdopodobieństwie, ale o negatywnych, często śmiertelnych, skutkach
jedynie dla osób bezpośrednio w nie zaangażowanych. Zdarzenie
drogowe jest pojęciem nadrzędnym wobec takich kategorii jak wypadek czy kolizja drogowa, które w mowie potocznej stosunkowo
często bywają ze sobą utożsamiane.
6

J. Piazza, NSC Study Shows You are More Likely to be Killed By a Cop
Than a Terrorist. Źródło:
http://newsblaze.com/usnews/national/nsc-study-shows-you-are-morelikely-to-be-killed-by-a-cop-than-a-terrorist_8435/ (16.03.2017).
7
R. Rozenek, J. Przasnyski, M. Gemza, Kwalifikacja zdarzeń drogowych oraz polecenia i sygnały wydawane przez policjanta na miejscu zdarzenia drogowego. Materiały dydaktyczne. Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 2015.
8
Światowa Organizacja Zdrowia, Number of road traffic deaths. Źródło:
http://www.who.int/gho/road_safety/mortality/traffic_deaths_number/en/
(23.01.2017).
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1.1. Wypadek drogowy
Wypadek może być definiowany jako „zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie
zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni”9.
Zgodnie z art. 177 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny10 sankcją za spowodowanie wypadku, a więc popełnienie przestępstwa, w przypadku odniesienia przez inną osobę obrażeń ciała
określonych w art. 157 § 1 może być kara pozbawienia wolności do
lat 3 (§ 1) albo od 6 miesięcy do 8 lat (§ 2) w sytuacji kiedy następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej
zdrowiu. Należy jednak zwrócić uwagę, że wypadkiem w myśl Kodeksu Karnego nie będzie zdarzenie, w wyniku którego jedyną osobą, która odniosła obrażenia, jest sam sprawca11.
1.2. Kolizja drogowa
Pojęcie kolizji, nie występuje explicite w polskim prawie. Powszechnie za kolizję uznaje się natomiast „zdarzenie mające miejsce
w ruchu lądowym, spowodowane przez nieumyślne naruszenie zasad
bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są
straty materialne lub jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia
trwające poniżej 7 dni”12. Zgodnie z zarządzeniem nr 635 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 200613 za kolizję uznaje
się natomiast „zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą wyłącz9

Krajowe Centrum BRD, Kolizja czy wypadek drogowy. Źródło:
http://www.brd.org.pl/2,148,Kolizja_czy_wypadek_drogowy.htm
(12.12.2016).
10
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88
poz. 553).
11
R. Rozenek, J. Przasnyski, M. Gemza, Kwalifikacja zdarzeń...
12
Krajowe Centrum BRD, Kolizja czy wypadek...
13
Zarządzenie nr 635 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca
2006 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych (Dz. U. KGP z 2013 r. poz. 75).
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nie straty materialne”. O kolizji można mówić w sytuacji, kiedy w
wyniku niezachowania należytej ostrożności przez kierujących doszło do: uszkodzenia pojazdu/pojazdów, potrącenia pieszego, zwierzyny czy zdarzenia z udziałem rowerzysty i innego uczestnika ruchu
lub zwierzyny14. Zgodnie z art. 86 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r.
Kodeks wykroczeń15 znamionami tego wykroczenia są skutki w postaci stworzenia realnego zagrożenia lub zagrożenia sytuacyjnego,
oznaczającego spowodowanie zakłócenia w ruchu, które może doprowadzić do kolizji.
Odpowiedzialnością za wykroczenie z art. 86 Ustawy z dnia
20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń16 może także zostać obciążony
pieszy oraz inny uczestnik ruchu, jeśli poprzez swoje zachowanie, na
przykład wtargnięcie na jezdnię, stwarza zagrożenie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. W takim przypadku dochodzi do spowodowania
zagrożenia innego niż kolizja17.
Należy zauważyć, że ani o zaistnieniu wypadku, ani kolizji,
nie można mówić, jeśli zdarzenie nastąpiło w miejscu, gdzie nie
odbywa się ruch ogólnodostępny, a jedynie uprawnionych do tego
osób, na przykład: drogi prywatne, podwórka domów mieszkalnych
czy tereny warsztatów18.
Tylko w 2016 roku w statystykach policji odnotowano 33 664
wypadki drogowe, w wyniku których 3 026 osób poniosło śmierć, a
40 766 zostało rannych (w tym ciężko 12 109)19. Kolizji drogowych,
odnotowano ponad 406 tys.20. W 2015 roku łączny koszt wszystkich
zdarzeń drogowych wynosił 48,2 mld złotych, z czego 33,6 mld zł
stanowiły koszty wypadków, a 14,6 mld zł koszty kolizji drogowych.
14

R. Rozenek, J. Przasnyski, M. Gemza, Kwalifikacja zdarzeń...
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń ( Dz. U. 1971 nr 12
poz. 114).
16
tamże
17
M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
18
A. Wąsek, Komentarz, Kodeks karny – Część szczególna, Wolters
Kluwer, Warszawa 2004.
19
Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku, KGP, Warszawa 2017.
20
tamże
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Szacuje się, że roczny koszt wszystkich zdarzeń drogowych wynosi
około 3% PKB21, a więc prawie dwukrotnie więcej niż wydatki na
badania, rozwój i innowacje oraz niewiele mniej niż z budżetu państwa wydano na infrastrukturę. Wydaje się, że stworzenie właściwie
zorganizowanego systemu organizacji ruchu mogłoby zatem przyczynić się nie tylko do wzrostu bezpieczeństwa, ale także uzyskania
oszczędności, które mogłyby zostać zainwestowane z korzyścią dla
rozwoju kraju.
2. System organizacji ruchu
Za elementy systemu organizacji ruchu, mające bezpośredni
wpływ na poziom bezpieczeństwa, należy przede wszystkim uznać:
uczestników ruchu, infrastrukturę drogową oraz park samochodowy.
2.1. Park samochodowy
Szczególnym problemem wydaje się być zbyt mała przepustowość istniejących rozwiązań komunikacyjnych w stosunku do
systematycznie wzrastającej liczby pojazdów rejestrowanych na
terenie Polski, jak i nasilającego się ruchu tranzytowego. Według
danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego22 w 1990
roku zarejestrowanych w kraju było łącznie 9 041 000 pojazdów, z
czego 5 261 000 samochodów osobowych i 1 045 000 samochodów
ciężarowych. W 2015 było to już ponad 27 409 000 pojazdów, w
tym 20 723 000 samochodów osobowych i prawie 3 500 000 samochodów ciężarowych. W ciągu 25 lat na polskich drogach pojawiło
się zatem ponad 18 mln nowych pojazdów kołowych, co oznacza
wzrost o ponad 300%. W 2015 roku w Polsce na 1000 mieszkańców
przypadało 599 samochodów osobowych, co stanowi wynik powyżej

21

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD), Koszt
zdarzeń drogowych w Polsce w 2015. Źródło:
http://www.krbrd.gov.pl/files/pdf/0daa3749e86e86dd2e55836e8b633019.pd
f (11.02.2017).
22
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Pojazdy samochodowe i
ciągniki zarejestrowane w Polsce, Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w Polsce. Źródło: http://www.pzpm.org.pl/Rynekmotoryzacyjny/Park-pojazdow-zarejestrowanych (23.12.2016).
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średniej europejskiej, która wynosi 56423. Należy jednak zwrócić
uwagę, że wartość tego wskaźnika jest bardzo zbliżona w innych
europejskich krajach o wielkości i warunkach geograficznych podobnych do polskich: Niemcy – 568, Hiszpania – 579, Francja – 594,
Włochy – 68624. Ponadto należy pamiętać, iż w analizowanych państwach na komunikację publiczną przeznaczane są większe środki
finansowe i z reguły funkcjonuje ona efektywnej niż w Polsce. Sugestie prezentowane w niektórych artykułach25, zgodnie z którymi w
Polsce wskaźnik liczby samochodów na 1000 mieszkańców miałby
być wyjątkowo wysoki i nieadekwatny do potrzeb wydają się zatem
nieuzasadnione.
2.1.1. Stan techniczny pojazdów
Na prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia drogowego i
jego potencjalne skutki znaczący wpływ ma przede wszystkim stan
techniczny pojazdu. W raporcie Najwyższej Izby Kontroli (NIK)26
wskazuje się na nieprawidłowości w przeprowadzaniu badań technicznych w Stacjach Kontroli Pojazdów, dotyczących między innymi
braku ujawnienia w trakcie badań diagnostycznych poważnych usterek dotyczących układów: hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia pojazdu czy oświetlenia oraz dopuszczania do ruchu pojazdów
niesprawnych.
Zasadniczy problem wydaje się jednak stanowić nadmierna restrykcyjność przepisów prawa w stosunku do czynników o niewielkim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu przy lekceważeniu kwestii
23

Główny Urząd Statystyczny (GUS), Transport – wyniki działalności
2015, GUS, Warszawa 2016.
24
European Automobile Manufacturers' Association (ACEA), Passenger Car Fleet Per Capita. Źródło:
http://www.acea.be/statistics/tag/category/passenger-car-fleet-per-capita
(3.01.2017).
25
A. Kublik, W Polsce mamy rekordowo dużo aut. Ale to głównie stare
rzęchy. Źródło:
http://wyborcza.pl/1,155287,18140732,W_Polsce_mamy_rekordowo_duzo
_aut__Ale_to_glownie_stare.html?disableRedirects=true (23.02.2017).
26
Najwyższa Izba Kontroli (NIK), NIK o dopuszczeniu pojazdów do ruchu
drogowego.
Źródło:
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-odopuszczeniu-pojazdow-do-ruchu-drogowego.html (22.02.2017).
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podstawowych oraz brak niezbędnych kompetencji diagnostów zatrudnionych w Stacjach Kontroli Pojazdów. Zdarzają się bowiem
sytuacje, kiedy ten sam pojazd nie przechodzi badania technicznego
w Polsce, a uzyskuje teoretycznie bardziej restrykcyjny niemiecki
TÜV albo diagnosta zgłasza zastrzeżenia do prawidłowo funkcjonującego fabrycznego rozwiązania zastosowanego przez producenta
pojazdu.
2.1.2. Wiek pojazdów
Odrębną kwestią jest wiązanie stanu technicznego z wiekiem
auta. Na podstawie danych Eurostatu27 wskazuje się, że Polska, po
Litwie i Łotwie, dysponuje najstarszym parkiem samochodowym w
Europie – prawie 60% aut poruszających się po drogach ma ponad
10 lat. Wydaje się to być przede wszystkim uwarunkowaną relacją
cen nowych samochodów do poziomu zarobków. Należy jednak
zwrócić uwagę, że w takich krajach jak Portugalia, Malta czy Estonia
około 50% użytkowanych aut także ma ponad 10 lat.
Według danych DEKRA28 wraz ze wzrostem wieku aut prawie
liniowo zwiększa się ich odsetek z jedną lub więcej awarią przede
wszystkim zawieszenia, ogumienia, podwozia oraz układu elektrycznego. Zużywanie się poszczególnych elementów samochodu w trakcie
eksploatacji jest naturalnym procesem, przewidzianym na etapie jego
projektowania. Niemniej wykonywanie bieżących napraw oraz okresowych przeglądów powinno zapewnić bezproblemowe i bezpieczne dalsze użytkowanie pojazdu. W części artykułów, zazwyczaj bez żadnego
odwołania do wyników badań naukowych, samochody starsze niż 10 lat
traktuje się jako mało bezpieczne i nieekologiczne29, co wydaje się być
nieuzasadnione. Nawet nastoletni samochód eksploatowany zgodnie z
zaleceniami producenta może być w lepszym stanie niż auto kilkuletnie,
ale zaniedbane. Ponadto nawet starsze samochody klasy średniej i wyższej (segment D, E, F) mogą posiadać bogatsze wyposażenie zwiększa27

Eurostat, Passenger cars in the EU. Źródło:
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Passenger_cars_in_the_EU (21.02.2017).
28
DEKRA Automobil GmbH, DEKRA road safety report 2016 Passenger transportation, Stuttgart: DEKRA, 2017.
29
Najwyższa Izba Kontroli (NIK), Bezpieczeństwo ruchu drogowego,
NIK, Warszawa 2014.
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jące bezpieczeństwo jazdy niż nowe auta z segmentów A, B czy C.
Wydaje się więc, że kluczową kwestią powinien być nie tyle wiek auta,
co jego sprawność weryfikowana w właściwie funkcjonujących Stacjach Kontroli Pojazdów.
2.1.3. Ruch tranzytowy
Ze względu na położenie Polski na szlaku transportowym
wschód-zachód znaczący wpływ na natężenie ruchu, zwłaszcza samochodów ciężarowych, ma ruch tranzytowy. Na objętych kontrolą
granicach z Rosją, Białorusią i Ukrainą tylko w 2016 roku odprawiono prawie 15 mln pojazdów, z czego ponad 12 375 000 samochodów osobowych i 1 593 000 samochodów ciężarowych30.
2.2. Infrastruktura drogowa
Łączna długość dróg publicznych w Polsce wynosi ponad 412
tys. km. Zdecydowana większość z nich, bo 394 tys. km (95%) jest
zarządzana przez jednostki samorządu terytorialnego31. Infrastruktura drogowa, na której obecnie odbywa się ruch w Polsce, stanowi
zlepek rozwiązań stosowanych w różnych okresach ich budowy i
eksploatacji. Obecne zasady projektowania i wykonywania podporządkowuje się rosnącemu ruchowi drogowemu. Jego natężenie
obecne i przewidywane wymusza stosowanie rozwiązań uwzględniających zachowania kierujących różnymi pojazdami oraz pieszych.
2.2.1. Drogi główne
W odniesieniu do infrastruktury istotne wydaje się jednak
przede wszystkim zestawienie wskaźnika liczby samochodów osobowych na 1000 mieszkańców z liczbą kilometrów autostrad przypadających na 100 000 mieszkańców. Na podstawie danych statystycznych Komisji Europejskiej32 Polska, dysponując w 2012 roku 4
km autostrad na 100 000 mieszkańców, znajdowała się na przedostatniej pozycji w grupie państw Unii Europejskiej (średnia 14 km
na 100 000 mieszkańców), wyprzedzając jedynie Rumunię (3 km na
30

Komenda Główna Straży Granicznej, Biuletyn Statystyczny Straży
Granicznej, Komenda Główna Straży Granicznej – Wydział Informacji,
Warszawa 2017.
31
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Komisja Europejska, Statistical pocketbook 2015 - Transport in figures 2015. Źródło: https://ec.europa.eu/transport/factsfundings/statistics/pocketbook-2016_en (17.02.1017).
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100 000 mieszkańców). Należy jednak zauważyć optymistyczną
tendencję do dynamicznego rozwoju sieci dróg szybkiego ruchu i
autostrad. W latach 2003-2013 liczba kilometrów autostrad zwiększyła się o 1080, a dróg ekspresowych o 1016 km. W latach 20072013 do użytku zostało także oddanych 582 km obwodnic33.
Problemem pozostaje jednak stan techniczny oraz rozwiązania
zastosowane w wybudowanych we wcześniejszych latach ciągach
komunikacyjnych, niesprzyjające bezpieczeństwu ruchu. Wskazuje
się przede wszystkim na koniczność przekształcania dróg jednojezdniowych w dwujezdniowe, tworzenie na drogach jednojezdniowych
odrębnych pasów umożliwiających na pewnych odcinkach bezpieczne wyprzedzanie (tzw. koncepcja 2+1) czy tworzenie tak zwanych
lewoskrętów z osobnymi światłami34. Zwiększeniu bezpieczeństwa i
płynności ruchu służyłoby także umieszczanie sygnalizacji świetlnej
na przejściach dla pieszych o wzmożonym natężeniu ruchu oraz
separowanie ruchu pieszych i rowerzystów od ruchu samochodów.
2.2.2. Stan techniczny infrastruktury
Odrębną kwestię stanowi poziom utrzymania infrastruktury
drogowej, który odgrywa niezwykle istotną rolę w poziomie bezpieczeństwa ruchu. Zgodnie z art. 20. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych35 do obowiązków zarządcy drogi zalicza się
między innymi: utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i
innych urządzeń związanych z drogą; przeprowadzanie okresowych
kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na
stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i
wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego; przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników; przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać
lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
33

Najwyższa Izba Kontroli (NIK), Bezpieczeństwo ruchu...
tamże
35
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nr 14 poz. 60).
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utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew
oraz krzewów oraz zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej.
Do zasadniczych powinności ciążących na zarządcach dróg
należy zatem wykonywanie szeregu czynności, których głównym
celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu, w tym w porze zimowej. Utrzymanie drogi stanowi szerokie pojęcie, do którego zalicza
się między innymi: odśnieżanie, zwalczanie śliskości czy też usuwanie ubytków w nawierzchni drogowej. W celu realizacji tych zadań
zarządca powinien utrzymywać podlegające mu drogi w stanie wykluczającym narażenie użytkowników na wypadek36. W raporcie
przygotowanym przez NIK wskazuje się na niezadowalający stan
techniczny dróg. W analizowanym przez Izbę okresie sieć krajowa
na 21% długości wymagała podjęcia niezbędnych prac remontowych, a w przypadku kolejnych 12,5% zalecano przeprowadzenie
takich prac w trybie pilnym37. Na ponad 3 tys. km dróg krajowych, a
więc ok 14,4% ich długości, wykazano istnienie kolein w istotny
sposób zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Należy zwrócić uwagę, że największy wpływ na uszkadzanie
nawierzchni dróg ma przejazd przeładowanych pojazdów ciężarowych.
Zgodnie ze standardami Unii Europejskiej drogi tranzytowe, przystosowane do ciężkiego ruchu kołowego zostały dostosowane do nacisku
11,5 tony na oś. Zdarza się tymczasem, że po drogach poruszają się
pojazdy o nacisku sięgającym nawet 20 ton na oś. Jak wskazuje się w
wynikach analiz przeprowadzonych przez Instytut Badawczy Dróg i
Mostów38 przejazd jednego takiego przeładowanego samochodu cięża36

A. Daszewski, Odpowiedzialność za utrzymanie dróg, chodników, nieruchomości - praktyczne wskazówki w dochodzeniu roszczeń za "zimowe szkody".
Źródło: https://rf.gov.pl/poradysezonowe/Odpowiedzialnosc_za_utrzymanie_drog__chodnikow__nieruchomosci___p
raktyczne_wskazowki_w_dochodzeniu_roszczen_za___zimowe___2509
(3.02.2017).
37
Najwyższa Izba Kontroli (NIK), Bezpieczeństwo ruchu...
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Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Opracowanie podstawowych
modułów systemu utrzymania nawierzchni dróg samorządowych. Źródło:
https://www.ibdim.edu.pl/index.php/pl/component/content/article/885-
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rowego odpowiada zużyciu nawierzchni wywołanemu przez przejazd
2,5 mln samochodów osobowych, a co trzecia ciężarówka poruszająca
się po polskich drogach może być przeładowana39.
2.2.3. Drogi lokalne
W szczególnie złym stanie są drogi finansowane i zarządzane
przez jednostki samorządu terytorialnego, w odniesieniu do których
brak jest nawet pełnych i wiarygodnych danych, gdyż 23% zarządców dróg nie przekazywało poprawnych raportów40. Oprócz ubytków i nierówności nawierzchni istotny problem stanowi niewłaściwe
oznakowanie dróg, utrudniające bądź uniemożliwiające komunikowanie uczestnikom ruchu niezbędnych informacji. Do najczęstszych
błędów zalicza się przede wszystkim niesporządzenie planu organizacji ruchu, będącego podstawą sytuowania znaków drogowych i
urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz niedostosowanie istniejącego
oznakowania do planu organizacji ruchu, czego skutkiem jest błędne
lub niekonsekwentne oznakowanie41, zwłaszcza w odniesieniu do
ograniczeń prędkości i pierwszeństwa przejazdu. Ponadto często
można spotkać się z brakiem wymaganych przepisami znaków, ich
niewłaściwym umiejscowieniem lub nadmiarem, co utrudnia ich
spostrzeganie i przetwarzanie informacji przez odbiorców – uczestników ruchu42.
2.3. Uczestnicy ruchu
Najważniejszą częścią systemu ruchu drogowego są jego
uczestnicy. Wśród uczestników ruchu najliczniejszą część stanowią
oczywiście kierowcy samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych czy autobusów, ale dużą grupą są również piesi, kierujący
rowerami i motorowerami oraz maszynami rolniczymi. Należy pamiętać także, iż uczestnikami ruchu są także jeżdżący wierzchem i
opracowanie-podstawowych-moduow-systemu-utrzymania-nawierzchnidrog-samorzdowych (3.03.2017).
39
tamże
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poganiacze zwierząt. Tak liczna i różnorodna grupa uczestników
ruchu powoduje, że uzyskanie harmonizacji ruchu jest niezwykle
trudne i skomplikowane. Przedmiotem rozważań w dalszej części
niniejszej pracy będą jedynie dwie najliczniejsze grupy uczestników
ruchu – piesi i kierujący pojazdami.
2.3.1. Piesi
Zgodnie z art. 2. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym43 pieszy jest „osobą znajdującą się poza pojazdem
na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę
prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl,
wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w
wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej”.
Czynnikiem decydującym o wyborze poruszania się piechotą
zamiast innym środkiem transportu zazwyczaj jest odległość do pokonania oraz wielkość ewentualnego bagażu. Wskazuje się, że ponad
75% podróży pieszych to podróże na odległość do 1 km, a tylko 5%
takich podróży wykonywanych jest na odległość ponad 2 km44. Szacuje się, iż w polskich miastach podróże piesze stanowią od 20 do
25% ogółu podróży45, podczas, gdy w Paryżu udział ten wynosi ok.
36%, a w Londynie 32%46. Nawet na podstawie przytoczonych danych można stwierdzić, że przemieszczanie się piechotą stanowi
istotną część ruchu. Konieczne wydaje się zatem prowadzenie kampanii edukacyjnych mających na celu uświadamiania pieszym ich
praw i obowiązków wynikających z bycia uczestnikiem ruchu.
Przede wszystkim obowiązkiem pieszego jest korzystanie z chodnika
lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza, przy czym
43

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
1997 nr 98 poz. 602).
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Kraków, KRBRD, Warszawa 2014.
45
BRG, Badania kompleksowe w Gdańsku, Biuro Rozwoju Gdańska,
Gdańsk 2009.
46
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pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych47.
Wydaje się, iż wyrządzono wiele szkody dla bezpieczeństwa
pieszych poprzez niewłaściwe prowadzenie kampanii dotyczących
pierwszeństwa pieszego na przejściu. Najczęściej ograniczono się
tylko do przedstawienia art. 13 ust. 1. Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym48, zgodnie z którym pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem. Zapominano jednak zwrócić pieszym uwagę, iż dotyczy ich także art. 14 ust.
1. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym49 nie jest dozwolone między innymi: przebieganie przez jednię, zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię, a przede wszystkim wchodzenia
na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, a także spoza pojazdu
lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami to na pieszym ciąży
odpowiedzialność przechodzenia przez jezdnię w takim miejscu, aby
był widoczny dla kierującego, a także aby nie zmuszał go do wykonywania manewrów zagrażających bezpieczeństwu ruchu, na przykład ostrego hamowania czy omijania. Obowiązkiem pieszego jest
zachowanie szczególnej ostrożności, a więc ostrożności polegającej
na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu
do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu
umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie50. Podstawowym
przejawem zachowania takiej ostrożności jest weryfikacja sytuacji na
drodze w okolicach przejścia poprzez popatrzenie w prawo, w lewo i
jeszcze raz w prawo, tak jak uczono na podstawowych kursach bezpieczeństwa ruchu drogowego w szkołach. Można by uniknąć wielu
śmiertelnych wypadków spowodowanych wtargnięciem pieszego na
47
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jezdnię, gdyby najmniej chronieni uczestnicy ruchu stosowali się do
przepisów prawa. Zastanawiające wydaje się nie podejmowanie tego
tematu w kampaniach organizowanych przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - międzyresortowy organ doradczy i
pomocniczy Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa ruchu
drogowego, zobowiązany do takiej działalności.
2.3.2. Kierujący pojazdami
Wskazuje się, że największy wpływ na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym mają zachowania podejmowane przez kierujących pojazdami, przede wszystkim samochodami osobowymi,
ciężarowymi oraz autobusami51. Na sposób zachowania się danej
osoby w ruchu drogowym, tak jak i w innych sytuacjach życiowych,
decydujący wpływ ma interakcja czynników indywidualnych oraz
czynników społecznych.
2.3.2.1. Czynniki indywidualne
Prowadzenie pojazdu wymaga posiadania odpowiednich predyspozycji psychicznych i psychofizjologicznych, w tym przede
wszystkim sprawności intelektualnej i procesów poznawczych, dojrzałości społecznej i emocjonalnej oraz sprawności psychomotorycznej52. Końcowy efekt w postaci widocznego zachowania na drodze
stanowi wynik licznych procesów psychicznych, które mogą zostać
przyporządkowane do trzech głównych poziomów: strategicznego,
taktycznego i operacyjnego.
Poziom strategiczny obejmuje przede wszystkim świadomość
sytuacyjną, uwarunkowaną prawidłowym spostrzeganiem, rozumieniem i przewidywaniem zdarzeń. Spostrzeganie stanowi proces konfrontacji danych zmysłowych pochodzących z recepcji z danymi
umysłowymi53. Percepcja stanowi bowiem aktywną interpretację
51
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danych zmysłowych z wykorzystaniem wskazówek kontekstualnych,
nastawienia i zdobytej wcześniej wiedzy54. W odniesieniu do sytuacji
kierowania pojazdem najważniejsza jest zdolność do dostrzegania w
bogatym w dystraktory otoczeniu drogi elementów mogących mieć
znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy. Istotną rolę w tym procesie
odgrywa uwaga rozumiana jako rozpoznawanie i świadome, selektywne przetwarzanie informacji55. Przykładem może być zdolność do
dostrzeżenia dziecka wbiegającego na jezdnię, pomimo dużego natężenia ruchu innych pieszych i pojazdów. Niezwykle ważnym czynnikiem bezpiecznej i płynnej jazdy jest zdolność do antycypacji, a
więc przewidywania sytuacji na drodze w bezpośredniej przyszłości.
Właściwy przebieg procesów na poziomie strategicznym
umożliwia stworzenie na podstawie obserwacji drogi i jej otoczenia
swego rodzaju ruchomej mapy56 obejmującej wszystkie obecne
obiekty, ich potencjalne trajektorie ruchu oraz możliwe scenariusze
rozwoju sytuacji na drodze. Istotną rolę w utrzymywaniu świadomości sytuacyjnej ma także wyćwiczenie zdolności do uważnej jazdy,
bliskiej pojęciu mindfulness57, rozumianej jako umiejętność koncentrowania uwagi na wewnętrznych i zewnętrznych bodźcach występujących w danej chwili, a mogących mieć wpływ na przebieg jazdy58.
Na poziomie taktycznym, w oparciu o normy społeczne i posiadaną wiedzę, podejmowane są decyzje dotyczące sposobu jazdy w
określonym momencie. Kluczową rolę w tym obszarze odgrywa
dojrzałość społeczna i emocjonalna. Dojrzałość społeczna odnosi się
do znajomości właściwych norm postępowania – zarówno przepisów
prawa, jak i nieformalnych zwyczajów oraz zdolności do kontrolo-
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wania zachowań impulsywnych59, takich jak agresja czy chęć rywalizacji i postępowania zgodnie ze zinternalizowanymi normami. W
psychologii transportu dojrzałość emocjonalna może być natomiast
rozumiana jako zdolność do adekwatnego reagowania w warunkach
na granicy możliwości adaptacji, a więc w sytuacji doświadczania
stresu ostrego60, rozumianego jako relacja pomiędzy osobą a otoczeniem, oceniana przez jednostkę jako obciążająca61. Działanie podejmowane w sytuacji stresowej (strategia) stanowi wynik interakcji
pomiędzy cechami danej sytuacji, a charakterystycznym dla jednostki stylem radzenia sobie, który może być zorientowany na rozwiązanie problemu, radzenie sobie z odczuwanymi emocjami lub dążenie
do odseparowywania się od sytuacji stresowej między innymi poprzez podejmowanie czynności zastępczych62.
Dojrzałość społeczna i emocjonalna jest związana z określonymi cechami temperamentu i osobowości. Wśród najważniejszych
cech temperamentalnych mających bezpośredni wpływ na sposób
prowadzenia pojazdu, zgodnie z Regulacyjną Teorią Temperamentu
Strelaua63, można wymienić: reaktywność emocjonalną, wytrzymałość, wrażliwość sensoryczną, żwawość, aktywność i perseweratywność64. Wśród pozostałych cech wskazuje się, że największy wpływ
na podejmowanie zachowań ryzykownych ma: umiejscowienie kontroli65 oraz poszukiwanie doznań66. Wśród cech osobowości w przeprowadzonych dotychczas badaniach najczęściej wskazywano na
wartość diagnostyczną dwóch cech pochodzących z Pięcioczynni59
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kowego Modelu Osobowości67: neurotyzmu68 i ekstrawersji69. W
innych badaniach stwierdzono, że podejmowanie zachowań ryzykownych jest przede wszystkim skorelowane negatywnie z neurotycznością i sumiennością, a pozytywnie z ekstrawersją i osobowością typu A70.
Poziom operacyjny obejmuje czynniki związane ze sprawnością psychomotoryczną, warunkujące efektywne wykonywanie zaplanowanych manewrów. Istotną rolę odgrywa przede wszystkim
szybkość i adekwatność reakcji oraz koordynacja wzrokoworuchowa71. Kierowca powinien tak szybko, jak to tylko możliwie
dokonać wyboru właściwego schematu działania i wykonywać odpowiednie manewry, powstrzymując się jednocześnie od podejmowania innych działań, nieadekwatnych do bieżącej sytuacji na drodze. Koordynacja wzrokowo-ruchowa warunkuje sprawność wykonywania manewrów. Do jej badania wykorzystuje się zadania wymagające zróżnicowanych reakcji motorycznych w odpowiedzi na
bodźce nie wymagające przeprowadzania operacji logicznych, na
przykład koniunkcji cech bodźca.
Na podstawie przedstawionej, nawet tak krótkiej analizy uzasadnione wydaje się postulowanie, w celu poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego, koniczności wprowadzenia obowiązkowych badań
psychologicznych wszystkich kandydatów na kierujących, a nie tylko jak dotychczas osób ubiegających się o: prawo jazdy kategorii
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, kierowanie tramwajem czy
pojazdem uprzywilejowanym, a także instruktorów, egzaminatorów i
67
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kierowców zawodowych. Badania powinny mieć charakter przesiewowy, aby do kierowania pojazdem nie dopuszczać osób mogących
stanowić zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu.
2.3.2.2. Czynniki społeczne72
Na bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu, oprócz przedstawionych wyżej czynników indywidualnych, istotny wpływ mogą
mieć czynniki społeczne związane między innymi ze sposobem postrzegania praw i obowiązków kierowcy jako uczestnika ruchu drogowego czy kształtowaniem własnego wizerunku na drodze.
W życiu każdy człowiek pełni wiele ról społecznych, wśród
nich także rolę kierowcy. Każdy posiada określony schemat kierowcy, rozumiany jako organizacja uprzednich doświadczeń z danym
rodzajem zdarzeń czy obiektów. Na podstawie doświadczeń egzaminatorów i instruktorów jazdy można jednakże 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 200873. Zdecydowana większość ankietowanych uważała, że
polscy kierowcy nie jeżdżą bezpiecznie, gdyż 80% codziennie zauważało kierowców łamiących przepisy drogowe. Wykształcenie się
takiego schematu kierowcy może prowadzić do tworzenia się przekonania o powszechności popełniania wykroczeń i przestępstw drogowych, co może stanowić usprawiedliwienie dla podejmowania
ryzykownych lub agresywnych manewrów na drodze. Wydaje się, że
kształtujące się w ten sposób powszechnie obowiązujące normy społeczne, takie jak nieme przyzwolenie na szybką i nieostrożną jazdę,
mogą w mniej lub bardziej świadomy sposób oddziaływać na
wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Istotny wpływ na zachowania społeczne, w tym podejmowanie działań agresywnych czy ryzykownych na drodze, może mieć
poczucie własnej wartości oraz związane z nim mechanizmy autowa72
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loryzacji. Osoby o wysokiej i niestabilnej samoocenie, których poczucie wartości może być łatwo zagrożone poprzez nieprzychylną
ocenę społeczną, mogą dążyć za wszelką cenę do uzyskania aprobaty
i osiągnięcia sukcesu. M. Leary74 i A. Szmajke75 wykazali, że skłonność do autoprezentacji jest tym większa, im większa jest rozbieżność między pożądanym a rzeczywistym obrazem danej osoby. W
związku z tym samochód może pełnić rolę narzędzia, które jako
przejaw mechanizmów autowaloryzacji, służy do podnoszenia samooceny. Agresywna, szybka jazda czy poruszanie się wysłużonym,
ale wyższej klasy samochodem, którego użytkowanie z ekonomicznego punktu widzenia jest bezcelowe, mogą być przykładami tego
typu działań.
Poczucie niemożności sprostania stawianym przez otoczenie
oczekiwaniom wobec podmiotu jako kierowcy, może sprzyjać podejmowaniu działań kompensacyjnych, do których można zaliczyć
nadmierną brawurę i agresję na drodze. Ponadto sfrustrowana osoba
zasiadająca za kierownicą auta może wyładować swoją złość na innych uczestnikach ruchu, którzy są dla niej anonimowi, tak samo jak
ona sama wydaje się anonimowa innym, co prowadzi do utraty przekonania, że wyrządza się komuś krzywdę. Wskazuje się bowiem, że
anonimowość znacząco nasila działania antyspołeczne76 oraz sprawia, że ludzie rzadziej przestrzegają norm społecznych77.
W celu ograniczania liczby niebezpiecznych zachowań na drogach skuteczne może być zastosowanie właściwie przygotowanych
kampanii medialnych, w których akcent byłby położony nie tyle na

74

M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999.
75
A. Szmajke, Autoprezentacja. Maski, pozy, miny, Ursa Consulting,
Olsztyn 1999.
76
I. Bohnet, B. S. Frey, The sound of silence in prisoner’s dilemma and
dictator games, “Journal of Economic Behavior and Organization”,
38(1999), s. 43-57.
77
W. Chiou, Adolescents’ reply intent for sexual disclosure in cyberspace: Gender differences and effects of anonymity and topic intimacy,
“Cyber Psychology and Behavior” 10(2007), s.725-728.

175

zagrożenie życia, co na konsekwencje finansowe i zdrowotne wypadków, a także odwołujących się do empatii i moralności kierowców78.
Podsumowanie
Zdarzenia drogowe stanowią istotne źródło zagrożeń, na które
narażeni są wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, a więc nie tylko
kierowcy, ale również kierujący rowerami i motorowerami czy piesi.
Pomimo systematycznego spadku w ciągu ostatnich dziesięciu lat
liczby ofiar śmiertelnych o 41% oraz osób odnoszących rany w wyniku wypadku komunikacyjnego o 31%, nadal polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie79. Najskuteczniejszą
metodą poprawy tego stanu rzeczy wydaje się podjęcie dobrze przemyślanych działań optymalizujących funkcjonowanie każdego z
elementów systemu ruchu drogowego. Jedynie synergiczny efekt
wzajemnego oddziaływania na siebie takich czynników jak: doskonalenie technologii budowy pojazdów i infrastruktury drogowej,
poprawa zarządzania już istniejącą infrastrukturą i parkiem samochodowym, udoskonalenie prawa ruchu drogowego i jego egzekwowania czy efektywniejsza selekcja kandydatów oraz zmiana postaw
kierowców może przynieść widoczne rezultaty.
Streszczenie:
W artykule podjęto problem zdarzeń komunikacyjnych jako
jednego z istotnych zagrożeń cywilizacyjnych XXI wieku. Na podstawie konceptualnej analizy literatury przedmiotu przeprowadzona
została analiza roli w budowaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego
takich elementów systemu ruchu jak: infrastruktura drogowa, park
pojazdów oraz uczestnicy ruchu. Wskazano na konieczność podjęcia
następujących działań: doskonalenie technologii budowy pojazdów i
78
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infrastruktury drogowej, poprawa zarządzania już istniejącą infrastrukturą i parkiem samochodowym, udoskonalenie prawa ruchu
drogowego i jego egzekwowania, a także efektywniejsza selekcja
kandydatów oraz zmiana postaw kierowców, w celu osiągnięcia
Wizji Zero ofiar zdarzeń drogowych.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu drogowego, kierowca, psychologia transportu, infrastruktura drogowa
Abstract:
The role of psychological factors and road infrastructure in
road traffic safety in Poland
This paper attempts to outline the problem of road incidents as
one of the most important public menaces. Based on a conceptual
analysis of the literature on the subject, the role of the following
elements in road traffic safety has been analyzed: road infrastructure,
road users and automotive fleet. The study has pointed out that it is
necessary to take the following actions to realize Vision Zero project:
improvements in vehicle and road infrastructure technology; optimization of management in current road infrastructure and automotive
fleet; improvement of road traffic law and its enforcement; effective
selection drivers and change their attitudes.
Key words: road traffic safety, driver, psychology of transport, road infrastructure
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Jowita Berdzik

Mass media źródłem zagrożeń światopoglądu
współczesnej młodzieży
Wstęp
We współczesnym świecie dominacja środków masowego
przekazu w uczestnictwie kulturalnym jest bezsporna. Tworzą one
nieodłączny element codziennego życia. Są chlebem powszednim,
potrzebą oraz sposobem na spędzanie wolnego czasu młodzieży,
ludzi dorosłych a nawet dzieci. W szczególności oglądanie programów telewizyjnych oraz praca z laptopem należą do najbardziej czasochłonnych form spędzania czasu znacznej liczby ludności. Ogromną część tej grupy tworzą mieszkańcy dużych miast, gdzie łatwy jest
dostęp do elitarnych instytucji upowszechniania kultury. Mowa tu w
szczególności o teatrze, filharmonii, muzeum. Środki masowego
przekazu mimo zarówno pozytywnych jak i negatywnych aspektów
są często odbierane jako negatywne, degradujące normy kulturowe,
zachowania i panujący ład. O upadek idei, wartości, kultury języka,
obyczaju mowy i pisma oskarża się właśnie w szczególności mass
media. Wynikiem tego jest zanik moralnej wrażliwości na wulgaryzmy i mowę brukową1.
Mass media w aspekcie rodzinnym
Środki masowego przekazu w wielu rodzinach pełnią funkcję
wychowawczą i socjalizacyjną. Rodzice pochłonięci pracą i innymi
zobowiązaniami ograniczają do minimum czas poświęcony dzieciom. Odczuwają dumę i radość, gdy dziecko samo potrafi sobie
zorganizować czas, zająć się zabawą, czytaniem kolorowej prasy czy
oglądaniem telewizji. Socjologowie, wychowawcy i psychologowie
proszą, aby media nie zastępowały dziecku kontaktu z rodzicami.
Niestety w wielu domach właśnie wokół ekranu telewizora koncentruje się życie rodzinne. Telewizja i Internet redukują ilością czasu
1

A. Gwóźdź, S. Krzemień–Ojak (red.), Intermedialność w kulturze XX
wieku, Trans Humana, Białystok 1998.
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przeznaczonego na naukę, pracę i czynny wypoczynek. Efektem tego
jest dezorganizacja życia rodzinnego. Dorastający młody człowiek,
pozbawiony kontaktu z bliskimi czuje się samotny, odrzucony, traci
poczucie bezpieczeństwa. Długotrwałe przesiadywanie przed komputerem czy telewizorem wpływa również niekorzystnie na zdrowie
fizyczne i psychiczne młodzieży. Czas poświęcony na oglądanie
telewizji ogranicza ich bezpośredni kontakt z rzeczywistością, przez
co stają się z wolna ludźmi o zapożyczonym doświadczeniu i zapożyczonej tożsamości. Dziecko stopniowo zaczyna utożsamiać się z
bohaterami bajek, programów i filmów. Cechują go trudności z nawiązywaniem kontaktów emocjonalnych ze społeczeństwem, odczuwa izolację i osamotnione nawet w środowisku rodzinnym. Dla
młodego człowieka, w szczególności w okresie dojrzewania, niebezpieczne stało się bezkrytyczne naśladowanie idola, wzoru, którym
zazwyczaj jest gwiazda filmu, modelka, sportowiec lub piosenkarz.
Młodzież ubiera się, zachowuje, przyjmuje postawę swojego wzoru.
Dziewczyny odchudzają się by wyglądać jak modelki, popadając
często w poważne i trudno wyleczalne choroby np. anoreksje.
Chłopcy zażywają sterydy by posiadać ciało jak ich gwiazda. Medialne wzory młodzieży dalekie są jednak od ideałów. Powszechnie
słyszy się o zażywaniu narkotyków, nałogach alkoholowych, niemoralnym zachowaniu sławnych gwiazd. Bezkrytyczne naśladowanie
może stać się groźne dla nastolatka, który chce za wszelka cenę być
taki jak jego ideał. Największym niebezpieczeństwem, wynikającym
z bezmyślnego i bezkrytycznego korzystania z mediów jest przejmowanie przez dzieci i młodzież negatywnych zachowań i postaw
takich jak: agresja, nietolerancja, brak wrażliwości na ludzką krzywdę, wrogość wobec innych ludzi. Świat, w którym dorasta dzisiejsza
młodzież jest światem przemocy. Zamieszczane codziennie w prasie,
nagłaśniane przez radio i telewizję morderstwa, napaści, zamieszki,
samobójstwa i konflikty zbrojne tworzą bogaty materiał dowodowy,
świadczący o rozmiarach krzywd, jakie ludzie potrafią wyrządzić
sobie oraz innym. Skutkiem takich obrazów i treści jest agresja. Należy podjąć dyskusję nad tym, czym i jak rodzi się agresja u młodego
człowieka2.
2

http://pbc.up.krakow.pl/Content/1206/media.pdf, dostęp 29.03.2017r.
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Mass media w wypowiedziach świętego Jana Pawła II oraz
Biskupa Adama Lepy
Święty Jan Paweł II w swoich wypowiedziach wielokrotnie
odnosił się do oddziaływania środków masowego przekazu na społeczeństwo. „Zniekształca się dziś celowo obraz człowieka.” Jan Paweł
II stwierdza, że cywilizacja nasza jest "cywilizacją chaosu i źródłem
głębokich schorzeń człowieka" (List do rodzin, nr 20). Ponadto
Święty Jan Paweł II w Liście do rodzin (z 1994 r.) wskazuje na dwa
środki fałszowania prawdy o człowieku: na pornografię i na manipulację. Obydwa środki to w szczególności domena mediów. "O jaką
prawdę może chodzić w filmach, przedstawieniach, w programach
radiowo-telewizyjnych zdominowanych na przykład przez pornografię? Czy to jest właściwa służba prawdzie o człowieku?" (List do
rodzin z 1994r.).
Papież Polak nawiązując do zjawiska manipulacji mówił: "Jeżeli człowiek nie jest dziś tym, kim siebie ogląda w reklamie i propagandzie w nowoczesnych środkach masowego przekazu, to dzieje
się tak dlatego, ponieważ one są poddane pokusie manipulacji przekazu, zakłamując prawdę o człowieku". Święty Jan Paweł II w siedzibie ONZ w 1995 r. wypowiedział następującą myśl: „Oderwana
od prawdy o człowieku, wolność wyradza się w życiu indywidualnym
w samowolę, a w życiu politycznym w przemoc silniejszego i arogancję władzy”3.
Tematykę środków masowego przekazu podejmował również
Biskup Adam Lepa podczas wykładu wygłoszonego 29 sierpnia
1996 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w ramach Wykładów Akademickich dla Duchowieństwa i Świeckich. Wykład nosił
tytuł: Prawda i zakłamanie w mass mediach. Biskup Adam Lepa
mówił: „W różny sposób kłamie się w polskich mediach na temat
człowieka. Głosi się np. prymat gospodarki przed człowiekiem. Propaguje się nowy model człowieka oparty na ideologii konsumpcjonizmu. Człowiek w tym modelu zdradza bardzo zubożoną sferę duchową. Mamy też narzucany nowy model seksualności i model człowieka
3

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/rodz
iny_20102001.html, dostęp 29.03.2017r.
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nowoczesnego - Europejczyka. Środkiem, który w Polsce z dużą skutecznością fałszuje obraz człowieka, stała się dziś pornografia”.
Ponadto podczas swego wykładu Biskup zwrócił uwagę na
trzy rodzaje działań ze strony Kościoła wspólnotowego w Polsce ,
które mają na celu właściwą reakcję na wszelakie rodzaje zła moralnego prezentowanego przez mass media:
1. Kształtowanie u odbiorców właściwych cech osobowych i
postaw wobec zakłamania w mediach społecznościowych, które
przejawiają się:
• korzystaniem z licznych źródeł informacji, a nie z tylko jednego,
• postawą krytycyzmu w stosunku do treści publikowanych w
mediach,
• pokonaniem naiwności politycznej oraz naiwności wobec
środków masowego przekazu,
• zwiększeniem dociekliwości umysłowej,
• postawą nazywania rzeczy po imieniu,
• prezentowaniem postawy asertywnej.
2. Rozwijanie twórczej aktywności w odpowiedzi na zjawisko
tuszowania prawdy w środkach masowego przekazu, przez co rozumie się:
• ufną modlitwę, wspieraną ascezą i pokutą w intencji respektowania prawdy,
• rozmową z bliskimi osobami w społeczeństwie poświęconą
tematyce mass mediów: tą codzienną, okazjonalną, jak i rozmową
związaną z ich odbiorem,
• stanowczy sprzeciw i domaganie się sprostowania zniekształconych faktów przedstawionych w mediach,
• osobiste i bezpośrednie rozmowy z osobami reprezentującymi prasę i telewizję,
• prezentowanie postawy „otwierania oczu” innym.
3. Prowadzenie działalności naukowej, czyli
• przeprowadzanie badań, refleksja naukowa i twórczość publicystyczna podejmująca tematykę negatywnych skutków oddziaływania mediów na jednostkę4.
4

A. Lepa, Mass media i tożsamość Polaków, Częstochowa 1996.
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Świat wirtualny a nowe formy określania siebie
Zdaniem Erika Fromma ludzie żyjący we współczesnym świecie postrzegają siebie jako towar, a wartość swojej osoby spostrzegają jako wartość wymienną. Owy psycholog podejmuje tematykę tego
zjawiska w swojej książce „Niech się stanie człowiek. Z psychologii
religii” z roku 1947. Erik Fromm twierdzi, iż odniesienie sukcesu
przez współczesnego człowieka zależne jest nie od samych umiejętności, a od posiadania odpowiednich predyspozycji charakteru. Największą role odgrywa jednak „transakcja” dokonywana przez każdego człowieka wewnątrz swej świadomości. Współcześnie liczy sie,
czy człowiek jest zdolny do „sprzedania się” oraz czy jego zespół
cech osobowościowych jest godny uwagi. Skutkuje to zaprzestaniem
interesowania się własnym życiem, a skupianiem się na dostosowywaniu się do potrzeb rynku. Istotne informacje zdobywane są od
wychowawców i w dużej mierze przekazywane przez różnego rodzaju formy przekazu , takie jak: telewizja, kolorowa prasa, reklamy,
radio oraz Internet. Odnosząc się do zdobytych informacji jednostka
tworzy życiowe wzorce zachowania5.
Przekaz medialny często wpływa negatywnie na hierarchie
wartości współczesnych ludzi. Jest powodem kryzysu autentycznych
autorytetów, kryzysu tożsamości czy mentalnego zagubienia młodych ludzi. Skutkiem jest nasilenie się zjawiska lokalnościowości i
sezonowości autorytetu. Można również zaobserwować znaczny
niedostatek wybitnych postaci w życiu publicznym, których postawa
mogłaby stanowić wzór dla współczesnej młodzieży6.
Puentą powyższego rozdziału chciałabym uczynić cytat Z.
Baumana: „Stało się więc pytanie o tożsamość, o twardy stos pacierzowy, o stały punkt odniesienia w kalejdoskopowo zmiennym i zawrotnie pędzącym świecie, ważne jak nigdy dotąd. Odpowiedź na nie
wcale nie jest oczywista, a co najgorsza nie da jej się raz na zawsze
udzielić. Nie można tożsamości raz na zawsze ustalić, by osiąść potem na laurach i odpocząć. Trzeba tożsamości stale doglądać, usu5

E. Fromm, Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyli, tłum. Robert
Staciuk, Warszawa 2005, s. 64
6
S. Jarmoszko, Autorytet kontrowersje i aksjomaty, Oficyna Wydawnicza ASPRA - JR, Warszawa 2010, s. 277-284.
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wać uszkodzenia, wymieniać zużyte części, dodawać nowe i (oby)
lepiej skonstruowane7.
Facebookowe gry
We współczesnych czasach niezwykle popularny stał się portal społeczności owy - Facebook, który może być wykorzystywany w
różnorodnych celach. W szczególności dużą popularnością cieszy się
jeden z elementów serwisu, a mianowicie: dział gier, który oferuje
możliwość wspólnych lub indywidualnych rozgrywek. W wielu
grach położono nacisk na integrację ze znajomymi, a więc dzielenie
się wynikami, przekazywanie podarunków, czy tez wspólne turnieje.
Gry internetowe zazwyczaj balansują pomiędzy poczuciem przewidywalności i bezpieczeństwa, a elementami wprowadzanymi do gry
przez innych graczy8. Przekaz Internetowy jest tak wielki, że wpływa
nie tylko na myślenie społeczeństwa, ale również na jej czyny. Wywiera ogromy wpływ na sferę psychiczną jednostki, prowadząc w ten
sposób do wszelakich uzależnień:
- uzależnienia od portali społecznościowych,
- gier,
- chatów itp.
Sieć globalna odgrywa rolę wyznacznika rzeczywistości, steruje życiem jednostki, grupy społecznej i ogromnych mas ludzkich.
Istotną rolę w tej kwestii odgrywają wspomniane wyżej gry sieciowe
dostępne na wielu popularnych portalach społecznościowych typu
Facebook. Zaskakującym jest fakt, iż uzależnionymi od gier są zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Aczkolwiek dzieci są bardziej
podatne na zagubienie w otchłani sieciowych gier. Jest to uzasadnione, gdyż w grach komputerowych odnajdują to, czego w świecie
realnym szukać na próżno. Powodują u nich stan fascynacji, chęć
odkrycia czegoś nowego. Wreszcie mogą jeździć samochodami,
latać samolotami, nurkować wiele metrów w głąb oceanu, zwiedzać
odlegle zakątki świata, walczyć z różnymi stworami, zwierzętami.
7

Z. Bauman, Dobrodziejstwa i pułapki tożsamości, „Horyzonty Wychowania”, nr 4, 2003, s. 94-95.
8
M. Filiciak, Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury
współczesnej, Warszawa 2006, s. 58
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Mogą także stać się posiadaczami ogromnej farmy, zarządzać dużym
majątkiem. Kolorowy świat wciąga je na tyle, że zatracają się w nim
, utożsamiając się z postaciami z gier. Gracze opuszczają swoje ciało, aby stać się kimś innym, albo żeby zostać wziętym za kogoś innego. Główną rolą wychowawców, rodziców jest wyznaczenie dzieciom granic i reguł jakie obowiązuje w świecie wirtualnym, a jakie w
świecie realnym. Bardzo ważne jest odróżnienie uzależnienia, od
sporadycznego spędzania czasu przy komputerze9.
Trudny powrót z wirtualnego świata
Nałogowe korzystanie z portali społecznościowych w negatywny sposób wpływa na wzrok jednostki. Jest przyczyną bólu oczu,
pogorszenia widzenia lub w skrajnych przypadkach poważnych chorób oczu. Warto również zauważyć, iż Internet wpływa także na
psychikę młodych ludzi. Czyni ich więźniami własnego ciała. Ograniczenie intensywności losowań na Facebooka jest ogromnie trudne.
Aby korzystać z niego w sposób naturalny należy pozbyć się swojego drugiego ja, swojej internetowej skóry. Uzależnienie od świata
wirtualnego można w pewnym stopniu porównać z uzależnianiem od
patelnia papierosów. Jednakże jest z nim o wiele trudniej skończyć,
ze względu na łatwy dostęp. Zalogowanie na dany portal społecznościowy zajmuje kilka sekund. Jednakże chęć wylogowania się nie
przychodzi tak szybko. Przy wyleczeniu się z uzależnienia internetowego niezwykle istotna jest pomoc bliskich osób. Osoby uzależnione są uwikłane w Internetowej pajęczynie, gdy nie są zalogowani
czują, że coś im umyka. Zdarzają się sytuację, gdzie osoby uzależnione same decydują wyjść z tzw. tamtego świata. Czynnikami, które
na nich wpływają mogą być między innymi:
1) rozczarowanie- nie znalezienie tego, czego się szukało;
2) znudzenie portalem społecznościowym;
3) poczucie doznania krzywdy moralnej - przykre komentarze
na Facebooku, obraza ze strony innych użytkowników;
4) zawód miłosny- zdrada ze strony znajomego z chata;

9

T. Feibel, Zabójca w dziecinnym pokoju przemoc i gry komputerowe,
Warszawa 2006, s.117-120
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5) żal- doznanie boleści ze strony miłości z Internetu, długie
staranie o daną osobę, które kończy się fiaskiem;
6) osiągnięcie obranego celu- dobrowolna rezygnacja po osiągnięciu celu;
7) znalezienie miłości w świecie realnym;
8) presja ze strony bliskich, ultimatum rodziny;
9) pogorszenie stanu zdrowia bądź sytuacji materialnej;
10) depresja czatowa.
Współcześnie miliony ludzi komunikuje się za pomocą portali
społecznościowych. Nie ma w tym nic złego, dopóki nie zaburza to
komunikacji w świecie realnym i nie stanowi powaznego zagrożenia
dla zdrowia fizycznego i psychicznego użytkownika. Problem uzależnienia od portali społecznościowych jest z reguły bagatelizowany,
jednakże zjawisko to przyjmuje coraz większą skalę. Szczególnie
niepokojącym faktem jest uzależnienie od Internetu młodych, nieznających jeszcze życia ludzi10.
Interpretacja badań wlasnych
Badania ankietowe przeprowadziłam samodzielne w 2013 roku w Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim. Tomaszów jest miastem i gminą w województwie lubelskim.
Leży na Roztoczu Środkowym, nad Sołokiją. Tomaszów Lubelski
został założony w 1590 roku. Narzędziem badawczym, które wykorzystano w badaniach był samodzielnie przygotowany kwestionariusz ankiety. Jego konstrukcję dostosowano do grupy badawczej.
Ankieta, którą posłużono się w badaniach empirycznych zawierała
dziesięć pytań plus metryczkę. W badaniu wzięło udział 70 uczniów
klas gimnazjalnych. 100% badanych stanowili uczniowie w przedziale wiekowym 13-16 lat. Kobiety stanowiły 45% respondentów, a
mężczyźni 55%. Warto podkreślić, że ze względu na niewielką ilość
badanych są to tylko badania sygnalizujące problem, a nie wiążące.
Celem prezentowanych w pracy badań było wykazanie bezsilności
ludzkiej wobec pułapek świata wirtualnego. Ważnym aspektem było
tez przeanalizowanie uzależnienia badanej populacji od Internetu. W
10

J. Berdzik, Silni-bezsilni w sieci, [w:] J. Zimny (red.), Świat wirtualny,
a świat realny, Stalowa Wola 2013, s. 66-67
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przeprowadzonych badaniach założono, że cyberświat jest powszechną formą komunikowania się wśród dzieci i młodzieży.
Korzystanie z Internetu wzrasta w błyskawicznym tempie. Z
badanej grupy 70 osób 100% ankietowanych stwierdziło, że ma stały
dostęp do sieci. Nie jest to faktem zaskakującym, ponieważ dla nastolatków XXI wieku Internet odbierany jest jako naturalne środowisko ich życia. Młodzi ludzie bardzo często nie są świadomi tego, że
stali się więźniami cyberprzestrzeni. Liczby budzą obawy, gdyż z
zaplanowanym wylogowaniem z sieci ma problem aż 80 % ankietowanych. Bardzo ciężko oddzielić cienką granicę dzielącą umiarkowane korzystanie z Internetu od nałogowego. Tylko 20% respondentów twierdzi, że ten problem ich nie dotyczy. Jednakże skutki uzależnienia i wyobcowania w Realu docierają do człowieka jak przez
mgłę. Istnieje prawdopodobieństwo, że owi gimnazjaliści nie dostrzegają swojego uzależnienia. Cytując fragment książki „Zaczatowani”: „(…) nałogowcy (…) najczęściej negują swoje uzależnienie,
co jest charakterystyczne dla każdego rodzaju nałogu. Dopóki zaprzeczają, oszukują i nie mają wzglądu w swój stan, nie ma tez najmniejszej szansy na samodzielne wyjście z czatu”11. Istnieje wiele
serwisów internetowych, które jasno opisują problematykę bezpieczeństwa w sieci. Walczą z czyhającymi na ludzi wirtualnymi pułapkami. Niestety Internet często daje złudne poczucie bezpieczeństwa.
Wciąż powszechna cyberprzemoc, seksualne prowokacje i poczucie
bezkarności sprawiają, że nierealne jest zwalczenie wszystkich zagrożeń. Szokujące jest, że aż 52% gimnazjalistów uważa, że zostało
ofiarą oszustwa internetowego.
Warto podkreślić, że pod tym pojęciem kryją się kłamstwa na
czatach, portalach społecznościowych i aukcyjnych, blogach i innych. 20% ankietowanych uważa, że ten problem ich nie dotyczy,
natomiast 28% młodzieży nie ma sprecyzowanej odpowiedzi w tej
kwestii. Na czatowe pułapki głównie narażone są dzieci i młodzież,
które często nie potrafią rozgraniczyć rzeczywistości realnej od wirtualnej. Wówczas gdy nastolatek zakłada konta e-mailowego lub
profilu osobisty w komunikatorze, musi wiedzieć. że podawane dane
personalne nie powinny być prawdziwe. Które dane według ankie11
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towanych powinny być najbardziej tajne? 48% badanych twierdzi, że
to właśnie adres zamieszkania nie powinien zostać przeniesiony do
przestrzeni wirtualnej. Zapewne na odpowiedź wpłynął fakt, iż poprzez miejscowość rozmówcy potencjalny przestępca może bez problemu do niego dotrzeć.
Bardzo ważną kwestią jest świadomość uczniów zagrożenia
wynikającego z posługiwania się prawdziwym imieniem czy nazwiskiem. 33% respondentów wybiera anonimowość i używa pseudonimu, po którym zazwyczaj trudno jest zidentyfikować danego użytkownika. 10% ankietowanych ukrywa w cyberświecie swoje miejsce
nauki, kolejne 6% pod znakiem zapytania pozostawia swój wiek.
Zaledwie 3% młodych ludzi zataja w sieci numer telefonu i dane
rodziców. Liczby budzą obawy, gdyż aż 83% badanej populacji loguje się na portalu internetowy zanim zacznie wykonywać inne, zaplanowane czynności. Tylko 17% skrupulatnie postępuje według
planu i skupia się na obranych wcześniej celach skorzystania z sieci.
Błądzenie po wirtualnej otchłani często jest przejawem internetoholizmu. „(…) Czat to dziwne miejsce. Zbierają się tam ludzie, którzy
chcą zapełnić jakąś pustkę. Przeważnie ukrywają się za drugą stroną
ekranu, kreują się na inną osobę, niż są naprawdę i czują się lepsi”12.
Taki rodzaj nawiązywania znajomości wybiera aż 53% gimnazjalistów. Jest to dość niepokojące, ponieważ w znacznym stopniu utrudnia to prawidłowe budowanie relacji interpersonalnych w realu.
Optymistycznym faktem jest to, iż 47% ankietowanych preferuje
prawdziwe przyjaźnie i znajomości w życiu codziennym.
Zakończenie
Podsumowując, mass media są nieodłączną częścią współczesnego świata. Oddziaływanie mass mediów w szczególności zależne
jest od nas samych, pod warunkiem, że potrafimy umiejętnie kontrolować ich wpływ. Istotne jest, aby społeczeństwo ponoszące odpowiedzialność za wychowanie młodego pokolenia było tego świadome. Warto jest również podjąć starania o to, by dziecko potrafiło
odróżnić świat fikcyjny od świata medialnego. Należy pamiętać, iż
modlitwa odgrywa niezwykle znaczącą rolę w zwalczaniu zakłama12

Tamże, s. 47
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nia panującego w mass mediach, a w szczególności modlitwa do
Ducha Świętego. Istotne jest także modlitewne trwanie przed Chrystusem, który jest Prawdą13.
Streszczenie:
We współczesnym świecie dominacja środków masowego
przekazu w uczestnictwie kulturalnym jest bezsporna. Tworzą one
nieodłączny element codziennego życia. Środki masowego przekazu
mimo zarówno pozytywnych jak i negatywnych aspektów są często
odbierane jako negatywne, degradujące normy kulturowe, zachowania i panujący ład. O upadek idei, wartości, kultury języka, obyczaju
mowy i pisma oskarża się właśnie w szczególności mass media.
Święty Jan Paweł II w swoich wypowiedziach wielokrotnie odnosił
się do oddziaływania środków masowego przekazu na społeczeństwo. Notoryczne korzystanie z portali społecznościowych w negatywny sposób wpływa na wzrok jednostki. Jest przyczyną bólu oczu,
pogorszenia widzenia lub w skrajnych przypadkach poważnych chorób oczu. Warto również zauważyć, iż Internet wpływa także na
psychikę młodych ludzi.
Summary:
Mass media is a source of danger for the worldview of contemporary youth
In today's world, the dominance of the mass media in cultural
participation is undisputed. They form an integral part of everyday
life. Mass media, despite both positive and negative aspects, are often perceived as negative, degrading cultural norms, behaviors and
prevailing sentiments. The fall of ideas, values, language culture,
speech and writing habits is accused in particular of the mass media.
Saint John Paul II in his speeches repeatedly referred to the impact of
the mass media on society. The occasional use of social networking
sites negatively affects an individual's eyes. It causes eye pain, vision
impairment, or severe eye diseases. It is also worth noting that the
Internet also affects the psyche of young people.

13
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Młode pokolenie w sieci - uzależnienia i zagrożenia internetowe
Wpływ kultury cyfrowej na społeczeństwo
„Kultura” to jeden z najbardziej popularnych terminów humanistyki i nauk społecznych. To także wytrych słowny, po który często i chętnie sięga się w mowie potocznej oraz dyskursie publicznym, za każdym niemal razem mając na myśli coś nowego. Nie istnieje jedna ogólnie obowiązująca teoria kultury. Różne dyscypliny
nauki (antropologia, socjologia, psychologia, filozofia, etnografia,
tzw. Kulturoznawstwo itd.) różnie ją definiują, rozmaity wykreślają
jej zakres1.
Zacznijmy od etymologii. Uważa się, że Marcius Tullius Cicero był pierwszym autorem, który użył słowa „kultura” w rozumieniu
bardzo bliskim współczesnemu ujęciu. Nazwał on filozofię kulturą
ducha (cultura animi), a charakterystykę filozofii zawartą w jego
Rozprawach tuskulańskich można uznać za przedstawienie pierwszej
w literaturze koncepcji. Zwracając się do filozofii, Cicero pisał tam
(V,5): ,,[…] czymże bez ciebie bylibyśmy nie tylko my, ale czym
byłoby w ogóle życie ludzkie? Tyś pozakładała miasta, ty rozproszonych ludzi powołałaś do życia społecznego, ty zespoiłaś ich między
sobą najpierw przez wspólne osiedla, później przez małżeństwa, a
wreszcie przez wspólnotę pisma i mowy. Tyś wynalazczynią praw,
nauczycielką dobrych obyczajów i ładu” (Cicero, s.43). Takie ujęcie
kultury przyjęło się i rozwinęło szeroko w kręgu kultury cywilizacyjnym, do którego należała Polska. Trudno jednak dotąd określić
dokładnie, kiedy u nas zaczęto posługiwać się tym terminem. Nie
znała go literatura polskojęzyczna XVI w. Nie figuruje on też w
słowniku Samuela Lindego w początku w początku XIX w. Zastępuje go natomiast, jednak w ujęciu przymiotnikowym, pojęcie „cywilizacji” wcześniej rozpowszechnione, zapewne według wzorów

francuskich.
1

A. Kaliszewski., Główne Nurty w kulturze XX I XXI wieku, Wydawnictwo Politex, s.13
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Pojęcie kultury, bardzo szeroko i nowocześnie rozumiane, występuje w dziele Joachima Lelewela „Wykład dziejów powszechnych”
(1822-1824). Kultura, według Lelewela obejmuje: religię, nauki i sztuki.
Uczeń Lelewela, Mickiewicz, często używa słowa „kultura”, zwłaszcza
gdy mówi i postępie i doskonaleniu społeczeństwa2. Antonina Kłoskowska wskazuje na pierwsze w świecie nowożytnym dzieło, gdzie
kultura jest zdefiniowana w sposób bliski współczesnemu rozumeniu.
Niemiecki uczony Samuel Pufendorf w dziele „De iure naturae et genium libri oocto” (1688) używa słów „cultura” i „cultura animi” jako
określających wszelkie wynalazki człowieka, instytucje, przedmioty,
język, wiedzę, obyczaje, moralność3.
Powiedziano już dawno, że „społeczeństwo ludzkie składa się
z drobnej garstki żyjących niezmiernej rzeszy umarłych”. Żyją oni
wkoło nas i w nas samych w postaci swoich wytworów materialnych
i duchowych. Oglądamy wzniesione przez nich pomniki, używamy
narzędzi rzez nich wynalezionych, orzemy ziemię przez nich wytrzebioną, zasiewamy ją zbożami przez nich wprowadzonymi w życie i udoskonalonymi. Nasze instytucje, nasze prawa, normy moralne, przypisy obcowania, poglądy estetyczne, wytworzone zostały w
przeszłości i że jedynie badacz specjalista odkryć zdoła początek
wielu tych elementów kulturowych, których teraźniejszość używa
nie zastanawiając się nad ich historią. Czyż widząc zapalone pochodnie niesione wkoło karawanu podczas warszawskiego pogrzebu,
publiczność zdaje sobie sprawę z tego, że mamy tu do czynienia z
elementem obrzędowym odziedziczonym po starożytnym Rzymie ?
A jednak jest to przetworzony rzymski funus – smolony knot niesiony przy marach, który z krajów romańskich przywędrował do nas w
XVII w. Okryte zieloną rzeżuchą babki wielkanocne wywodzą się z
kultowych syryjskich i fenickich „ogródków Adonisa Tammusa”. A
obok mamy rzeczy sięgające początkiem swoim zaledwie paruset,
czasami nawet tylko kilkudziesięciu lat, jak zdobnictwo komunikacyjnych. Wszystkie one stanowią spadek – są dawnością obarczającą
teraźniejszość. Ale obarczającą ja w bardzo nierównej mierze. Nie
2

A. Kłoskowska., Encyklopedia Kultury Polskiej XX Wieku, Wiedza O
Kulturze, Wrocław 1991, s.18
3
A. Kaliszewski, jw. s.13
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wszystko, co było – przetrwało. Wprawdzie niektóre elementy kulturowe zachowują niezmienioną w ciągu wieków postać i – przynajmniej na pierwszy rzut oka – niezmienione znaczenie. Więcej znaczenie zostało poniechane, zapomniane, zatracone. Rzeczy inne, nawet
całe kompleksy rzeczy, więdną w naszych oczach, jak np. zdobnictwo ludowe4.
L. Mastermann wymienia czynniki dla których warto edukować się w sferze mediów:
• „wysoka konsumpcja mediów i wysycenie mediami współczesnych społeczeństw;
• ważność ideologiczna mediów i ich wpływ na kształtowanie
się przemysłu;
• wzrost znaczenia mediów w zarządzaniu i tworzeniu informacji oraz ich szerzenie przez media;
• wzrastająca penetracja mediów w codzienne życie człowieka;
• wzrastająca ważność komunikacji i informacji wizualnej we
wszystkich dziedzinach życia;
• ważność edukacji w zakresie mediów, która ma za zadanie
sprostać wymaganiom przyszłości;
• szybko narastające narodowe i międzynarodowe naciski na
uprzemysłowienie informacji”5.
Spójrzmy na gry i zabawy nasze i naszych dzieci. W bardzo
wielu z nich rozpoznajemy dawne czynności kultowe lub obrzędy
magiczne, Taka np. „klipa”, w którą niezbyt dawno jeszcze grywali,
a może i jeszcze grają uczniowie warszawskich szkół średnich i
chłopcy po podwórkach – ta zabawa w klipę” niczym innym nie jest,
jak dawnym obrzędem rzucania losów. Piłka nożna (…) wywodzi się
ze szkockiego pogańskiego obrzędu kultowego; pęcherz z trzewiami
zabitego na ofiarę byka usiłowało odrzucić do – zagrody sąsiada,
który bramy swojej bronił. Z dwóch tych przykładów widzimy, jak
dalece element kulturowy zmienić jest zdolny swój charakter społeczny. Zarówno piłka nożna jak „klipa” były niegdyś czynnościami
ważnymi dla życia grupy, dziś stały się sportem lub zabawą dziecin4

S. Czarnowski, Kultura, PWN, Warszawa 1958, s.100
L. Masterman., Teaching the media, MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall 2001, s.98
5
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ną. Miejsce ich w życiu zbiorowym nie jest już w centrum, przesunęło się ku peryferii, tam gdzie mieszczą się rzeczy i czynności nie
uważane za istotne, rzeczy, których używać, i czynności, które praktykować wolno. Podobnie stało się z szeregiem opowieści, które
niegdyś były świętymi mitami związanymi z kultem, a które dzisiaj
służą wyłącznie rozrywce małych dzieci. Nie inaczej ma się sprawa z
wielu elementami architektonicznymi, grającymi dziś tylko i jedynie
rolę ornamentacyjną, a które były niegdyś strukturalnymi w odmiennych warunkach materiału i techniki – jako nie naprawdę, nie dźwigającymi, czasem nawet gipsowymi kroksztynami pod balkonami,
które wiszą na żelaznych belkach.
We wszystkich tych wypadkach zmieniła się rola elementu
kulturowego i jednocześnie jego waga, jego znaczenie w życiu
zbiorowym. W szeregu wypadków obserwujemy nie tylko zaznaczoną zmianę „miejsca” elementu kulturowego, ale także zmianę
jego natury, słowem zmianę nie tylko ilościową, ale także jakościową6. Aczkolwiek więc dawność trwa w teraźniejszości każdorazowej, zachodzą w niej jednak daleko idące zmiany ilościowe i jakościowe, Zobaczymy, że zmiany te uwarunkowane są właśnie tym, co
w szerokim znaczeniu nazywać należy teraźniejszej. Słowem, obarczona dawnością teraźniejszość przekształca dawność, zmienia układ
jej elementów, odrzucając jedne z nich, asymilując inne, stosowane
do tego, czym jest sama7.
Teraźniejszość bowiem nie zatraca swoich praw w najbardziej
nawet tradycjonalistycznej grupie. Zmieniamy nieustannie nasz stosunek do dawności pracując wciąż nad jej przekształceniem, nad
tym, by stała się teraźniejszością. Albowiem dawność trwa wyłącznie jako teraźniejszość, teraźniejszość zaś jest przekształconą, zaktualizowaną dawnością oraz rodzącą się przyszłością8.

6

Tamże, s.101
Tamże, s.102
8
Tamże, s.113
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Rola nauczyciela w zwracaniu uwagi na uzależnienia i zagrożenia w sieci
Każdy człowiek w swoim życiu spotkał się z osobą nauczyciela. Na różnych etapach edukacji nauczyciele byli nieoderwalną częścią szkoły. Zdarzają się Ci „bardziej lub mniej lubiani”. Warto zastanowić się nad tym, od czego zależy popularność nauczyciela oraz
jaką tak naprawdę rolę odgrywa on w procesie edukacji we współczesnym świecie. Czy nauczyciel pełni rolę tylko „przekaźnika”
wiedzy czy przez wykonywany zawód, swoją pracę oraz trud w nią
włożony spełnia się również w innych rolach.
Zawód nauczyciela to jeden z zawodów, który na przestrzeni
wieków wyodrębniły się najszybciej. Tradycji tego zawodu możemy
doszukiwać się już w czasach starożytnych, kiedy to nauczyciel odgrywał rolę mistrza, u którego przebywał uczeń. Nauczanie polegało
na obserwacji oraz dyskusjach z mistrzem. Takie praktyki pozwalały
na osiągnięcie biegłości w danej dziedzinie wiedzy9.
W wieku XIX następuje pogłębienie refleksji nad nauczycielem. W wyniku tego zainteresowania wyodrębniła się pedeutologia.
Podczas tajnych spisków i dążenia do wolności każdy nauczyciel
przyjęty do zawodu zmuszony był do podpisania pisemnej zgody
lojalnościowej. Nauczyciele pracowali pod nadzorem władzy. Książki były narzucone odgórnie, a te o treściach liberalnych były zakazane. W tych czasach powszechne było założenie, że nauczyciel nie
może wiedzieć i umieć za dużo, stąd ta ciągła kontrola ze strony
państwa10.
Na przełomie XIX/ XX w nastąpiły przemiany ekonomiczne i
społeczne, które ujawniły występujące w szkołach braki. Stało się to
powodem nieustannej krytyki. W wyniki badań w różnych dziedzinach na przełomie tych wieków powstały nowe kierunki oraz koncepcje metodyki kształcenia oraz wychowania. Zmiany postulowały
o większy nacisk na indywidualizm procesu wychowania, koncentrację na sposobach doboru metod oraz treści wychowania. Uwaga w
większym stopniu skupiona została na dziecku, jego zainteresowa9

L. Kacprzak, Pedeutologiczne rozważania o nauczycielu, Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła 2006, s. 8.
10
Tamże, s. 26.
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niach, aktywności oraz potrzebach11. W tych czasach również powstał wzór nauczyciela przyszłości, od którego wymagano umiejętności przewidywania sytuacji jeszcze niezaistniałych, aby mógł
przygotować młodzież, do każdej sytuacji. Główną rolą nauczyciela
było przygotowanie młodych dorosłych do życia w społeczeństwie.
Według tego modelu nauczyciel:
• „powinien chcieć i umieć korzystać z ułatwień, jakie daje mu
w pracy dydaktycznej postęp techniczny,
• powinien chcieć być „spolegliwym” i życzliwym młodzieży
wychowawcą, często na płaszczyźnie partnerstwa; umiejętnie budzić
i wspierać autoedukacyjnie potrzeby młodzieży; chcieć być życzliwym i fachowym doradcą rodziców;
• chcieć i być animatorem (inspiratorem), organizatorem i często realizatorem różnych poczynań edukacyjno- kulturalnych w stosunku do środowiska młodzieży i szerszych kręgów społeczeństwa;
• powinien sam prezentować wartościową osobowość oraz
czuć potrzebę i umieć ustawicznie doskonalić się wielostronnie. Powinien kierować się zasadą, że podstawą autorytetu i oddziaływań na
otoczenie w różnym stopniu jest to, kim się jest, jakim się jest człowiekiem i obywatelem,
• powinien mieć wyrobioną „otwartą postawę” wobec postępu
naukowego, pedagogicznego, społecznego i kulturalnego”12.
Obecnie odchodzi się od przywiązywania wagi do wiedzy o faktach, a bardziej skupia się na sposobach, poprzez które te fakty zostały
odkryte. Nauczyciel ma za zadanie, nie tyle podać informację o wynikach badań, ale ukazać jak się do tych wyników dotarło. Ma to na celu
nauczenie młodych ludzi myślenia kategoriami naukowymi oraz zastosowania wskazanych kategorii we własnym życiu. Osobiście odkryta
wiedza staje się wiedzą własną, a to czyni ją wiedzą wiarygodną13. Tak
więc nauczyciel nie tylko ma dostarczać fakty i informacje, ale również
wskazywać drogę umożliwiającą ich odkrycie.

11

Tamże, s. 28.
Tamże, s. 31- 32.
13
H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 41.
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Kolejną rolą nauczyciela we współczesnym świecie jest inspirowanie rozwoju ucznia. Wymaga to od osoby nauczyciela refleksji
nad działaniami oraz namysłu nad podejmowanymi decyzjami. Nieuniknione jest odsunięcie postawy dyktatu na rzecz indywidualności
wychowanka. Ważne jest uświadamianie dziecku jego odrębności i
jego wartości. Wychowanek musi czuć, że to co mówi i robi jest
ważne, a także ma prawo wypowiadać swoje zdanie. Jest to podstawą skutecznego procesu wychowania. Jest to możliwe, gdy nauczyciel oraz uczeń posiadają poczucie podmiotowości w wychowaniu14.
Nauczyciel w XXI w. powinien kształcić człowieka wielowymiarowo: wolnego, autonomicznego, twórczego, samodzielnego oraz
otwartego. Kształtowanie wychowanka ma odbywać się zgodnie z
jego zainteresowaniami, postawami, potrzebami, temperamentem
oraz zdolnościami. Nauczyciel musi bez przerwy doskonalić się intelektualnie, moralnie i estetycznie. Nie powinien nauczyć wiedzy
narzuconej przez podręczniki, ale projektować twórczy program
kształcenia15.
Nauczyciele stanowią jedną z ważniejszych części środowiska
szkolnego. Wpływają na rozwój intelektualny swoich wychowanków. Osiągnięcia dzieci i młodzieży zależą od cech osobowościowych ich nauczycieli, ich poziomu wykształcenia, umiejętności zawodowych oraz inteligencji. Dowiedziono, iż nauczyciele, który
potrafią zadawać pytania, dostrzegają i rozwiązują problemy mają
dodatni wpływ na rozwój społeczny i intelektualny wychowanków.
Szczególnie docenia się nauczycieli, którzy potrafią przekraczać
bariery postępowania rutynowego, szukają nowych rozwiązań, które
bardziej odpowiadają zdolnościom i kategoriom zainteresowań
uczniów. Takich nauczycieli nazywa się nauczycielami twórczymi
bądź nowatorami pedagogicznymi. Ludzie twórczy uważani są za
wytrwałych oraz posiadających upór do pracy. Cechuje ich niezależ-

14

Tamże, s. 43.
L. Kacprzak, Pedeutologiczne rozważania o nauczycielu, Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła 2006, s. 32.
15
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ność w działaniach i myśleniu, co w sposób kreatywny wpływa na
wychowanków16.
Zawód nauczyciela to zawód niezwykle odpowiedzialny. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za drugiego człowieka w różnych
sferach jego życia: fizycznej i metafizycznej (rozwój intelektualny,
duchowy, bezpieczeństwo emocjonalne). Tego zawodu nie można
porównać do żadnego innego, bowiem determinuje teraźniejszą edukację uczniów, a wpływa na przyszłość następnych wychowanków.
Według H. Hamer profesja nauczyciela „jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej fascynujących”17.
Obecnie nauczyciel pełni nową rolę społeczno- zawodową.
Staje się facylitatorem - pomocnikiem [ang. Facilitate - ułatwiać,
uprzystępniać, faciltator - pomocnik]. Rola pomocnika wyklucza
pozostawienie ucznia bez pomocy, zakłada prowadzenie go pozostając z tyłu oraz wpajanie zasad i sposobów samodzielnego uczenia
się. Nauczyciel- pomocnik czuwa nad odpowiednik rozwojem wychowanka poprzez wskazywanie lub podpowiadanie kierunku, w
którym powinien się udać. W procesie edukacji pomocnik pomaga w
dążeniu uczniów do samodzielności, oferując swoją pomoc w sytuacjach koniecznych. Uczy ich podejmowania samodzielnych oraz
świadomych decyzji i wyborów, pomocnych w dążeniu do zrealizowania wybranego przez wychowanków celu edukacyjnego. Facylitator stymuluje uczniów, aby dostrzegli tkwiący w nich potencjał, zauważyli własne możliwości i doceniali zarówno sukcesy, jak i porażki, które często niosą ważną naukę na przyszłość.
Obok nauczyciela- pomocnika odnaleźć można nauczycielaprzewodnika, stanowiącego wizję profesjonalisty w zakresie reprezentowanej kategorii wiedzy, który wykazuje głębokie zaangażowanie w
problematykę przedmiotu nauczanego. Profesjonalizm, który go cechuje, pozwala mu prowadzić uczniów po obszarach przyswajanych informacji. Potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące celu, kierunku oraz
16

http://szkolamakowiec.skaryszew.pl/publikacja_5_rola_nauczyciela_we_ws
polczesnej_szkole.pdf, dostęp z dn. 06.03.2017 r.
17
K. Lorek., Nauczyciel (zdolny) w przestrzeni współczesnej edukacji, Wydawca Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Kalisz 2011, s.12.

201

intencji wysiłków podejmowanych w trakcie lekcji. Zna argumenty
przemawiające za sensem i konieczności podejmowanego wysiłki nie
tylko intelektualnego, ale również twórczego uczniów. Nauczycielprzewodnik znając potencjał uczniów kładzie nacisk na indywidualne
kształcenie, wykorzystując optymalne formy i metody pracy. Nauczyciel pełniący tę rolę pozwala zrozumieć intencje i sens procesu edukacji
a także pogłębić fascynację nauką. Relacje, które buduje z uczniami są
oparte na zaangażowaniu i świadomości18.
Nauczyciel powinien stanowić wzór pozytywnych cech, postaw oraz zachowań do naśladowania dla swoich wychowanków.
Swoją osobą powinien dawać przykład młodemu pokoleniu, nie tylko w sferze edukacji, ale również pozostałych aspektach życia. Należy pamiętać, że bycie wzorem stanowi ogromną odpowiedzialność.
W momencie, gdy ktoś powiela nasze zachowania i wzoruje się na
naszej osobie, wystarczy mały błąd, by nauczyć wychowanka nie
tylko pozytywów.
Współczesny nauczyciel w szkole powinien zdecydowanie zachęcać uczniów do poszukiwań, wywoływać zaciekawienie, podtrzymywać zapał poznawczy oraz pomagać rozwijać zainteresowania. Skuteczność procesu wychowania zależy od nauczyciela. Jeśli
zawód ten będzie wykonywany przez odpowiednio wykształconą i
przygotowaną do tej roli osobę, będzie więcej sukcesów niż niepowodzeń, a młodsze pokolenie będzie lepiej przygotowane do pełnienia w przyszłości określonych ról społecznych.
Niwelowanie zagrożeń i uzależnień Internetowych – przykładowe działania dla młodzieży
Wizyta w Pałacu Młodzieży imienia Orląt lwowskich w Olsztynie, który znajduje się przy ulicy Emilii Plater 3. Do Pałacu Młodzieży uczęszczają dzieci w wieku kilku, kilkunastu lat, a nawet
starsi. Wszystkich przychodzących na zajęcia jak około 2000. Opiekę nad nami i przewodnictwo przejęła Pani Alicja Opalińska, która
na co dzień aktywnie spędza czas z młodzieżą z pracowni turystyczno - krajoznawczej Pałacu Młodzieży w Olsztynie, jak również należy do PTTK (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Od18
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działu Warmińsko-Mazurskiego). Naszą przygodę zaczęliśmy od
zwiedzenia sekcji szachowej, gdzie dzieci poprzez grę uczą się dobrej organizacji, spostrzegawczości i koncentracji. Drugą salą była
sala rzeźby i malarstwa, w której mogliśmy podziwiać piękne rękodzieła. Sala teatru lalek i dziennikarstwa również okazała się ciekawa. Następna była sala muzyczna, w której młodzież rozwijała swoje
umiejętności, śpiewając, grając na gitarze i perkusji. Kolejna była
sala z zakresu robotyki, aż po salę Pani Alicji - tam zatrzymaliśmy
się na dłużej.
Pani Alicja opowiadała nam o przebiegu jej zajęć, udziałach w
konkursach i wycieczkach jakie organizuje. Również pobudziła nas
do działania i zachęciła do przyjścia na praktyki właśnie do tej placówki. Niestety nie mogliśmy zajrzeć do wszystkich sal i zobaczyć,
jak poszczególne zajęcia są prowadzone ze względu na to, że w tym
dniu o godzinie 17:30 miał odbyć się musical i dzieci przygotowywały się do występu.
Wizyta była niezwykle ciekawym doświadczeniem. Uważam,
że Pałac Młodzieży imienia Orląt lwowskich znajdujący się w Olsztynie jest bardzo przyjemnym miejscem, dzięki któremu każdy kto
tam uczęszcza może rozwijać, doskonalić swoje umiejętności, a także odkrywać nowe przy pomocy profesjonalnego grona – nauczycieli, animatorów, artystów, którzy wykonują swoją pracę z zamiłowaniem i wielkim sercem. Jak Pani Alicja Opalińska powiedziała „swoją pasją zarażamy młodzież”.
Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, który znajduję się na
ulicy Dąbrowszczaków 3. Istnieje tam także dział animacji kulturalnej, którego właśnie kierownikiem jest Pan Bierżyński, pracują w
nim ludzie którzy mają swoje pasje, dziwne czasami zainteresowania, ludzie nieobliczalni. Pan Piotr Bierżyński wskazał nam też najważniejszy dział czyli dział realizacji imprez pod nazwą „CHŁOPAKI”. Przygotowują wszystko od początku do końca. Rozstawiają
scenę, nagłośnienie, a potem to wszystko zbierają. „CHŁOPAKI”
przygotowują wszystkie imprezy w mieście i ich pracy one by się nie
odbyły. Ośrodek także ma swoje programy jednym z nich jest rozrywka – konkretne pojedyncze wydarzenia, które mają za zadanie
zaspokoić wszystkie potrzeby mieszkańców opracowując całoroczny
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program, który będzie odpowiadał większości, bo nie wszystkim da

się dogodzić.
Zostały również przedstawione przez kierownika minusy tej
pracy, którymi między innymi jest wszechstronność, zarobki, biurokratyzacja, brak czasu na odpoczynek. Plusy też znalazło się mnóstwo, a najważniejszym jest możliwość współpracy z ludźmi młodymi. Wizyta w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie była niezwykle ciekawym doświadczeniem. Myślę, że ta placówka w bardzo
szerokim zakresie poszerza wiedzę młodych ludzi o kulturze oraz
„wciąga” ich w kulturę. Pozwala na rozwijanie siebie i swoich nawet
dziwnych zainteresowań. Wszystko to powoduje, że młodzież nie
spędza wyłącznie czasu przy komputerze w sieci a otwiera się na
inne „ciekawsze” formy działania społecznego.
Streszczenie:
Młode pokolenie coraz odważniej surfuje po sieci. Przenośne
urządzenia cyfrowe pozwalają korzystać z Internetu wielu miejscach na
świecie. Przyczynia się to do częstego przeglądania stron Internetowych
oraz umieszczania na tych stronach wielu wpisów bądź często zdjęć z
wydarzeń, które dotyczą określonej przestrzeni czasowej młodego
człowieka. Dowolność ta sprawia, że młodzież zapomina o sprawdzaniu
autentyczności stron, które przegląda. Chodzi tutaj o wiedzę, która miała
by zapewnić młodemu człowiekowi, która strona jest bezpieczna a na
która nie warto się logować. Czasy w których przyszło nam żyć stawiają
na szybki przesył danych i szybką informację, która powoli staję się
mniej czytelna dla potencjalnego użytkownika.
Artykuł przedstawia próbę wskazania tego jak sine jest oddziaływanie Internetu na młode pokolenie. W tekście został zawarty
fragment dotyczący tego jaki jest wpływ kultury cyfrowej na społeczeństwo. Omówiony został również aspekt roli nauczyciela, który w
podejmowanych działaniach zwraca uwagę na niebezpieczeństwa
jakie czyhają na młodych w sieci.
Słowa kluczowe: młode pokolenie, uzależnienie, zagrożenie,
Internet, sieć, formy spędzania czasu
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Summary:
The younger generation in networks - addictions and Internet
threats
The younger generation more and more courageously is surfing the Web. Digital portable devices allow to use the Internet many
places in the world. It is contributing to frequent looking through
websites and putting on these pages of many entries or often photographs from events which concern the determined temporary space
of the young man. This freedom causes that young people forget
about checking the authenticity of sides which he sees through. It is
here about a knowledge which had in order to provide for the young
man, which side is safe and on which it isn't worthwhile logging on.
Times in which we happened to live are putting the transfer of data
and quick information which is slowly becoming less legible for the
potential user to panes.
The article is describing the attempt to show how the influence
of the Internet on the younger generation is blue. In the text a fragment concerning what influence of the digital culture on the society
is was entered into. An aspect of the role of the teacher which in
taken action is paying attention to dangers which are lying in wait
was also discussed on young online.
Key Words: the younger generation, addiction, threat, Internet, network, forms of spending time
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Krzysztof Wołoszyn

Zagrożenia towarzyszące pracy Ratownika Medycznego –
omówienie wybranych zagadnień
Wstęp
Stanowisko pracy ratowników medycznych sprawia, że znajdują się oni często w nieprzyjaznym, a zarazem niewdzięcznym środowisku co naraża ich na utratę zdrowia, a nawet życia. W związku z
powyższym ratownicy medyczni, aby uchronić się przed czyhającymi na nich niebezpieczeństwami muszą reagować szybko i zdecydowanie w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Profesjonalizm wymaga od ratowników utrzymania wysokiej sprawności fizycznej oraz
regularnego uczestnictwa w ćwiczeniach i szkoleniach doskonalących umiejętności praktyczne1. Ponieważ ratownicy medyczni wykonują swoje obowiązki we wszelkiego rodzaju nieprzyjaznych warunkach i lokalizacjach, to zawsze priorytetem podczas każdej akcji
ratunkowej będzie bezpieczeństwo ratownika w związku z niepisaną
zasadą mówiącą, że „Dobry ratownik to żywy ratownik". Ponadto
wykonywanie wspomnianego zawodu wiąże się z narażeniem na
oddziaływanie wielu niebezpiecznych czynników, które mogą być
przyczyną wypadku bądź choroby. Jednym z bardzo istotnych warunków niekorzystnie działających na ratownika i niosącym duże
zagrożenie dla stanu jego zdrowia i kondycji psychofizycznej jest
fakt, że narażeni są oni na obserwowanie drastycznych scen oraz
cierpienia innych , w tym dzieci. Śmierć pacjentów czy strata zdrowia przez kolegów znacznie zwiększa przeżywanie stresu i jest
ogromnym obciążeniem psychicznym2.
Powyższe fakty wskazują na to, iż ta grupa zawodowa jest narażona w znacznym stopniu na ryzyko wystąpienia zespołu stresu
pourazowego.
1

I. Romanowska-Słomka., Ocena ryzyka zawodowego ratownika medycznego. Hyg Pub Health 2011:46(4), s.437- 441.
2
M. Koszowski, M. Kapler., Stres w pracy medycznych służb ratunkowych. Materiały wykładu prezentowanego w ramach IV Międzynarodowego Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji.
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Zespół Stresu Pourazowego – PTSD
Odporność na krzywdę i cierpienie drugiego człowieka jest
jednym z podstawowych atrybutów ratownika medycznego, ale
częsty widok drastycznych scen i tragedii ludzkich sprawia, że
wspomnienia i obrazy minionych akcji utrwalają się w psychice
sanitariuszy i często zostawiają w niej trwały ślad co powoduje sięganie pamięcią do minionych wydarzeń.
Sprawia to, że u jednego na pięciu ratowników medycznych
diagnozuje się zespół stresu pourazowego w skrócie PTSD (ang.
Post traumatic stres sdisorder). Znacznie większa liczba osób wykonujących pracę w ramach zespołów ratownictwa medycznego dotknięta jest stresem chronicznym, zaburzeniami lękowymi oraz depresją. Wpływ stresu jest destrukcyjny dla organizmu. Stres sprawia,
że podnosi poziom kortyzolu, zwanego hormonem stresu, a obniża
się poziom serotoniny i dopaminy w mózgu3. Te ostatnie substancje
są odpowiedzialne za przekazywanie sygnałów między neuronami w
ośrodkowym układzie nerwowym. Przeciążenie tego mechanizmu
może nieść poważne konsekwencje dla zdrowia. Gdy stres jest bardzo intensywny, zmniejsza się odporność organizmu na kolejne nieprzewidziane zdarzenia. Osoby żyjące w stresie często gorzej się
odżywiają, sięgają po używki, jak papierosy, alkohol czy narkotyki,
izolują się od przyjaciół i znajomych. W konsekwencji może to prowadzić nawet do depresji. Innymi istotnymi skutkami narażenia na
stres jest wzrost ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu co zdecydowanie osłabia zdolność układu immunologicznego poprzez zmniejszenie zdolności do niszczenia wirusów i bakterii4.
Do częstych objawów podmiotowych odczuwanego stresu należy zaliczyć bóle głowy, tiki nerwowe, przyśpieszony oddech, drżenia mięśniowe, podwyższone tętno, kołatanie serca, potliwość, suchość w ustach i gardle, trudności, że skupianiem się, pojawienie się
alergii, zanik libido, ochota na słodkie, bruksizm, bezsenność i pro3

J. Marcinkowski., Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych. Warszawa; Wyd. Lekarskie PZWL, 2003.
4
K. Wengel., Kompetencje i stres w zawodzie ratownika medycznego.
Zmiany w czasie wraz z doświadczeniem zawodowym. Praca magisterska. Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu.
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blemy z zasypianiem, osłabienie kondycji włosów oraz problemy z
menstruacją.
Brak cierpliwości do pacjentów, oraz negatywne nastawienie,
apatia, depresja i niechęć do wykonywania pracy także należy zaliczyć do symptomów, których doświadczają ratownicy medyczni5. Z
racji rangi wykonywanej przez ratownika pracy, paramedycy muszą
potrafić rozpoznawać tego typu symptomy i radzić sobie z nimi
wszelkimi dostępnymi na dzień dzisiejszy sposobami, ponieważ
często życie ludzkie zależy od tego czy ratownik wykonuje swoje
obowiązki najskuteczniej jak potrafi. Radzenie sobie ze stresem to
jednak nie tylko stosowanie samodzielnych praktyk i zdolności, ale
również możliwość skorzystania z pomocy wykwalifikowanego
specjalisty.
Istnieje wiele sposobów na radzenie sobie ze stresem chronicznym, pozwalających na wyciszenie i zrelaksowanie ciała i ducha. Do takich sposobów możemy niewątpliwie zaliczyć prowadzenia aktywnego stylu życia, za pośrednictwem zdrowej diety jak i
ćwiczeń fizycznych, które to zwiększają odporność organizmu, pomagają w radzeniu sobie ze stresem, usuwają napięcie mięśniowe,
relaksują umysł gdyż zużywają adrenalinę, która to jest wytwarzana
przez organizm w sytuacjach stresowych. Zwiększona wytrzymałość
i sprężystość mięśniowa jest korzystna dla całego ludzkiego organizmu, a w szczególności dla układu krwionośnego. Prowadzenie aktywnego trybu życia jest skuteczne w walce ze stresem i depresją,
ponieważ powoduje lepsze samopoczucie. Zbawienny wpływ aktywnego trybu życia w walce z wymienionymi schorzeniami jest
spowodowane tym, że do układu krążenia w wyniku aktywności
fizycznej uwalniane są endorfiny, zwane hormonami szczęścia. Endorfiny należą do hormonów peptydowych, i po znalezieniu się w
organizmie powodują dobre samopoczucie oraz generalnie stany
euforyczne. Wysoka samoocena, zapewnienie głęboki sen, zmniejszenie uczucia lęku i depresji również należy do efektów działań
tych hormonów.
5

D. Merecz, A. Mościska, M. Waszkowska., Poczucie kontroli w miejscu pracy, a poziom stresu zawodowego i związane z nim skutki. Med Pr
2001:5, s.12-16.

209

Inną skuteczną techniką samodzielnego radzenia sobie z doświadczanym stresem jest wykonywanie ćwiczeń relaksacyjnych.
Ćwiczenia relaksacyjne pomagają ukoić nerwy i odzyskać spokój.
Istnieje wiele przeróżnych rodzajów ćwiczeń relaksacyjnych składających się z różnych pozycji ciała, które można modyfikować na
wiele sposobów. Główną rolę podczas wykonywania treningu relaksacyjnego odgrywa oddychanie. Kontrolując oddech i skupiając na
nim swoją uwagę, oderwana zostaje ona od negatywnych emocji i
doświadczeń pozwalając skupić się na własnym organizmie i jego
potrzebach6. Wyrównując oddech i skupiając się na wykonywaniu go
za pomocą mięśni przepony organizm otrzymuje informację, że sytuacja stresowa już minęła niezależnie od tego czy jest to faktem.
Wprowadzenie do swojego życia medytacji, gorących kąpieli, słuchania łagodnej uspokajającej muzyki oraz pozytywne nastawienie
do życia są skutecznymi metodami na przywrócenie swojemu organizmowi naturalnego stanu spokoju i równowagi.
Kolejnym powszechnym sposobem radzenia sobie ze stresem
jest stosowanie wszelkiego rodzaju używek. Niestety powodują one
jedynie ucieczkę od problemów i złudne poczucie ich braku, odwlekając jedynie w czasie konfrontację z rzeczywistością. Wszelkiego
rodzaju zaburzenia fizyczne i emocjonalne, powodowane przez
używki nie tylko wyniszczają organizm, ale również negatywnie
wpływają na relacje w pracy i przede wszystkim w rodzinie. Niepodważalnym faktem jest, że narkotyki i alkohol nie są rozwiązaniem dla zespołu stresu pourazowego7. Wymienione zaburzenie jest
normalną reakcją ludzkiej psychiki na sytuacje wykraczającą poza
granice jej wytrzymałości, a uświadomienie sobie tego i pogodzenie
się z nim jest pierwszym krokiem jaki należy podjąć w celu skutecznego leczenia stanu utrudniającego normalne funkcjonowanie.
Zwykła reakcja na traumę różni się od zespołu stresu pourazowego intensywnością i długością trwania symptomów. Trauma6

Informacje na temat zagrożeń psychospołecznych w środowisku społecznym w miejscu pracy. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera,
Łódź 2007.
7
A. Hetherington., Wsparcie psychologiczne w służbach ratowniczych.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004
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tyczne wydarzenie powoduje szok dla umysłu i ciała. Naturalnymi
objawami są uczucie dezorientacji, strachu i problemy z odnalezieniem się w rzeczywistości. Większość ratowników medycznych,
którzy przeżyli traumatyczne wydarzenie ma objawy zbliżone do
objawów PTSD. Doświadczają koszmarów, poczucia bezradności i
lęku oraz nieustannie są nękani obrazami i myślami związanymi z
tragicznym wydarzeniem. Występowanie tych objawów po doznaniu
drastycznego zdarzenia jest normalne i może towarzyszyć ratownikowi do kilku tygodni. Wraz z biegiem czasu i ustąpieniem intensywnych emocji związanych z wydarzeniem wszystko powinno samoistnie wracać do normy. Alarmujące jest gdy wymienione objawy
utrzymują się ponad miesiąc i znacznie utrudniają normalne funkcjonowanie ratownika w społeczeństwie i pracy. Mówimy wtedy o
zespole stresu pourazowego. Nieustanne przeżywanie złych emocji i
niemożność uwolnienia się od obrazów związanych z sytuacją
wpływa negatywnie na funkcjonowanie organizmu ratownika oraz
zaburzenia procesów myślowych, mechanizmów fizjologicznych
oraz przewartościowanie wartości życiowych, generalnie jego kondycję psychofizyczną. Zwykła reakcja na traumę nie powinna się
utrzymywać powyżej czterech tygodni pomimo bardzo zbliżonych
objawów.
Zdecydowana większość osób świadczących usługi określane
medycznymi czynnościami ratunkowymi, które zostały dotknięte
traumatycznym wydarzeniem po pewnym czasie samoistnie wraca
do normalnego funkcjonowania. Istnieje jednak liczna grupa osób,
które doświadczyły traumatycznego wydarzenia u których reakcje
stresowe nie zanikła, a czasem, wręcz przeciwnie uległy nasileniu.
Ci ratownicy są najbardziej narażeni na wystąpienie zespołu stresu
pourazowego. Powszechnie PTSD kojarzone jest z żołnierzami biorącymi czynny udział w wojnach, ze względu na fakt, iż stres bojowy
jest najczęstszą przyczyną rozwoju tego typu zaburzenia u mężczyzn. Nie zmienia to faktu, iż wymienione schorzenie może być
wywołane każdym przytłaczającym, często zagrażającym życiu i
zdrowiu wydarzeniem, które jest nieprzewidywalne i poza kontrolą.
Głównym objawem zespołu stresu pourazowego jest nieustanny, długotrwały stres prowadzący do wyczerpania organizmu i innych chorób psychosomatycznych takich jak migreny, choroby
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wrzodowe, nadciśnienie tętnicze. Zestawienie wymienionych objawów nazywane jest dystresem. Nieustanne powracanie do traumatycznych wydarzeń podczas snu bądź w wyniku skojarzeń jest kolejnym z objawów. Unikanie sytuacji bądź rzeczy związanych z traumą
jest również powszechne. Występują również reakcje fizjologiczne
na bodźce przypominające tragedię takie jak np. ucieczka podczas
huku. Charakterystyczne dla jednostki dotkniętej PTSD jest również
stopniowe wycofywanie się z rzeczywistości, negatywne nastawienie
do świata i ludzi, pesymistyczne myślenie na temat własnej przyszłości i sensu życia oraz bardzo ograniczona zdolność do okazywania pozytywnych uczuć. Pomimo zewnętrznej bierności osoba taka
nieustannie znajduje się w stanie wysokiego pobudzenia przez co ma
problemy z zasypianiem, zaburzenia koncentracji wzmożoną czujność oraz cierpi na dysforię objawiającą się rozdrażnieniem i niekontrolowanymi wybuchami gniewu.
Wypalenie zawodowe
Stres bywa nieodłącznym elementem życia ludzkiego, towarzyszącym właściwie każdej sferze życia. Każdego dnia społeczeństwo narażone jest na stresujące sytuacje. Mogą one spotykać ludzi
w różnych miejscach - w pracy, w domu, w sklepie czy nawet na
spacerze. Pęd i natłok obowiązków sprawia, że ludzie stawiają coraz
więcej wymagań względem siebie i otaczającego ich świata8. Wszyscy chcą być niezawodni, profesjonalni, najlepsi w tym co robią.
Czasem ma to działanie motywujące, pomaga w doskonaleniu samego siebie, jednak często ma destrukcyjny wpływ na człowieka. Praca
bywa największym stresorem, głównie z racji ilości spędzanego w
niej czasu.
Pracownicy w niektórych zawodach są szczególnie narażeni
na stres i jego negatywne skutki. Często dzieje się tak w służbie
zdrowia, np. w grupie ratowników medycznych, na których spoczywa ogromna odpowiedzialność za życie drugiego człowieka. W pracy ratowników medycznych można zaobserwować syndrom wypalenia zawodowego – syndrom burnout.
8

Wypalenie zawodowe. [http://psychoterapia.org/wypalenie-zawodowe]
dostęp z dnia 11.08.2015r
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Występuje on głównie wtedy, gdy praca przestaje dawać satysfakcję, wywołuje frustrację, obowiązki zaczynają przerastać a z czasem
pojawia się zobojętnienie. Wśród najbardziej obciążających czynników
w ich pracy można wymienić: system wynagrodzeń, ograniczoną możliwość awansu oraz rozwoju na polu zawodowym, pracę w systemie
zmianowym – również nocnym, przeciążenie obowiązkami, zagrożenia
towarzyszące pracy, np. kontakt z osobami zaraźliwie chorymi, agresję
wśród pacjentów chorych psychicznie. Również samodzielność podejmowanych decyzji, obcowanie z cierpieniem, kontakty z rozpaczającą
rodziną oraz duży wysiłek fizyczny mają wpływ na jakość pracy wykonywanej przez ratowników medycznych.
Objawy syndromu burnout mogą być różne. Do najczęstszych
można zaliczyć: duże zmęczenie a nawet wyczerpanie, niechęć przed
wstaniem z łóżka, pójściem do pracy, zniechęcenie, roztargnienie,
nieprzykładanie się do swoich obowiązków, obojętność wobec pacjentów i ich bliskich9. Niekiedy występują objawy o charakterze
chorobowym: częste przeziębienia i grypy, bóle głowy, dolegliwości
żołądkowo – jelitowe, głównie biegunki. Syndrom burnout przekładać się może również na życie osobiste ratowników medycznych.
Pojawiają się konflikty rodzinne, wycofanie z domowych obowiązków, izolacja, niechęć do rozmowy z najbliższymi, zaabsorbowanie
samym sobą. Najpoważniejszą konsekwencją wypalenia zawodowego może być depresja.
W walce z wypaleniem zawodowym bardzo ważna jest profilaktyka10. Szczególnie istotne jest wysypianie się, regularna aktywność fizyczna, rozsądna ilość wypracowanych w miesiącu godzin,
wsparcie bliskich, posiadanie hobby zupełnie niezwiązanego z wykonywanym zawodem. Czasem jednak pomimo profilaktyki syndrom wypalenia zawodowego dotyka ratowników medycznych.
Można wtedy spróbować treningu technik relaksacyjnych pozwalających na uspokojenie, wyciszenie organizmu oraz naukę lepszego
9

A. Jakimiuk, B. Kosmala., Stres pourazowy: objawy. Jak rozpoznać stres
pourazowy?
[http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/dusza/strespourazowy-objawyjak-rozpoznacstrespourazowy_41820.html] dostęp z dnia 11.08.2015r.
10
A. Ksykiewicz-Dorota., Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej.
Akademia medyczna, Lublin 2004.

213

radzenia sobie ze stresem i natłokiem obowiązków w pracy. Kiedy
wszystkie te metody zawodzą niezbędna jest pomoc specjalisty11.
Poza schorzeniami opisanymi powyżej, należy uwzględnić
wiele innych, istotnych zagrożeń i niedogodności ściśle związanych
z pracą ratownika medycznego.
Przemoc i agresja
Nagminnym problemem w pracy zawodowej ratownika medycznego stają się czynniki takie jak przemoc i agresja. Do sytuacji,
w których dochodzi do przemocy z udziałem ratowników medycznych w trakcie przeprowadzania medycznych czynności ratunkowych dochodzi najczęściej w stanach nagłych zagrażających zdrowiu
i życiu poszkodowanego. Z uwagi na fakt, iż pacjent, często panikuje
i doświadcza strachu zaczyna się on bronić i często staje się agresywny. Fizjologia ludzka sprawia, że poszkodowany nawet bez najmniejszych powodów swój lęk i niepokój przekłada na agresję w
stosunku do ludzi i osób śpieszących mu z pomocą. W związku z
czym dochodzi do zdarzeń, w których naruszona zostaje nietykalność cielesna ratowników medycznych zarówno w zespołach wyjazdowych jak i tych pracujących w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Przemoc w czasie pracy ratowników medycznych i w obszarze ich działań jest zjawiskiem powszechnym i towarzyszącym temu
zawodowi od zawsze, jednak dopiero od niedawna wzbudza ono
zainteresowanie i prowadzone są analizy przyczyn i skutków tego
zjawiska. Na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej zjawisko przemocy taktowane jest bardzo poważnie. Wieloośrodkowe,
rzetelne badania wykazały, że agresji skierowana w ratowników
medycznych przez pacjentów nie zawsze wynika z bólu bądź strachu.12 Zwykle jest ona następstwem spożycia przez pacjenta wszelkiego rodzaju używek od alkoholu po narkotyki. Szacuje się, że około czterdzieści procent urazowych poszkodowanych , do których
udają się zespoły ratownictwa medycznego znajduje się pod wpły11

B. Dudek., Zaburzenia po stresie traumatycznym. Gdańsk; Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. Materiały informacyjne dotyczące
prewencji wypadkowej i profilaktyki nadmiernego obciążenia układu ruchu
ratowników medycznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2013.
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wem alkoholu lub innej substancji odurzającej. Liczba tego rodzaju
pacjentów z roku na rok wzrasta. Niejednokrotnie zdarzenia z udziałem poszkodowanych pod wpływem alkoholu przybierają dramatyczny przebieg, w których to po przyjeździe do pacjenta bądź przewiezieniu go do placówki medycznej, niemożliwym staje się wykonanie podstawowych zabiegów medycznych, takich jak na przykład
zebranie danych dotyczących podstawowych parametrów życiowych. Przypadki w których to ratownik medyczny zostaje zaatakowany przez pacjenta, gdy próbuje dokonać iniekcji dożylnej, pomiaru glikemii bądź ciśnienia, a kończy z urazami wymagającymi hospitalizacji są bardzo powszechne.
Pracownicy służby zdrowia doświadczają również agresji ze
strony świadków zdarzenia.
Przykładem takiego zdarzenia jest sytuacja, do której doszło w
Nysie 7 stycznia 2017 roku. Personel karetki pogotowia po przyjeździe na miejsce zdarzenia o godzinie czwartej pod klubem Arsenał
został zaatakowany podczas udzielania pomocy poszkodowanemu
przez dwóch pijanych mężczyzn12. Kolejnym przykładem jest sytuacja w Pile z 2011 roku kiedy to ratownicy medyczni po dotarciu do
pacjentki w ciężkim stanie zagrażającym życiu zostali napadnięci
przez trzech mężczyzn, którzy początkowo skupili się na dewastacji
pojazdu, a następnie na jednym z ratowników, który został finalnie
ugodzony noże i dotkliwie pobity. Pacjentka do której wezwano
pogotowie nie przeżyła. Zdarza się również iż ratownicy medyczni
doświadczają przemocy i agresji ze strony innych przedstawicieli
personelu medycznego. Agresja ta przybiera różne formy, od pogróżek i szantaży po pobicia.
Psychologiczne wymagania pracy
Nadmierne obciążenie psychofizyczne na stanowisku pracy
ratownika medycznego wynikające ze zmianowego systemu pracy
jest kolejnym czynnikiem negatywnie oddziaływującym na jego
życie i wykonywane przez niego obowiązki. Zmianowy system pracy powodujący zmianę "zegara biologicznego" sprawia, że ratowni12

G. Bartkowiak., Człowiek w pracy: od stresu do sukcesu w organizacji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009
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kowi ciężej jest zachować maksymalny poziom skoncentrowania
oraz sprawności umysłowej i fizycznej ponieważ praca ta występuje
wbrew naturalnemu ludzkiemu rytmowi biologicznemu. Zmęczenie
fizyczne jak i psychiczne sprawia, że łatwiej dochodzi do wypadków
w obszarze pracy personelu medycznego oraz zdecydowanie zwiększa podatność na inne czynniki ryzyka towarzyszące temu zawodowi.13 Długotrwała praca zmianowa ratownika medycznego często
skutkuje wieloma negatywnymi objawami. Do symptomów tych
zaliczamy zaburzenia rytmu snu, problemami z zasypianiem oraz
zmniejszenie jakości snu., zwiększenie poziomu stresu, nadwrażliwość, uzależnienie od używek, problemy z koordynacją wzrokowo
ruchową, spadek jakości wykonywanych czynności medycznych,
spadek jakości życia rodzinnego, zwiększone ryzyko spowodowania
wypadku komunikacyjnego.
Wiele błędów dokonanych przez personel pogotowia jest
skutkiem przepracowywania się, które ratownicy medyczni uzasadniają wynagrodzeniem nieadekwatnym do charakteru i rangi wykonywanej pracy i świadczonych usług. Przykładem pomyłki wynikającej z przepracowania jest zdarzenie, do którego doszło w szczecinie w 2013 roku kiedy to karetka pomyliła lokalizację miejsca zdarzenia w wyniku czego poszkodowana zmarła w wyniku schorzenia
z grupy ostrych zespołów wieńcowych. Personel medyczny udał się
zamiast do urzędu pocztowego na ulicy Dworcowej, dotarł na pocztę
znajdującą się na dworcu Polskich Linii Kolejowych. W wyniku tego
błędu dotarci do pacjenta wydłużyło się do 25 minut. Sytuacja ta
doskonale pokazuje skutki nadmiernego obciążenia psychicznego
ratowników medycznych.
Zdarzenia losowe
Wypadki i wszelkie inne zdarzenia losowe przytrafiają się w
każdym zawodzie, dochodzi do nich także w pracy ratownika me-

13

Z. Kopański, A. Cienciała, E. Golec, R. Gajdosz, K. Korneta, M. Lisiecka., Uszkodzenia klatki piersiowej wśród chorych z obrażeniami wielomiejscowymi. Kwart Ortop 1995:1, s.24-32.
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dycznego14. Ze względu na charakter pracy ratownika medycznego
personel medyczny wszelkimi możliwymi sposobami i dostępnymi
środkami stara się uratować życie poszkodowanego często ignorując
zasady bezpieczeństwa. Podejmując takie działania ratownik łamię
fundamentalną zasadę mówiącą, iż przed udzieleniem pomocy musi
najpierw zadbać o własne bezpieczeństwo.
Do najczęstszych wypadków wśród ratowników medycznych
zaliczyć należy skaleczenia ostrymi narzędziami bądź przedmiotami,
uderzenia o nieruchome przedmioty często znajdujące się w karetce.
Dochodzi również do upadków na śliskich powierzchniach często
spowodowanych przez pośpiech lub nieuwagę. Często zdarzają się
również upadki z wysokości np. podczas transportu pacjenta po klatce schodowej oraz wypadki komunikacyjne, które kończą się ciężkimi urazami lub śmiercią personelu. Wypadki komunikacyjne z
udziałem Zespołów Ratownictwa Medycznego zdarzają się na drogach i są one spowodowane niedostosowaniem prędkości jazdy do
warunków panujących na drogach bądź nieuwagą i paniką innych
uczestników ruchu drogowego15. Do wypadków z udziałem ambulansów dochodzi także z powodu nadmiernej brawury bądź determinacji kierowców ratowników, którzy to za wszelką cenę chcą jak
najszybciej dotrzeć na miejsce zdarzenia. Dochodzi również do wypadków z udziałem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, kiedy to
personel medyczny ze względu na np. niesprzyjające warunki atmosferyczne ulega tragedii.
Czynniki biologiczne
Ratownicy Medyczni ze względu na charakter wykonywanej
pracy narażeni są również na wiele zagrożeń ze strony czynników
biologicznych. Zaliczyć do nich należy wszelkiego rodzaju wirusy,
bakterie, grzyby, patogeny i pasożyty16. Kontakt z wyżej wymienio14

I. Romanowska-Słomka., Ocena ryzyka zawodowego ratownika medycznego. Hyg Pub Health 2011:46(4), s.437- 441
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nymi często wynika z powodu kontaktu z uszkodzoną skórą, błoną
śluzową bądź zakłucia np.. Igłą. Najpowszechniejsze wirusy chorobotwórcze na które narażeni są ratownicy to wirusy grypy, wirus
HIV, wirus opryszczki, wirus odry bądź wirus choroby HeinegoMedina. Przestrzeganie zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pomaga uniknąć zakażenia, co nie zmienia faktu, iż ryzyko zakażenia
jest wysokie. Ratownik musi mieć zagrożenie stale na uwadze ze
względu na fakt, iż jeden drobny błąd może zaważyć na jego życiu i
zdrowiu.
Wnioski
Biorąc pod uwagę wymienione powyżej zagrożenia towarzyszące zawodowi ratownika medycznego należy stwierdzić, że zawodowi temu towarzyszy wiele czynników wysokiego ryzyka. Niektóre
z nich powodują powstanie bezpośredniego urazu, utraty zdrowia
czy nawet życia, a inne mogą być przyczyną chorób na tle psychicznym. Sprawia to, że niezwykle ważnym dla ratowników jest znajomość zagrożeń związanych z wykonywaniem tego jakże odpowiedzialnego zawodu. Spełnienie ogromnych wymagań związanych ze
specyfiką służby zmusza do ciągłego rozwoju i kształcenia, utrzymywania wysokiej sprawności fizycznej oraz regularnego uczestnictwa w kursach i treningach doskonalących umiejętności praktyczne
jak i teoretyczne. Ze względu na brak świadomości społeczeństwa co
do roli i rangi ratowników medycznych w funkcjonowaniu służby
zdrowia personel ten stawia czoła wielu trudności i przeciwnościom
losu w swojej pracy. Wciąż muszą udowadniać swoją wartość, walczyć o szacunek wśród zawodów medycznych i obywateli oraz należyte wynagrodzenie.
Streszczenie:
Wykonywanie zawodu ratownika medycznego wymaga
ogromnej wiedzy oraz determinacji ze względy na odpowiedzialność
i charakter wykonywanej pracy. Podjęcie pracy wymaga spełnienia
szeregu wymagań formalnych określonych przez ustawę oraz posiadania predyspozycji umysłowych, psychicznych jak i fizycznych. Do
obowiązków ratowników medycznych należy szeroki zakres czynności związanych z ratowaniem ludzkiego życia oraz zdrowia. Ze
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względu na to ratownicy pracują w rozmaitych warunkach i sytuacjach co sprawia, iż są oni narażeni na niebezpieczeństwo pod postacią wielu niebezpiecznych czynników, które mogą być przyczyną
wypadku bądź choroby. W artykule omówione zostały zagrożenia
związane z pracą ratownika medycznego m.in.: psychiczne, fizyczne
biologiczne oraz chemiczne. Uwzględnione zostały również zdarzenia losowe, zespół wypalenia zawodowego oraz wypadki w pracy.
Omówiono także zespół stresu pourazowego jako konsekwencję
oddziałania wielu stresorów towarzyszących pracy ratownika medycznego. Celem pracy jest ukazanie ryzyka i zagrożeń towarzyszących pracy ratownika.
Słowa kluczowe: ratownik medyczny, praca zawodowa,
czynniki ryzyka zawodowego, zespół stresu pourazowego
Summary:
Performing the profession of medical rescuer requires a great
deal of knowledge and determination due to the responsibility and
characteristics of the work performed. Adoption of the work must
meet a number of formal requirements set forth by law and to have
mental predisposition, psychological and physical. The duties of
paramedics should be a wide range of activities related to saving
human life and health. Because of this, rescuers work under a variety
of conditions and situations, which puts them at risk in the form of
many dangerous factors that can cause an accident or illness. The
article discusses the risks associated with the work of a medical rescuer, among others: mental, physical, biological and chemical. Included are also random events, burnout and accidents at work. The
posttraumatic stress disorder was also discussed as a consequence of
the influence of many of the stressors accompanying the work of the
medical rescuer
Keywords: emergency medical, professional practice, professional risk factors, post-traumatic stress disorder
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Patrycja Burak

Wolontariat jako antidotum na kryzys moralny
młodego pokolenia
Wstęp
XXI wiek to czas przemian w sferze moralności społeczeństwa polskiego. Chaos polityczny, kryzys autorytetu czy konflikty
religijne zaostrzają obawy młodego pokolenia o respektowanie wartości na szczeblu państwowym i ogólnoświatowym. Współczesne
czasy są trudne dla trwałości autorytetu politycznego. Można nawet
stwierdzić, że obecnie autorytet ten przeżywa kryzys pogłębiony.
Zmniejsza się zakres zasięg wpływu autorytetów politycznych, słabnie siła ich oddziaływania, zanika bezkrytyczne nastawienie do nich.
Ich rola w wychowaniu dorastającej młodzieży jest znikoma. Wpływa to między innyi na przeobrażenia w sferze moralności młodzieży.
Ostatnie dziesięciolecia to czas diametralnych zmian i nowych wyzwań stawianych człowiekowi. Rzeczywistość, która nas otacza, z
dnia na dzień staje się bardziej skomplikowana i wymagająca. Świat
oferuje coraz więcej. Jak się w tych propozycjach i możliwościach
nie pogubić? Jak nie zatracić tego, co w człowieczeństwie najważniejsze? W związku z powyższym, podjęcie tematyki roli działalności wolontariackiej w niwelowaniu przyczyn i skutków kryzysu moralnego jest niezbędne. Jedną z form działalności młodzieży, która
jest powszechna od lat jest wolontariat. Od dawna wiadome jest, że
najdrobniejsze czyny mogą budować największe dobro. Czy możliwe jest przezwyciężenie kryzysu moralnego młodego pokolenia
przez upowszechnianie działań wolontariackich? Artykuł podejmuje
próbę odpowiedzi na to pytanie.
Ustalenia terminologiczne: wolontariat
Literatura nie dostarcza jednolitej definicji wolontariatu. Kwestie prawne pełnienia przez wolontariuszy prac charytatywnych
określa ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie z 24 kwietnia
2003r. Ustawa ta zwana często „konstytucją trzeciego sektora” stanowi w art. 3 ust. 2, że „organizacjami pozarządowymi są, niebędące
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jednostkami sektora finansów publicznych (…) i niedziałające w
celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające
osobowości prawnej utworzone an podstawie przepisów ustaw, w
tym fundacje i stowarzyszenia”. Należy podkreślić, że ten akt prawny ustanowił liczne rozwiązania w zakresie współpracy sektora publicznego z organizacjami „trzeciego sektora”, w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Stowarzyszenie jako korporacja i organizacja pozarządowa jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym
zrzeszeniem o celach niezarobkowych, samodzielnie określa swoje
struktury i programy działania. Stowarzyszanie z chwilą zarejestrowania w sądzie rejonowym i dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nabywa osobowość prawną. Epistemologia słowa
„wolontariat” sięga swymi korzeniami do łacińskiego voluntas, co
tłumaczy się jako dobra wola, dobrowolność. Tradycyjne ujęcie definiuje wolontariat jako praktykę bez wynagrodzenia, mającą na celu
naukę zawodu. Współcześnie termin ten okresla dobrowolną, ochotniczą i w pełni świadomą prace na rzecz innych. Może mieć ona
charakter stały, jak i okazjonalny1.
W związku z powyższym można wskazać trzy cechy, charakteryzujące zjawisko wolontariatu: świadoma bezinteresowność, bezpośredniość oraz systematyczność. Świadoma bezinteresowność
ściśle łączy się z wykonywaniem pracy bez wynagrodzenia pieniężnego. W przypadku wolontariatu zapłatą jest szczęście drugiego
człowieka i wzmacnianie własnej osobowości. Jeśli w działaniach
zabraknie bezpośredniości i świadomości czynienia dobra wolontariat jest niepełny. Każda decyzja o zostaniu wolontariuszem musi
być przemyślana. Nie można jej podejmować w sposób nazbyt spontaniczny, gdyż praca w wolontariacie wiąże się z licznymi wyrzeczeniami i niejednokrotnie z przeorganizowaniem dotychczasowych
nawyków. Cecha ta wiąże się z kolejną, charakteryzująca wolontariat. Mowa tutaj o systematyczności. Do określenia siebie mianem
wolontariusza nie jest niezbędne regularne świadczenie usług dobroczynnych. Nie ma ku temu prawnego wymogu. Natomiast zazwyczaj

1

A. Kanios, Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie,
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 49.
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jedno podjęte działanie pociąga za sobą kolejne. Tak pojęty wolontariat ma dopiero sens.
„Wolontariat jest współcześnie elementem życia w każdym
społeczeństwie i przejawem szeroko rozwiniętej współpracy międzynarodowej. Przybiera wiele różnorakich form pomocy przez dążenie do eliminowania zjawisk biedy i cierpienia oraz rozwiązywanie
konfliktów. Stał się podstawą działalności licznych organizacji pozarządowych kierujących się zasadą non profit, zawodowych stowarzyszeń, organizacji obywatelskich, a także związków zawodowych.
Ruch wolontariatu znany jest w wielu krajach: Włochy, Niemcy,
Holandia, Hiszpania, Dania, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone.
Wolontariat wychodzi poza ramy egocentryzmu i konsumpcjonizmu. Daje nowe spojrzenie na sprawy, które od poprzednich pokoleń
różnią się tylko intensywnością. Są to zjawiska: ubóstwa, bezrobocia,
choroby, cierpienia, starości, niepełnosprawności, samotności, a także
problemy opiekuńcze, edukacyjne, wychowawcze. Wszędzie, gdzie
drugi człowiek potrzebuje pomocy, tam ze swoim przesłaniem wkracza
wolontariat z konkretną ofertą. Niezależny od polityki etatowej państwa
wnosi nowe pomysły i świeże spojrzenie na wiele kwestii społecznych.
Stanowi komplementarne uzupełnienie i urozmaicenie pracy socjalnej,
gdyż nie ingeruje w kompetencje osób wykonujących ją zawodowo, ale
podejmuje z nimi współdziałanie na płaszczyźnie wsparcia i asysty.
Wolontariusz nie jest ograniczany strukturą organizacji. Dzięki temu ma
szansę wykorzystywać własny potencjał twórczy, dotychczasowe doświadczenia, umiejętności, wiedzę, by w ten sposób poszerzać perspektywy dla wykonywanej pracy”2.
Fenomen działań wolontariackich
„…kiedy zamiast chować głowę w piasek, uczysz się cierpienia-wtedy posuwasz się naprzód”3.

2

W Europie wiele organizacji jak np. Association of Voluntary Service
Organizations, Community Service Volunteers, Youth Action for Peace,
organizuje wymiany wolontariuszy pomiędzy poszczególnymi państwami.
3
E. Kubler-Ross [w:] P. Stawiarska, Wolontariat hospicyjny perspektywa interdyscyplinarna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 3.
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Fenomen działań wolontariackich skupia się na jego powszechności i uniwersalności. Wolontariuszem może zostać każdy.
Nie ma w tej kwestii ograniczeń wiekowych, religijnych czy światopoglądowych. Jak podaje J. I. R. Olabuenaga wolontariuszem jest
osoba, która bezinteresownie poświęca przynajmniej godzinę miesięcznie organizacji nieczerpiącej zysku ze swojej działalności4.
Usługi wolontariackie można świadczyć w każdej dziedzinie życia
społecznego. Aczkolwiek istnieją dziedziny, które wiodą prym w tej
kwestii. Rozważając aspekt mocy wolontariatu w pierwszej kolejności należy uwzględnić jego oddziaływanie na kryzys moralny młodego pokolenia. Załamany świat wartości, brak realnych perspektyw na
przyszłość czy medialne potyczki polityków na pewno nie stanowią
w tej kwestii czynnika sprzyjającego. Młodzież, udzielająca się charytatywnie dąży do realizacji „skutecznego obywatelstwa”, a tym
samym do realizowania go zgodnie z normami i wartościami, obowiązującymi w społeczeństwie. Wolontariat jako narzędzie budowania dobra wspólnego ukazuje młodemu człowiekowi, jak wiele może
wnieść w życie drugiego człowieka, a tym samym rozwój społeczności lokalnej. Fenomen działań wolontariackich, polega przede
wszystkim na ich skutkach. Korzyści czerpie nie tylko osoba wspomagana, ale i sam wolontariusz. Korzyści (niematerialne) osoby
zaangażowanej dobroczynnie skupiają się na jej rozwoju osobistym.
Młody człowiek, uwrażliwiony na krzywdę ludzką, niejednokrotnie zmienia spojrzenie na własne sukcesy czy porażki.. Dokonuje
zmiany hierarchii swoich wartości, zmienia swój światopogląd.
Szczególna formą opieki, wywierającą wpływ na młody człowieku
jest wolontariat hospicyjnym. „Niesienie pomocy osobom chorym
wbrew pozorom, nie jest łatwe. Choroba nie tylko budzi współczucie
i szacunek, ale także zmienia nasze spojrzenie na sens życia, zachęca
do refleksji. Jest pewnego rodzaju konfrontacją z poczuciem skończoności, kruchości życia ludzkiego, ograniczoności cielesnej. Sprawowanie opieki nad umierającym człowiekiem, mimo trudności daje
wolontariuszom poczucie bycia potrzebnym, pomaga odnaleźć własne powołanie, pogłębić refleksję nad sensem życia, kształtuje oso4

A. Kanios, Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie,
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 51.
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bowość, umożliwia rozwój wewnętrzny. Decyzja o wolontariacie w
hospicjum musi być w pełni świadoma i wolna (…) Współcześnie
wolontariat jest filarem nośnym naszego społeczeństwa. Jest nieodzowny nie tylko ze względu na poświęcenie się drugiemu człowiekowi, ale przede wszystkim ze względu an kulturę i wartości,
jakie sobą reprezentuje5.
Wolontriat drogą do „skutecznego obywatelstwa”
„Co piąta osoba angażuje się wolontariacko, najczęściej są to
osoby młode do 26 roku życia. Z badań dotyczących społecznej aktywności Polaków wynika, że osoby młodsze postrzegają wolontariat
znacznie szerzej, nie tylko z perspektywy pomocy osobom potrzebującym”6.
Efektywnym narzędziem w procesie wychowania i kształtowania w młodym pokoleniu idei obywatelstwa jest zaangażowanie
młodzieży w działania wolontariackie. Czasy dzisiejsze wyzwalają w
człowieku potrzebę czerpania korzyści płynących z każdego rodzaju
działalności, ale warto młode pokolenie uwrażliwiać na krzywdę
drugiego człowieka. Pojęcie „korzyść” powinno nabierać szerokiego
znaczenia, by służyć ogółowi a nie jednostce. Aczkolwiek każde
dobro oddane bliźniemu ma wartość szczególną- uczy, pielęgnuje i
uwrażliwia na świat, który stał się globalną wioską pozbawioną indywidualnego podejścia do jednostki. Niesienie pomocy osobom
chorym wbrew pozorom, nie należy do zadań prostych. Choroba i
cierpienie nie tylko budzi współczucie i szacunek, ale także zmienia
punkt widzenia, zachęca do rozmyśleń, niejednokrotnie przewartościowuje priorytety. Stanowi swoistą konfrontację z poczuciem
skończoności, kruchości życia ludzkiego, ograniczoności cielesnej.
Śmierć jest stanem, do którego nigdy nie przywykniemy, mimo, że
jest spleciona z życiem ludzkim w sposób nierozerwalny. Wspomaganie umierającego człowieka, mimo trudów i mozolnej pracy daje
5

P. Stawiarska, Wolontariat hospicyjny perspektywa interdyscyplinarna,
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 67.
6
http://www.uczniowskie.pl/index.php/o-spoldzielniachuczniowskich/wolontariat-dzialania-spoleczne-mlodziezy, z dnia
12.11.2016r.
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wolontariuszom poczucie bycia potrzebnymi, wspiera w poszukiwaniu celu swojej wędrówki życiowej, pogłębia refleksję nad sensem
życia, kształtuje osobowość, umożliwia rozwój wewnętrzny i stanowi istotne narzędzie w procesie wychowania młodego pokolenia.
Wolontariat od zarania dziejów stanowi filar nośny naszego społeczeństwa. Jest nieodzowny nie tylko ze względu na poświęcenie się
drugiemu człowiekowi, ale głównie na kulturę i wartości, jakie sobą
reprezentuje.
W propagowaniu działań wolontariackich istotne jest, by
uwrażliwiać młodego człowieka na cierpienie innych. Odpowiednio
dobrane mechanizmy zachęcania młodzieży do aktywności dobroczynnej mogą stać się fundamentem społeczeństwa obywatelskiego.
W ogólnospołecznym kontekście ważnymi dla młodego pokolenia są
stymulatory awansu społecznego. Umożliwi to efektywny proces
wychowania, oparty na idei samorządności i obywatelskości. Dla
młodego człowieka ogromne znaczenie ma możliwość praktycznego
zastosowania przesłanek teoretycznych. Stąd zarówno szkoła, jak i
rodzina powinny troszczyć się o zapewnienie dojrzewającemu człowiekowi szans udziału w życiu społecznym zarówno na szczeblu
wewnątrzszkolnym, jak i poza terenem szkoły. Jedną z takich form
działalności jest działalność wolontariacka.
Wolontariat w szkole należy do jednej z najpopularniejszych
form aktywności społecznej młodego człowieka. Wolontariat szkolny to
nie tylko zaangażowanie młodzieży, ale też nauczycieli i rodziców.
Pozwala na naukę tolerancji, bezinteresowności i empatii. Okres dorastania jest najwłaściwszy do kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując ciekawość świata młodego człowieka, można przez wolontariat poprowadzić go różnorodnymi drogami do osiągnięcia życiowej
satysfakcji. Jedną z grup odbiorców pomocy wolontariuszy są osoby
starsze, często samotne. Podobnie jak w przypadku osób niepełnosprawnych pomoc wolontariuszy polega przede wszystkim na towarzystwie i rozmowie. Samotność człowieka starszego wiąże się często z
jego sytuacją oraz okolicznościami życiowymi, które mu towarzyszą.
Często seniorzy mają dużo do opowiadania, ale brakuje im słuchaczy –
może znają jakieś pasjonujące historie z czasów wojny czy chcieliby
podyskutować o obecnej sytuacji politycznej, a po prostu nie mają z

226

kim. Kolejnym problemem, z jakim borykają się osoby starsze to syndrom „pustego gniazda”.
Usamodzielnienie się dzieci, opuszczenie domu rodzinnego
jest dla nich niejednokrotnie szokiem, z którym nie mogą sobie racjonalnie poradzić. Wówczas pojawia się problem osamotnienia,
braku zrozumienia, poczucie niestabilności i brak akceptacji. W takim przypadku cenna jest pomoc osób z zewnątrz-wolontariuszy,
którzy swoją pogodą ducha mogą wesprzeć taką osamotnioną duszę.
Jednakże warto podkreślić, że sytuacja ta może znaleźć również inne
rozwiązanie. Wolontariat zmierza do kształtowania aktywnego obywatela, pełnego pasji i zdolności interpersonalnych. Samotny, starszy
człowiek również może zostać wolontariuszem. Wówczas zdobędzie
możliwość komunikacji z innymi ludźmi, poczuje się potrzebny i
tolerowany przez otoczenie. Nadmiar wolnego czasu wykorzysta we
właściwy sposób, służąc bliźniemu w potrzebie7.
Empatia jest reakcją emocjonalną, która jest wynikiem obserwacji uczuć innych osób. Ponadto jest procesem, który polega na
uwrażliwieniu się na potrzeby i uczucia pozostałych członków społeczeństwa. Umożliwia to bardziej szczegółowe poznanie i zrozumienie danej jednostki. Empatia daje możliwość spojrzenia na świat z
innej perspektywy, mając na uwadze wartości, będące budulcem
danego zachowania. Jest to zdolność wrodzona, która jest metodą
obserwacji otoczenia i emocji innych, a co się z tym wiąże jest warunkiem prawidłowych relacji interpersonalnych. Dzieli się na składniki osobowe i poznawcze. Do pierwszej grupy należy zaliczyć
wrażliwość na emocje innych ludzi, zdolność do oświadczania ich
uczuć i do utożsamiania się z ich losem. Do drugich składników
należy przyjęcie sposobu myślenie i dedukowania innych o rzeczywistości i własnej roli w świecie. Warunkiem, który jest konieczny
do spełnienia, by dana reakcja nosiła miano empatycznej jest zaangażowanie procesów psychicznych, by skupić się bardziej na emocjach innych niż na swoich. Do empatii należy umiejętność słuchania, odbioru i nadawania komunikatów niewerbalnych, rozpoznawanie i wyrażanie uczuć, a także tworzenie atmosfery sprzyjającej po7

P. Burak, Wolontariat jako antidotum na samotność [w:] J. Zimny
(red.) Samotność: rzeczywistość czy fikcja?, Stalowa Wola 2013, s. 454.
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maganiu. Rozwój empatii u człowieka następuje pod wpływem różnorodnych czynników. Przede wszystkim są to czynniki biologiczne,
psychiczne, ale też społeczne, intelektualne i podjęte działania wychowawcze. Empatia ma ogromny wpływ na kształtowanie moralności ludzkiej. Jak pisze Kondratiew „pragnienie dobra innej osoby
może stać się stabilnym motywem zachowania człowieka. Przeżycia
epizodyczne, pojawiające się w trakcie dokonywania działania skierowanego pomoc innemu człowiekowi, wskutek integracji stają się
trwałą właściwością jednostki, kształtującą empatię jako cechę wyznaczającą prospołeczny kierunek aktywności człowieka”8.
Młodzi ludzie w obliczu kryzysu autorytetów
Współcześnie na skutek wielości funkcjonujących obok siebie
koncepcji człowieka, ich mieszania się w świadomości ludzi XXI
wieku, chaosu aksjologicznego przejawiającego się różnorodnością
koncepcji wartości, ich rozumienia, nastawienia do ich obowiązywalności, stosunek do autorytetów nie jest jednoznaczny9. Żyjemy w
czasach silnego poczucia moralnej ambiwalencji, w nieprzejrzystym
świecie, w którym różne zasady i normy przemawiają odmiennymi
głosami, wzajemnie się znoszącymi. Żaden autorytet nie może nam
dać gwarancji, o które nam chodzi, a ponadto każdy, któremu możemy zaufać może być zakwestionowany. Jednakże nie oznacza to
zniesienia go jako współczesnego zjawiska społecznego10. Autorytet
nie jest kategorią stałą, nie wynika z nadania społecznego, na przykład z urodzenia czy pełnionych funkcji. Jest kategorią tworzoną w
procesie życia, zdobywaną w codziennym trudzie. Jednakże współczesność wyraźnie nie sprzyja rozwojowi autorytetu. Dziś ta wartość

8

K. M. Wasilewska-Ostrowska, Empatia w wolontariacie w pomocy
społecznej [w:] A. M. Kola, K.M. Wasilewska-Ostrowska Wolontariat
szansą rozwoju społecznego, Toruń 2012, s. 50-51.
9
K. Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym, Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 42-43.
10
M. Dudzikowa, Czy chcemy, czy nie, żyjemy w okresie autorytetu,
„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2006, nr 6, s. 51.
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jest mocno nadwyrężona. Wchodzi w konflikt z takimi wartościami
współczesności, jak mobilność, ryzyko czy siła przebicia11.
Zagadnienie kryzysu autorytetu jest problemem współcześnie
bardzo aktualnym. Wiąże się nie tylko z utrzymaniem dyscypliny i
ładu społecznego, z wychowaniem młodej generacji, ale stanowi
także ważny czynnik, który umożliwia nieustanny rozwój społeczeństwa. Kryzys autorytetu generowany jest głównie destrukcyjnymi
zjawiskami w obszarze jego konstytutywnych właściwości. Przede
wszystkim wyrasta na motywach buntu wobec władzy. Zanikł autorytet władzy państwowej oraz państwowego prawa, i co więcej tych
instytucji, które powinny tego prawa bronić. Obserwujemy także
kryzys innych instytucji, tak ważnych w społecznym życiu, jak szkoły czy nawet Kościół. Spadł również prestiż tradycyjnie uznawanych
autorytetów, tych najbliższych codziennego życia, jakim się cieszyli
nauczyciele czy lekarze. Kryzys autorytetu jest zawsze pochodną
kryzysu dotychczas cenionego i uznawanego systemu wartości.
Do czynników niszczących autorytet należy przede wszystkim
kryzys tożsamości współczesnego człowieka, jego mentalne zagubienie. Na skutek tego nasila się zjawisko lokalnościowości i sezonowości autorytetu. Występuje wyraźny niedostatek wybitnych postaci w życiu publicznym, których postawa mogłaby stanowić wzór
dla dzisiejszej młodzieży. Tak więc kryzys autorytetu spowodowany
jest także brakiem kandydatów na autentyczne autorytety lub brakiem społecznej potrzeby autorytetu12.
W świecie, w którym kryzys autorytetu ludzi czy jednostek do
tego powołanych jest zaburzony, należy zadbać o alternatywy dla
prawidłowego rozwoju młodego pokolenia. Brak wzorów osobowych może być przyczyną zaburzenia świata wartości młodzieży.
Odskocznią w tej kwestii jest angażowanie młodych ludzi w wolontariat. Pozwala to na inne spojrzenie na otaczający świat. Zmienia się
spojrzenie na wartości, które winny być respektowane przez jednostkę w danej grupie czy społeczności. Niejednokrotnie młody, pełen
11

M. Dudzikowa, M. Czerepniak- Walczak (red.), Wychowanie pojęciaprocesy- konteksty, tom 3, GWP, Gdańsk 2007, s. 21.
12
S. Jarmoszko, Autorytet kontrowersje i aksjomaty, Oficyna Wydawnicza ASPRA - JR, Warszawa 2000, s. 277-284.
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buntu, człowiek zaczyna na nowo widzieć swoją przyszłość. Każdy
kontakt nastolatka z drugim człowiekiem stanowi pewną tajemnicę i
może być zarówno szansą, jak i zagrożeniem dla jego rozwoju. Nawet epizodyczne spotkanie może zapisać się na trwałe w życiu nastolatka i wpłynąć na jego przebieg.
Zakończenie
Wolontariat i wszelkie aspekty związane z działalnością dobroczynną mają pozytywny wpływ na młodzież. Poświęcenie swego
czasu, pokładów energii na służbę bliźniemu umacnia młode pokolenie w przekonaniu o potrzebie własnego istnienia. Niejednokrotnie
„ucieczka w wolontariat” to ucieczka przed własną bezsilnością.
Spojrzenie na życie ludzkie z innej perspektywy pomaga dokonać
przewartościowań i zmian światopoglądowych na własne życie. Zetknięcie się z chorobą czy śmiercią na nowo kreuje rzeczywistość
młodego człowieka. Problemy czy porażki, ocenione przez pryzmat
cierpienia, nabierają innego znaczenia. Jednakże wartości, jakie niesie ze sobą wolontariat powinny być szeroko promowane nie tylko
na szczeblu lokalnym, ale też ogólnopolskim. Pierwsza instytucją, w
której winny być zakotwiczone jest szkoła. To od nauczycieli wymaga się, by zapoznawali swych podopiecznych z magiczną mocą wolontariatu. Bez tego budowanie świadomego i w pełni ukierunkowanego na rozwój społeczeństwa będzie jak „przelewanie z pustego w
próżne”. Kryzys moralny, jaki dotyka w tej chwili coraz większa
część społeczeństwa powinien wzmagać na nauczycielach, wychowawcach potrzebę jego niwelowania już od najmłodszych lat.
Streszczenie:
Młodzi, pełni energii ludzie coraz częściej czują się zagubieni
i osamotnieni w podejmowaniu decyzji istotnych dla własnego życia.
Brak perspektyw, chaos polityczny czy zachwianie w świecie wartości wpływa na poczucie bezradności w tej grupie. W tej sytuacji
istotną wolę w życiu młodego człowieka odgrywa wolontariat. Wolontariat jako narzędzie budowania dobra wspólnego ukazuje młodemu człowiekowi, jak wiele może wnieść w życie drugiego człowieka, a tym samym rozwój społeczności lokalnej. Fenomen działań
wolontariackich, polega przede wszystkim na ich skutkach. Korzyści
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czerpie nie tylko osoba wspomagana, ale i sam wolontariusz. Korzyści (niematerialne) osoby zaangażowanej dobroczynnie skupiają się
na jej rozwoju osobistym.
Summary:
Volunteering as an antidote to the moral crisis of the young
generation
Young, energetic people increasingly feel lost and lonely in
making decisions that are relevant to their own lives. Lack of perspectives, political chaos, or shaking in the world of values affects the
feeling of helplessness in this group. In this situation volunteering
plays a vital role in the life of a young person. Volunteering as a tool
for building a common good shows the young man how much he can
bring into the life of another person and thus the development of the
local community. The phenomenon of volunteering is primarily
about their effects. The benefits are not only aided person but volunteer. The benefits (intangible) of the person involved charity are focused on her personal development.
Bibliografia:
1. Kanios A., Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.
2. Kubler-Ross E. [w:] P. Stawiarska, Wolontariat hospicyjny perspektywa interdyscyplinarna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
3. Stawiarska P., Wolontariat hospicyjny perspektywa interdyscyplinarna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
4. http://www.uczniowskie.pl/index.php/o-spoldzielniachuczniowskich/wolontariat-dzialania-spoleczne-mlodziezy, z dnia 12.03.2017r.
5. Jarmoszko S., Autorytet kontrowersje i aksjomaty, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2000.
6. Wasilewska-Ostrowska M., Empatia w wolontariacie w pomocy
społecznej [w:] A. M. Kola, K. M. Wasilewska-Ostrowska Wolontariat
szansą rozwoju społecznego, Toruń 2012, s. 50-51.
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Anna Maria Piskorska

Człowiek vs. android – filmowe „Realizacje” transhumanizmu
Czym jest transhumanizm?
Teologia staje dziś przed wyzwaniem, jakim jest pojawianie się nowości technicznych w kulturze. Wyzywające są nie same artefakty, lecz
ich globalny sposób produkcji, który zmusza do przemyślenia ich relacji wobec człowieka, świata, a także Boga. Na skutek technicyzacji
teologia traci owo Jedno, o którym pisał J. Habermas. Traci je, gdyż
nie ma środków, aby je wyrazić – procesy te nie poddają się bowiem
logosowi, gwarantującemu dotąd skuteczność artykulacji relacji metafizycznych. Konieczne jest zatem wprowadzenie nowych relacji, nowych sposobów wyrażania, nowych relacji pojęciowych dla tej nowej
teologii – teologii mediów1.

Temat dotychczas wywoływany przede wszystkim przez
twórców science-ficition, a następnie coraz częściej pojawiający się
w literaturze popularno-naukowej i prasie, dziś zyskuje już coraz
szersze zaplecze metodologiczne i podbudowę filozoficzną. W tej
nowej światowej tendencji mają wiele do powiedzenia zarówno naukowcy, jak i wpływowi biznesmeni, którzy zmieniają oblicze świata
poprzez inwestowanie w specyficzne obszary rynku. Przykłady badań, które już udało się zrealizować, albo które są jeszcze w fazie
eksperymentów, a które wytyczają nowe drogi dla ludzkości można
by mnożyć, niemniej – jako że artykuł dotyczy nieco innej kwestii –
na potrzeby naszkicowania ogólnej wizji wyzwań, przed jakimi staje
ponowoczesność posłużę się jednym konkretnym przykładem. Otóż
w obszarze medycyny badania nad komórkami macierzystymi doprowadziły do tego, iż na Uniwersytecie w stanie Columbia udało się
wyhodować tą metodą pierwszą kość – była to kość żuchwy. Tenże
materiał kostny posłuży w przyszłości do leczenia chorób stawów, a
także do przeciwdziałania urazom. Takie podejście to kolejny krok w
drodze do realizacji marzenia o doskonałym ludzkim ciele (niestarze1

R. Ilnicki, Bóg cyborgów. Technika i transcendencja, Poznań 2011, s.
25-26.
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jącym się i wolnym od chorób), a w dalszej perspektywie – do ziszczenia obecnego już w starożytnych mitologiach pragnienia nieśmiertelności.
To, jakim przemianom ulega świat XXI wieku począwszy od
nowinek technologicznych (robiących wrażenie, ale jeszcze „nieszkodliwych” gadżetów), aż po odkrycia nagradzane Noblem stanowi nieustanną pożywkę dla dziennikarzy, którzy w czasopismach
popularno-naukowych publikują coraz to nowe teksty o krzykliwych
tytułach, które mają wzbudzić w czytelniku (w zależności od reprezentowanej frakcji) uczucie euforii bądź grozy. Dziennikarze2 na
potwierdzenie swoich tez przywołują wypowiedzi tzw. osób wpływowych – też w znaczeniu dosłownym, czyli wpływających realnie
na oblicze współczesnego świata ze względu na swoją pozycję ekonomiczną i realizację lub przynajmniej sponsorowanie pewnych
wielkich inicjatyw. I tak, przykładowo, Jen Hsun Huang (szef Nvidii
– firmy produkującej procesory o wysokiej mocy) mówi: „Na naszych oczach startuje czwarta rewolucja przemysłowa, uczące się
komputery drastycznie zmienią nasze życie. Bardziej niż koło, prąd
czy internet”3. Oto jak w ów wątek wprowadzi nas Karolina Beyer:
Alvin Toffler, amerykański pisarz i futurolog, jako jeden z pierwszych
przewidział zmiany, których jesteśmy dzisiaj świadkami. Opisując
przemiany zachodzące na świecie, wyróżnił trzy okresy przełomowe,
które nazwał falami:
I fala – okres sprzed 10 tysięcy lat, kiedy powstawało rolnictwo; epoka agrarna,
II fala – gwałtowne przeobrażenia wywołane rewolucją przemysłową,
III fala – nadzwyczajne przemiany i tzw. era społeczeństwa wiedzy4.

2

W tym między innymi Artur Włodarski, autor tekstu Sztuczna inteligencja. Nasze niebo i piekło, który stanowił jedną z głównych inspiracji dla
powstania tego artykułu.
3
A. Włodarski, Sztuczna inteligencja,
http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,20870967,sztuczna-inteligencja-bogjuz-istnieje.html?disableRedirects=true [dostęp z dnia: 7.04.2017].
4
K. Beyer, Od epoki agrarnej po gospodarkę opartą na wiedzy, „Studia
i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” nr 30, s. 12.
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Po wykreśleniu chronologicznego porządku następuje rozwinięcie wątku najbardziej nas interesującego w kontekście tematu
niniejszego artykułu:
Trzecia fala, której początki przypadają na drugą połowę lat 50. XX
w., nadeszła, kiedy pracownicy umysłowi i usługowi przewyższyli liczebnie pracowników zatrudnionych na stanowiskach fizycznych. Peter F. Drucker opisał nową erę następująco: „Era społeczeństwa wiedzy jest porządkiem ekonomicznym, w którym wiedza, a nie praca,
surowce lub kapitał, jest kluczowym zasobem; porządkiem społecznym, dla którego nierówność społeczna oparta na wiedzy jest głównym wyzwaniem; oraz systemem, w którym rząd nie może dłużej
rozwiązać społecznych i ekonomicznych problemów”5.

Postczłowiek
Era postindustrialna, która nam obecnie nastała wpływa zarówno na przemiany gospodarcze, jak i społeczne. Transhumanizm
to koncepcja stanowiąca wypadkową obserwacji stanu faktycznego i
dążeń związanych z przyszłym rozwojem ludzkości. Jak nazwa
wskazuje przedrostek „trans” wskazuje na pewnego rodzaju przekroczenie – w tym wypadku humanizmu. Przy użyciu najnowszych
technologii, w obrębie szeroko pojętej kultury ma się dokonać nowe
ukontekstowienie człowieka. W miejsce dobrze rozpoznanej teorii
ewolucji ma zacząć funkcjonować teoria postdarwinowska, według
której człowieka przestają obowiązywać prawa ewolucji (przygodne
mutacje), a dotychczasowa sytuacja ulega odwróceniu – to sam
człowiek zacznie ewolucją rządzić, co ma skutkować m.in. tym, że
przekształcenia świata będą bardziej racjonalne i celowe.
Powszechnie wiadomo, że do rozwoju ludzkości walnie przyczyniły się wynalazki i sama „wynalazczość” – czyli zdolność człowieka do wytwarzania i udoskonalania narzędzi. Jednak rewolucja,
która według słów Jen Hsun Huanga właśnie nadchodzi, ma być o
tyle inna od dotychczasowych (i w tym właśnie tak przełomowa), że
nie dotyczy już narzędzi, które mogą nam w tym lub innym celu się
przysłużyć, lecz stricte nas samych – chodzi bowiem o udoskonalanie samego człowieka. Oto jak pojęcie transhumanizmu wprowadza
5
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Ibidem, s. 13.

w swojej książce Narodziny cyborgizacji. Nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch cywilizacji Michał Klichowski:
Termin transhumanizm (skracany do: H+, h+ lub czasem do: >H, >h)
został ukuty w 1957 roku przez Juliana Huxlera (1887‐1975), pierwszego dyrektora generalnego UNESCO300. Według definicji międzynarodowego towarzystwa transhumanistycznego, noszącego od 2008
roku nazwę humanity+301 (wcześniej: World Transhumanist Association), transhumanizm to: filozofia, której istotą jest wykorzystanie
techniki do przezwyciężenia biologicznych ograniczeń człowieka i
poprawy ludzkiej kondycji […]. Owo przezwyciężenie i poprawa rozumiane są jako uwolnienie człowieka od chorób, procesów starzenia
oraz uzyskanie przez niego pełni szczęścia i – permanentnej – szczytowej ekscytacji, a także zastąpienie wielu z jego organów (a kiedyś i
całego ciała) sztucznymi (oczywiście lepszymi od pierwowzorów)
elementami6.

W wymiarze działań chodzi tu o przekształczenie człowieka w
postczłowieka, dzięki wykorzystaniu tzw. technologii GRIN (połączenia genetyki i informatyki z elementami robotyki oraz nanotechnologii), o przekroczenie czysto biologicznej kondycji ludzkiej. Tym
samym można taki zabieg określić dążeniem do stworzenia nowego
gatunku, który będzie mniej podatny na choroby, będzie posiadał
odnawialne części i – docelowo – będzie nieśmiertelny. Oto jak definiuje transhumanizm Max Moore – futurolog jeden z najważniejszych filozofów tego nurtu:
Humanism is a eupraxophy or philosophy of life that rejects deities,
faith, and worship, instead basing a view of values and meaningfulness on the nature and potentials of humans within a rational and
scientific framework. Transhumanism is a class of philosophies that
seek to guide us towards a posthuman condition. Transhumanism
shares many elements of humanism, including a respect for reason and
science, a commitment to progress, and a valuing of human (or transhuman) existence in this life rather than in some supernatural "after6

M. Klichowski, Narodziny cyborgizacji. Nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch cywilizacji, Poznań 2014, s. 105. (w oparciu o :G. Wolbring, Why NBIC? Why human performance enhancement?, „The European
Journal of Social Sciences”, Vol. 21, No. 1, 2008, s. 31.)
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life". Transhumanism differs from humanism in recognizing and anticipating the radical alterations in the nature and possibilities of our
lives resulting from various sciences and technologies such as neuroscience and neuropharmacology, life extension, nanotechnology, artificial ultraintelligence, and space habitation, combined with a rational
philosophy and value system7.

Dylematy etyczne
W tym miejscu należy zadać pytanie o granice etyczne takich
zachowań, ponieważ wzbudzają one liczne wątpliwości. Dostęp do
technologii GRIN mają i będą mieć w przyszłości jedynie najbogatsi
oligarchowie świata. Stąd też można żywić obawy, że w przyszłości
przepaść między klasami społecznymi się jeszcze pogłębi. Nie będzie już bowiem chodziło o pewne nierówności społeczne, lecz o
różnice niejako gatunkowe: rasa ludzka wyposażona we wsparcie
technologiczne będzie znacznie inteligentniejsza, sprawniejsza, bardziej wykwalifikowana, itd… – a zatem istnieje realna możliwość
stworzenia „rasy panów”, która prawdopodobnie ze względu na swoją odmienność nie będzie czuła związku z ludźmi podlegającymi
biologicznym prawom.
Kolejne zagrożenie wynika z oficjalnego odżegnywania się myślicieli transhumanizmu od metafizyki. Doprowadza to do uprzedmiotowienia człowieka, którego dopiero z tego poziomu można poddawać
dalszym „obróbkom”. Kondycja ludzka zmieni się tak bardzo, że zasadne będzie ponownie zadać pytanie: kim jest człowiek? Jeśli jednak odpowiedź nie zostanie wsparta na ideałach humanizmu, może się okazać,
że istota ludzka zostanie zestawiona z doskonalszym od niego na wielu
poziomach cyborgiem i zdegradowana.
Czy ai jest zła?
„Każdy, kto pracuje nad sztuczną inteligencją, wie, że komputery pokonają nas we wszystkim” – to z kolei głos prof. Gary’ego
Marcusa pracującego w New Yor Uniwersity nad AI właśnie. Brzmi
groźnie, ale temat – szczególnie w szeroko pojętej humanistyce – jest
7

Max More: TRANSHUMANISM Towards a Futurist Philosophy,
http://web.archive.org/web/20130806172107/http://www.maxmore.com:80/
transhum.htm, [dostęp z dnia: 7 kwietnia 2017].
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niesłusznie wciąż bagatelizowany, ponieważ powszechnie funkcjonuje twierdzenie, że nie dotyczy to naszej rzeczywistości – czyli
problemem, nawet jeśli on zaistnieje, powinny się zająć dopiero
przyszłe pokolenia. Takie przekonanie okazuje się jednak błędne,
ponieważ naukowcy zajmujący się nanotechnologiami szacują, że
czas w którym sztuczna inteligencja przerośnie ludzką przypadnie
już na lata 2045-2060. Czyli prawda może się okazać znacznie bardziej bolesna, gdyż istnieje pewne prawdopodobieństwo, że problem
na razie zamiatany pod dywan może ostatecznie wybuchnąć z taką
mocą, że nic już nikt nie będzie w stanie zrobić. Jeśli do tego dojdzie, tego rodzaju przełom faktycznie mógłby zapoczątkować nową
erę, ponieważ wywoła lawinowe zmiany technologiczne, które – tak
jak każda lawina – będą ze sobą niosły ogromne i nieodwracalne
konsekwencje.
„Jeśli android pokona człowieka, to nie siłą, lecz swoją inteligencją. Gdy osiągnie IQ 100 czy 150, nie będzie problemu. Ale gdy
1000 albo 10 000, to co wtedy?” – pyta Stephen Hawking, genialny
kosmolog (IQ 160), osoba rozpoznawalna, która w swoich medialnych wypowiedziach nie kryje się z ambiwalencją swoich uczuć
względem omawianego problemu. Stajemy zatem przed potężnym
paradoksem: stworzenia androida inteligentniejszego od człowieka
może być spokojnie uznane za największe osiągnięcie ludzkości.
Może jednak zarazem stanowić jej (ludzkości) koniec”. Oren Etzioni,
dyrektor Allen Institute for Artificial Intelligence w Seatle podbija
tego typu wątpliwości: „Na ziemi zawsze rządził najinteligentniejszy
gatunek. Dlaczego teraz miałoby być inaczej?”.
Czy zatem AI jest zła? – Wiliam Gibson, pisarz science-fiction
i twórca cyberpunku odpowiada: „Nie. Technologie są moralnie
neutralne Złe stają się wtedy, gdy zaczynamy je wykorzystywać w
złych celach”. A przecież już wykorzystujemy AI w naszej codzienności, być może nie bardzo sobie to nawet uświadamiając. Artur
Włodarski pozostawia tę kwestię jasną, bez niedomówień: sztuczna
inteligencja „pracuje dla nas” m. in. w funduszach inwestycyjnych,
wyszukiwarkach internetowych, na portalach społecznościowych i w
handlu. To dzięki niej Google działa tak sprawnie, Siri i Viv udzielają sensownych odpowiedzi, Yelp błyskawicznie sortuje nadesłane
zdjęcia, Amazon i Netflix proponują nam, które książki i filmy będą

237

najbliższe naszym preferencjom, LinkedIn dobiera potencjalnych
znajomych, a Facebook treści na wallu. Smartfony rozpoznają nasz
głos, a konsole do gier – gesty.
Kolejna ważna kwestia dotyczy powiązań człowieka z nowymi technologiami. Dziś każdy posiada 2-3 urządzenia typu smartfon,
tablet, netbook, laptop etc. silnie spersonalizowane, pomagające w
codziennym życiu. Szacuje się, że w niedalekiej przyszłości, każdego człowieka będzie otaczało 200-300 sprzętów z inteligentnym
oprogramowaniem. Intuicyjnie sterowane samochody z wmontowanym w nie Androidem, smart domy wyposażone w przeróżne czujniki (łącznie z wyczuwaniem nastroju wchodzącego domownika, dzięki czemu mogą wybrać i włączyć odpowiedni rodzaj muzyki)… – to,
z czym obcujemy w tej chwili, ma się nijak do tego, co testują właśnie ośrodki badawcze. Owszem, wydaje się wciąż to abstrakcyjną
przyszłością, ponieważ jest w tym momencie niedostępne dla szerokiego odbiorcy, ale ten fakt prowadzi tylko do powszechnego zaślepienia na sprawy, które są już w toku, na projekty, które osiągnęły
już wysoki poziom zaawansowania.
Jeden z nich – być może kluczowy dla tworzenia wizji przyszłości – to projekt Deep Mind rozpoczęty przez Demis Hassabis,
który jest obecnie jeden z najinteligentniejszych ludzi na świecie.
Ten wówczas trzydziestoczteroletni Brytyjczyk w 2011 roku postanowił stworzyć start-up, który miał na celu dalsze wysoko zaawansowane badania nad AI. Pomysł został przyjęty przez świat biznesu –
szybko znaleźli się inwestorzy tacy jak m.in. Peter Thiel (główny
inwestor Facebooka). Mając już na koncie miliony, Hassabis zatrudnił początkowo pięćdziesięciu, a obecnie już ponad dwustu najinteligentniejszych doktorantów na świecie, a wśród nich znalazły się
takie gwiazdy jak David Silver czy Shane Legg (którego inteligencja
pozostaje niezmierzona z takiej prostej przyczyny, że wykracza ona
poza skalę w standardowych testach IQ). W 2014 Google wycenił
potencjał DeepMind na 330 mln funtów i za tyle go kupił, mimo że
firma nic jeszcze nie zarabia! Świadczy to bezsprzecznie o tym, jak
bardzo współczesność powinna się liczyć z ich badaniami.
W czym tkwi fenomem koncepcji Hassabisa? Otóż twierdzi
on, że intuicję i kreatywność można zalgorytmizować, czyli można
ją zaprogramować i tym samym uczynić cechami nie tylko istot
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ludzkich, lecz również komputerów. Ta koncepcja łączy się z kolei z
dyskusją, jaką toczą kognitywiści na temat świadomości: jedna z
hipotez – ta najbardziej niepokojąca, ale też niezwykle tajemnicza i
fascynująca – brzmi taka, że na pewnym poziomie świadomość pojawia się sama. Wniosek jest prosty: wyposażony w kreatywność i
intuicję, posiadający system operacyjny znacznie wydajniejszy od
ludzkiego mózgu android w pewnym momencie uzyska świadomość
samego siebie8.
Egzemplifikacje filmowe
Filmy science-fiction nie tylko te z ostatnich lat, lecz zasadniczo począwszy od lat 80. (przykład bezbłędnej Odysei kosmicznej
2001, o której będzie jeszcze mowa) antycypowały współczesne
dylematy. Jednym z kluczowych pytań stawianych przez dekady
było: czy cyborgi czują? Ten temat – owa ludzka strona człowiekopodobnego androida – stanowi jeden z ulubionych wątków wszelkiej
twórczóści science-fiction: książek, komiksów, no i rzecz jasna produkcji filmowych.
Przykładem tego ostatniego z wymienionych obszaru kultury
popularnej jest film A. I. Sztuczna inteligencja w reż. Stevena Spielberga – choć to produkcja z wieloma mankamentami, to literalnie
wywołuje właśnie tego typu pytanie: Czy roboty mają zdolność do
uczuć wyższych, a także czy człowiek może pokochać przedmiot
(cyborga) tak, jak człowieka? Jeśli odpowiedź brzmiałaby twierdząco, to roboty powinny mieć swoje prawa – nawiązuję tu do słynnej
książki Isaaca Asimova Ja, robot, która stanowi dziś klasykę gatunku science-fiction, a na podstawie której w 2004 roku powstał film
pod tym samym tytułem w reżyserii Alexa Preyasa.
Oczywiście taka sytuacja może prowadzić do wielu nadużyć.
Świadome androidy w wizjach filmowych tworzą gatunek alternatywny do ludzkiego i przesuwają myślenie widza o świecie właśnie
w stronę transhumanizmu. W kultowym już dziś Łowcy androidów w
reż. Ridleya Scotta (filmie tak kultowym, że właśnie zdecydowano
się na jego sequel) w mrocznym świecie przyszłości androidy pełnią
8

Ten podrozdział powstał w oparciu o cytowany wcześniej artykuł Artykuł Włodarskiego, Sztuczna inteligencja.
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dalej funkcję użytkową mimo swoich humanoidalnych cech. Pojawia
się w ten sposób temat wyzysku cyborgów. Androidy są wysyłane w
najdalsze zakątki kosmosu do wykonywania najcięższych prac. Są
zaprogramowane tylko na kilka lat życia. Dłużej trwająca ta sytuacja
doprowadza do eskalacji konfliktu na linii cyborg-człowiek. Pojawiają się pierwsi cyberbuntownicy. Stąd też główny bohater (grany
przez Harrisona Forda) zajmuje się ich tropieniem i karaniem, czyli
jest tytułowym łowcą androidów. Film powstał na podstawie książki
wielkiego wizjonera science-fiction Philipa C. Dicka pt. Czy androidy śnią o elektrycznych owocach? i wywołuje ów kontekst etyczny,
realne dylematy moralne przy tworzeniu istot na wzór i podobieństwo człowieka.
Sytuację odwrotną, czyli kiedy system zależności ulega
przedefiniowaniu i to inteligentniejszy od człowieka robot przejmuje
nad nim kontrolę przedstawia równie „kultowy” film Terminator w
reżyserii Jamesa Camerona z 1984 roku (który doczekał się wielu
kolejnych części). Oczywiście, jest to w dużej mierze konwencjonalny film akcji, niemniej tytułowy cyborg – terminator ludzkiego ruchu
oporu odbywa podróż w czasie do przeszłości, która ma na celu likwidację matki przywódcy takowego ruchu, by cały bunt stłumić już
w zarzewiu. Terminator – obleczony w organiczną tkankę mechaniczny szkielet – to model T-800, ale jeszcze więcej niepokoju wywołuje chyba nie muskularna fizjonomia Arnolda Schwarzeneggera,
lecz HAL 9000 z Odysei kosmicznej 2001 z roku 1968. Film w reżyserii Stanleya Kubricka do dziś pozostaje jedną z najmroczniejszych
realizacji wizji tego, jak komputer przejmuje kontrolę i dąży do likwidacji ludzkości. Ten minimalistyczny film, z długimi, niepokojącymi ujęciami i klasyczną muzyką z nieoczywistą, otwartą na interpretacje fabułą pozostaje do dziś aktualny – można wręcz powiedzieć, że dzięki współczesnemu kontekstowi zyskał jeszcze na sile.
Hal nie posiada ludzkiej twarzy – jedynie czerwone, niepokojące,
wiecznie obserwujące, czujne „oko” oraz metaliczny, spokojny głos.
Po drugiej stronie znajdują się filmy realizujące wizję symbiozy między ludźmi i robotami, w których androidy wypełniają pustkę
niejednokrotnie odczuwaną przez ludzi. Android, z którym można
zawsze porozmawiać, który jest zawsze online – dostępny, obecny,
gdy tylko człowiek go potrzebuje, który w pewnym sensie również
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„rozumie” człowieka, ponieważ poprzez system operacyjny przetwarza dane, które mu tenże człowiek uprzednio podsunął. Taki android
to m.in. tytułowa Ona (Her) – film w reżyserii Spike’a Jonze’a z
2013 roku. Główny bohater Theodore o introwertycznej naturze odcina się od świata i szuka akceptacji, a nawet miłości w sieci. Dlaczego? Dlatego, że być może jest to jednak droga prostsza niż stworzenie prawdziwie głębokiego porozumienia z drugim człowiekiem,
który pozostaje zawsze autonomiczny względem mnie, a jego wolność określa granice mojego ego.
Tak czy inaczej rozwoju się nie zatrzyma, a cyborgi będą coraz bardziej fascynować – na co wskazują kolejne pojawiające się
produkcje filmowe dotyczące tego tematu.
Człowiek cyborgiem?
Według podejścia trans humanistów każdy, kto posiada ciało
ma materiał, którym może rozporządzać. Fantazjują oni, że w przyszłości będzie można również ciało porzucić na rzecz innego „nośnika danych”. Jeśli tylko raz udało by się bowiem wyabstrahować
świadomość z ciała, możnaby ją powtórnie osadzić w każdym innym
sprzyjającym jej środowisku.
Rdzeniem transhumanistycznej idei (quasi)perfekcyjności jest założenie, że można tak wykorzystać technikę, by biologia człowieka została
radykalnie przekształcona, a może nawet przezwyciężona, przez co
człowiek wkroczy na poziom intelektualny (intelektualnej efektywności) nam nieznany i dla nas – ludzi biologicznych – nieosiągalny. H+
czerpie więc z dorobku badań nad sztuczną inteligencją. Nie poszukuje jednak sposobu na stworzenie inteligentnej maszyny, a strategii
konstrukcji maszyny stymulującej rozrost ludzkiej inteligencji i umożliwiającej przeniesienie jej z ciała w maszynę (robota) albo w pewien
system tworzony przez maszyny9.

Nie da się ukryć, że takie podejście podważa wiele z ugruntowanych obecnie kulturowych, a także filozoficznych (z naciskiem na
kwestie etyczne) poglądów na temat kondycji ludzkiej i wielowymiarowości ludzkiego życia – także w kontekście rozwoju homo sapiens
sapiens jako gatunku. Znana jest historia filozofa i pisarza Fereido9

M. Klichowski, op. cit…, s. 107.
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una M. Esfandiary, który będąc wielkim zwolennik idei trans humanistycznych porzucił swoje dotychczasowe imię i nazwisko i zastąpił
je FM‐2030. Swój akt argumentował w ten sposób, iż był to rodzaj
sprzeciwu wobec kulturowego standardu jaki zostaje ustanowiony
przez przejęcie nazwiska swoich przodków – które to warunkuję
jednostkę pod względem zakorzenienia w danej tradycji, związków z
konkretną klasą społeczną itp. Sprawę konkluduje Michał Klichowski tymi słowy:
Transhumanizm jest więc systemem myślenia, który może zachwycać
i niepokoić. Woody Evans zauważa, że dla wielu H+ jest też po prostu
śmieszny, oderwany od realnego świata, przypominający science fiction. Woody Evans podkreśla jednak, że H+ jest systemem przewidywań, ale nie oderwanych od rzeczywistości, a bazujących na stanie i
dynamice współczesnego świata techniki. Twierdzi on, że z transhumanizmem jest jak z nawigacją satelitarną w smartfonie – gdyby ktoś
wspominał o niej 25 lat temu, uznany byłby za technoszamana, obecnie korzystamy z niej jednak wszyscy346. Mówimy dziś więc: świat
cyborgów to technoutopia, a za 25 lat (lub szybciej), sami zostaniemy
cyborgami10.

Streszczenie:
Artykuł jest wprowadzeniem w problematykę transhumanizmu. Dotyczy współczesnych dylematów etycznych związanych z
badaniami nad sztuczną inteligencją oraz tłumaczy zależności między człowiekiem a cyborgiem. W drugiej części artykuły autorka
zestawia współczesne teorie z wizjami przyszłości, które można było
na przestrzeni lat odnaleźć w filmach science-fiction m.in. Odysei
kosmicznej 2001, Terminatorze czy Łowcy androidów.
Słowa klucze: transhumanizm, humanizm, cyborg, sztuczna
inteligencja, postczłowiek, science-fiction
Abstract:
The article is an introduction to transhumanism. Concerns contemporary ethical dilemmas related to the study of artificial intelligence and explains the relationship between human and cyborg. In
the second part of the article the author compares contemporary theo10
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ries with visions of the future that could be found in science fiction
films over the years. Space Odyssey 2001, The Terminator or The
Blade Runner.
Key-words: transhumanism, humanism, cyborg, artificial intelligence, posthuman, science-fiction
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Rozdział II
Zagrożenia naturalne
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Daniel Mider

Orędownicy przemocy politycznej. Taksonomia
Europejska myśli polityczna wykreowała osobliwe zjawisko:
gloryfikacji przemocy politycznej, jej intelektualnego, koncepcyjnego racjonalizowania i afirmowania. Europejska myśl polityczna rozpościera się pomiędzy „politycznymi aniołami”, a „politycznymi
diabłami”1. Na dwóch przeciwstawnych krańcach kontinuum można
wskazać dwie skrajne orientacje wobec przemocy politycznej: pacyfistyczną, odmawiającą użycia przemocy – w skrajnym przypadku
także w samoobronie i radykalną, gloryfikującą użycie przemocy
politycznej jako jedynego i dobrego moralnie środka wiodącego do
politycznego celu. Ta właśnie jest przedmiotem niniejszego tekstu.
Pomiędzy tymi dwiema grupami europejska myśl polityczna wypracowała kilka innych, pośrednich stanowisk: orientację religijnoświadomościową czerpiącą z chrześcijaństwa, a ściślej – z doktryny
rzymskiego katolicyzmu, orientację pragmatyczno-racjonalną
autorstwa niemieckiego socjologa Maxa Webera nazywającego taką
postawę etyką odpowiedzialności i orientację makiaweliczną, której
nazwa została wprost adaptowana od nazwiska florenckiego pisarza
i prawnika, niemal jednogłośnie okrzykniętego amoralistą – Mikołaja Machiavellego2.
W celu zbadania tego fenomenu podjęto rozważania nad narracjami tworzonymi przez apologetów stosowania siły dla osiągnięcia celów politycznych. Przedmiotem refleksji są w efekcie następujące zagadnienia, ujmijmy je w formie pytań:
Jakie nurty myśli i działania politycznego dopuszczają przemoc polityczną bez ograniczeń i gloryfikują ją? Jak przedstawia się
1

S. Mocek, Etyka i polityka w optyce socjologicznej. Wcielenia politycznego diabła, [w:] Etyka i polityka, D. Probucka (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, s. 166.
2
Schemat ten zaproponował jako pierwszy Stanisław Mocek, aczkolwiek nie wymieniał on orientacji radykalnej, uznając, iż najbardziej skrajną
postawę stanowi orientacja makiaweliczna. S. Mocek, Etyka i polityka.
Próba systematyzacji badań, „Studia polityczne”, 1992, 1(1), s. 79-81.
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anatomia narracji afirmujących przemoc w polityce? W jaki sposób
przemoc polityczna jest uzasadniana: to jest jaką wykorzystuje się
argumentację w celu dowodzenia, że jest nie tylko konieczna, ale i
dobra? Jakie można wyróżnić wspólne cechy nurtów gloryfikujących
przemoc?
Niniejszy tekst nie rości sobie praw do systematycznego,
enumeratywnego przeglądu, czy studium myśli, idei, filozofii i doktryny politycznej; jego celem jest uchwycenie najbardziej charakterystycznych cech stanowiska radykalnego, rozpoznanie sposobu
narracji i argumentowania.
Orientacja radykalna nie jest li tylko zbiorem szokujących,
lecz pustych formuł, śmiałym filozoficznym i ideologicznym projektem – funkcjonowała i funkcjonuje w świadomości wielu ludzi, którzy z takiej orientacji politycznej, społecznej i moralnej uczynili sens
swego życia tak obecnie, jak i w przeszłości. Zaznaczmy, że pominięto te organizacje lub jednostki, które choć posługiwały się skutecznie przemocą polityczną, to jednak nie pozostawiły po sobie
intelektualnego tropu w postaci dorobku, który można byłoby zbadać, by odkryć, dlaczego dopuszczali i pochwalali stosowanie przemocy politycznej.
***
Studia literatury przedmiotu nasuwają następujący dwójpodział typów motywacji do przemocy: nurt utopijny i nurt wyzwoleńczy3. Nurt utopijny legitymuje przemoc polityczną pod szczytnym
hasłem naprawy i przebudowy świata, osiągnięcia upragnionego
ładu społecznego. Z kolei w nurcie wyzwoleńczym za wystarczające
usprawiedliwienie przemocy uznaje się pragnienie ucieczki spod
opresji obcego państwa. Spośród wymienionych dwóch uzasadnień
istotnie liczniej w dyskursie reprezentowani są przedstawiciele nurtu
utopijnego. Można wśród nich wyróżnić cały wachlarz lewicowych i
– istotnie mniejszą liczbę – prawicowych uzasadnień. Do lewicowych utopii zaliczymy między innymi radykalne, rewolucyjne nurty
marksizmu i jego pochodne: leninizm, maoizm, polpotyzm. Tu będą
się mieścić również ideologie anarchistyczne i neoanarchistyczne
3

V. Grotowicz, Terroryzm w Europie Zachodniej. W imię narodu i lepszej
sprawy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Wrocław 2000, s. 13.
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wraz z odmianami: m.in. anarchokomunizmem i anarchosyndykalizmem oraz liczne – i nieco późniejsze koncepcje tzw. partyzantki
miejskiej. Do utopijnych włączymy również faszyzm i nazizm. Z
kolei prawicowe uzasadnienia przemocy są – jak wskazano –nader
nieliczne w formach pisanych. Jako najbardziej wyrazistych i jednocześnie współczesnych gloryfikatorów przemocy możemy wskazać
Andersa Behringa Breivika oraz Dawida Wulstana Myatta. Gloryfikacja przemocy w ideologii skrajnej prawicy nie jest tak rozpowszechniona, nie dopracowała się ona tak głębokich filozoficznych
czy publicystycznych uzasadnień. Z kolei afirmacje przemocy wyzwoleńczej występują w licznych odmianach – jest jej tyle ile grup
podejmujących walkę zbrojną. Właściwie niemal w każdym ruchu
narodowowyzwoleńczym można dostrzec pewne elementy działań z
użyciem przemocy4. Udatnie typ przemocy reprezentuje Frantz Fanon oraz Irlandzka Armia Republikańska. Dostarcza ich również
przykład Polski. Źródła gloryfikacji przemocy politycznej odnajdujemy również w niespodziewanych miejscach; szerzej opisano dwa
takie przypadki: chrześcijaństwa i wybranych przykładów literatury
pięknej. Podkreślić należy, że wątki te wymagają szerszych badań, a
tekst poniższy ma zaledwie status szkicu.
Złożonej taksonomii moralnych uzasadnień przemocy dostarczają Kenneth W. Grundy i Michael Weinstein. Identyfikują i porządkują oni główne sposoby, taktyki i strategie, w jaki sposób usprawiedliwiana jest przemoc. Wykładają cztery typy uzasadnień. Pierwszy
typ, legitymistyczny – scharakteryzować można twierdzeniem, iż
stosowanie przemocy ma funkcję ładotwórczą, uzasadnia się jej stosowanie tworzeniem lub przywracaniem porządku społecznego. Koncepcja ta wyraźnie wskazuje, że jedynym uprawnionym dysponentem
przemocy jest tak zwana legitymizowana władza. Drugi typ uzasadnień, ekspansjonistyczny legitymuje przemoc jako narzędzie dominacji nad obcymi grupami. Za przykład posłużyć może koncepcja
niemieckiej Lebensraum. Przemoc jest legitymowana „wyższymi
zasadami”, pojawia się podwójna moralność – grupa obcych trakto4

Patrz na przykład: W. Potkański, Terroryzm na usługach ugrupowań
lewicowych i anarchistycznych w Królestwie Polskim do 1914 roku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014.
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wana jest wedle innych standardów moralnych niż własna, aż do dehumanizacji obcych włącznie. Tu często przejawia się uzasadnienie,
że przemoc to zjawisko wszechobecne i nieuniknione – dlatego też
usprawiedliwione i dozwolone. Typ trzeci, pluralistyczny uznaje
przemoc za środek do urzeczywistnienia praw pewnych grup społecznych. Prawa te na ogół wywodzą się z jakiegoś wewnętrznego, własnego porządku normatywnego i moralnego stanowiących produkt tej
grupy. Zaliczymy tu walkę narodowowyzwoleńczą. Uzasadnienia
takie są przeciwieństwem koncepcji ekspansjonistycznych. Typowe
usprawiedliwienie zasadza się na wskazaniu, że przemoc jest środkiem (najczęściej jedynym) zakończenia wszelkiej przemocy. Ostatnie
z uzasadnień przemocy nazwano wewnętrznym – przemoc jest narzędziem korekty lub nawet całościowej zmiany struktury społecznej,
dzięki przemocy dokonuje się postęp zarówno ogólnospołeczny, jak i
jednostkowy. Na przykład rewolucjonista używający przemocy nie
tylko przyczynia się do budowy nowego, lepszego społeczeństwa
przyszłości, lecz także pozbywa się swego poczucia niższości, podporządkowania i poniżenia5. Tu lokuje się Frantz Fanon z koncepcją
„przemocy terapeutycznej”.
Podbudowę intelektualną zjawiska gloryfikacji przemocy w
polityce w pewnej mierze przygotowali myśliciele (bo filozofami
nazwać ich nie sposób, aczkolwiek byli kimś więcej niż tylko publicystami) epoki Oświecenia, zaś w zakresie ideologii, doktryny, a
także (co nie bez znaczenia) praktyki kluczowa rola przypadła Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Najdonioślejszą rolę w dziele tak ideowej, jak dosłownej gloryfikacji przemocy politycznej odegrał jakobinizm. Funkcjonowanie tego stronnictwa stanowiło przełom
zarówno w działaniu, jak też myśleniu politycznym, jakobinizm stał
się bardziej lub mniej świadomie, ale powszechnie adaptowaną
przez wszelakie, istniejące później organizacje ekstremistyczne i
myślicieli matrycą. Narzędzie walki jakobinów stanowił terror. I
choć samo pojęcie terroru jest dość stare, bo sięgające Imperium
Rzymskiego, to Rewolucja Francuska wykrystalizowała jego zna5

K. W. Grundy, M. A. Weinstein, The Ideologies of Violence, Charles
E. Merrill Publishing Company, Columbus 1974, s.14-15, 29-46, 47-68, 6990, 91-108.
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czenie podczas jakobińskich tak zwanych Rządów Terroru w latach
1793-1794 (Le Gouvernement de la Terreur). Przypomnijmy: podczas nich zginęło od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy Francuzów. Za wprowadzenie tego pojęcia do odpowiedzialni są „ojcowie
terroru” – Maksymilian Robespierre i Louis Saint-Just (sami siebie i
rząd swój nazywający wprost Terrorystami). Terror podczas Rewolucji nie był jedynie narzędziem represji i zemsty – miał on charakter
planowy stanowiąc kluczowy instrument transformacji systemu politycznego oraz społeczeństwa6. Poglądowo przywołajmy jedną z
licznych wypowiedzi M. Robespierre’a: Terror bez cnoty jest zgubny, cnota bez terroru jest bezsilna.
Czytelną gloryfikację przemocy politycznej odnajdujemy w
myśli marksowskiej oraz licznych nurtach myśli marksistowskiej.
Pośród teoretyków marksistowskich powszechne było mniemanie,
że władzy politycznej nie oddaje się dobrowolnie7. Karol Marks
przekonywał, iż przemoc to niezawodny, a czasem jedyny możliwy
sposób przekształcania ładu społecznego i politycznego, a zarazem
konieczny element procesu historycznego8. Objaśniał on proces
przechodzenia pomiędzy formacjami gospodarczo-społecznymi, a
więc „postępu” w toku rewolucji9. Zdaniem K. Marksa, rewolucja
robotnicza to obiektywne, a zatem konieczne zdarzenie historyczne
zgodne z nieuchronnym i nieodwracalnym rytmem dziejów. Szczególnie dobitnie wyraził on swoje poglądy w szeroko cytowanych
sentencjach: „przemoc jest akuszerką każdego starego społeczeństwa, brzemiennego w nowe”10, czy „rewolucje to lokomotywy hi6

Jakobinizm miał również rodzimą odsłonę w postaci stronnictwa hugonistów (Zgromadzenie Obywateli Ofiarujących Pomoc i Posługę Magistraturom Narodowym w celu Dobra Ojczyzny) głoszących pochwałę terroryzmu, inspiratorów powstania kościuszkowskiego oraz autorów krwawych
samosądów na targowiczanach.
7
M. Waldenberg, Rewolucja i państwo w myśli politycznej W. Lenina,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978, s. 421.
8
M. Król, Filozofia polityczna, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2008, s. 276.
9
K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, Wydawnictwo „Tower
Press”, Gdańsk 2000, s. 17.
10
Tenże, Kapitał, t. I, Księgarnia i Wydawnictwo „Tom”, Warszawa
1933, s. 603.
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storii”11. Raymond Aron uszczegółowia marksowską interpretację
zmiany społecznej wskazując, że u K. Marksa można dostrzec co
najmniej trzy koncepcje przeobrażeń władzy:
1/ blankistowską – zakładającą zdobycie władzy przez grupkę
uzbrojonych rewolucjonistów;
2/ rewolucję masową – wskazującą, że najpierw przyszłe społeczeństwo musi dojrzeć w łonie dotychczasowego i dopiero wówczas nastąpi przełom zbrojny;
3/ permanentnej rewolucji, gdzie partie robotnicze stale przelicytowują partie rewolucyjne.
Wszystkie trzy koncepcje zakładają użycie siły, jednocześnie
uznając przemoc za zjawisko naturalne i dobre, bo prowadzące do osiągnięcia pożądanego statusu polityczno-ekonomicznego proletariatu12.
Względnie umiarkowane sympatie wobec rewolucyjnej przemocy wyraził K. Marks we wstępie do Nędzy filozofii przywołując
słowa George’a Sanda w następującym kontekście: Tylko przy takim
stanie rzeczy, gdzie nie będzie już więcej klas i antagonizmu klasowego, rewolucje społeczne przestaną być rewolucjami politycznymi.
Aż do owych zaś czasów w przeddzień każdej ogólnej przebudowy
społeczeństwa ostatnim słowem nauki społecznej będzie zawsze:
„Walka albo śmierć; krwawy bój lub nicość. W ten sposób ta sprawa
nieodparcie stoi”. (George Sand)13.
Pełne uznanie przemocy politycznej u K. Marksa odnajdujemy w napisanym w listopadzie 1848 roku artykule Zwycięstwo
kontrrewolucji w Wiedniu:
[…] jest tylko jeden środek skrócenia, uproszczenia, skoncentrowania morderczych mąk śmiertelnych, starego społeczeństwa i
krwawych mąk porodowych, nowego społeczeństwa – tylko jeden
środek: rewolucyjny terroryzm14.
11

Tenże, Walki klasowe we Francji 1848-1850, Tower Press, Gdańsk
2000, s. 64.
12
R. Aron, Koniec wieku ideologii, Instytut Literacki, Paryż 1956, s. 58.
13
K. Marks, Nędza filozofii, [w:]
https://maopd.files.wordpress.com/2012/02/nedza-filozofii-1847.pdf, dostęp: maj 2016, s. 160.
14
K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 5, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”,
Warszawa 1962, s. 538.
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Otwarcie manifestuje swe sympatie w napisanym wspólnie z
Fryderykiem Engelsem Manifeście komunistycznym podkreślając, że
historia ludzkości jest historią przemocy politycznej, a ruchliwość
strukturalna (zastąpienie jednych klas innymi) dokonuje się poprzez
przemoc:
Historia wszystkich dotychczasowych społeczeństw jest historią
walk klasowych. Wolny i niewolnik, patrycjusz i plebejusz, feudał i
chłop poddany, majster cechowy i czeladnik, krótko mówiąc, ciemięzcy i uciemiężeni pozostawali w stałym do siebie przeciwieństwie, prowadzili nieustanną, już to ukrytą, już to jawną walkę – walkę, która za
każdym razem kończyła się rewolucyjnym przeobrażeniem całego
społeczeństwa albo wspólną zagładą walczących klas15.
Zakończenie Manifestu nie pozostawia czytelnikowi wątpliwości co do postaw autorów wobec przemocy politycznej, uznania
jej za jedyną możliwą, słuszną i moralną drogę osiągnięcia wolności
przez proletariat:
Komuniści uważają za niegodne ukrywanie swych poglądów i
zamiarów. Oświadczają oni otwarcie, że cele ich mogą być osiągnięte jedynie przez obalenie przemocą całego dotychczasowego ustroju
społecznego. Niechaj drżą panujące klasy przed rewolucją komunistyczną. Proletariusze nie mają w niej nic do stracenia prócz swych
kajdan. Do zdobycia mają cały świat16.
Trafnie ocenia Manifest Edward Bernstein objaśniając, że zamierzeniem K. Marksa i F. Engelsa jest ład polityczny wdrożony w
postaci dyktatorsko-rewolucyjnej władzy centralnej podtrzymywanej
przez terrorystyczną dyktaturę klubów rewolucyjnych17.
Interpretacja K. Marksa jako gloryfikatora przemocy nie jest
jednak jednolita18. W pracach K. Marksa i F. Engelsa spotykamy się
15

K. Marks, F. Engels, Manifest Partii Komunistycznej, Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski), Warszawa 2007,
[w:] www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/marks-engels01.pdf, dostęp:
maj 2016.
16
Tamże.
17
E. Bernstein, Zasady socjalizmu i zadania socjalnej demokracji, Polskie Towarzystwo Nakładowe, Lwów 1901, s. 228.
18
J. Harris, The Marxist Conception of Violence, „Philosophy and Public Affairs” 1974, 3(2), s. 196.
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z dwoma równouprawnionymi koncepcjami przejęcia władzy przez
proletariat: w drodze zbrojnego zrywu oraz pokojowo19. Obaj wymienieni autorzy nie wykluczali przejęcia władzy drogą pokojową,
poprzez istniejące instytucje demokratyczne. Jednakże uznawali je
za słabo utrwalone i dopuszczali scenariusz, w którym burżuazja
będzie uniemożliwiać przejęcie władzy siłą20. Stanley Moore zakładał, iż K. Marks przewidywał również zmianę władzy bez użycia
przemocy, w ramach modelu reformistycznego21. Gwoli sprawiedliwości: obecne są również w pracach K. Marksa wypowiedzi potępiających gwałt, aczkolwiek nie końca wiarygodne, bo wyrwane z
kontekstu22.
Koncepcja ta ewoluowała: zawiązana w 1938 roku IV Międzynarodówka ostentacyjnie popierała eksport rewolucji i gloryfikowała rewolucyjną wojnę i jednocześnie kategorycznie negując
możność pokojowego współistnienia państw burżuazyjnych i socjalistycznych23.
Szczególnym zwolennikiem rewolucji był wybitny przedstawiciel ideologii komunizmu i twórca idei leninizmu –Włodzimierz
Iljicz Lenin. Przekonywał, że masowe działania rewolucyjne to jedyna możliwość sięgnięcia po władzę przez proletariat i wdrożenia
komunizmu24. Wskazywał również, że wojna domowa to historyczna konieczność w Rosji25, zaś wyjątkowym zbiegiem okoliczności

19

M. Waldenberg, dz. cyt., s. 293-294.
Tamże, s. 293.
21
S. Moore, Zur The oriepolitischer Taktik des Marxismus, Frankfurt
nad Menem 1969, s. 52, cyt. za: M. Waldenberg, dz. cyt., s. 458.
22
M. Waldenberg, dz. cyt., s. 467.
23
J. Muszyński, Utopiści i desperaci – współczesna ultralewica, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1979, s.163-164.
24
W. I. Lenin, Burżuazyjni filantropowie a rewolucyjna socjaldemokracja, [w:] Dzieła, t. 21, s. 194.
25
Tenże, Zadania rewolucyjnej socjaldemokracji w wojnie europejskiej,
[w:] Dzieła, t. 21, s. 2. Poglądy W. I. Lenina (już od komentarzy do jego
dzieła Państwo a rewolucja) były sprzeczne. Niektórzy sądzili, że jego
koncepcję charakteryzuje apoteoza przemocy: Tenże, O karykaturze marksizmu,
Maoistowski
Projekt
Dokumentacyjny,
2012,
[w:]
20
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byłoby zdobycie władzy bez wojny domowej. Należałoby, zdaniem
W. I. Lenina, spełnić szereg trudnych warunków: pokojowe zdobycie władzy może odbyć się w małym organizmie politycznym, już
po dokonaniu rewolucji w jakimś większym tworze politycznym i
wyłącznie przy wyjątkowo niekorzystnej pozycji burżuazji. W twórczości W. I. Lenina odnajdziemy kilka modeli rewolucji26.
W czasie pierwszej wojny światowej sformułował trzy następujące, słynne tezy:
1/ rewolucja socjalistyczna nie będzie czysto proletariacką;
2/ rewolucja nie będzie ogólnoświatowa – rozpocznie się od
jednego lub kilku krajów oraz, że
3/ powstanie zbrojne przekształcające wojnę imperialistyczną
w wojnę domową stanie się regułą27.
W. I. Lenin przewidywał i preferował raczej scenariusz rewolucji 1789 roku, niż roku 1848. Pierwsza bowiem miała charakter
bezkompromisowej, zaś druga zakończyła się przecież ugodą pomiędzy siłami starego i nowego ładu28. Zdobycie władzy przez proletariat postrzegał jako akt jednorazowy, więc rewolucyjny i wsparty
siłą, a nie stopniowy, długotrwały proces. Musi nastąpić zburzenie
istniejącego łady państwowego, bowiem zły jest nie tylko jego skład
osobowy rządzących, ale wytworzone przez nich struktury. Zostały
one przecież ukształtowane przez i dla klasy dominującej, by ciemiężyć proletariat i sprawować nad nim kontrolę. Proletariat nie jest
władny zatem zdobyć władzy drogą pokojową i legalną. Nie jest to
możliwe, ponieważ demokracja stanowiąca produkt klasy panującej
jest niewiarygodna i efemeryczna. Droga do władzy jest możliwa
jedynie poprzez walkę zbrojną. Zaznaczyć należy, że to zbiór mniemań „późniejszego” W. I. Lenina i jest to istotne novum w porównaniu z wcześniejszymi jego przekonaniami29. Co więcej, po dokonaniu rewolucji przemoc nie zgaśnie, nadal jest niezbędna. Państwo
proletariackie ustanowione w drodze rewolucji ma być dyktaturą;
https://maopd.files.wordpress.com/2012/02/o-karykaturze-marksizmu-i-oimperialistycznym-ekonomizmie-1916.pdf, dostęp: maj 2016, s. 66.
26
M. Waldenberg, dz. cyt., s. 420.
27
Tamże, s. 423.
28
Tamże, s. 424.
29
Tamże, s. 427.
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dyktatura musi zaistnieć wobec klas eksploatatorskich, zaś demokracja jest dla mas ludowych30. Z poglądów W. I. Lenina wynika jasno,
że dobro ludu to dobro rewolucji i jest to najwyższe prawo. A zatem
wszelkie działania podjęte w tym zakresie są nie tylko konieczne, ale
moralne i usprawiedliwione31.
Jeszcze śmielszym piewcą przemocy politycznej okazał się
Mao Zedong, chiński przywódca w latach 1949-1976, jednocześnie
ideolog stworzonego przezeń maoizmu. Z jego postawą wobec
przemocy politycznej doskonale zapoznają nas cytaty pochodzące z
Czerwonej Książeczki z opublikowanej w 1964 roku, która stała się
manifestem tak zwanej Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej (1966-1976), w której zginęło około pięciu milionów ludzi. Co
prawda wypisy te wyrwane są z kontekstu (pochodzą z rozmaitych
dzieł M. Zedonga), jednak przebija z nich niedwuznacznie bezkompromisowy kult wojny. Jest to według M. Zedonga najwyższa forma
walki i tylko ona może doprowadzić do wieczystego pokoju:
Jesteśmy zwolennikami zlikwidowania wojny, nam wojna nie
jest potrzebna, ale zlikwidować wojnę można tylko poprzez wojnę.
Aby nie było karabinów, trzeba chwycić za karabin32.
Wojna ma właściwości katarktyczne:
Wojna rewolucyjna jest swego rodzaju antytoksyną, nie tylko
złamie ona zaciekły napór wroga, lecz oczyszcza również nasze własne szeregi od wszelkiego plugastwa33.
A przede wszystkim jest ona bezalternatywna, efektywna i nie
tylko dopuszczalna, lecz dobra moralnie:
Ten i ów drwiąco nazywa nas zwolennikami „teorii wszechmocy wojny”. Tak, jesteśmy zwolennikami teorii wszechmocy wojny
rewolucyjnej. Nie jest to źle, to jest dobrze, to jest po marksistowsku.
Karabiny rosyjskiej partii komunistycznej utworzyły socjalizm; my
chcemy utworzyć republikę demokratyczną. Doświadczenie walki
klasowej w epoce imperializmu nas uczy, że klasa robotnicza i masy
30
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pracujące mogą pokonać uzbrojoną burżuazję i obszarników tylko z
pomocą siły karabinu; w tym sensie możemy powiedzieć, że przebudować cały świat można tylko z pomocą karabinu34.
Warto dodać, że ortodoksyjny, pozachiński (portugalski, niemiecki) nurt maoizmu głosi wręcz konieczność narzucenia wojny
rewolucyjnej całemu światu35.
Z apoteozą przemocy – choć w większym stopniu w praktyce
niż myśli politycznej – spotykamy się u dyktatora Kambodży w latach 1975-1979 i przywódcy Czerwonych Khmerów – Pol Pota
(właściwie Saloth Sara, znanego również jako Brat Numer Jeden lub
Wujek Sekretarz). Był on twórcą – jak dotychczas – najbardziej
ekstremalnej dyktatury w historii ludzkości. Pol Pot był przekonany,
że niepowodzenia dotychczasowych rewolucji komunistycznych
wynikały z faktu ograniczonego zakresu działania. Żaden z przywódców rewolucji nie próbował stworzyć zarówno instytucji państwa, jak i społeczeństwa zupełnie od podstaw; a jeśli nawet, to nie
sięgał do wzorców aż tak dalekich – wspólnoty pierwotnej. Zastane
instytucje polityczne i urządzenia społeczne należało bezwarunkowo
zniszczyć jako czynnik niechybnej entropii budowanego systemu
społeczno-politycznego. Aby zaprowadzić powszechną szczęśliwość
w idealnym społeczeństwie komunistycznym należy bezwzględnie i
bez wahania powrócić do stanu wspólnoty pierwotnej wskazywanej
przez K. Marksa jako społeczeństwo idealne, oparte na solidarności,
gdzie własność prywatna czy pieniądze nie mają racji bytu. Tak oto
powstał w 1975 roku Plan Zero mający na celu absolutną i bezwarunkową rustykalizację kraju. Wydany został w formie dekretu zawierającego następujące postanowienia: przymusową ewakuację
ludności wszystkich miast, likwidację wszystkich rynków, zniesienie
każdej formy pieniądza, egzekucję wszystkich urzędników obalonego reżimu oraz skoszarowanie całej ludności w rolniczych komunach utworzonych na terenie całego kraju36. Ten ostatni pomysł zo34
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stał zaadaptowany z Manifestu Komunistycznego – wdrożona została
postulowana w nim przez K. Marksa i F. Engelsa „armia pracy”37.
Choćby z tego powodu Pol Pota można uznać za najbardziej wiernego, ortodoksyjnego i fanatycznego marksistę. Nowe społeczeństwo
mogło powstać wyłącznie w drodze rewolucji, przy czym konieczny
i najskuteczniejszy środek do celu stanowiła przemoc. W ciągu blisko czteroletnich rządów Czerwonych Khmerów spośród 7,5 miliona mieszkańców Kambodży z głodu, chorób i w wyniku egzekucji
zginęło do 2,5 mln ludzi.
W budowie idealnego społeczeństwa Brat Numer Jeden nie
przebierał w środkach i nie cofał przed niczym – wyroki śmierci ferowano za posiadanie zbyt delikatnych, bo nienawykłych do pracy dłoni
lub noszenie okularów korekcyjnych (inteligent, człowiek wykształcony nie jest przecież zdolny powrócić do pierwotnego stanu natury, nie
pasuje zatem do idealnego agrarnego społeczeństwa komunistycznego).
Masowych egzekucji dokonywano na tak zwanych „polach śmierci”
(killingfields), na ogół za pomocą uderzenia metalowym prętem w podstawę czaszki. Pol Pot, który po obaleniu jego reżimu znalazł bezpieczne schronienie odmawiał uznania swojej odpowiedzialności za te
zbrodnie; mawiał: byliśmy jak dzieci uczące się chodzić […] moje sumienie jest czyste […] Z miłości do narodu i ludzi tak właśnie trzeba
było postąpić […]38. Materiałów ideologicznych ruch Czerwonych
Khmerów stworzył niewiele, byli oni przede wszystkim praktykami
przemocy. Dokumenty na podstawie których można zrekonstruować
ich zapatrywania ideologiczne to wydawane przez nich dekrety oraz
mniej precyzyjne źródło – wywiady prasowe39.
1999, s. 318; M. Twiss, Najwięksi zbrodniarze w historii, Wydawnictwo
„Muza”, Warszawa 2004.
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Podobne uzasadnienia jednostkowych i masowych zbrodni
politycznych odnajdujemy u innych autokratów na całym świecie
poczynając od cesarza Napoleona Bonaparte, wzorca dla wszystkich
współczesnych tyranów – poprzez Atatürka, Sukarno w Indonezji,
Ho Chi Minha w Indochinach, Gamela Abdela Naseraw Egipcie,
Juana Perona i Fidela Castro w Ameryce Łacińskiej, Jean-Bédela
Bokassę i Idi Amina Dada Oumee w Afryce. Wszyscy oni byli apologetami politycznej przemocy w praktyce, romantykami skrajnego
zniewolenia, propagatorami estetyki politycznej zbrodni w imię
obietnicy ziszczenia wyższego celu – ustroju politycznego doskonałego i idyllicznych stosunków społecznych.
Myśl anarchistyczna stanowi nieskończone chyba źródło
myśli apoteozujących, a czasem wręcz deifikujących przemoc. Koncepcje takie odnajdujemy zarówno wśród historycznych jej przedstawicieli, jak również współczesnych. Szczególne znaczenie w
dziele afirmacji przemocy politycznej ma okres 1890-1895.To czas
aktów indywidualnego terroru40; był to okres propagandy czynem w
ruchu anarchistycznym. Szczególne znaczenie miał anarchizm kolektywistyczny, który aprobował na szeroką skalę indywidualny
terror41, przedstawiciele innych nurtów podobnie – uważali, iż nigdy
nie można być zbyt radykalnym w obronie wolności. Omawiani
myśliciele i rewolucjoniści nie byli konsekwentni w swojej afirmacji
przemocy politycznej na przestrzeni całego swego życia – z czasem
radykalizowali się lub – przeciwnie, dokonywali refutacji dotychczasowej gloryfikacji przemocy pod wpływem wydarzeń lub przemyśleń42. Co więcej, anarchiści w swej masie nie popierają terrory-
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zmu, ani terroru; większość z nich uznaje przemoc tylko w sytuacji
samoobrony rzez zagrożeniem bezpośrednim43.
Źródeł terroryzmu anarchistycznego często upatruje się w myśli Maxa Stirnera (wł. Johanna Kaspara Schmidta), niemieckiego
twórcę anarchoindywidualizmu44. Punktem wyjścia dla jakże oryginalnej koncepcji M. Stirnera jest bezwarunkowy hiperegoizm jednostki:
Skoro nie obchodzi Mnie nic poza Mną, Jedynym, to wszystko
zależy ode Mnie, przemijającego, śmiertelnego Stwórcy, który sam
siebie unicestwia; i wówczas mogę powiedzieć: „Swoją sprawę
oparłem na Nicości”. [Ich hab' mein Sach' auf Nichtsgestellt]45.
W efekcie najwyższą spośród wartości jest wolność jednostki
i dla niej należy odrzucić bez wahania wszelkie systemy normatywne. Dążenie i utrzymanie wolności sankcjonuje moralnie każdy możliwy czyn, w tym dowolną zbrodnię wobec innej jednostki ludzkiej:
Wolność wobec świata zapewniam Sobie w takim stopniu, w
jakim Sobie ten świat przywłaszczam, tzn. „zdobywam i pozyskuję”
dla Siebie, przemocą, siłą perswazji, prośbą, kategorycznym rozkazem, ba, nawet obłudą i oszustwem. Środki, jakie stosuję, są odpowiednie dla kogoś takiego, jak Ja. Jeśli bowiem jestem słaby, to i
moje środki są słabe, jak te wymienione powyżej, które i tak w zupełności wystarczą dla sporej części świata […]. Nie potrzebne Mi
żadne prawo, toteż żadnego nie muszę uznawać. To, co uda Mi się
wziąć przemocą – przemocą biorę, a czego nie zdobędę siłą, do tego
nie mam żadnego prawa. […] Należy bowiem pamiętać, że dotąd
rządziły Nami pojęcia, idee, zasady, a wśród owych władztw najważniejszą rolę odgrywało pojęcie prawa czy też sprawiedliwości.
Uprawniony czy nieuprawniony – to Mnie nie obchodzi; jeśli tylko
jestem silny, to sam Sobie biorę władzę i nie potrzeba Mi żadnego
pełnomocnictwa lub uprawnienia46.
43
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Sam fakt istnienia jednostki to akt wypowiedzenia przez nią
wojny całemu światu. Przemoc to jedyna i naturalna możliwość
rozwiązania wszelkich konfliktów i sporów; jednostka ludzka zostaje sprowadzona nie więcej niż do roli użytecznego (a czasem bezużytecznego) zasobu:
Gdzie świat wchodzi Mi w drogę – a wchodzi Mi w drogę
wszędzie – tam go pożeram, by zaspokoić głód mego egoizmu. Nie
jesteś dla Mnie niczym innym jak tylko strawą, tak jak i Ja jestem
przez Ciebie spożywany i pochłaniany47.
Wolno zatem wszystko w imię swojego ego. Największym
zaś zagrożeniem dla ego i zaborcą wolności jest instytucja państwa.
M. Stirner otwarcie orzeka, że jednostka i państwo są nieprzejednanymi wrogami domagając się jednocześnie zniesienie tej instytucji
dławiącej wolność.
Z anarchoindywidualizmu wyrósł w początkach XX wieku
głównie we Francji, Włoszech, Belgii i Szwajcarii illegalizm. Jego
głównym postulatem była całkowita wolność jednostki, zaś środkiem do tego celu – wszelkie efektywne działania niezależnie od ich
legalności czy moralności48. Zyskał on sobie szczególną atencję
anarchokomunistów.
Michał Bakunin, ojciec anarchokolektywizmu, bodaj jako
pierwszy sformułował hasło „propagandy czynu”49. Twierdził on, że
przyjemność niszczenia jest uczuciem twórczym50. Pochwalał rozmaite formy przemocy:
Nie uznajemy innej metody niż zniszczenie, pomimo że przyznajemy, iż formy, w jakich czyny te będą się objawiać, mogą być
bardzo różnorodne: trucizna, nóż, stryczek, itd.51
Uważał, że zwycięstwo rewolucji może nastąpić tylko wówczas, gdy chłopi połączą się z rozbójnikami. Idee M. Bakunina zainspirowały licznych anarchistów – na przykład bakuninista, francuski
47
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terrorysta Emil Henry na Sali sądowej zapytany dlaczego rzucił
bombę odpowiedział: Nie ma niewinnych ludzi52.
Podobne poglądy wygłaszał „anarchistyczny książę” Piotr Kropotkin. Domagał się utworzenia społeczeństwa bezpaństwowego, a
miano do tego doprowadzić w drodze permanentnego buntu za pomocą
sztyletu, strzelby i dynamitu53. Nie zgadzał się na półśrodki uznając, iż
wszystko co nielegalne jest dla nas dobre54, uważał że dla wrogów
anarchistycznej idei nie ma przebaczenia: Musimy nienawidzić i to z
całej duszy i serca. Litości w walce klasowej być nie może55.
Jednym z tekstów sugestywnie i dobitnie wyrażającym apologię jest krótki, niefilozoficzny, a propagandowy tekst pt. Katechizm
Rewolucjonisty. Powstał on w 1869 roku i przypisuje się go Siergiejowi G. Nieczajewowi, Michałowi A. Bakuninowi oraz Mikołajowi
P. Ogariowowi56. Sam tytuł – Katechizm… zdaje się już na wstępie
uświęcać zarówno samego rewolucjonistę, jak i jego zbrodnicze
czyny. Wedle Katechizmu… rewolucjonista:
[w] głębi swej istoty, nie w słowach jedynie, lecz czynnie, rozerwał on wszystkie więzy ze społecznym porządkiem i całym cywilizowanym światem, ze wszystkimi prawami, zasadami, ogólnie przyjętymi wartościami, moralnością tego świata. Jest on dla niego wrogiem bezwzględnym i jeżeli w nim przebywa, to tylko dlatego, aby go
jeszcze pewniej zniszczyć57.
Rewolucjonista wchodzi w państwowy, stanowy i tak zwany
oświecony świat i żyje w nim tylko z wiarą w jego jak najpełniejsze i
jak najszybsze zniszczenie. Nie jest on rewolucjonistą, jeżeli czegoś
mu żal w tym świecie, jeżeli może powstrzymać się przed zniszczeniem układów, stosunków lub jakiegoś człowieka należącego do tego
52
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świata, w którym wszystko i wszyscy powinni być przez niego w równej mierze znienawidzeni58.
Stosujący przemoc jest więc romantycznym dobroczyńcą, heroicznym bojownikiem i surowym obrońcą, zmagającym się z całym
światem, poświęcającym wszystko i wszystkich, w tym i siebie, by
zniszczyć opresję dławiącą jego i innych. A dla tego celu można
wszystko i wszystko jest usprawiedliwione.
Szczególną postacią wśród teoretyków przemocy politycznej
był anarchosyndykalista Georges Sorel, który uczynił z zagadnienia przemocy centralną kategorię filozoficznego namysłu59. Uznawał
on explicite przemoc polityczną za motor dziejów, przeznaczając jej
instrumentalną rolę w działaniach proletariatu, przeciwko burgeois.
Uważał, że przemoc nie jest dobrą metodą osiągania szybkiej gratyfikacji materialnej, jednak nader dobrze sprawdza się jako skuteczny
sposób wymuszenia zmiany społecznej60. Przemoc jest pierwotną,
naturalną postacią życia i jako taka nie potrzebuje aprobaty ze strony
prawa czy jakiegoś ideału61; przemoc polityczna tym samym samousprawiedliwia się. Jest to nie tylko nader skuteczne narzędzie, lecz
również wzniosły, romantyczny akt:
Wojnę można postrzegać od jej szlachetnej strony, innymi
słowy tak, jak myśleli o niej poeci opiewający armie, które okryły się
szczególną chwałą. […] Syndykalistyczny strajk generalny nastręcza
wielu uderzających podobieństw do tej koncepcji wojny: proletariat
organizuje się do walki, odgraniczając się od pozostałych części
narodu, postrzegając siebie jako wielką siłę napędową dziejów,
podporządkowując wszelkie względy społeczne względom walki. Ma
bardzo wyraźnie poczucie własnej chwały […] oraz poczucie heroizmu wynikającego z jego walecznej postawy62.
Rozwój społeczny według G. Sorela opierał się na grze sił
wypadkowych, co odpowiadało walce człowieka np. z żywiołami
przyrody. Cywilizacja zachodnia zmierza ku ruinie, pogrąża się w
58
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dekadencji, zaś jedyną nadzieję widzieć można w sile proletariatu i
stworzenia na nowo struktur społecznych w toku oczyszczającej
rewolucji63. Upragnioną utopią G. Sorela jest odrodzenie kapitalizmu, ale takiego, w którym moralność właściciela zostanie wyparta
przez moralność nowego człowieka – homo faber (człowieka
twórczego).
Warto również wspomnieć pomniejszych deifikatorów przemocy politycznej, przyczynią się oni do lepszego rozumienia tego sposobu myślenia. Wilhelm Weitling, niemiecki socjalista utopijny, to
autor następującego równania definiującego idealnego rewolucjonistę:
REWOLUCJONISTA + KRYMINALISTA = TERRORYSTA
Za cel obierał stworzenie królestwa niebieskiego na ziemi
przez rozpętanie grozy piekła64: Tworzenie nieba na ziemi piekielnymi metodami przez kryminalistów z rewolucyjnymi przekonaniami65. Niestety poza na poły poetyckimi i skądinąd błyskotliwymi bon
mot nic więcej nie dowiadujemy się na temat argumentacji za przemocą jako środkiem politycznego wpływu.
Z kolei Karl Heinzen, bojownik europejskiej Wiosny Ludów
(1848-1849) uzasadniał, iż morderstwo polityczne nie jest czynem
nagannym. Uzupełnił „teorię mordu politycznego” o aspekt ilościowy – jeśli godzi się zabić jednego, to dlaczego nie dwóch lub tysiąc?
Wprost afirmował przemoc:
Jeśli nawet musiałbyś wysadzić pół kontynentu i przelać morze krwi, aby zniszczyć partię barbarzyńców, to nie miej żadnych
wyrzutów sumienia. […] Powietrze i ziemia potrzebują bowiem
pewnej ilości krwi66.
Warunkiem koniecznym i wystarczającym jest występowanie
w imieniu słusznej sprawy – utopii społeczno-politycznej67.
Warto uczynić wzmiankę o babuwizmie – doktrynie opracowanej przez Françoisa Noëla Babeufa. Postulował on egalitaryzm absolutny, który miał się ziścić w całkowitej likwidacji własności prywatnej,
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uspołecznieniu produkcji i skoszarowaniu wszystkich w komunach.
Uznawał on, iż w tej walce wszystkie środki są dozwolone i żaden środek nie jest przestępczy, jeśli służy świętemu celowi68.
Analogiczne myśli wyrażali najbardziej radykalni członkowie
Woli Ludu (Narodnej Woli) organizacji rewolucjonistów rosyjskich
– Mikołaj Morozow i Gienadij Romanienko: zabójstwo to akt zemsty, ale i propagandy – drogowskaz, oświecenie dla mas, by znalazły właściwą drogę. Terroryzm jako środek humanitarny – pociąga
za sobą o wiele mniej ofiar niż walne bitwy pomiędzy armiami69.
Jako swoistą, pozaeuropejską ciekawostkę wspomnijmy indyjski terroryzm, który również zawierał podobnie motywowane
postawy wobec przemocy. Bhagwati Charan Vohra, działacz Hindustan Socialist Republican Association (Socjalistyczno-Republikański
Związek Hindustanu) w odpowiedzi na artykuł M. K. Gandhiego
napisał w 1929 roku esej pod tytułem Filozofia bomby. Oto jego
fragment gloryfikujący przemoc:
Terroryzm nie może wystąpić bez rewolucji, a rewolucja bez
terroryzmu. Tezę tą można udowodnić analizą dowolnej rewolucji w
historii. Terroryzm wzbudza strach w sercach ciemiężców, przynosi
nadzieję zemsty i odkupienia uciskanym masom, daje odwagę i pewność siebie chwiejnym, niszczy czar wyższości klasy panującej i podnosi status walczących w oczach świata, ponieważ jest to najbardziej
przekonujący dowód głodu wolności70.
Niemiecki anarchokomunista, a następnie anarchokolektywista Johann Joseph Most jako pierwszy połączył moralną gloryfikację przemocy politycznej z praktyką jej stosowania. W książce
Rewolucyjna wiedza wojenna71 zawarł instrukcję wykonania między
innymi dynamitu, płynu samozapalającego czy zatrutych kul domo-
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wymi sposobami72. Ponadto jako pierwszy J. J. Most opublikował w
Niemczech Katechizm rewolucjonisty. Uznawał, że brutalność środków nie obciąża sumień rewolucjonistów, lecz ich wrogów. Przekonywał również, iż zabicie funkcjonariusza publicznego nie jest zabójstwem człowieka, nie tylko można, ale należy ich mordować73.
Nie należy zapominać w kontekście omawianego zjawiska
moralnej apologii przemocy politycznej o twórcy jedynego w XX
wieku obszaru, na którym w praktyce działały anarchistyczne stosunki społeczne – Nestorze Iwanowiczu Machno. W czasie rewolucji lutowej 1917 roku, w rodzinnym Hulajpolu sformował oddział
zbrojny – Czarną Gwardię. Zyskała ona nie lada popularność wśród
miejscowej ludności. Następnie przekształcił ów oddział w Rewolucyjną Powstańczą Armię Ukrainy (machnowców), która utworzyła
tak zwane Wolne Terytorium (свободная территория); lub, jak kto
woli – Machnowszczyznę (Махновщина) funkcjonującą w latach
1918-1921. Machnowszczyzna składała się z licznych anarchokomunistycznych komun pozostających pod opieką N. I. Machny i
jego armii. Rys jego poglądów odnajdujemy w licznych pozostawionych przezeń pismach. Przede wszystkim negował on istnienie instytucji państwa:
Śmiertelnym wrogiem twojego wyzwolenia jest państwo.
Uosabia je przymierze „pięciu”: właściciela, żołnierza, sędziego,
kapłana i wysługującego im się takiego naukowca, który wypaczając
istotę praw natury ludzkiej, opiera ją na „prawach historycznych” i
normach pisanych zręczną ręką za pieniądze i w zbrodniczych celach – próbuje udowodnić prawa pierwszych „czterech” do karania
całego rodzaju ludzkiego, do regulowania całego życia człowieka we
wszystkich jego indywidualnych i społecznych przejawach74.
Funkcjonariuszy państwa nazywał przestępcami i zbrodniarzami, katami wolności. W walce z nimi najskuteczniejszym środ-
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kiem jest masowa rewolucja społeczna przeprowadzona z użyciem
przemocy:
Nie będzie miejsca na wahanie i sentymenty. Życie albo
śmierć – takie pytanie stanie przed każdym człowiekiem, uznającym
swoje prawo i prawo całego rodzaju ludzkiego do życia, które nie
jest życiem jucznego woła, niewolnika, do jakiego zmusza się go
dzisiaj przemocą, a prawdziwym życiem godnym człowieka75.
W tym kontekście warto również uczynić przynajmniej
wzmiankę o polskich gloryfikatorach przemocy. W oczyszczającą
moc aktów przemocy politycznej wierzyli członkowie Grupy Rewolucjonistów Mścicieli wyrosłej po rewolucji 1905 roku w Łodzi
ze środowisk anarchistycznych (Grupa Rewolucjonistów Terrorystów, Grupa Anarchistyczno-Spiskowa, Grupa Syndykalistów Maksymalistów) oraz ekstremistów Polskiej Partii Socjalistycznej76. W
czasie swej działalności trwającej od 1910 do 1914 roku pozbawili
życia około stu osób, głównie policjantów, tajnych współpracowników policji i urzędników. Ich postawy moralne wobec przemocy
doskonale oddaje wierszowany fragment ze wstępu do Odezwy Rewolucyjnych Mścicieli:
Tylko ten doczeka dnia wolności
Kto z własnej woli jest wolny.
Tylko przemocą osiąga się
Królestwo Niebieskie77.
Dalej czytamy, iż tylko przemocą można zniszczyć niesatysfakcjonujące stosunki posiadania i władzy:
Czyli poprawa bytu proletariatu może być osiągnięta […] jedynie śmiałymi wystąpieniami i przyłożeniem topora do pnia tego
podłego drzewa. Robotnicy, siłą będziemy zdobywać kapitał będziemy wyciągać soki z wyrodków burżuazji, z obszarników i inteligentów […]78.
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Z anarchizmu i komunizmu wyrósł w XX wieku neoanarchizm.
Stanowił on kontynuację działań anarchistów i komunistów, lecz w
nowych warunkach. Pod względem ideologicznym i doktrynalnym nie
był on tak rozwinięty jak nurty z których wziął swój początek, niemniej
miały miejsce interesujące refleksje. Ich „filozofia przemocy” traktowała akt terrorystyczny jako „iskrownik rewolucji”79. Jerzy Muszyński
wskazuje, że dla neoanarchistów akt przemocy politycznej nie musi być
racjonalny w sensie, iż nie prowadzi on do jakichkolwiek zmian, jest
aktem desperacji. Przemoc ma więc znaczenie ekspresyjne, jest działaniem samym w sobie, autotelicznym80.
Pośród neoanarchistów wymienić należy przede wszystkim
Frakcję Czerwonej Armii (Rotee Armee Fraktion), zwanej również
Grupą Baader-Meinhof. Podobnych, choć nie tak rozpoznawanych
organizacji działało wówczas wiele; w samej Republice Federalnej
Niemiec naliczono ich około siedemdziesięciu81. Frakcja Czerwonej
Armii opracowała i ogłosiła w 1971 roku tekst zatytułowany I das
Konzept Stadtguerilla (Koncepcja partyzantki miejskiej), w którym
znalazły się liczne odwołania do K. Marksa, W. I. Lenina i Mao
Zedonga82. Podręcznik rozwija koncept partyzantki miejskiej pod
hasłem przewodnim znanym wśród anarchistów, choć trywialnym:
Zniszcz to, co ma być zniszczone. Kończy się on wezwaniem poparcia walki zbrojnej oraz zwycięstwa wojny ludowej.
Na terenie Francji funkcjonowała wówczas Action directe –
anarchistyczne ugrupowanie terrorystyczne. Członkowie tej organizacji odpowiedzialni byli za kilkadziesiąt ataków (w tym zabójstwa)
na przedstawicieli przemysłu i administracji rządowej, jednak w
kwestiach ideologicznych nie pozostawili po sobie wartych wzmianki materiałów.
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W XX wieku afirmację przemocy odnajdujemy w koncepcji
partyzantki miejskiej. Narodziła się ona w Ameryce Południowej, jej
głównym teoretykiem oraz praktykiem (bowiem wraz z założoną
przez siebie marksistowską polityczno-militarną organizacją o nazwie Ação Libertadora Nacional dokonał licznych porwań i napadów w Brazylii) był Carlos Marighella. Tuż przed śmiercią, korzystając ze swego bogatego doświadczenia, opublikował dzieło o charakterze teoretyczno-praktycznym Mini-podręcznik partyzanta miejskiego (Minimanual del guerrillero urbano)83 dokonuje w jego
wstępie afirmacji działań z użyciem przemocy:
Oskarżenie o przemoc czy terroryzm nie ma dłużej tego negatywnego znaczenia, jakie zwykło mieć. Otrzymało nowe szaty; nowy
odcień znaczeniowy. Nie dzieli, nie dyskredytuje; przeciwnie, przedstawia sobą ośrodek przyciągania. Dziś być terrorystą czy używać
przemocy to cecha, co uszlachetnia każdą uczciwą osobę […] Partyzant miejski mimo wszystko różni się radykalnie od zbrodniarza.
Zbrodniarz czerpie korzyści osobiste ze swych działań i atakuje bez
różnicy wyzyskiwaczy i wyzyskiwanych, i to dlatego jest tak wielu
zwykłych ludzi wśród jego ofiar. Partyzant miejski działa w celu
politycznym i atakuje jedynie rząd, wielkich kapitalistów i zagranicznych imperialistów84.
Jasno wskazuje cel partyzanta miejskiego; tym celem jest nowy porządek:
Partyzant miejski nie obawia się demontować i niszczyć obecnego brazylijskiego systemu gospodarczego, politycznego i społecznego, dla niego celem jest pomoc partyzantom wiejskim i pomoc w
tworzeniu całkiem nowej i rewolucyjnej struktury społecznej i poli-
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tycznej z uzbrojonym ludem u władzy85.
Wskazuje i szeroko, praktycznie opisuje następujące taktyki
walki z użyciem przemocy w miastach: przeprowadzanie zamachów,
egzekucje, porwania, terroryzm, a także środki o mniejszym natężeniu przemocy, jak najazdy i wdzieranie się, okupacje, wciąganie w
zasadzki, taktyka uliczna, sabotaż, dezercje, dywersje, zajmowanie,
ekspropriacja broni, amunicji i materiałów wybuchowych, uwalnianie więźniów. Przemoc jest konieczna, bowiem tylko w ten sposób
można wywołać chaos i sprowokować państwo do ujawnienia swojej prawdziwej zbrodniczej natury, czyli odpowiedzi za pomocą
brutalnych, krwawych represji. W efekcie doprowadzi to do powszechnego zbrojnego powstania i zniesienia instytucji państwa.
Zwróćmy uwagę na stopnień przyzwolenia na przemoc – nie służy
ona bezpośrednio osiągnięciu założonego celu, lecz po to, by sprowokować przemoc, która dopiero pośrednio doprowadzi do ziszczenia się pewnego ideału.
Istotny wpływ na wyobraźnię masową miał amerykański matematyk anarchoprymitywista Theodore Kaczynski znany jako
Unabomber. W latach 1978-1995 przeprowadził kilkanaście zamachów na przedstawicieli biznesu i świata akademickiego za pomocą
bomb umieszczanych w przesyłkach listowych. Napisał on w 1995
roku obszerny manifest zatytułowany Industrial Society and Its Future, w którym przekonywał, iż technologia okazała się demoniczną
pułapką, a odkrywcy i jej ideolodzy zdrajcami rodzaju ludzkiego86.
Analiza manifestu pozwala odnaleźć następujące uzasadnienia
dopuszczalności przemocy politycznej:
4. Wysuwamy więc hasło rewolucji skierowanej przeciw systemowi industrialnemu. Rewolucja ta może, lub też nie, zrobić użytek
z przemocy; może nastąpić nagle, lub stanowić względnie stopniowy
proces obejmujący kilka dziesięcioleci. Takich rzeczy nie jesteśmy w
stanie przewidzieć. Możemy jednak ogólnie naszkicować kryteria,
jakie powinni przyjąć ci, którzy nienawidzą systemu industrialnego
w celu przygotowania podłoża pod rewolucję przeciwko dzisiejszej
formie społeczeństwa. Nie będzie to rewolucja POLITYCZNA. Jej
85
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celem będzie obalenie nie rządów, lecz ekonomicznych i technologicznych podstaw współczesnego społeczeństwa87.
Analogiczną myśl replikuje w punkcie 193, choć w nieco innym już kontekście:
193. Rodzaj rewolucji jaki mamy na myśli niekoniecznie musi
angażować zbrojne powstanie przeciwko jakiemukolwiek rządowi. Może lub nie użyć przemocy fizycznej, ale nie będzie rewolucją POLITYCZNĄ. Skupiona będzie na technologii i gospodarce, a nie polityce88.
Nie można zapomnieć o ideologii hitleryzmu, która legitymowała wśród Niemców zbrodnie dorównujące tym dokonywanym
przez komunistów. Pierwotnie terroryzm był zdecydowanie odrzucany przez wczesnych ideologów faszyzmu89. W późniejszym czasie
ideologia ta skorzystała z interpretacji darwinizmu90. Hasło „walki o
byt” stało się tyleż powszechną i uproszczoną, co trafną charakterystyką hitleryzmu. Darwinizm miał w hitleryzmie wymiar ponadindywidualny – masowy: zaprzestanie walki, w tym walki o nowe
terytoria, okazywanie słabości oznacza upadek91. Zjawisko krwawego podboju jest dla A. Hitlera rzeczą nie tylko naturalną, ale ze
wszech miar dobrą, bowiem ludzkie rasy są nie mają równej wartości, zaś przeznaczeniem słabszych jest stać się podporządkowanymi
silniejszym:
Jeżeli podzielimy ludzką rasę na trzy kategorie – twórców,
obrońców i niszczycieli – aryjska rasa może być uważana za reprezentującą tę pierwszą kategorię. Aryjskie rasy – czasem w absurdalnie małych ilościach – opanowują inne narody i są faworyzowane
przez wielką liczbę ludzi niższego rzędu, którzy stają do ich dyspozycji i rozwijają się stosownie do warunków życia zdobytych terytoriów, takich jak urodzajność, klimat itp. Drzemią w nich talenty intelektualne i organizacyjne. W ciągu wieków tworzą oni kulturę auten87
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tycznie odciskającą piętno swego charakteru na ziemi i w ludziach
sobie podporządkowanych92.
A. Hitlera cechował kult przemocy: na tajnej naradzie w Kancelarii Rzeszy 5 listopada 1937 roku jednoznacznie stwierdzał, iż
„problem niemiecki” można rozwiązać tylko drogą przemocy, a
więc poprzez wojnę93. W efekcie powstała koncepcja Generalnego
Planu Wschodniego (Generalplan Ost) zakładającego masowe eksterminacje, przesiedlenia i stosowanie całego wachlarza przemocy
wobec podbitej ludności94. Misję tą powierzyła Niemcom jakoby
„Opatrzność”. W ramach zdobycia przestrzeni życiowej (Lebensraum)95 do GPO włączono między innymi Operację Tannenberg
(likwidacja warstwy przywódczej narodów podbitych), akcje przeciw inteligenckie (Intelligenzaktionen, Sonderaktionen, Ausserordentliche Befriedungsaktion), Generalny Plan Przesiedleńczy (Generalsiedlungsplan), tak zwane ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej” (Endlosung der Judenfrage) oraz Operację Reinhardt.
Wszystkie te operacje zawierały założenie stosowania najbardziej
skrajnej przemocy politycznej – z masowymi, precyzyjnie zaplanowanymi zabójstwami włącznie.
W myśli politycznej i ideologicznych koncepcjach walki wyzwoleńczej odnajdujemy nieporównywalnie mniej elementów afirmujących przemoc jako zjawisko moralne. Ideologie walki narodowyzwoleńczej uzasadniają przemoc, rzadko przemoc nazywają dobrą, zgodną z systemem wartości moralnych; posługują się na ogół
argumentem rozszerzonego prawa do samoobrony wskazując, że ich
własna kultura może istnieć tylko i właściwie rozwijać się we wła92
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snym państwie niepoddana obcemu reżimowi politycznemu. Najskrajniejszą chyba apologią przemocy narodowowyzwoleńczej jest
Wyklęty lud ziemi – dzieło algierskiego psychiatry Frantza Fanona
wydane w 1961 roku. Zainspirowało ono licznych praktyków dekolonizacji, stając się klasyczną lekturą antykolonialistów. F. Fanon
wprowadził do dyskursu kategorię przemocy terapeutycznej96 ujawniając pozytywne aspekty jej stosowania: przyczynianie się do rozwoju duchowego jednostki, pozbywanie się psychicznych kajdan,
poczucia niższości, zagubienia i bezradności, odczuwanie wewnętrznej radości, redukcja napięcia emocjonalnego, a nawet Schadenfreude97. Według tego autora podstawowym uwarunkowaniem,
który czyni przemoc nieodzowną jest niezdolność porozumienia
pomiędzy stronami; dzieje się tak dlatego, że skolonizowany nie jest
partnerem dla kolona, konsekwentnie odmawia mu się nie tylko
równego traktowania, ale nawet człowieczeństwa a wówczas wszelką komunikację można prowadzić tylko w kategoriach siły:
Skolonizowany […] śmieje się słysząc słowa, wedle których
jest zwierzęciem. Wie, że nim nie jest. W chwili, gdy to odkrywa, się
gap o broń, mającą zapewnić triumf człowieczeństwu. […] skolonizowany na samą wzmiankę o zachodniej cywilizacji wyciąga maczetę, albo przynajmniej upewnia się, czy ma ją pod ręką98.
W tym kontekście badawczym operuje się koncepcją przemocy primordialnej (primordial) to jest rasowej lub religijnej. Jest to
przemoc wyrastająca na podłożu konfliktów pomiędzy podstawowymi wzorcami kulturowymi.
Moralnych uzasadnień stosowania przemocy politycznej dostarcza podręcznik szkoleniowy Irlandzkiej Armii Republikańskiej – można je traktować jako typowe uzasadnienia przemocy
narodowowyzwoleńczej. Podręcznik ów walkę partyzancką w
pierwszych zdaniu podnosi wręcz do rangi tradycji narodowej:
Żaden naród nie ma bogatszej tradycji walki partyzanckiej niż
Irlandia. Nasza historia jest pełna przykładów jej skutecznego zasto96
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sowania. Wydaliśmy wielu wybitnych przywódców partyzanckich,
których prawdziwie nie zostali w pełni docenieni99.
W ideologii skrajnie prawicowej wyraźniej dostrzegalny jest
kult siły i samopoświęcenia, niż usprawiedliwianie przemocy politycznej. Za jeden z najlepszych studiów przypadków może posłużyć
Anders Behring Breivik, który 22 lipca 2011 roku pozbawił życia
77 osób dokonując dwóch zamachów terrorystycznych: na siedzibę
rządu Norwegii (Regjeringskvartalet) oraz na obóz młodzieżowy
Partii Pracy ulokowany na wyspie Utøya. Półtorej godziny przed
pierwszym z ataków A. Breivik wysłał pocztą elektroniczną do
1003. osób opracowane przez siebie, liczące 1518 stron100 kompendium zatytułowane 2083: A European Declaration of Independence101. Adresatami były osoby z Europy i Stanów Zjednoczonych o
poglądach konserwatywnych uczestniczące w dyskusjach na tematy
polityczne w mediach społecznościowych głównie w serwisie Facebook. Stworzenie kompendium oraz przygotowanie zamachów zajęło mu – jak sam twierdzi – dziewięć lat; pięć lat poświęcił na gromadzenie funduszy, zaś trzy lata pisał oraz zajmował się organizacją
zamachu. O niezachwianej konsekwencji i ogromie pracy świadczą
również poniesione koszty przygotowania zamachu: 317 500 euro102.
W kompendium systematycznie i szczegółowo zreferował swoje
poglądy oraz uzasadniał dokonane przez siebie czyny. Za swoich
wrogów uznaje kulturowych marksistów, którzy w jego opinii są
zdrajcami i powinni zostać zgładzeni lub osądzeni „w nowym procesie norymberskim”103. Podzielił ich na kategorie A, B, C i D w zależności od potencjalnej siły ich wpływu na społeczeństwo i polity99

A Handbook for Volunteers of the Irish Republican Army, General
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100
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102
A. Breivik (A. Berwick), 2083: A European Declaration of Independence, Londyn 2011, s. 8.
103
Tamże, s. 805, 930, 1128.

274

kę, co jest swoistą miara szkodliwości104. Do kategorii A należą
liderzy polityczni, medialni, a także postaci brylujące w sferze gospodarki i kultury. Ich liczebność ocenia A. Breivik na dziesięciu na
milion obywateli. Na kategorię B składają się nie pierwszoplanowi
politycy – działacze partii zasiadających w Europarlamencie, dziennikarze, wydawcy oraz wykładowcy uniwersyteccy; jest ich około
tysiąca na każdy milion mieszkańców Unii Europejskiej. A. Breivik
przewiduje dla nich karę śmierci oraz przepadek ich mienia. Do
przedostatniej, liczącej dziesięć tysięcy na milion obywateli kategorii C zdrajców należą nieposiadający wpływów politycznych, jednak
zachęcający swoją aktywną postawą zdrajców typu A i B. Zasługują
oni wedle A. Breivika na kary pozbawienia wolności. Zdrajcy typu
D, najliczniejsi (około 20-30 tysięcy na milion), są to raczej zwykli
obywatele, bez jakiegokolwiek wpływu, jednak przekonani do ideologii multikulturalizmu; A. Breivik nie przewiduje dla nich żadnych sankcji105. Uważa, iż wprowadzenie Europy na tory deislamizacji może wymagać zgładzenia od 45 tysięcy do miliona kulturowych marksistów106. Przemoc, której się dopuścił A. Breivik objaśnia wykorzystaniem prawa do samoobrony oraz wyborem mniejszego zła. Warto podkreślić, że przyznał się on do czynu, lecz nie do
winy argumentując, iż podjął działanie w stanie wyższej konieczności, co wyłącza odpowiedzialność karną (iusnecessitatis); podczas
procesu określił dokonany przez siebie akt jako „przerażający, lecz
konieczny” (horrific but neccessary)107. Mniejsze zło w rozumieniu
A. Breivika oznacza, że lepiej wydać na rzeź tysiące, niżby miały
zginąć miliony niewinnych108, a także, że:
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[…] są bowiem sytuacje, w których okrucieństwo jest niezbędne i odmowa działania z okrucieństwem stanowi zdradę wobec
ludzi, których pragniesz chronić109.
A. Breivik dokonuje apoteozy terroryzmu, przemocy, zbrodni
jako skutecznego narzędzia komunikowania politycznego z opinią
publiczną:
Jeśli już zdecydujesz się uderzyć, lepiej zamordować zbyt wielu, niż zbyt mało; w ostatnim przypadku ryzykujesz redukcję tak pożądanego ideologicznego oddziaływania ataku110.
Jako egzemplifikacja może posłużyć również postać i dzieło
Dawida Wulstana Myatta, filozofa, byłego neonazisty i byłego
muzułmanina, autora podręcznika A Practical Guide to The Strategy
and Tactics of Revolution, który miał jakoby zainspirować Dawida
Copelanda członka organizacji Combat 18 do podłożenia w 1999
roku bomby w zamieszkałej przez imigrantów londyńskiej dzielnicy
Brixton. Zachęca on w swoim przewodniku do podejmowania czterech następujących typów działań: zabójstwa obejmujące zwykłych
przeciwników politycznych, np. działaczy komunistycznych (softtargets), jak też osób publicznych (hard targets), ataki bombowe
(przy czym nie wyklucza ofiar cywilnych) oraz sabotaż szeroko
pojętej infrastruktury (dróg, komunikacji, instytucji medialnych,
energetycznych, biznesowych i finansowych)111.
W innych licznych wydawnictwach ideologiczno - propagandowych skrajnej prawicy nie odnajdujemy pochwały przemocy politycznej podanej bezpośrednio. Na przykład u słynnego Corneliu Zelea Codreanu, twórcy Legionu Archanioła Michała oraz Żelaznej
Gwardii nie dostrzegamy gloryfikacji przemocy politycznej wobec
wrogów, wiele jest natomiast ogólników o walce, ofiarności, silnej
109
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woli i niezłomności, jednakże brak jest mowy o przemocy wprost czy
jej usprawiedliwianiu. Podobnie u Dereka Hollanda112, a także u
Juliusza Evoli113 – brak akcentów gloryfikacji przemocy politycznej.
Warto również zasygnalizować najnowsze zjawisko – prężnie
rozwijający się i zyskujący coraz większą popularność – w tym i w
Polsce – ruch libertariański (szeroko pojmowany). Jego obecność
szczególnie zaznacza się w Internecie. Ograniczone miejsce niestety
nie pozwala na szczegółową analizę tego jakże ciekawego politycznie i intelektualnie zjawiska, podane zostaną zatem charakterystyczne sposoby, na jakie gloryfikacja przemocy odbywa się w tym nurcie
ideologicznym (Uwaga! Wypowiedzi te przez licznych libertarian
uznawane są za skrajne i nie korespondujące z ich poglądami):
Osoby i grupy osób, które zdobywały własność oszustwem, układami z obecnym państwem i PRL-em – do likwidacji wraz z potomstwem. Osoby które wykorzystywały państwo do niszczenia innych –
zlikwidować wraz z potomstwem. Własność kolektywną i mienie pozostawione sprzedać z licytacji.Bardziej moralnie się nie da114.
A jak nie masz pieniędzy a chcesz pomóc, to: Możesz odjebać kilku podludzi z ABW hery czy innej razwiedki. Możesz wysadzić kilka
zbędnych urzędów. Możesz ostrzelać z granatów sejm, pałac prezydencki, tvn lub inny obiekt. Możesz odjebać trochę rządzących polityków,
etatystycznych ekonomistów czy mainstreamowych dziennikarzy115.
Jeśli ktoś uzna, że lewactwo prowadzi niewypowiedzianą wojnę z nim, przy pomocy kłamstwa i bez żadnych zasad, to ma prawo
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uznać, że każdy zorganizowany lewak to wróg. Tak jak żołnierz w
mundurze. Więc może go zabić i nie łamie NAP116.
Wracając do wpływu na politykę to miałbym go, gdyby podobnie myślący jak ja byli zorganizowani, uzbrojeni i stanowili
>0.5% populacji na danym terenie. Przy typowym rozkładzie cech
populacji, wybilibyśmy wszystkich zamordystów wraz z potomstwem
eliminując ich DNA z puli genów na danym terenie, przy braku
udziału neutralnej reszty. Jest to jedyna skuteczna i sprawdzona
metoda uprawiania polityki wolnościowej, wprowadzona w Europie
przez pra-Węgrów pod wodzą Attyli117.
Jedynym ludzkim uczuciem obecnych polityków jest strach.
Serio. Władza tak naprawdę boi się jednego, że ktoś zabije polityka i
będzie niezidentyfikowany, a tym samym pozostanie bezkarny. Bo
będą naśladowcy, a potem nie da się tego łatwo zatrzymać. Lepszą
rzeczą od zabijania polityków jest zabijanie ich bliskich118.
Podobne zabiegi retoryczne odnajdujemy w swoistej kulturze
popularnej libertarian. Funkcjonuje powszechnie pojęcie „Dnia Sznura”
– dnia w którym funkcjonariusze aparatów państw, kulturowi marksiści,
czy „lewacy” zostaną w toku działań rewolucyjnych rozliczeni w sposób jaki sugeruje nazwa wydarzenia119. Jest ono tożsame z pojęciem
„Operacja Bielik”120, przy czym pierwsze z nich należy do słownika
ekstremalnego nurtu libertarian, a drugie – równie ekstremalnego narodowców. Podkreślić należy, że zacytowane powyższe wypowiedzi
mogą mieć charakter gry intelektualnej, ironii wobec marksizmu i jego
mutacji (głównego ideologicznego wroga libertarian) oraz przewrotnego nawiązania do rewolucji październikowej.
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Również w doktrynie rzymskokatolickiej pojawiały koncepcje
przemoc polityczną gloryfikujące, widzące w niej jedyny i najskuteczniejszy sposób realizacji dalekosiężnych celów politycznej, realizacji woli Bożej i ziszczenia się państwa Bożego na ziemi. Najbardziej widoczna koncepcja taka jest w myśli Bernarda z Clairvaux żyjącego na przełomie XI i XII wieku teologa i filozofa zwany Doktorem Miodopłynnym (łac. Doctor Mellifluus), mnicha zakonu cystersów. To wówczas w cieniu oczekiwania na rychły koniec
dziejów zrodziła się idea mnichów-rycerzy. Bernard z Clairvaux jest
twórcą koncepcji i zdecydowanym zwolennikiem chrześcijaństwa
wojującego:
Jesteśmy tu niczym wojownicy pod namiotem starający się
zdobyć przemocą niebo, a żywot człowieka na ziemi jest jak żywot
żołnierza121.
Wszystko co przeciwstawia się wierze lub staje na drodze kościoła darzy Bernard zapiekłą nienawiścią, wrogowie chrześcijaństwa nie zasługują jego zdaniem na miłosierdzie, a na pogardę i
śmierć, bowiem stanowią zagrożenie dla nieśmiertelnych chrześcijańskich dusz:
[…] lepiej uderzyć w nich mieczem, niż pozwolić, by wciągnęli liczne dusze w swój błąd. Należy ich spalić, ale tak, by nikt nie
widział jak idą bez lęku na śmierć, wspiera ich bowiem diabeł122 […]
Zabijajcie! I sami dajcie się zabić, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Uczyńcie to dla Chrystusa, gdyż śmierć zadana i przyjęta dla Chrystusa nie ma w sobie z jednej strony niczego zbrodniczego, z drugiej
zaś zasługuje na wielką chwałę. Zabić nieprzyjaciela za Chrystusa to
zyskać go dla Chrystusa, umrzeć za Chrystusa to zyskać Chrystusa
sobie. […] Żołnierz Chrystusowy, powiadam, zabija ze spokojnym
sercem, a z jeszcze spokojniejszym umiera. […] Kiedy zabija czyniącego zło, nie jest zabójcą, lecz śmiałbym powiedzieć, „złobójcą”.
[…] Nie należałoby zabijać pogan, gdyby można było w jakiś inny
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sposób przeszkodzić im w zbytnim niepokojeniu i uciskaniu wiernych. Ale na razie najlepszym rozwiązaniem jest zabijanie123.
Krucjaty usuwają niewiernych, ale także przekształcają rycerstwo w anielską milicją – milicję modlitwy i milicję miecza. Pierwsi
byli templariusze, następnie szpitalnicy. W zakonie templariuszy,
czy rycerzy maltańskich brak było potępienia przemocy militarnej.
Uczestnictwo w krucjatach – oczyszczało z grzechów i przybliżało
zbawienie124. Takie rozwiązania przyjął nie tylko rzymski katolicyzm, lecz również prawosławie w postaci Akritai – wojownikówbohaterów strzegących granic Cesarstwa Bizantyńskiego, czy islam
tworząc Ribat – twierdze strzeżone przez mistycznych wojowników.
Godzi się napomknąć o gloryfikacji przemocy politycznej w
literaturze pięknej. Jak dotąd brakuje niestety systematycznego studium tego zagadnienia, tak na obszarze teorii literatury, jak politologii czy socjologii. Zjawisko to odnajdujemy na przykład u wybitnego poety Adama Mickiewicza, który w utworze pt. Litania Pielgrzymska modli się:
O wojnę powszechną za wolność ludów Prosimy Cię, Panie,
[…]
O śmierć szczęśliwą na polu bitwy Prosimy Cię, Panie, […]125
Także w znanej powszechnie Odzie do młodości, A. Mickiewicz explicite serwuje hasło jakobińskie: gwałt niech się gwałtem
odciska.
Równie poetycko rzecz ujmuje Fryderyk Nietzsche:
[…] powracają ku niewinności sumienia drapieżców, jako radosne potwory; które może po okropnym szeregu mordów, podpaleń,
zgwałceń i znęcań się odchodzą z junactwem i równowagą duchową,
jakby spełnili jeno psotę uczniacką, w przekonaniu, że poeci znów na
długo będą mieli co opiewać i sławić. Na dnie wszystkich tych ras
123
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dostojnych nie należy przeoczać drapieżcy, tej wspaniałej, za zdobyczą i zwycięstwem lubieżnie węszącej, płowej bestii. […] Rzymska,
arabska, germańska, japońska szlachta, homerowscy bohaterowie,
skandynawscy wikingowie – wszyscy jednako tę czuli potrzebę. To
właśnie rasy dostojne pozostawiły pojęcie „barbarzyńca” na wszystkich śladach swojego pochodu. Jeszcze najwyższa ich kultura zdradza świadomość tego i nawet dumę […]. Ta śmiałość ras dostojnych,
szalona, niedorzeczna, nagła w swym wyjawie, ta nieobliczalność,
wprost nieprawdopodobność jej przedsięwzięć, […] jej obojętność i
pogarda dla bezpieczeństwa, ciała, życia, wygody, jej przerażająca
radość i głęboka rozkosz w wszelkim niszczeniu, we wszystkich uciechach zwycięstwa i okrucieństwa – wszystko to składało się dla cierpiących z powodu tego na obraz „barbarzyńcy”, „złego wroga”, coś
jakby „Gota”, „Wandala”126.
Filozof uznaje przemoc za immanentny element ludzkiej natury, więcej nawet: cechę ujawniającą się tylko u elit. To ekstremum,
bowiem przemoc dla F. Nietzschego nie musi być funkcjonalna –
jest ona li tylko epifenomenem witalności takich jednostek; wpisuje
się w darwinowską walkę o byt i dlatego jest ona zarówno konieczna, jak i usprawiedliwiona.
Jednym ze skrajnie gloryfikującym przemoc dzieł jest nieznane szerszej publiczności dzieło amerykańskiego pisarza Vita Keymara Atlantyda Remake (Powtórka Atlantydy)127. Powieść utrzymana jest w formie emocjonującego reportażu o zaplanowanej i konsekwentnie zrealizowanej zagładzie ziemskiej cywilizacji. Sprawca i
jednocześnie jeden z głównych bohaterów Max Zazzo działa powodowany przekonaniem o narastającej moralnej degeneracji gatunku
ludzkiego i fiasku cywilizacji technologicznej. Kierowana przezeń
organizacja rozpoczyna Apokalipsę wykorzystując w celu zgładzenia większej części gatunku ludzkiego posłusznych mu fanatycznych
oddziałów oraz broni biologicznej.
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Również w naukach społecznych natykamy się na rozważania uzasadniające zasadność, a nawet konieczność stosowania przemocy politycznej. Szczególne znaczenie dla rozwoju refleksji dotyczącej przemocy miał przełom XIX i XX wieku: dominowało wówczas tak zwane militarystyczne podejście w myśli społecznej. W tym
czasie powstało bowiem wiele obecnie zapomnianych, porzuconych
koncepcji jak na przykład „walki o przetrwanie”, „wojennego entuzjazmu” (Kriegsbegeisterung), superstratyfikacji, „instynktu walki”
(instinct of pugnacity), czy państwa zdobywczego (Erobererstaat)128. Analogiczne poglądy wyraża V. Pareto, podkreślając, że dzięki przemocy dokonuje się postęp, opierając swoje poglądy na analizie historycznych przypadków – wskazując, że przechodzenie pomiędzy formacjami społecznymi odbywało się nieodmiennie w drodze użycia siły129. Uważa, że przemoc może być eufunkcjonalna
stanowiąc czynnik zmiany, działając jako katalizator „postępu cywilizacyjnego”130. Konieczność występowania zjawiska przemocy w
społeczeństwie, podkreślał G. Simmel, uznawszy, że wyznacza ona
naturalny rytm dziejów:
[...] interes społeczeństwa wymaga, ażeby pokój i wojna zmieniały się w pewnym rytmicznym porządku. Odnosi się to zarówno do
wojen zewnętrznych, następujących po dłuższych okresach międzynarodowego pokoju, jak i do wojen wewnętrznych […]131.
Podobnie Ludwik Gumplowicz piewca swoistego „darwinizmu społecznego”. Siłą napędową ewolucji społecznej jest konflikt i
walka. Jest więc ona czymś dobrym – pcha ludzkość naprzód. Jest to
socjologia konfliktu i „walki ras”, L. Gumplowicz zakładał trwały
podział ludzkości na rasy i nieusuwalny konflikt pomiędzy nimi.
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S. Malešević, The Sociology of War and Violence, Cambridge University Press, Nowy Jork 2010, s. 17.
129
V. Pareto, The Mind and Society, t. IV, Johnatan Cape, Londyn 1935,
s. 1526.
130
Tenże, Uczucia i działania. Fragmenty socjologiczne, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 297, 303, 340.
131
G. Simmel, Jak utrzymują się formy społeczne, Polskie Towarzystwo
Nakładowe, Lwów 1904, s. 67.
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Dominującym uczucie pomiędzy rasami jest wrogość. Wojna stanowi prawo natury132.
Również w ramach teorii konfliktu grupowego rozpatruje się
przemoc jako źródło innowacji społecznych, szybki i skuteczny środek zmiany istniejącego porządku społeczno-politycznego133.
***
Nakreślony powyżej, wielowątkowy, odwołujący się do rozlicznych uzasadnień nurt radykalny znajduje się na krańcu kontinuum postaw wobec przemocy politycznej. W myśl logiki tego nurtu
polityka odbywa się – podobnie jak nurt makiaweliczny – poza
konwencjonalną moralnością, następuje jej odrzucenie. Przemoc
polityczna jest dopuszczalna we wszystkich przypadkach działań
politycznych, które prowadzą do założonego utopijnego lub narodowowyzwoleńczego celu. Najistotniejszym rysem tego typu postaw
jest przekonanie, że przemoc dobrze służy jakiemuś wyższemu celowi: zmianie społecznej, politycznej, ekonomicznej. Jest ona konieczna dla wprowadzenia pozytywnych zmian społecznych, politycznych i ekonomicznych. Jest czynnikiem rozwoju społecznego i
właściwie zastosowana jest eufunkcjonalna, a więc nie tylko dopuszczalna moralnie, ale i dobra.
Przeprowadzone rozważania nasuwają ważny wniosek, jeśli
nasza uwaga skupi się na chronologii pojawiania się poszczególnych
nurtów i myślicieli. Lewicowa myśli utopijna silna zarówno słowem,
jak i czynem w XIX i XX wieku skompromitowała się, straciła impet, nie inspiruje już i nie porywa czyniąc z urzeczonych nią swoich
żołnierzy, czy kapłanów. Równolegle dostrzegamy inną prawidłowość: wielu badaczy obok fenomenu zorganizowanych grup terrorystycznych odkrywa i skrupulatnie bada rosnące znaczenie samotnych
wilków (lonewolfs), nazywanych także terrorystami indywidualnymi, podejmującymi tak zwany opór bez przywódców (leader lessresistance)134. Co znamienne nazwę „samotny wilk” wprowadzili zwo132

J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2002, s. 315, 370.
133
K. W. Grundy, M. A. Weinstein, dz. cyt., s. 21.
134
R. A. Hudson, The Sociology and Psychology of Terrorism: Who Becomes a Terrorist and Why?, Federal Research Division, Library of Congress, Waszyngton 1997.
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lennicy skrajnej prawicy i białej supremacji Tom Metzger oraz Alex
Curtis, którzy w celach propagandowych spopularyzowali ów termin
w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Przyjęło go i posługuje się
nim środowisko akademickie135, zaś jest on ściśle związany właśnie
z terroryzmem prawicowym. Przywołajmy największy z takich zamachów: przeprowadzony przez A. B. Breivika. W tym kontekście
należy podjąć refleksję czy jest to jednostkowa anomalia czy też
pewien znamienny fakt wieszczący, że sorokinowskie wahadło historii podąża obecnie w drugą stronę, ku prawicy politycznej?
Streszczenie:
Podjęto próbę identyfikacji, charakterystyki i taksonomii nurtów ideologicznych i doktrynalnych myśli politycznej oferującej
uzasadnienia przemocy jako środka oddziaływania na politykę. W
toku studiów literatury źródłowej wyodrębniono dwa nurty: nurt
utopijny, który dokonuje legitymizacji przemocy politycznej pod
hasłem naprawy i przebudowy świata, a w efekcie osiągnięcia upragnionego ładu społecznego oraz nurt wyzwoleńczy, gdzie za wystarczające usprawiedliwienie przemocy uznaje się pragnienie ucieczki
spod opresji obcego państwa. W taksonomii wzięto również pod
uwagę klasyczny (choć już mocno nieaktualny, lecz wciąż wartościowy heurystycznie) podział prawica-lewica.
Słowa kluczowe: przemoc w polityce, terroryzm, socjologia
przemocy, oceny moralne przemocy politycznej
Summary:
The intercessors of political violence. Taxonomy
This article is an attempt to identification, evaluation and taxonomy of ideological and doctrinal concepts of political thought
offering justifications of violence as a mean to influence policy. Two
currents were revealed. The first is utopian, which seeks the legitimacy of political violence under the slogan of repair and reconstruction of the world and ultimately achieve the desired social order. The
second current can be called liberating, where sufficient justifica135

E. Bakker, B. de Graaf, Preventing Lone Wolf Terrorism: some CT
Approaches Addressed, „Perspectives on Terrorism”, 2011, 5(5-6), s. 43-50.
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tion for violence is a desire to escape from the oppression of a foreign state. The taxonomy was also taken into account classic (though
already out of date, but still valuable heuristically) right-left divide.
Keywords: violence in politics, terrorism, sociology of violence, moral evaluations of political violence
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Marta Chmielewska, Irmina Denysiuk

Zarządzanie kryzysowe w aspekcie ochrony ludności wobec
zagrożeń powodowanych przez siły natury
Wprowadzenie
Do najważniejszych funkcji każdego państwa należy zaliczyć
zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom1, zagwarantowanie niepodległości, suwerenności i nienaruszalności granic kraju2 oraz ochrona środowiska naturalnego i stworzenie systemu ochrony infrastruktury krytycznej. Władze każdego kraju powinny dysponować zasobami i zdolnościami zapobiegania różnorakim zagrożeniom, przeciwdziałania ich
wystąpieniu, reagowania w sytuacji, gdy zagrożenie jednak wystąpi
oraz odtwarzania3 zniszczonych przez sytuację kryzysową obiektów
(elementów) infrastruktury.
Wspomniane zasoby i zdolności państwo musi być w stanie
użyć w dowolnym miejscu i czasie reagując na każdą sytuację kryzysową. Wszystkie wyspecjalizowane organizacje zaczynając od sił
zbrojnych przez straż pożarną, policję, wszelkie służby, straże i inspekcje oraz organizacje pozarządowe, na obywatelach kończąc nie
mogłyby jednak sprawnie funkcjonować bez właściwego zorganizowania ich działań. Do tej organizacji przeznaczone są organy decyzyjne, które zgodnie z ustalonym porządkiem prawnym tworzą i
1

Zapewnienie bezpieczeństwa jest podstawowym celem państwa polskiego, co określa art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę
środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz U z 1997 r., nr
78, poz. 483.
2
S. Koziej, J. Pawłowski, Podstawowe założenia polityki obronnej i strategii obronności Rzeczypospolitej Polskiej, „Wiedza Obronna” 1995, nr 3, s. 44.
3
Odtwarzanie rozumiane jest, jako zespół zaplanowanych działań mających na celu przywrócenie stanu sprzed pojawienia się sytuacji kryzysowych. Odbudowa jest końcową fazą cyklu zarządzania kryzysowego.
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koordynują zasady prowadzenia działań przez podmioty wykonawcze oraz odpowiadają za nie na wszystkich poziomach administracyjnych państwa.
Generalizując, z końcem XX wieku wyzwania i zagrożenia
środowiska bezpieczeństwa uległy przewartościowaniu, zmniejszyła
się groźba wybuchu wojny na wielką skale, a zwiększyło się prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych zjawisk o charakterze
niemilitarnym. Wśród nich katastrofy naturalne i awarie techniczne
powodują największe straty, zarówno wśród ludzi, jaki i w środowisku naturalnym, pozostawiając długotrwałe negatywne konsekwencje dla infrastruktury i gospodarki państwa. Umiejscowienie przyczyn powstawania sytuacji kryzysowych w głównej mierze w sferze
zagrożeń naturalnych sprawia, że podmioty systemu zarządzania
kryzysowego prowadzą swoje działania w bardzo trudnym środowisku. Wciąż poszerzający się zbiór zagrożeń niemilitarnych, potwierdza potrzebę podejmowania działań, których celem jest doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego (SZK) i ochrony ludności4.
Charakter obecnie występujących zagrożeń to jeden z głównych powodów wciąż rosnącego znaczenia zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Ze względu na zagrożenia niemilitarne,
zwłaszcza powodowane przez siły natury tak istotne jest posiadanie
przez państwo dobrze zorganizowanego system zarządzania kryzysowego, który tworzy możliwości sprawnej i skutecznej ochrony
osób i środowiska naturalnego. Możliwości te są tym większe, im
bardziej efektywnie zorganizowany jest w państwie system zarządzania kryzysowego. Efektywność tych systemów zależy między
innymi od posiadania skutecznych procedur, których realizacja
wspierana jest informatycznymi systemami zarządzania informacją.
Celem niniejszego artykułu jest wykazanie wiodącej roli systemu zarządzania kryzysowego w aspekcie ochrony ludności wobec
zagrożeń powodowanych przez siły natury.
Ze względu na złożoność badanej problematyki kluczowym okazało się określenie zakresu badań, a następnie rozwiązanie problemów
cząstkowych wyrażonych w postaci następujących pytań:
4

G. Sobolewski, D. Majchrzak, J. Solarz [red.] Podmioty wykonawcze
w zarządzaniu kryzysowym, Wyd. AON, Warszawa 2012, s. 6.
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1. Czym charakteryzują się zagrożenia powodowane przez siły natury?
2. Jakie zależności występują między systemem zarządzania
kryzysowego i ochroną ludności w Polsce?
3. Jakie działania należy podjąć, aby zintegrować przedsięwzięcia podejmowane w zakresie systemu zarządzania kryzysowego
i ochrony ludności?
Zagrożenia powodowane przez siły natury
Opis uwarunkowań zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych powodowanych przez siły natury celowo jest rozpocząć od jednego z najistotniejszych elementów środowiska bezpieczeństwa, jaki tworzą wyzwania i zagrożenia. Za
wyzwanie dla bezpieczeństwa uważa się sytuację nową i trudną, wymagającą reakcji i podjęcia stosownych działań. Wyzwanie może być
groźne lub zawierać pewien rodzaj zagrożenia, lecz nim być nie musi
– mogą z niego wynikać również szanse5. Za wyzwanie uznawana
jest jednak nie tylko sytuacja, ale już sama informacja o sytuacji,
która jeśli nie zostanie na czas odkryta i rozpoznana oraz jeśli w
stosunku do niej nie zostaną podjęte odpowiednio dobrane czynności
we właściwym czasie, miejscu i z zaangażowaniem odpowiedniego
potencjału mogą przeobrazić się w zagrożenie6. Wyzwanie jest zatem sygnałem do podjęcia stosownych działań, oznacza powstałą
nową sytuację, wymagającą od danego podmiotu sformułowania
odpowiedzi, najczęściej –wyrażeniu określonego stanowiska, artykułowaniu ostrzeżeń i przedstawieniu możliwości reagowania7. Zgodnie z zapisami Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej wyzwania bezpieczeństwa będą sytuacjami problemowymi generującymi dylematy decyzyjne, przed jakimi stoi podmiot w rozstrzyganiu spraw bezpieczeństwa. Niewłaściwie zaadre5

B. Balcerowicz, Pokój i „nie-pokój” na progu XXI wieku, Warszawa
2002, s. 185.
6
A. Glen, Podstawy poznawcze bezpieczeństwa powietrznego państwa,
Wyd. AON, Warszawa 2013, s. 70.
7
G. Sobolewski, Zarządzanie kryzysowe jako system przeciwdziałania
zagrożeniom, [w:] Zagrożenia kryzysowe, [red] G. Sobolewski, Wyd. AON,
Warszawa 2011, s. 26.
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sowane lub niepodjęte wyzwania bezpieczeństwa mogą w efekcie
przekształcić się w realne zagrożenia bezpieczeństwa. Szanse natomiast to niezależne od woli podmiotu okoliczności (zjawiska i procesy w środowisku bezpieczeństwa)sprzyjające realizacji interesów
oraz osiąganiu celów podmiotu w dziedzinie bezpieczeństwa8.
Z kolei zagrożenie najogólniej scharakteryzować można jako
jakieś zjawisko lub tylko dysproporcję w zasobach, które powodują
zaniepokojenie, obawy i lęk9. Zagrożenia to pośrednie lub bezpośrednie destrukcyjne oddziaływania na podmiot. To najbardziej klasyczny czynnik środowiska bezpieczeństwa. Rozróżnia się zagrożenia
potencjalne i realne; subiektywne i obiektywne; zewnętrzne i wewnętrzne; militarne i niemilitarne (polityczne, ekonomiczne, społeczne, informacyjne, ekologiczne, przyrodnicze itp.); kryzysowe i
wojenne, intencjonalne i przypadkowe (losowe). W opisie zagrożeń
intencjonalnych wyróżnić można cztery elementy: aktor, jego intencje, możliwości oraz czas na reakcję. Poziom zagrożenia wzrasta
wraz z narastaniem wrogości przeciwnika, rozwojem jego możliwości oraz skracaniem się czasu na reakcję10.
Zagrożenie może być ponadto rozumiane jako zjawisko, w
którym pojawia się prawdopodobieństwo powstania stanu niebezpiecznego dla otoczenia. Dlatego też zagrożenie może być bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia i rozwoju procesu zmiennego, który
w rezultacie może doprowadzić do zachwiania równowagi, powstania sytuacji kryzysowej, utraty możliwości kontroli nad przebiegiem
wydarzeń, co w rezultacie prowadzi do powstania kryzysu11. Zagrożenia z jakimi mamy do czynienia we współczesnym świecie charakteryzują się dużą dynamiką. Oznacza to, że muszą być systematycznie monitorowanie i analizowane.

8

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej,
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2013, s. 248.
9
R. Zięba, Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, [red.] R.
Zięba, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 25.
10
S. Koziej, Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu
XXI wieku, wyd. A. Marszałek, Warszawa 2008, s. 11.
11
Zagrożenia kryzysowe…, dz. cyt., s. 26.
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Podstawowe kategorie tj.: wyzwania12, szanse13 oraz zagrożenia najlepiej oddają możliwość scharakteryzowania środowiska bezpieczeństwa rozumianego jako wszelkie, zewnętrzne i wewnętrzne,
militarne i niemilitarne (polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, informacyjne itp.) warunki bezpieczeństwa, warunki realizacji
interesów danego podmiotu w dziedzinie bezpieczeństwa i osiągania
ustalonych przezeń celów w tym zakresie14.
Z punktu widzenia poruszanej problematyki ważne jest zdefiniowane sytuacji kryzysowych powodowanych przez siły natury. W
literaturze przedmiotu badań nie dostrzeżono jednej, powszechnie
akceptowanej w środowisku naukowym definicji sytuacji kryzysowej. Różni autorzy zajmujący się tą problematyką różnie pojmują to
zjawisko. Słowo sytuacja wywodzi się od łacińskiego situere –
umieszczać i oznacza ogół warunków, w których coś się dzieje, położenie w jakim ktoś się znajduje15. Analiza indukcyjna pozwala
dotrzeć do faktów w badanej rzeczywistości prawnej sytuacji kryzysowych, której najważniejszą częścią jest Ustawa o zarządzaniu
kryzysowym. Autorzy tej ustawy uznają, że sytuacja kryzysowa to
sytuacja wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi,
mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znacz12

Wyzwanie są to dylematy, przed jakimi stoi podmiot (społeczność
międzynarodowa bądź państwo) w rozstrzyganiu spraw dotyczących bezpieczeństwa. Często generowane są przez partnerów i sojuszników, którzy
prezentują pewne oczekiwania, windują standardy obowiązujące w sojuszach lub koalicjach. Wyzwania mogą być podjęte lub zignorowane, podjęcie ich łączy się z koniecznością wysiłków i poniesienia pewnych kosztów,
co stwarza z kolei dodatkowe szanse w przyszłości, S. Koziej, Między piekłem a rajem…, dz. cyt., s. 11.
13
Szansa jest to prawdopodobieństwo, możliwość, sposobność, okazja,
osiągnięcia czegoś przy wykorzystaniu sił sprawczych i zdolności będących
w dyspozycji. To okoliczności sprzyjające realizacji interesów oraz osiąganiu celów. Generowane są głównie przez neutralne podmioty otoczenia
bezpieczeństwa. Mają zazwyczaj charakter szybko przemijający, S. Koziej,
Między piekłem a rajem…, dz. cyt., s. 11.
14
S. Koziej, Strategiczne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego w okresie po zimnowojennym (skrypt internetowy), Warszawa Ursynów 2010.
15
Nowy słownik wyrazów obcych i trudnych, Wyd. Martel, Kalisz 2007.
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ne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji
publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków16. Zaczerpnięta ze źródła prawa definicja jest definicją nominalną (a nie realną), obarczoną wieloma wadami, co uniemożliwia wykorzystanie tej definicji w procesie dalszych badań. Sytuacja kryzysowa tworzy istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, mienia lub
środowiska oraz narusza więzi społeczne, przy poważnym ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych. Sytuacji kryzysowych nie da się wyeliminować zupełnie, można je natomiast ograniczać i minimalizować ich skutki. Trzeba pamiętać, że kryzys jest
elementem, punktem kulminacyjnym sytuacji kryzysowej17. Jest
więc on skutkiem dłuższego procesu zmian. Należy podkreślić jednak, że aby doszło do sytuacji kryzysowej muszą wystąpić czynniki
zewnętrzne lub wewnętrzne, które zakłócają normalne funkcjonowanie rozpatrywanego podmiotu, wprowadzając podmiot ten w niebezpieczne położenie. Podczas sytuacji kryzysowych zachodzi potrzeba podjęcia nadzwyczajnych działań.
Przeprowadzona analiza słowotwórcza i indukcyjna terminu
sytuacji kryzysowej upoważnia autorów do zdefiniowania sytuacji
kryzysowej powodowanej przez siły natury. Zatem za sytuację kryzysową powodowaną przez siły natury uznano ogół organicznych i
nieorganicznych warunków naturalnych rozstrzygających o stanie
zakłócenia normalnego funkcjonowania zagrożonego podmiotu,
wprowadzających społeczeństwo w niebezpieczne położenie przez
istotne naruszenie struktury administracji państwowej danego szczebla administracyjnego lub jej elementarnych funkcji. Naruszenie to
w sposób pośredni lub bezpośredni doprowadza do zachwiania równowagi funkcjonowania i powstania nieakceptowalnego poziomu
zagrożenia podstawowych wartości, interesów oraz celów zagrożonego podmiotu.
Do zagrożeń wpływających na wystąpienie sytuacji kryzysowych powodowanych bezpośrednio przez siły natury (organiczne
16

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o Zarządzaniu kryzysowym, art.3,
Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.
17
W. Kitler, Istota zarządzania kryzysowego, [w:] System reagowania kryzysowego, [red.] J. Gryz, W. Kitler, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2007, s. 9–23.
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lub nieorganiczne) należy zaliczyć: powódź, silne mrozy i intensywne opady śniegu, huragany, osuwiska, susze, epidemie, epizootie
oraz epifitozy. Do wymienionych zagrożeń powodowanych przez
siły natury należałoby dodać wyładowania atmosferyczne, które w
rozumieniu bezpieczeństwa całego kraju są małe, natomiast w środowisku lokalnym mogą przyczynić się do znacznych strat, zwłaszcza w połączeniu z innym zagrożeniem np. suszą, silnym wiatrem.
Wśród współczesnych katastrof naturalnych powodowanych
przez siły natury powódź jest najpowszechniej występującym zagrożeniem w Polsce. Powódź to zjawisko przyrodnicze o gwałtownym
charakterze, trudne do przewidzenia oraz występujące nieregularne.
Wezbranie nabiera cech powodzi w momencie, gdy […] woda po
przekroczeniu stanu brzegowego lub poziomu korony wałów ochronnych zalewa doliny rzeczne lub tereny depresyjne, a przez to powoduje zniszczenia oraz straty finansowe i pozaekonomiczne18. W art. 9
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne powódź zdefiniowana
jest jako takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach
wodnych, kanałach lub na morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia19. Z kolei w
Dyrektywie Parlamentu Europejskiego w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim powódź zdefiniowana została bardzo
krótko, jako czasowe pokrycie wodą terenu, który normalnie nie jest
pokryty wodą20. Dyrektywa ta wprowadza również pojęcie ryzyka
powodziowego oznaczającego kombinację prawdopodobieństwa
wystąpienia powodzi i związanych z powodzią potencjalnych negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej21. Rysunek 1 przedstawia mapę zagrożenia powodziowego Polski.
18

A. Ciepielowski, Charakterystyka zjawisk powodziowych w Polsce,
[w:] Ochrona przed powodzią, [red.] K. Mosiej, A. Ciepielowski, Wyd.
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, Falenty 2000, s. 15.
19
Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229.
20
Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania
nim, art. 2, Dz. U. L 288/27 z 2007 r.
21
Tamże.
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Z pojęciem powodzi nieodzownie wiążą się konwencjonalne
(umowne) stany. Stany umowne stosowane w systemie ochrony
przeciwpowodziowej to stan ostrzegawczy i stan alarmowy. Oba te
stany ustala się na podstawie prowadzonych na wodowiskach obserwacji stanu wody, koryt rzek oraz stopnia zagospodarowania doliny rzecznej22. Stan ostrzegawczy zwraca uwagę na zagrożenie powodziowe. Wraz z dojściem wody do stanu ostrzegawczego należy
zwiększyć częstotliwość odczytów wodowskazów nawet do kilku
razy dziennie, a dane niezwłocznie podawać do wiadomości pełniącego całodobowy dyżur Centrum Zarządzania Kryzysowego. Stan
alarmowy jest to przekroczenie poziomu wody brzegowej, co za tym
idzie oznacza realne zagrożenie powodzią. W tej sytuacji należy
odczytywać stan wody co jedną lub dwie godziny oraz niezwłocznie
przekazywać dane do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Przekroczenie stanu alarmowego jest sygnałem do zarządzenia alarmu powodziowego23. Stopień ryzyka powodziowego na terenie kraju jest
różny, determinują go m.in. gęstość zaludnienia, sposób użytkowania dolin rzecznych i terenów zalewowych, infrastruktura techniczna, komunikacyjna itp.

22

M. Chmielewska, I Denysiuk Województwo w systemie ochrony przeciwpowodziowej [w:] Zarządzanie kryzysowe [red.] G. Sobolewski, D.
Majchrzak, Wyd. AON, Warszawa 2012, s. 170.
23
T. Jarzębińska, Zagrożenia powodziowe, [w:] S. Bednarczyk, T. Jarzębińska, S. Mackiewicz, E. Wołoszyn, Vademecum ochrony przeciwpowodziowej, Wyd. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Gdańsk 2006, s.
11–12.
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Rysunek 1. Zagrożenie powodziowe w Polsce

Skala zagrożeń
Bardzo małe
Małe
Duże
Bardzo duże
Obszary najbardziej nawiedzane przez powodzie roztopowe
Obszary najbardziej nawiedzane przez powodzie opadowe
Obszary najbardziej nawiedzane przez powodzie spowodowane
krótkotrwałymi deszczami nawalnymi

Źródło: J. Żelazo, Problemy ochrony
http//www.wyklad/j.zelazo.pps [11.02.2016].

przed

powodzią,

W literaturze występują różne rodzaje klasyfikacji powodzi, z
których na uwagę zasługują m.in.:
• ze względu na zasięg można wyróżnić powodzie: lokalne,
obejmujące swoim zasięgiem małe obszary; regionalne, obejmujące
zasięgiem jeden region hydrograficzny; krajowe, obejmujące swym
zasięgiem kilka regionów hydrograficznych;
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• ze względu na wielkość i poniesione straty można wyróżnić
powodzie: zwyczajne; wielkie; katastrofalne;
• ze względu na okres występowania można wyróżnić powodzie: letnie; wiosenne; zimowe; jesienne;
• ze względu na sposób powstania: naturalne; wywołane
czynnikami antropologicznymi, takimi jak niewłaściwe gospodarowanie wodami, awarie celowe (działalność ludzka) i losowe budowli
wodnych czy zalewy sterowane.
• ze względu na genezę powstania wyróżnić można powodzie:
opadowe; roztopowe; sztormowe; zatorowe.
Wszystkie te kryteria mogą się wzajemnie przenikać. Oznacza
to, że powódź powstała w wyniku nawalnego opadu ze względu na
kryterium zasięgu będzie oceniona jako lokalna może być katastrofalna ze względu na wielkość zniszczeń. Dodatkowo należy ocenić
powódź powstałą na skutek nawalnego opadu jako powódź powstałą
w sposób naturalny24.
Z kolei silny mróz to naturalne zjawisko atmosferyczne, kiedy maksymalna temperatura w ciągu doby nie przekracza -20ºC25,
występuje w okresie zimy, mrozy sporadycznie zdarzają się późną
jesienią. W aspekcie społecznym natomiast o silnych mrozach mówi
się wówczas, gdy chłód staje się przyczyną śmierci ludzi i/lub powoduje znaczne straty materialne. Należy podkreślić, że silny wiatr
w połączeniu z temperaturą nieco poniżej 0°C może mieć taki sam
skutek, jak stojące powietrze o temperaturze poniżej -30° C. Intensywne opady śniegu to takie, gdy opady występują na rozległych
obszarach i trwają przez kilka dni. Intensywne opady śniegu w połączeniu z wiatrami mogą powodować zaspy śnieżne. Opady i zamiecie śnieżne w połączeniu z gwałtownymi skokami temperatury, powodują oblodzenia, co jest dość dużym zagrożeniem dla napowietrznych linii przesyłowych oraz linii łączności26.
24

Szerzej: M. Chmielewska, Prawno organizacyjne uwarunkowania
ochrony przeciwpowodziowej w województwie, „Zeszyty Doktoranckie”, nr
2(3) 2012, Wyd. AON, Warszawa 2012, s. 179–182.
25
Zgodnie z definicją IMGW.
26
W. Lidwa, W. Krzeszowski, W. Więcek, Zarządzanie w sytuacjach
kryzysowych, Wyd. AON, Warszawa 2010, s. 10.
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Kolejną grupą zagrożeń jest występowanie silnych wiatrów.
Silne wiatry są następstwem dużego gradientu spadku lub wzrostu
ciśnienia atmosferycznego. Huragan to wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody27 powstający nagle, w związku z czym jest zjawiskiem bardzo trudnym
do przewidzenia. Tornada to zjawiska objawiające się w postaci
bardzo gwałtownie wirującej kolumny powietrza, która posiada bezpośredni kontakt z powierzchnią ziemi i podstawą chmur. Trąby
powietrzne powstają w Polsce stosunkowo rzadko, ale powodują
duże straty28. Strefa klimatu umiarkowanego, w której leży Polska,
jest narażona na występowanie wichur, czasem gwałtownych, związanych z ogólną cyrkulacją atmosfery w danej strefie szerokości
geograficznej, a także na powstawanie silnych wiatrów i tworzenie
się szczególnie niebezpiecznych trąb powietrznych. Nie ulega wątpliwości, że zjawiska silnych wiatrów i huraganów zaczynają dotykać Polskę w coraz większym stopniu, a tym samym stanowić coraz
większe zagrożenie. Zjawisko silnych wiatrów i huraganów staje się
coraz powszechniejsze w rejonach Europy Środkowej i Wschodniej,
w których do tej pory nie występowały, co ma związek ze stale
zmieniającym się klimatem.
Należy w tym miejscu dokonać identyfikacji rodzajów wiatru
i przytoczyć ich możliwe skutki. Wiatr gwałtowny (prędkość wiatru
62–74 km/h na wysokości 10 metrów) najczęściej powoduje łamanie
gałęzi drzew i utrudnia poruszanie się pod wiatr. Wichura (prędkość
wiatru 45–88km/h mierzona na wysokości 10 m.) powoduje uszkodzenia budynków, zrywa dachy, łamie całe drzewa. Silna wichura
(prędkość 89–102 km/h) może wyrywać drzewa z korzeniami, powoduje duże uszkodzenia budynków. Gwałtowana wichura (prędkość 103–117km/h) powoduje bardzo rozległe zniszczenia. Huraga-

27

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o Ubezpieczeniach upraw rolnych i
zwierząt gospodarskich, art. 3, ust. 2, pkt. 2, Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz.
1249 z późn. zm.
28
Szerzej: P. Cieślar, Zagrożenia klimatyczne, [w:] Ocena zagrożeń w
postaci klęsk żywiołowych, katastrof i awarii technicznych, kierownik zadania P. Cieślar, praca badawcza, AON, Warszawa 2012, s. 28–33.
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ny i trąby powietrzne powodują spustoszenie, często przyczyniają
się do śmierci osób i zwierząt29.
Osuwiska to nagłe przemieszczanie się wzdłuż powierzchni
poślizgu mas ziemnych, powierzchniowej zwietrzeliny i mas skalnych podłoża, które są powodowane przez siły natury lub działalność człowieka. Ruch taki zachodzi pod wpływem siły ciężkości.
Osuwiska należą do najbardziej groźnych zagrożeń geodynamicznych, często mających cechy klęski żywiołowej. Powstanie tego
typu zagrożenia jest silnie związane z klimatem, a zwłaszcza z opadami atmosferycznymi. Szczególnie da się to zauważyć w trakcie
„mokrych” lat lub gwałtownego topnienia pokrywy lodowej. Do
głównych przyczyn powstawania osuwisk należy zaliczyć spowodowany długotrwałymi opadami lub roztopami wzrost wilgotności
gruntu, trzęsienia ziemi, podcięcie, nadmierne obciążenie stoku, np.
przez zabudowę30.
Osuwiska występują na terenie całej Polski, natomiast ponad
95% występuje na obszarze Karpat. Rzadziej zjawiska te występują
na klifowym wybrzeżu Bałtyku, w pasie nizin Polski północnej i
środkowej, w pasie wyżyn Polski środkowej oraz w Sudetach. Rozwojowi zagrożeń związanych z osuwiskami sprzyja budowa geologiczna podłoża, rzeźba terenu, siła erozyjna rzek, ale także działalność człowieka i znaczne opady atmosferyczne.
Osuwiska mogą powodować bezpośrednie zagrożenie dla
ludzi, mienia, dospodarki i środowiska naturalnego. Skutkami tego
zagrożenia mogą być: bezpośrednie zagrożenia życia i zdrowia
ludności, uszkodzenia szklaków komunikacyjnych, zniszczenie lub
uszkodzenie budynków, zniszczenia w infrastrukturze wytwarzania,
przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, zniszczenia a nawet
degradacja środowiska naturalnego.
Susza jest długotrwałym okresem z brakiem opadów atmosferycznych lub z dużym ich niedoborem w stosunku ze średnimi wartościami wieloletnimi, przy wysokiej temperaturze oraz małej wil-

29

J. Wolanin, Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli, Wyd. DANMAR,
Warszawa 2005, s. 298.
30
Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego z 2012 r., s. 25.
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gotności powietrza31. Warto również zwrócić uwagę na zagrożenie
związane z pojęciem suszy jakim jest upał32. Wyróżnia się dwa typy
suszy: susza atmosferyczna33 i susza hydrologiczna34. Okresowe
występowanie susz atmosferycznych i będących ich następstwem
susz glebowych jest naturalną cechą klimatu w Polsce, statystycznie
taka sytuacja zdarza się raz na 4–7 lat.
Wysokie temperatury, wraz z brakiem opadów będą sprzyjać
powstawaniu przestrzennych pożarów lasów. Susza powoduje przesuszenie gleby, obniżenie poziomu wód podziemnych i zmniejszenie
przepływu wody w rzekach oraz zmniejszenie zasobów wody pitnej.
Niski poziom wód w ciekach wodnych, do których odprowadza się
ścieki może spowodować wysokie skażenie środowiska. Ponadto
susza może przyczynić się do zniszczenia lub znacznego zmniejszenia dochodów z produkcji rolnej, wzrostu cen artykułów spożywczych oraz powstania epidemii. Długotrwały upał może powodować
zniszczenia torów kolejowych, nawierzchni dróg wykonanych z
masy mineralno-bitumicznej, co w konsekwencji może doprowadzić
do katastrof komunikacyjnych. Susza może również zagrażać życiu i
zdrowi ludności35.
Wyładowania atmosferyczne to zjawisko polegające na wyładowaniu elektrycznym w atmosferze ziemskiej. Najczęściej występują
podczas burz. W wyniku uderzenia pioruna wyzwala się potężna energia. Do wystąpienia tego typu zagrożeń przyczynia się zmieniający się
klimat. Gwałtowne zjawiska meteorologiczne są bardzo trudne do
wcześniejszego wykrycia i precyzyjnego ustalenia miejsca, w którym
31

Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, [red.] B. PetrozolinSkowrońska, Wyd. PWN, Warszawa 1996,tom VI, s. 124.
32
Upał jest pojęciem meteorologicznym opisującym stan pogody, gdy
temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30°C oraz
utrzymuje się przez co najmniej kilka dni.
33
Susza atmosferyczna – wystąpienie długotrwałego niedoboru lub braku opadów w okresie wegetacyjnym.
34
Susza hydrologiczna – wystąpienie zmniejszenia odpływu wód gruntowych do wód powierzchniowych.
35
W. Lidwa, Zagrożenia mogące wywoływać sytuacje kryzysowe, [w:]
Narodowy system zarządzania kryzysowego, kierownik zadania W. Lidwa,
praca badawcza, AON, Warszawa 2012, s. 13–14.
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mogą wystąpić, ich zakresu, rozległości i intensywności, co jest warunkiem odpowiedniego (adekwatnego do sytuacji) reagowania. Gwałtowne zjawiska atmosferyczne mogą wystąpić na terenie całej Polski. W
ciągu roku w centralnej części kraju rejestruje się od 25 do 40 burz z
wyładowaniami. Burze trwają krótko – do czterech godzin, ale mogą
powodować znaczne zniszczenia w skali lokalnej36. Skutkami tego
rodzaju zagrożeń mogą być: utarta życia lub zdrowia, zniszczenie urządzeń elektrycznych, zniszczenie środowiska, zablokowanie szlaków
komunikacyjnych (powalone konary drzew), zniszczenie budynków
publicznych i prywatnych.
Do zagrożeń powodowanych przez nieorganiczne siły natury
należy dodać erupcje wulkanów i ruchy tektoniczne, jednak prawdopodobieństwo wystąpienia tego rodzaju zagrożeń w Polsce jest wyjątkowo rzadkie, a w przypadku erupcji wulkanów nieprawdopodobne, co pozwala na pominięcie tych zagrożeń w dalszej części
opracowania.
Głównym zagrożeniem powodowanym przez organiczne siły
natury jest epidemia, czyli wystąpienie na danym obszarze zakażeń
lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż
we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących37. Powstanie epidemii może
być spowodowane wystąpieniem wcześniej sytuacji kryzysowej
powodowanej nieorganicznymi siłami natury takich jak powódź czy
susza. Do pozostałych przyczyn powstania epidemii zaliczyć należy
nieświadome wprowadzenie czynnika patogennego (bakterie, wirusy), niezachowanie określonych wymogów sanitarno-higienicznych
weterynaryjnych, w wyniku chorób odzwierzęcych, masowe migracje czy bioterroryzm. Skutkami tego rodzaju zagrożeń mogą być:
bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób, okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się w tym przez granicę państwową,
utrudnienia w dostępie do żywności i wody pitnej, możliwa ko36

P. Cieślar, Zagrożenia klimatyczne, [w:] Ocena zagrożeń…, dz. cyt.,
s.33–34.
37
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o Zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, art. 2, pkt. 9, Dz. U. z 2008 r. Nr 234,
poz. 1570, z późn. zm.
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nieczność hospitalizacji/izolacji ludności, możliwość paniki wśród
ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego. Ponadto
mogą zdarzyć się zakłócenia w funkcjonowaniu gospodarki wynikające z nieobecności kadry przedsiębiorstw i instytucji, których
obiekty, urządzenia lub instalacje stanowią infrastrukturę krytyczną,
możliwy paraliż ekonomiczny, związany z izolacją znacznych terenów, blokadą w obrębie importu i eksportu towarów38.
Kolejnym zagrożeniem są epizootie i epifitozy. Epizootia to
występowanie na danym terenie w liczbie znacznie większej niż w
latach poprzednich zachorowań na chorobę zakaźną wśród zwierząt.
Z kolei epifitoza to masowe występowanie zachorowań roślin na
określonym terenie i w określonym czasie. Epizootie dzieli się na
zakaźne i niezakaźne. W przeważającej większości epizootie występują u jednego gatunku zwierząt, zdarza się jednak, że zachorowania
wśród jednego gatunku przenoszą się na inny. Choroby mogą przenosić się ze zwierząt wolno żyjących na zwierzęta hodowlane. Do
wystąpienia zjawiska epizootii przyczynia się wprowadzenie czynnika patogennego, który powoduje zakażenie poprzez nieprzestrzeganie przepisów higieny weterynaryjnej lub brak nadzoru weterynaryjnego. Natomiast epifitozy roślin mogą być powodowane przez
czynniki nieinfekcyjne atmosferyczne – jak opady, zbyt niska lub
zbyt wysoka temperatura, nieodpowiednia wilgotność powietrza,
niewystarczająca ilość światła, oraz czynniki glebowe. Choroby
roślin mogą powodować również czynniki infekcyjne – wirusy, bakterie, pasożyty, grzyby. Do głównych przyczyn powstawania chorób
roślin zalicza się świadome lub nieświadome stosowanie materiału
porażonego przy braku ochrony chemicznej roślin. Choroby zakaźne
zwierząt oraz choroby roślin mogą występować na terenie całego
kraju, szczególnie na terenach rolniczych.
Skutki wystąpienia tego typu zagrożeń mają bezpośredni
wpływ na ludzi, gospodarkę i środowisko. W wyniku powstania
chorób odzwierzęcych epizootie mogą powodować bezpośrednie
zagrożenie dla życia i zdrowia osób, konieczność hospitalizacji lub
izolacji. Oba zagrożenia mogą przyczynić się do utrudnionego dostępu do żywności (pochodzenia zwierzęcego i/lub roślinnego) i
38
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wzrostu jej cen, a w związku z tym powodować panikę wśród ludności. Zniszczenie upraw i/lub pomór zwierząt w gospodarstwach rolnych osłabi ekonomicznie przemysł spożywczy, natomiast długotrwałe choroby mogą doprowadzić do paraliżu ekonomicznego i
zakończyć się blokadą handlu wewnątrz unijnego i eksportu.
Pożar to niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego
nieprzeznaczonym. Z punktu widzenia gospodarki leśnej pożary zaliczane są do najpoważniejszych niebezpieczeństw zagrażających lasom. Podatność lasów na pożar zależy przede wszystkim od warunków pogodowych. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek
poniżej 28% znacznie zwiększa jej podatność na zapalenie39. Pożary
są najczęściej powodowane przez połączenie dwóch czynników naturalnych – suszy lub upałów i wyładowań atmosferycznych. Znacznie
rzadziej dochodzi do samozapaleń biologicznych. Pożary spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi mogą dotyczyć nie tylko lasów, ale również budynków. Miejscami szczególnie zagrożonymi
wystąpieniem pożarów są lasy jednorodne (zwłaszcza iglaste) zazwyczaj w okresie wiosennym i letnim, jednakże pożary mogą zdarzać się
na terenie całego kraju. Pożary mogą powodować bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi znajdujących się w pobliżu jego
wystąpienia. Ponadto bezpośrednim skutkiem pożarów są straty w
gospodarce leśnej, zniszczenia w infrastrukturze wytwarzania, przemysłu lub dystrybucji energii elektrycznej, a w skrajnych przypadkach
straty w dziedzictwie narodowym, możliwość zniszczenia krajobrazów kulturowych zaliczanych do zabytków nieruchomych.
Charakter obecnych zagrożeń jest jednym z głównych powodów zwiększenia znaczenia problematyki zarządzania kryzysowego.
Zagrożenia naturalne, spowodowane siłami natury są czynnikami
losowymi, bardzo dynamicznymi i złożonymi, występującymi zazwyczaj na znacznym obszarze. Wśród zagrożeń powodowanych
siłami natury największe niebezpieczeństwo na obszarze Polski stanowią powodzie, które występują w różnych porach roku. Można
jednak przypuszczać, że wraz z rozwojem cywilizacyjnym, wzrastać
będzie liczba zagrożeń dla człowieka. Coraz powszechniej można
zaobserwować zmiany klimatu przejawiające się gwałtownymi zja39
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wiskami przyrodniczymi, stwarzającymi zagrożenie w miejscach, w
których do tej pory nie występowały. Siły natury są zjawiskami nieobliczalnymi i trudnymi do przewidzenia, dlatego bardzo ważne jest
prognozowanie oraz zapobieganie ich wystąpieniu.
System zarządzanie kryzysowe a ochrona ludności
Ochrona ludności jest pojęciem szerokim, które bezpośrednio
łączy się i wynika z rozumianego w sposób dynamiczny terminu
bezpieczeństwo, a więc ujmującego go w sensie praktycznym.
Oznacza to, że bezpieczeństwo odnosi się do zapewniania możliwości nie tylko bytu niezakłóconego żadnymi zagrożeniami, ale przed
wszystkim przetrwania, rozwoju i zapewniana swobody realizacji
interesów uznawanych za żywotne, ważne i istotne. Istotnym w takim ujęciu pojmowania bezpieczeństwa jest zatem podmiot tego
bezpieczeństwa, który ma moc sprawczą podejmowania wyzwań,
przeciwstawiania się ryzykom i w konsekwencji redukowania zagrożeń, mogących godzić w jego interesy. Ochrona ludności może więc
być postrzegana jako jedno z narzędzi w rękach podmiotu, a właściwie wielu podmiotów, które służyć ma właśnie temu przeciwstawianiu się, zapobieganiu i zwalczaniu pojawiających się zagrożeń, bądź
podejmowaniu wyzwań, aby te, na skutek oddziaływania różnych sił
i układów tych sił (zewnętrznych i wewnętrznych) nie przekształciły
się w owe zagrożenia40.
Podmiotem ochrony ludności niewątpliwie jest człowiek, jako
jednostka, ale też grupa ludzi, społeczeństwo, obywatele. Dlatego
też ochrona ludności może być realizowana biorąc pod uwagę wielość różnorodnych sytuacji (np. stanu funkcjonowania państwa: pokoju, kryzysu i wojny) i otoczenie w jakim danym podmiot (jednostka, grupa, państwo) się znajduje. Prawdopodobnie stąd też jawi się
obecnie tak wiele interpretacji praktycznego zastosowania ochrony
ludności. Niewątpliwie, co należy stwierdzić z pełną stanowczością,
jej największą funkcją jest ratowanie ludności.

40

I. Denysiuk, Ochrona ludności, [w:] Ocena funkcjonowania systemu
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Polsce, praca naukowobadawcza nr II.1.29.1.0, kier. D. Majchrzak, AON, Warszawa 2016, s. 77.
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Ochrona ludności, jak już wcześniej wspomniano, realizowana może być i przede wszystkim powinna niezależnie od stanu, w
jakim funkcjonuje państwo i nie jest to jednoznaczne z konicznością
wprowadzania jednego ze stanów nadzwyczajnych (stanu klęski
żywiołowej, stanu wyjątkowego i wojennego). Zatem ochrona ta z
jednej strony jest realizowana poprzez ratownictwo (medyczne, specjalistyczne, wodne, górskie, inne) i wyspecjalizowane podmioty
tego ratownictwa (PRM, WOPR, GOPR, KSR-G, inne), ale także
poprzez rozumienie ratownictwa jako podejmowania czynności ratowania41.
Jednym z podsystemów systemu bezpieczeństwa narodowego
jest system zrządzania kryzysowego. Działania podejmowane w
ramach SZK realizowane są we wszystkich dających się wyróżnić
logicznie fazach związanych pośrednio, jak i bezpośrednio z wystąpieniem sytuacji kryzysowej. Oznacza to że podejmowane w ramach
zarządzania kryzysowego przedsięwzięcia odnieść można do czasu
przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej/kryzysu, właściwej sytuacji
kryzysowej/kryzysu – jej eskalacji oraz po jej ustaniu. Celem tego
systemu jest przede wszystkim oddziaływanie na szeroko pojmowane bezpieczeństwa, co należy rozumieć jako dynamiczne oddziaływanie (proces) na bezpieczeństwo państwa, jego gospodarkę, ludność, a także wszelkie inne elementy, które będą współprzyczyniać
się i współtworzyć to bezpieczeństwo. Celem zarządzania kryzysowego jest więc dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa także mieniu, środowisku naturalnemu, dziedzictwu narodowemu i infrastrukturze krytycznej państwa. Należy zatem stwierdzić, że system ten
całościowo podejmuję problematykę ochrony ludności (bezpiecznego jej bytowania, umożliwienia rozwoju), chroni bowiem także
wszystkie elementy, które oddziałują na społeczeństwo zarówno w
czasie normalnego funkcjonowania państwa, jak i na wypadek wy41

Czynność ratowania jest definiowana jako oddalenie jakiegoś niebezpieczeństwa, (...) zwłaszcza groźby śmierci lub zniszczenia. B. Michailuk,
System ochrony ludności w systemie bezpieczeństwa narodowego, [w:]
Korelacja systemu ochrony ludności z systemem zarządzania kryzysowego,
praca naukowo badawcza nr: II.1.8.2.0., kier. D. Majchrzak, AON, Warszawa 2016, s. 16. Za: Nowy słownik języka polskiego, PWN, Warszawa
2000, s. 415–416.
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stąpienia sytuacji o charakterze kryzysowym, powodowanych przez
siły natury bądź człowieka42.
System zarządzania kryzysowego w Polsce jest wieloszczeblowy i składa się z organów zarządzania kryzysowego, organów
opiniodawczo-doradczych właściwych w sprawach inicjowania i
koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania
kryzysowego oraz centrów zarządzania kryzysowego utrzymujących
24-godzinną gotowość do podjęcia działań, co zaprezentowano w
tabeli 143.
Tabela 1. Struktura organizacji zarządzania w sytuacjach kryzysowych powodowanych przez siły natury w Polsce
Element opiniodawczodoradczy

Szczebel
Administracyjny

Element
decyzyjny

Krajowy

Rada Ministrów

Rządowy Zespół
Zarządzania
Kryzysowego

Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa

Resortowy

Minister
kierujący
działem administracji
rządowej
Wojewoda

Zespół Zarządzania Kryzysowego (ministerstwa)

Centrum Zarządzania Kryzysowego
(ministerstwa)

Wojewódzki
Zespół
Zarządzania Kryzysowego
Powiatowy
Zespół Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego

Wojewódzki

Powiatowy

42

Starosta
powiatu

Element sztabowy

Powiatowe
Centrum Zarządzania
Kryzysowego

I. Denysiuk, Ochrona ludności…, dz. cyt., s. 78.
Warto wskazać, że system zarządzania kryzysowego jest najbardziej
rozbudowanym strukturalnie i organizacyjnie podsystemem systemu bezpieczeństwa narodowego, obok podsystemu obronnego państwa.
43
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Gminne (miejskie)
Centrum Zarządzania Kryzysowego
(jeśli zachodzi taka
potrzeba)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawy z dnia 26
kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Gminny

Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta

Gminny Zespół
Zarządzania
Kryzysowego

Zarządzanie kryzysowe ma szeroki zakres oddziaływania i zastosowania. Obszary z którymi jest utożsamiane zarządzanie kryzysowe, wynikają nie tylko z definicji ustawowej zarządzania kryzysowego i jej interpretacji, ale również z wszechstronnych i wielokierunkowo podejmowanych przedsięwzięć w ramach tegoż zarządzania. Zatem jest ono właściwym narzędziem w rękach podmiotów
administracji publicznej, które w ramach kierowania bezpieczeństwem narodowym realizują przedsięwzięcia zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy44. Zarządzanie kryzysowe zatem,
dzięki dużym możliwościom wykorzystania jego założeń i złożoności realizowanych w jego ramach działań, stanowi rozwiązanie na
wiele nieprzewidywalnych, często nieokreślonych i zaskakujących
zdarzeń o charakterze sytuacji kryzysowej bądź kryzysu, także będącymi następstwem zagrożeń powodowanych przez siły natury.
Istniejąca, klasyczna struktura zarządzania kryzysowego działa w złożonym, współzależnym środowisku, w którym wiele sytuacji
kryzysowych się przenika lub nakłada, a część z nich (zwłaszcza
sytuacje kryzysowe powodowane przez siły natury) występuje permanentnie. Dynamiczne zmiany zachodzące zarówno w środowisku
naturalnym, jak i w organizacji zarządzania kryzysowego wymuszają potrzebę zorganizowania działań w zakresie zarządzania kryzysowego, tak aby ich istotą było obniżenie ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowych, a w przypadku ich wystąpienia możliwie sprawne
i skuteczne przejęcie nad nimi kontroli i ograniczenie negatywnych
skutków. Za cel zarządzania kryzysowego uznaje się zapobieganie
sytuacjom stwarzającym zagrożenie. Przygotowanie systemu reagowania, a w chwili wystąpienia zagrożeń – sprawne reagowanie oraz
44

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. O zarządzaniu kryzysowym, dz.
cyt., art. 2.
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odbudowa po kryzysie, powrót do równowagi funkcjonowania45.W
ujęciu praktycznym zarządzanie kryzysowe ma zasadniczo na
celu zapewnienie bezpieczeństwa ludności, a co się z tym wiąże –
stworzenie warunków wszelkim podmiotom na określonym obszarze do rozwoju, uzyskanie „przewagi” nad zagrożeniami46. Tym
samym należy stwierdzić że bezpośrednio dotyczy on dbania
także o mienie, środowisko naturalne i obiekty, urządzenia, instalacje i usługi zaliczone do infrastruktury krytycznej.
W zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych powodowanych
przez siły natury wszystkie podejmowane decyzje obciążone są wyjątkową presją czasu, dlatego skuteczne zarządzanie wymaga posiadania odpowiednich zdolności zbierania i przetwarzania informacji
oraz przede wszystkim umiejętności i wiedzy personelu, a co za tym
idzie odpowiedniego podziału kompetencji. Wszystkie wymienione
zdolności powinny być gwarantem szybkiego reagowania na pojawiające się sytuacje kryzysowe. Konkludując, za misję zarządzania
w sytuacjach kryzysowych powodowanych przez siły natury należy
uznać kształtowanie bezpieczeństwa państwa (województwa, powiatu i gminy) poprzez wykorzystanie wiedzy i umiejętności personelu
oraz posiadanych zasobów i zdolności do zapobiegania przedmiotowym sytuacjom, przygotowania do ich wystąpienia, reagowania w
takcie ich wystąpienia oraz odtwarzanie normalnego stanu funkcjonowania państwa.
W niniejszym opracowaniu, uwzględniając dotychczasowe
rozważania i wnioski płynące z analizy pojęć sytuacji kryzysowej,
sytuacji kryzysowej powodowanej przez siły natury i zarządzania
kryzysowego oraz istoty rozpatrywanej problematyki przyjęto że
zarządzanie w sytuacjach kryzysowych powodowanych przez siły
natury: to działania administracji publicznej obejmujące planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolę wykonywane z zamiarem zapobiegania, przygotowania i reagowania w sposób sprawny w
razie wystąpienia naturalnych wyzwań i zagrożeń, które mogą spo45

G. Sobolewski, Siły zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym. Aspekt
narodowy i międzynarodowy, Wyd. AON, Warszawa 2013, s. 71.
46
W. Lidwa [red.], Zarządzanie kryzysowe. Podręcznik, Wyd. AON,
Warszawa 2015, s. 22.

310

wodować zakłócenie stabilności państwa, ograniczenie warunków
jego funkcjonowania, a tym samym sprzyjać utracie zdolności rozwoju, a nawet przetrwania oraz odbudowy po ich wystąpieniu.
Zarządzanie kryzysowe (zatem także zarządzanie w sytuacjach kryzysowych powodowanych przez siły natury) i dedykowany mu ustawowo zakres oddziaływania, realizowane jest w ujęciu
szerszym niż tylko kwestie ochrony ludności. Ochrona ludności jest
elementem (składową) zadań właściwych dla obrony cywilnej. Według zapisu art. 137 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP –
obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i
urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w
zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu
ich skutków47. Zatem ochrona ludności jest jedną z głównych części
działań wykonywanych w ramach zamierzeń obrony cywilnej, obok
ochrony dóbr kultury i współdziałania w zwalczaniu klęsk żywiołowych i usuwania ich skutków48.
Analiza definicji obrony cywilnej pozwala stwierdzić, że
ochrona ludności, pomimo, że jest terminem powszechnie stosowanym i rozumianym, nie stanowi wyodrębnionego prawnie stanu, i
nie powinna być postrzegane samodzielnie i rozdzielnie. Ta sytuacja, ale i potrzeby wynikające z dnia codziennego sprawiają, że w
literaturze przedmiotu autorzy urabiają, często wyłącznie intuicyjnie,
wiele definicji ochrony ludności49. Nie mniej jednak, również intu47

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 1967 r. Nr 44, poz. 220 ze zm., art. 137.
48
I. Denysiuk, System Zarządzania Kryzysowego jako instrument administracji publicznej w zakresie ochrony ludzi, mienia i środowiska, [w:]
Korelacja systemu ochrony ludności z systemem zarządzania kryzysowego,
praca naukowo-badawcza nr II.1.8.2.0, kier. D. Majchrzak, Wyd. AON,
Warszawa 2016, s. 32.
49
Zob. J. Zboina, K. Pastuszka, Znaczenie oceny zgodności dla ochrony
przeciwpożarowej i ochrony ludności, ,,Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”, nr 4/2012, s. 89, R. Radkowski, Krajowy System RatowniczoGaśniczy jako element organizacji ratownictwa i ochrony ludności w Polsce, ,,Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”, nr 14/2015, s. 39, J. Pilżys, Zarządzanie kryzysowe,

311

icyjnie można wyszczególnić zakres ochrony ludności. Jest on szeroki i powszechnie uznaje się, że obejmuje on całokształt działań
wszelkich podmiotów prawa państwowego, każdego w zależności od
jego statusu prawnego, zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwa, mienia, dóbr dziedzictwa narodowego i środowiska w obliczu klęsk i katastrof naturalnych oraz spowodowanych
przez człowieka, z wojną włącznie50.
Należy zauważyć, iż wielokrotnie obszar oddziaływania
ochrony ludności zostaje przewartościowany. Szczególnie warto
podkreślić, że zadania obrony cywilnej w tym ochrony ludności,
według zapisów Ustawy o Powszechnym obowiązku obrony RP polegają na zapewnianiu szeroko pojętej obrony przede wszystkim na
czas wojny, jedynie z możliwością współdziałania przy zdarzeniach
o charakterze kryzysowym. Obecnie natomiast często stosowanym
definicyjnie ujęciem ochrony ludności wskazuje, że służy ona (w
pierwszej kolejności) wszelkim zabezpieczeniom przed występującymi klęskami żywiołowymi, a nawet (jako ewentualność) zagrożeniom czasu wojny. Takie przewartościowanie wynikać może przede
wszystkim z istotnej zmiany stosunków geopolitycznych i w konsekwencji znacznemu spadkowi formalnych wojen na świecie, a częstszego występowania zagrożeń i zdarzeń kryzysowych51.
Jednoznacznie zarządzanie kryzysowe, należy postrzegać szerzej niż ochronę ludności, dotyczy ono bowiem dbania o bezpieczeństwo nie tylko społeczności (zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej i dóbr kultury – jak wynika to z definicji obrony
cywilnej), ale również środowiska naturalnego, mienia i zasobów
włączonych w infrastrukturę krytyczną państwa. Ochrona i dbanie o
te elementy wpływa na możliwości niezakłóconego trwania i funkcjonowania ludzi w otoczeniu (bliższym i dalszy, w sposób pośredni
i bezpośredni), oraz daje im szansę na rozwój. Nad realizacją
wszystkich przedsięwzięć ochronnych w zakresie oddziaływania

Szczecin 2007, s. 63, R. Jakubczak, J. Filis, Bezpieczeństwo narodowe
Polski w XXI wieku, Warszawa 2007, s. 338.
50
B. Michaliluk, Podsystem ratownictwa i ochrony ludności, ,,Zeszyty
Naukowe AON”, nr 4(93)/2013, s. 27
51
I. Denysiuk, System zarządzania kryzysowego…, dz. cyt., s. 33.
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zarządzania kryzysowego bezpośrednio pieczę sprawują podmioty
administracji publicznej – na nie bowiem zastał nałożony obowiązek
odpowiedzialności52.
Istnieje wiele wspólnych cech systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Oba systemy koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu. Oba systemy oparte są na funkcjonowaniu administracji publicznej, zarówno poziomu centralnego,
rządowego, jak i samorządowego. Oba systemy wykorzystują elementy ratownicze, które posiadają możliwości działania i ratowania
ludzi, mienia i środowiska53. Jednak system ochrony ludności polega
na realizacji przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przede wszystkim ludziom oraz mieniu i środowisku, które
umożliwia im przetrwanie i bezpieczne funkcjonowanie – w razie
wystąpienia zagrożeń spowodowanych zarówno działaniem sił przyrody (klęski żywiołowe) i rozwojem cywilizacyjnym (awarie, katastrofy), jak również działaniami wojennymi, terrorystycznymi. Natomiast system zarządzania kryzysowego posiada nieco szerszy kontekst i skupia się na zapewnieniu bezpieczeństwa ludności również
przed zagrożeniami pochodzenia naturalnego, technicznego i cywilizacyjnego ale w kontekście zapewnienia stabilnego i niezakłóconego
rozwoju, w tym na ochronie mienia i środowiska nie tylko umożliwiającego na przetrwanie ludności, ale na bezpieczne funkcjonowanie w warunkach rozwoju cywilizacyjnego. Mowa tu o infrastrukturze krytycznej i ochronie środowiska w znacznym zakresie, zapew52

Tamże.
Do sił i środków zapewniających ochronę ludności zalicza się: zasoby
państwowe, społeczne i komercyjne służb ratowniczych, jak PSP, OSP,
PRM, WOPR, TPR, GOPR, inne; terenowe i zakładowe formacje obrony
cywilnej (ogólne i specjalistyczne), służby bezpieczeństwa i porządku
publicznego (Policja Straż Miejska (gminna), Siły Zbrojne RP, państwowe
inspekcje: nadzoru budowlanego, ochrony środowiska, sanitarne, transportu
drogowego, zakładowe służby bezpieczeństwa i higieny pracy, instytucje
pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej, opiekuńczo wychowawcze), terenowe systemy wykrywania zagrożeń i alarmowania,
rezerwy państwowe. Innymi podmiotami wykonującymi ustawowe
obowiązki, w tym na rzecz ochrony ludności są: Straż Graniczna, Siły
Zbrojne RP czy też Służba Celna.
53
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niające bezpieczeństwo na określonych obszarach i w całym kraju.
Podsumowując, w obu systemach rozwiązania funkcjonalne koncentrują się na ratowaniu ludzi, mienia i środowiska. W tym kontekście
te systemy powinny działać spójnie z wykorzystaniem tych samych
systemów ratowniczych, skoncentrowanych głównie na poziomie
samorządowym, gdzie te same organy administracji publicznej odpowiadają za bezpieczeństwo ludności.
Integracja działań na rzecz ochrony ludności
Ochrona ludności definiowana jako element obrony cywilnej
jest działaniem o zasięgu węższym niż działania podejmowane w
zakresie zarządzania kryzysowego. Siły SZK, w tym organy kierownicze właściwych szczebli odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe
i podmioty wykonawcze, tworzące potencjał reagowania, uruchamiane są w sytuacjach wymagających niesienia skoordynowanej pomocy,
gdy zwykłe czynności ratowania podejmowane przez wyspecjalizowane do tego podmioty okazują się nieskuteczne. Wtedy tworzy się
charakterystyczna relacja pomiędzy przedsięwzięciami zarządzania
kryzysowego i działaniami ratowniczymi, bowiem sterowana przez
podmioty SZK akcja ratownicza wymaga wdrożenia dodatkowych,
zewnętrznych względem standardowych czynności służb ratowniczych procedur działania. Możliwe jest też poszukiwanie innych rozwiązań wyjścia z sytuacji kryzysowej wdrażanych po dokonaniu procesu planowania doraźnego. SZK pozwala więc na integrację działań
jakie należy podjąć w celu niesienia pomocy ludności poszkodowanej,
ale także działań chroniących mienie, środowisko i infrastrukturę państwa, a zatem elementy wpływające na jakość życia obywateli. Należy
zwrócić uwagę, że realizowanie tych działań w sposób odgórnie skoordynowany na wielu możliwych płaszczyznach oddziaływania nie
jest możliwe w ramach podejmowania czynności ratowania (w ujęciu
klasycznie rozumianej ochrony ludności), gdyż w sensie formalnoprawnym nie istnieje w Polsce system ochrony ludności. Ratownictwo, choć funkcjonujące także w ramach szczegółowego systemu
KSRG54 (krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego), współpracują54

KSRG jest jednym ze szczegółowych systemów (podsystemów) systemu bezpieczeństwa narodowego RP. Warto jednak wskazać, że funkcjo-
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cego m.in. z Państwowym Ratownictwem Medycznym, wykorzystywane jest także w ramach zarządzania kryzysowego, jako jeden z
elementów wykonawczych tego systemu. SZK można wiec uznać za
odpowiedni ze względu na kompetencje jego podmiotów kierowania
do organizowania wszechstronnych zamierzeń mających na celu bezpośrednią (życie, zdrowie) i pośrednią (mienie, środowisko, infrastruktura) ochronę ludności. Ponadto SZK w sytuacjach nagłych, a
więc niecierpiących zwłoki kierowany jest, podobnie jak ochrona
ludności przez ministra właściwego ds. wewnętrznych. Taka sytuacja
sprawia, że często kompetencje organów kierowania są rozbudowane,
powielane, nakładają się na siebie w wielu obszarach ich działalności,
co powodować może brak sprawności podejmowanych działań i ich
niską ekonomiczność. Podobnie, terenowe organy administracji publicznej, wykonujące zadania w zakresie obrony cywilnej, odpowiadają również za zarządzanie kryzysowe na podległym sobie administracyjnie obszarze (zob. tab. 3).
Tabela 3. Organy kompetencyjne właściwe w ZK i OL
Poziom
Obrona cywilna, w tym
organizacji
Zarządzanie kryzysowe
ochrona ludności
państwa
Szczebel krajowy Rada Ministrów, minister Szef Obrony Cywilnej
właściwy
ds. Kraju – Komendant
wewnętrznych w sprawach Główny PSP
niecierpiących zwłoki
właściwi
ministrowie, --Szczebel
dyrektorze
urzędów
resortowy
centralnych
Wojewodowie
Wojewodowie
Szczebel
wojewódzki
Starostowie
Starostowie
Szczebel
powiatowy
Szczebel gminny Wójtowie (Burmistrzowie, Wójtowie
Prezydenci miast)
(Burmistrzowie,
Prezydenci miast)
Źródło: opracowanie własne.
nuje on, podobnie jak inne szczegółowe podsystemy, bez uwzględnienia
istotnych powiązań i relacji pomiędzy nimi.
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Zatem można stwierdzić, że te same podmioty na
administrowanych przez siebie szczeblach samorządu państwa,
wypełniają obowiązki koordynujące działania ratownicze i
porządkowo-ochronne, realizowane w ramach zarówno zarządzania
kryzysowego, jak i ochrony ludności, w myśl uregulowań obrony
cywilnej, której istotną częścią jest właśnie ochrona ludności55.
Jest dużo elementów, które łączą system zarządzania kryzysowego z działaniami ochrony ludności (obrony cywilnej), dlatego
można założyć, że ten pierwszy, ze względu na jego przejrzystą
prawnie i funkcjonalnie organizację, byłby w stanie z powodzeniem
zarządzać kierowaniem i współdziałaniem podmiotów realizujących
zadania na rzecz bezpieczeństwa ludności. Integracja systemu ZK i
przedsięwzięć OL jest z punktu widzenia prowadzonych rozważań
pożądana i możliwa, tym bardziej, że istniejące rozwiązania w obszarze struktury i zadań elementów SZK – mianowicie centrów zarządzania kryzysowego, które zobligowane są w ramach własnej
ustawowo określonej działalności współpracować z innymi podmiotami, które prowadzą akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne, monitoring środowiska, czy sprawują nadzór nad systemami
wykrywania i alarmowania oraz ostrzegania ludności przed zagrożeniami. Należy wskazać, że te i inne elementy realizowane w ramach
zarządzania kryzysowego są w znacznym stopniu identyczne z obszarami zadań OL wymienionymi w I protokole dodatkowym do
Konwencji Genewskich.
Niewątpliwie ochrona ludności na czas pokoju i kryzysu realizowana jest z powodzeniem przez przedsięwzięcia zarządzania kryzysowego. Porównując czynności jakie delegowane są prawem56 do
wykonywania w ramach obrony cywilnej, należy stwierdzić, że są
one zbieżne z tymi jakie wykonywane są przez działania zarządzania

55

B. Michailiuk, dz. cyt., s. 280.
I protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich oraz Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP…, dz. cyt., Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie obrony cywilnej, Dz. U. z
1993 r. Nr 93, poz. 429 ze zm.
56
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kryzysowego (zob. tab. 4)57. Zatem o ile na wypadek pokoju i kryzysu (sytuacji kryzysowej powodowanej przez siły natury) zadania
ochrony ludności są realizowane, o tyle brakuje jednoznacznych i
praktycznych rozwiązań tej problematyki na czas wojny.
Tabela 4. Tożsamość zadań ochrony ludności i zarządzania kryzysowego
Zadania ochrony ludności wg
Działania realizowane w ramach
I Protokołu Dodatkowego
zarządzania kryzysowego
Przedsięwzięcia
planowania
Planowanie i prace organizacyjne
cywilnego
Sprawowania nadzoru nad systemem
wykrywania i alarmowania oraz
systemu wczesnego ostrzegania
Ostrzeganie i alarmowanie
ludności – organizacja systemu
monitorowania zagrożeń, ostrzegania
i alarmowania – jako załącznik
funkcjonalny planów ZK
Szeroko ujmowana ochrona ludzi,
Ratownictwo ludzi, zwierząt, dóbr
zwierząt, mienia, środowiska i IK
Organizacja ewakuacji z obszarów
Ewakuacja z obszarów zagrożonych zagrożonych – jako załącznik
funkcjonalny planów ZK
Przygotowanie,
organizowanie
--schronów
Obsługa środków zaciemnienia
--Organizacja ratownictwa, opieki
Organizowanie pomocy medycznej,
medycznej, pomocy społecznej oraz
psychologicznej,
także
opieki
pomocy psychologicznej – jako
duchowej
załącznik funkcjonalny planów ZK
Priorytet działań ZK, w celu
zapewniania bezpieczeństwa ludziom,
Walka z klęskami żywiołowymi
zwierzętom, mieniu, środowisku i
infrastruktury krytycznej
Działania podejmowane w fazie
Przywracanie i utrzymanie porządku
odbudowy
w strefach klęsk
Priorytety w zakresie ochrony oraz
57

Por. D. Majchrzak, Zakres działań w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, [w:] D. Majchrzak [red.], Korelacja systemu… dz.
cyt., s. 70–71.
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odtwarzania
infrastruktury
krytycznej – jako załącznik
funkcjonalny planów ZK
Zapewnienie
doraźnych
Element
składowy
działań
pomieszczeń
i
zaopatrzenia
ewakuacji
poszkodowanym
Przywrócenia
działania
służb Działania podejmowane w fazie
użyteczności publicznej
odbudowy
Likwidacja skażeń i zakażeń,
Poprzez monitorowanie zagrożeń
odkażanie oraz inne działania
Działanie KSWSiA
ochronne,
Doraźne grzebanie zmarłych
--Źródło: D. Majchrzak, Zakres działań w systemie…, dz. cyt., s. 66–67.

Analizując zadania ujęte w zestawieniu, należy podkreślić, że
nie ma katalogu jasno określonych przedsięwzięć, jakie powinny być
realizowane w ramach zarządzania kryzysowego, choć w literaturze
przedmiotu można odnaleźć wskazania, propozycje takich działań.
Często są one określane intuicyjnie i wynikają z charakteru bądź
rozmiarów sytuacji kryzysowej. Niektóre z nich, jak np. organizacja
ewakuacji, uwzględniane są w planach zarządzania kryzysowego, w
ich części III – załączniki funkcjonalne. Warto wskazać, że tym samym wypełniają one obowiązki zadań na rzecz ochrony ludności
(OC), jakie Polska przyjęła wraz z I Protokołem.
Zatem synchronizacja działań ZK i OL, biorąc pod uwagę ich
wspólny cel oraz zbieżność obszarów ich zainteresowania może
zostać zrealizowana niewielkim nakładem sił (w czasie sytuacji kryzysowej i kryzysu). Znaczne możliwości w tym aspekcie daje rozbudowana, rozlokowana na każdy szczeblu podziału administracyjnego państwa struktura SZK. Sprawia to, że na wypadek dużych
sytuacji kryzysowych, jak np. powódź z 2010 roku, system ten może
z powodzeniem przejąć koordynację nad wieloma działaniami, które
nałożono na służby ratownicze, a ponadto może delegować jednostki
wykonawcze do podejmowania akcji w innych niż ich pierwotny
obszar stacjonowania. O znacznej roli systemu zarządzania kryzysowego decyduje także fakt możliwości delegowania przez Ministra
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Obrony Narodowej do wykonywania zadań w zakresie ZK oddziałów
i pododdziałów Sił Zbrojnych RP58.
Ochrona ludności na czas pokoju i kryzysu (niemilitarnych sytuacji kryzysowych) rozwiązana jest z powodzeniem przez przedsięwzięcia zarządzania kryzysowego. Natomiast ochrona ludności w
czasie wojny, rozumiana obecnie szeroko jako obrona cywilna, wymaga podjęcia stosownych i trwałych, ugruntowanych prawnie i
zapisanych jednoznacznie rozwiązań, które pozwoliłyby na należyty
poziom realizacji zadań. Prace te powinny także zmierzać do przekazania organom systemu zarządzania kryzysowego jednoznacznej
odpowiedzialności za realizację ochrony ludności w czasie podniesienia stanu gotowości obronnej państwa, co oznacza, że prace legislacyjne nad obroną cywilną powinny dotyczyć stanu wojny i pokoju. Takie podejście pozwoliłoby bowiem na realizację zadań ochrony
ludności w czasie wojny przez system zarządzania kryzysowego w
dotychczasowym prawno-organizacyjnym kształcie, uzupełnionym o
specjalistyczne formacje i inne społeczne podmioty, pod kierownictwem odpowiednich organów administracji państwowej, odpowiedzialnej za określony obszar administracyjny kraju.
Funkcje ochrony ludności (i nie tylko) na czas wojny i innych
kryzysów militarnych, z zaznaczeniem możliwości wykorzystania
tego potencjału do wsparcia działań zarządzania kryzysowego i reagowania na groźne sytuacje niemilitarne, przejąć powinna z kolei
obrona cywilna. Podział zadań na okres pokoju i wojny byłby zasadny, z oczywistym wskazaniem, że zadania obrony cywilnej na czas
pokoju odnosić się będą do działalności szkoleniowej formacji, których właściwych przeznaczeniem będą działania na wypadek wojny,
oraz do działalności wspierającej podmioty zarządzania kryzysowego przy przeciwstawianiu się sytuacjom kryzysowym i usuwaniu
szkód i następstw jakie te spowodowały. Granice pomiędzy stanem
wojny i pokoju we współczesnych uwarunkowaniach zacierają się.
W takim ujęciu tradycyjne rozumienie obrony cywilnej podlega
przeobrażeniom. Dlatego zasadnym wydaje się trend łączenia działań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym z użyciem
Sił Zbrojnych RP.
58

D. Majchrzak, Zakres działań w systemie…, dz. cyt., s. 72.
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Obecnie przedsięwzięcia w zakresie szeroko rozumianej
ochrony ludności nie mogą być postrzegane jako spójne i racjonalne
rozwiązania radzenia sobie w nagłych sytuacjach zagrażających
życiu, zdrowiu, mieniu i środowisku naturalnego. Pomimo rozwiązań, jakie przyjęto i wdraża się na potrzeby systemu zarządzania
kryzysowego, nie są one w stanie zagwarantować wypełniania obowiązku państwa w obszarze całościowo ujmowanej ochrony ludności, a więc także na czas wojny.
Podsumowanie
Elementy środowiska bezpieczeństwa, jakimi są wyzwania i
zagrożenia, bezwzględnie oddziałują na bezpieczeństwo państw, ale
i jego obywateli. Ulegają one ciągłym zmianom, przeobrażeniom,
ewoluują, kumulują się w czasie i przestrzeni, wzmacniając ich negatywne oddziaływanie. Stąd kluczowymi przedsięwzięciami dla
zapewnienia szeroko rozumianej ochrony ludności, w tym jej mienia, środowiska naturalnego w którym funkcjonuje i infrastruktury
krytycznej, którą wykorzystuje dla własnego niezakłóconego trwania
i rozwoju, są te z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ratownictwa i powszechnym czynności ratowania. Jednak współczesne zagrożenia, szczególnie te powodowane przez siły natury stają się coraz częściej nieprzewidywalne, nagłe i gwałtowne oraz wymagają
zintegrowanych działań, realizowanych przez wiele podmiotów
ochronno-obronnych (podmiotów wykonawczych). Z powodzeniem
kierowanie nimi zapewnia system zarządzania kryzysowego, który
jest przygotowany pod względem koncepcyjnym i organizacyjnym
do zintegrowania wielu podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa ludności i jej ochrony, tak państwowych, jak i prywatnych
czy społecznych. W sytuacjach mających znamiona kryzysowych,
ważna jest ilość podmiotów ratowniczych, deklarujących swoją gotowość do działania. System zarządzania kryzysowego, pomimo
ustalonej struktury, wskazania podmiotów odpowiedzialnych za to
zarządzanie, podmiotów opiniodawczo-doradczych i sztabowych,
potrafi dostosować się do bieżących potrzeb reagowania, często
uwzględniając te potrzeby z wyprzedzeniem, formułując plany operacyjne, procedury czy dwu- lub wielostronne uzgodnienia. Tym
samych zapewniając możliwości operowania wielu podmiotów,
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pozyskiwanie nowych, w tym w randze ekspertów, umożliwia pełną
synchronizację podejmowanych działań, sprawując nad nimi pieczę.
Ponadto zakłada się, że dodatkowe, znaczne efekty tej kooperacji
uzyskać można na poziomie niemalże nieograniczonym, integrując
przedsięwzięcia na rzecz ochrony ludności na poziomie dalszego
planowania.
Należy stwierdzić, że termin ochrona ludności w sensie logicznym jest pojęciem szerszym od pojęcia zarządzania kryzysowego. Jednak w aspekcie funkcjonalnym, biorąc pod uwagę zakres
zadań czy formalną organizację zarządzania kryzysowego, stosunek
ten przedstawia się odwrotnie. Jednakże można wskazać wiele cech
wspólnych zarówno zarządzania, kryzysowego, jak i ochrony ludności. Za nadrzędną z nich należy wskazać cel działania, którym jest
zapewnianie bezpieczeństwa. Kolejnym elementem zbieżnym jest
oparcie podejmowanych działań na gruncie tych samych organów
administracji publicznej, niemalże na wszystkich szczeblach podziału administracyjnego państwa. Widoczna jest więc potrzeba ale i
wynikająca z przedstawionych argumentów zasadność integracji
działań na rzecz zapewniania ochrony ludności, która może być koordynowana przez elementy systemu zarządzania kryzysowego.
Warto także dążyć, aby w sposób kompleksowy szukać rozwiązań
na rzecz ochrony ludności, niezależnie od stanu funkcjonowania
państwa (a zatem także na czas wojny).
Streszczenie:
W artykule przeanalizowano zakres odpowiedzialności, kompetencji i zadań systemu zarządzania kryzysowego i systemu ochrony
ludności, mając na uwadze zagrożenia powodowane przez siły natury.
Zdefiniowano co rozumie się pod pojęciem zarządzania kryzysowego
na wypadek zagrożeń powodowanych przez siły natury. Wskazano
podobieństwa i różnice pojęć zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności, a także obrona cywilna. Zdiagnozowano możliwości realizowania
zadań na rzecz ochrony ludności przez system zarządzania kryzysowego niezależnie od stanu funkcjonowania państwa.
Słowa kluczowe w języku polskim: zarządzanie kryzysowe,
ochrona ludności, obrona cywilna, integracja działań, zagrożenia
powodowane przez siły natury
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Summary:
Crisis management in the aspect of protection of population in
view of the threats caused by the forces of nature
In this article the range of responsibility, competence and crisis
management system as well as the populace protection system have
been analysed having regard to the threats caused by forces of nature.
The idea of crisis management in case of threats caused by forces of
nature has been defined. Similarities and differences of concepts of
crisis management and populace protection and civil defence were
shown. The possibility of executing the tasks in favour of populace
protection through the crisis management system independently from
the state of a country’s functioning has been diagnosed.
Keywords: Crisis management, protection of population, civil
defence, integration of activities,threats caused by forces of nature
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Mateusz Lisak

Wymieranie populacji słonia afrykańskiego leśnego
i koralowców w okresie Cesarstwa Rzymskiego.
Rodzaj loxodonta – słonie afrykańskie, dzieli się na dwie się na
dwa gatunki – loxodonta africana – słonia afrykańskiego buszowego
oraz loxodonta cyclotis – słonia afrykańskiego leśnego. Interesującym
dla nas będzie jedynie drugi z przedstawicieli, jako że eksploatacja tych
zwierząt w celu pozyskania kości słoniowej i na potrzeby wojenne
spowodowały niemal całkowite ich wymarcie populacji.
Słoń (afrykański) leśny mierzy od 1,6 m do nawet 2,8 m wysokości w przypadku samców, zaś waga waha się między 1-3,5 tony.
Są zatem mniejsze od swoich buszowych kuzynów i słoni indyjskich. Słonie leśne żyją obecnie jedynie w środkowej części Afryki,
pierwotnie jednak zasięg ich występowania obejmował tereny Afryki Północnej, Wschodniej i Zachodniej. Diodor Sycylijski umiejscawia ich populacje na terenie Etiopii i pustyni Libijskiej1, jak również
na Półwyspie Arabskim2, terytorium między Etiopią a Libią3, w południowej części Etiopii, na ziemiach Ichthyophagów4 i Troglodytów5. W Afryce Północnej słonie leśne występowały w pobliżu Kartaginy, Gór Atlas, jak również na wybrzeżu Algierii i Maroka6. Ponieważ zwierzęta te wymagają około 200 litrów wody i niemal 150
kilogramów pożywienia dziennie, ówczesny klimat musiał być cieplejszy i wilgotniejszy, aby sprostać tym wymaganiom7. Oprócz
słonia leśnego, prawdopodobnie na terenie Lewantu występował
jeszcze jeden gatunek: słoń syryjski – elephas maximus asurus.
Wywodził się on z tego samego rodzaju co słonie indyjskie – Ele-

1

Diod. Sic., 2.51.
Diod. Sic., 2.54.
3
Diod. Sic., 3.10.
4
Diod. Sic., 3.18.
5
Diod. Sic., 3.41.
6
Bagnall 2002, p. 20; Wise 1982, p. 12; Hoyos 2010, p. 162.
7
Appian z Aleksandrii, Historia Rzymska 8.34.
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phas, nie zaś Loxodonta8. O ich występowaniu świadczą między
innymi wyprawa Totmesa III na te tereny9 oraz słoń Hannibala –
Surus (syryjski)10. Nie przetrwały do czasów współczesnych, prawdopodobnie z tych samych względów, przez które zagrożone są słonie leśne.
Słonie po raz pierwszy zostały udomowiony i wykorzystywane w Indiach w okresie między 2500-1750 r. p.n.e.11, jednak w rejonie Morza Śródziemnego dopiero po wyprawach Aleksandra Wielkiego. Przywódca ten, po pokonaniu Imperium Achemenidów, zdecydował się na dalszą ekspansję nad wschód. Podczas wyprawy w
Dolinie Indusu napotkał lokalnego władcę, którego tytuł brzmiał po
grecku Porus (nie było to jednak jego imię). Indyjski wódz zdecydował się stawić opór Aleksandrowi i w 326 r. p.n.e. nad rzeką Hydaspes doszło do jednej z najsłynniejszych bitew starożytności. W
skład armii Porusa wchodził oddział 200 indyjskich słoni bojowych,
które między innymi skutecznie wstrzymywały szarżę macedońskiej
jazdy, jak również zadały straty w szeregach piechoty. Ostatecznie
Aleksander wygrał, jednak zarówno on, jak i jego dowódcy, byli
zaskoczeni rozmiarem zwierząt, ich zastosowaniem i skutecznością
na polu bitwy.
Po śmierci macedońskiego króla diadochowie podzielili między siebie jego terytorium. Nie zrezygnowano z wykorzystywania
słoni, których potęga tkwiła jeszcze silnie w pamięci dawnych generałów Aleksandra. Problemem stał się jednak dostęp do tych zwierząt, jako że źródłem słoni były Indie – z którymi graniczyło jedynie
państwo Seleucydów. Inne kraje hellenistyczny – Ptolemejski Egipt,
Kartagina i Antygonidzi, zmuszeni byli do szukania innych źródeł
zwierząt. Dwa pierwsze z nich zdecydowały się na wykorzystywanie
mniejszych kuzynów słoni indyjskich – słoni leśnych. Jak to zostało
wykazane powyżej, zwierzęta te występowały licznie na terenach
dzisiejszej Afryki Północnej i Wschodniej. Były one co prawda zabijane dla mięsa oraz kości słoniowej, co ograniczało rozrost popula8

Becker 2005, p. 451.
Scullard 1974, p. 27-29.
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Nossov 2008, p. 30.
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Anglim 2002, p. 79; Nossov 2008.
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cji, jednak nie miało to charakteru aż tak zorganizowanego, ani nie
było też na tak wielką skalę jak w czasach punicko-ptolemejskich
czy rzymskich.
Słonie leśne były wykorzystywane na terenie Sudanu i Etiopii,
ale przede wszystkich w Królestwie Ptolemeuszy i Kartaginie. By
móc konkurować z innymi państwami hellenistycznymi, grecka dynastia w Egipcie zdecydowała się na połów dzikich zwierząt, ponieważ nie było wykształconych wcześniej tradycji hodowli tych zwierząt, jak to miało miejsce w Indiach. Problem stanowiło jednak ich
występowanie w dużym oddaleniu od głównych miast egipskich, co
wymusiło stworzenie odpowiedniej infrastruktury do połowu zwierząt. Wybudowano w tym celu między innymi port w Berenike, które to miasto pełniło również funkcje administracyjną dla lokalnych
kopalni. Osadę założono za czasów Ptolemeusza II Philadelphosa12, a
dokonał tego jeden z macedońskich oficerów – Philon, który znalazł
w okolicach późniejszej osady dużej wielkości topaz13. Wybudowano następnie drogę prowadzącą do Edfu, co zapewniało zarówno
lepsze połączenie logistyczne dla lokalnego przemysłu, ale również
umożliwiało łatwiejszy transport słoni łowionych w głębi Afryki14.
Zwierzęta, ze względu na swoją wrażliwość i duże odległości,
po „złowieniu” transportowane były na wybrzeże, a stamtąd wypływały statkami (elephantegos) do Egiptu, między innymi do Berenike. Łodzie, którymi przewożono zwierzęta imponowały rozmiarem,
musiały bowiem być w stanie utrzymać się na wodzie pomimo ciężaru słoni, jak również zawierać w sobie niezbędną na podróż ilość
pożywienia zarówno dla ludzi, jak i zwierząt15. Porty, z których wywożono słonie były budowane aż do czasów Ptolemeusza IV Philopatora (221-205 r. p.n.e.) i ciągnęły się on wzdłuż zachodniego
brzegu Morza Czerwonego aż do cieśniny Bab el-Mandeb16, zaś
połów zwierząt odbywał się nawet na terenie tzw. Rogu Afryki17.
Część portów przekształcała się z czasem w stałe osady, jak na
12
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przykład Ptolemais Theron18. Poza Ptolemeuszami, również Etiopczycy i Kuszyci oswajali i wykorzystywali słonie19.
Dzikie zwierzęta najczęściej pokonywano przez głód, zmęczenie lub ból. Wykorzystywano również już oswojone słonie, które
służyły jako przynęta, by złapać inne kolosy w pułapkę. Innym sposobem było tworzenie zamkniętych kotlin, gdzie zamykano wcześniej sprowadzone bestie, a następnie blokowano drogę odwrotu. W
ten sposób osłabiano je, aż przyjęły na grzbiet jeźdźca20. Etiopczycy
zdobywali słonie również poprzez walkę – atakowano wtedy nogi
zwierząt za pomocą toporów i w ten sposób powalano. Rana z czasem się goiła, jednak napastnik mógł w trakcie upadku zwierzęcia
zostać przygnieciony21.
Połów słoni do celów wojennych odbywał się intensywnie w
czasach pierwszych czterech Ptolemeuszy (323/305-205 r. p.n.e.),
choć zapewne występował również za późniejszych władców. Podstawową przyczyną stałego wysyłania ekspedycji były straty wojenne podczas bitew, umieranie zwierząt z powodu chorób i problemów
logistycznych, ale przede wszystkich słonie leśne nie rozmnażały się
w niewoli, co uniemożliwiało zastępowanie rannych, słabych, starych czy chorych sztuk młodymi z hodowli. W ten sposób każdorazowo koniecznym było łowienie nowych sztuk, co jak pokazuje
zasięg wypraw, doprowadziło do przetrzebienia populacji tych zwierząt aż do terenów Rogu Afryki.
Osobnym zagadnieniem jest wykorzystywanie słoni leśnych
przez Kartaginę. W samym mieście przygotowano stajnie dla około
300 sztuk tych zwierząt22. W źródłach największą liczbą bestii wykorzystanych w kampanii były walki Hamilcara Barki podczas rebelii libijskiej w latach 240-237 p.n.e. Punicki dowódca dysponował
wtedy około 200 zwierzętami.
Wraz z pojawieniem się silniejszych organizmów państwowych na terenie Morza Śródziemnego – punickiej Kartaginy, Ptole18
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mejskiego Egiptu i Republiki Rzymskiej, zwiększyło się zapotrzebowanie na dobra luksusowe, między innymi kość słoniową. Rynek
indyjski nie mógł zaspokoić stale rosnących potrzeb, ponieważ handel morski między cywilizacjami pojawił się dopiero po wyprawie
Eudoxusa z Kyzikos (118-116 r. p.n.e.) oraz ze względu na mniejszą
wielkość ciosów słoni indyjskich lub ich zupełny brak. Z tych
względów zaczęto wykorzystywać i polować na słonie afrykańskie
buszowe i leśne. Mniejszy z gatunków prawdopodobnie jako jedyny
występował na omawianych przez nas terenach, ponieważ ich południowy odpowiednik wymagał znacznie większej ilości pożywienia i
wody do przeżycia.
Periplius Maris Erythraei informuje nas, iż występował duży
rynek w miastach afrykańskich na ten produkt i można bezpiecznie
stwierdzić, że kość słoniowa stanowiła jeden z głównych towarów
importowanych z Afryki. Zdaniem Cassona handlowano zarówno
kością słoni buszowych jak i leśnych23. Starożytny traktat wymienia
między innymi Adulis (dzisiejsza Zula w Erytrei) jako główny port
handlujący ciosami zwierząt. Miasto służyło za główny port handlowy państwa Aksum i było połączone drogą ze stolicą. Wymieniają je między innymi wspomniany Periplus (4, 6, 17, 24), ale również
Pliniusz (HN 6.34), Kosmas Indikopleustes (Topografia Chrześcijańska 2.49, 2.54-56, 11.15, 11.17, 11.19). Wraz z osłabieniem się
roli Imperium Rzymskiego i wzrostem znaczenia państwa Aksumickiego w III i IV wieku n.e., Adulis stało się jednym w głównych
empirów regionu24. Można przypuszczać, że zwiększyło to ilość
eksportowanej kości słoniowej ze względu na konieczność oferowania cennego towaru w zamian za produkty rzymskie i przyprawy czy
kamienie szlachetne z Indii. Również utworzenie nowej metropolii –
Konstantynopolu, mogło pozytywnie wpłynąć na koniunkturę i nowy dwór zwiększył zapotrzebowanie na kość słoniową. Zdaniem
jednak Speidela oraz na podstawie twierdzeń Pliniusza, iż Adulis
jest głównym emporium Troglodytów i Etiopczyków, można wno-
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sić, iż port ten pełnił istotną funkcję już w I wieku n.e. lub nawet I
wieku p.n.e25.
Lionel Casson w swoim opracowaniu Periplusu Maris Erythraei tak przetłumaczył z greki fragment dotyczący kości słoniowej
w Adulis i Axum: „The mass of elephants and rhinoceroses that are
slaughtered all inhabit the upland regions, although on rare occasions they are also seen along the shore around Adulis itself”26.
Świadczy to o masowym zabijaniu zwierząt, który to proceder był
znany autorowi starożytnego traktatu. Być może jednak wyciągnął
on takie wnioski na podstawie wiedzy i ilości kości słoniowej dostępnej w porcie oraz fakcie, że zwierzęta te są czasami obserwowane u wybrzeżu portu. Nie wyjaśniałoby to jednak, dlaczego umiejscawiałby ten proceder w konkretnym miejscu. Oznacza to, że port
ten był mu dobrze znany lub zjawisko zabijania słoni było na tak
dużą skalę, że zwróciło uwagę starożytnego kupca. Nie mniej jednak
informacja ta pozwala nam wyznaczyć granicę występowania zwierząt w przestrzeni między Adulis a Ptolemais Theron, choć bliżej
tego pierwszego miejsca. W następnym jednym z następnych fragmentów znajdujemy informację, że jednym z towarów sprzedawanych przez Rzymian było żelazo, zużywane na włócznie służące do
zabijania słoni i innych dzikich zwierząt, jak również na cele wojenne (Periplus Maris Erythraei 6:2, dalej PME).. Gdyby zwierzęta były
zabijane wcześniej na tak dużą skalę, jak opisuje to autor Periplusu,
prawdopodobnie nie byłoby możliwym ich masowe eksterminowanie w omawianym okresie. Żywe zaś zainteresowanie i wskazanie
przeznaczenia sprzedawanego żelaza, jak i obecność toporów pośród
wymienianych towarów (PME 6:2), a także informacja o skali zjawiska świadczą, że nasilenie zjawiska zabijania słoni miało związek
ze wzrostem zainteresowania kością słoniową oraz możliwością
jednorazowego zakupu towaru – poprzez drogę morską. We wcześniejszym okresie nie ilość środków, liczba zainteresowanych polowaniem na słonie, opłacalność i popyt były mniejsze, co przyczyniało się ograniczonego zabijania słoni dla ciosów, które były transportowane drogą lądową. Wiązało się to z kosztami, zużyciem czasu, a
25
26

Phillipson 2012, p. 71f; Speidel 2015, p. 97; Plin., NH, 6.34.
Peripl. Mar. Eryth. 4:2.

329

także było trudne do przeprowadzenia logistycznie, ze względu na
wielkość towaru. Osoba dokonująca zakupu zaś musiała mieć coś do
zaoferowania w zamian, a co również musiało zostać przetransportowane. W ten sposób bezpośredni handel kością słoniową drogą
lądową z terenów dzisiejszej Etiopii i Somalii był nie tyle niemożliwy, to nieopłacalny – towar ten z powyższych względów byłby o
drogi, co wiązało się z mniejszym zainteresowaniem. Otworzenie
drogi morskiej rozwiązało ten problem i pozwoliło to obniżenie ceny
kości słoniowej, a zatem większe nią zainteresowanie i opłacalność
zabijania zwierząt.
Pojedynczy cios słonia mógł być war nawet 33 aurei – około 3
300 sesterców27, a w czasach Dioklecjana 9 denarów za funt28. Jest to
o tyle istotne, że od takiej wartości płacono podatek na rzecz państwa i każdy ładunek kości słoniowej zasilał skarbiec. Pokojowe
relacje z krajami południowymi i handel kością słoniową był bardzo
dochodowy i być może wspierany przez cesarzy. Świadczyć o tym
mogą wojny z Królestwem Meroe z czasów Augusta. Wykorzystując
wyprawę Aeliusa Gallusa do Arabii, Nubijczycy zaatakowali opustoszały Egipt, z którego jednak zostali wkrótce wyparci. Późniejsza
wyprawa Publiusa Petronius w głąb terytorium nieprzyjaciela przyniosła korzyści terytorialne, wiedzę o kraju, ale także wymusiła po
drugiej wojnie błaganie o przyjaźń – φιλία. Co więcej, pomimo zwycięstwa w roku 20 p.n.e., Oktawian August decyduje się na oddanie
zdobytych terytoriów Królestwu Meroe29. Przyczyną tego były
przewidywania princepsa, że zdobyte tereny (Dodekaschoinos), pomimo bogactwa w złoża złota, staną się tak naprawdę obciążeniem,
bowiem będą wymagać dodatkowej ochrony, wprowadzenia administracji i podatków w pieniądzu (obcych dla lokalnej ludności), ale
przede wszystkim zatrzymanie terenów spowoduje zaostrzenie relacji z południowym sąsiadem, a w związku z tym narazi Egipt na
dalsze wojny. Zamiast tego stało się możliwym pokojowe handlowanie, głównie kością słoniową i szylkretem, przez następne kilka
27
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stuleci. Za samego Augusta handel z Troglodytami i Etiopią wzrósł
sześciokrotnie zdaniem Strabona30.
Periplus Maris Eryythraei wymienia kilka portów oferujących
kość słoniową. Są to między innymi znajdujące się na wybrzeżu
afrykański Ptolemais Theron (PME 3:1), Adulis 4:2, Avalites (ale
już nie na przykład Malao – dzisiejsza Berbera w Somalii, PME
7:3), Mosyllum (tylko przy rzadkich okazjach PME10:4), Rhapta
położona na wschodnim wybrzeżu Afryki (duża ilość kości słoniowej, ale gorszej jakości niż ta z Adulis, PME 17:6), Barygaza (PME
49:16), Muziris (w Królestwie Ćera, PME 56:18) i znajdujący się na
wschodnim wybrzeżu Indii region Dosarene (PME 62:20). Ten
ostatni jest miejscem występowania rodzaju słonia, który autor Periplusu nazywa Bôsarê, nie podaje jednak dokładnych informacji na
czym miałaby polegać specyfika tej odmiany zwierzęcia, ani też nie
mamy podstaw by twierdzić, że informacja te jest prawdziwa czy
jest tylko plotką. Autor Periplusu nie podaje żadnych bowiem informacji o lokalnych portach, wymienia jedynie znajdujące się za
tym regionem ludy, o których również jest skromny w opisie. Charakterystyczna narracja przedstawiająca niejasny opis barbarzyńskich plemion – jednych opisuje jako płaskonosych, innych – o twarzach koni, świadczy, że sam autor nie handlował w tym regionie
zbyt często lub jego informacje pochodzą z drugiej ręki. Co ważniejsze jednak, nie opisuje tego gatunku słoni jako źródła kości słoniowej, żadnego portu oferującego ten towar ani też ciosy nie są oferowane w znajdującym się najbliżej centrum handlowym – mieście
Ganges (PME 63:21).
Wraz z podbojem Egiptu przez Aleksandra i tworzeniem się
monarchii hellenistycznych wzrosło zapotrzebowanie na kość słoniową i bestie do walki. Proces ten uległ znacznemu przyśpieszeniu
po przejęciu władzy nad Morzem Śródziemnym przez Oktawiana
Augusta. Jak podaje Strabon, liczba tatków wypływających na
wschód i zwiększył się sześciokrotnie względem czasów Ptolemeuszy31. Jeżeli uznamy zatem, iż handel z Indiami wart był około
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miliarda sesterców32, oznaczałoby to równowartość ponad 300 000
znakomitej jakości ciosów, zatem zabicie 150 000 słoni rocznie33.
Kość słoniowa stanowiła tylko ograniczony odsetek przedstawianej
wartości, jako że większość towarów pochodziła z Indii, jednak pokazuje to skalę tego handlu oraz ogromne zapotrzebowanie na dobra
luksusowe ze strony Imperium Rzymskiego. Z tych powodów populacja słonia leśnego w Afryce Północnej wyginęła już za panowania
pierwszych Ptolemeuszy34.
Kolosy z Syrii (lub też słoń syryjski) zniknęły około VIII wieku p.n.e. Było to spowodowane bardziej zmianami klimatu, niż
ograniczonym w tym czasie połowem na kość słoniową i mięso. Nie
mamy także informacji o występowaniu dzikich słoni podczas kampanii Aleksandra po zachodniej części Azji. Słoń leśny zniknął całkowicie z prowincji rzymskich i okolic około II wieku n.e. wskutek
intensywnego połowu35. Pliniusz, piszący w drugiej połowie I wieku
n.e. stwierdził, iż w jego czasach trudno było znaleźć dużych rozmiarów cios słonia, ponieważ większość z nich została już zużyta36.
Periplus podaje nam jednak bardziej szczegółową informację. Opisując bowiem port Ptolemais Theron mówi, iż dostępna tam kość
słoniowa to „έλέφας ὀλιγος” – kość słoniowa mniejsza, która jest
„podobna do tej z Adulis”37. Autor traktatu, będąc zapewne nieświadomym, użył tego określenia dla opisu ciosów słonia afrykańskiego
leśnego, które łowiono w państwie Aksum i okolicach, a następnie
sprzedawano w Adulis i Ptolemais Theron. Oznacza to, iż była wyraźna różnica w wielkości oferowanej kości słoniowej oraz jej dostępnej ilości. Ta etiopska była mniejsza, w przeciwieństwie do
„normalnej” oferowanej między innymi w Rhapta38. Port ten znajdował się daleko na południu, w okolicach rzeki Rufiji w Tanzanii,
gdzie można było już spotkać słonie afrykańskie buszowe. Ciosy
tych ostatnich jednak uważano za gorszej jakości, niż słoni afrykań32
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skich leśnych, co tym bardziej zapewne zwiększyło skalę polowań
na te zwierzęta39.
Z omawianej powyżej analizy można bezpiecznie przypuścić
tezę, że większy wpływ na ograniczenie populacji słonia afrykańskiego leśnego miało nie zjawisko wykorzystywania tych zwierząt
do celów wojennych, ale traktowanie ich jako źródła cennego towaru handlowego, jakim były ich ciosy. Wraz ze wzrostem popytu na
to luksusowe dobro, jak i obniżeniem jego ceny w związku z otworzeniem drogi morskiej, zjawisko zabijania zwierząt dla pozyskania
kości słoniowej wzrosło adekwatnie do wzrostu zainteresowania.
Drugim z omawianych gatunków zniszczonych w czasach
Imperium Rzymskiego był koral szlachetny – corallium rubrum.
Gatunek ten wykorzystywano ze względu na zdolność do zachowywania koloru po złowieniu, w przeciwieństwie do reszty przedstawicieli. Z tego powodu wykorzystywano jego szkielet jako ozdobę,
lekarstwo czy amulet przeciwko niebezpieczeństwom.
W Cesarstwie Rzymskim poławiano koral na Morzu Śródziemnym oraz Morzu Czerwonym. Zwierzę z drugiego zbiornika
miało bardziej śniady kolor, jak również śródziemnomorskie okazy
były o wiele bardziej cenione. Najwyższą wartość osiągały korale z
miasta Drepana w zachodniej części Sycylii, z wysp Aeolskich (na
północ od Sycylii) oraz Stoechades – znajdującego się w południowo-wschodnim wybrzeżu dzisiejszej Francji. Inna, cenną odmianą
były zwierzęta z Graviscae i wybrzeży Neapolu w Kampanii. Z Morza Czerwonego szczególną wartość miały okazy łowione w okolicach ówczesnej Erytrei – na zachodnim wybrzeżu cieśniny Bab elMandeb. Koral ten był bardziej krwisty w bardziej, ale i bardziej
kruchy, co wpływało na jego cenę40.
Koral był łowiony przez nurków, którzy używali w tym celu
sieci lub odcinali zwierzęta od podłoża. Było to szczególnie niebezpieczne, jako że występowały one głównie w szczelinach, zaś łowcy
byli zdani tylko na własny zapas powietrza. Zdaniem Pliniusza, należało być bardzo ostrożnym przy pozyskiwaniu koralu, ponieważ w
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przypadku dotknięcia przez nurka, zwierze stawało się twarde jak
kamień i bezużyteczne.
Koralowiec pozyskiwano przez wszystkim do celów handlowych. Ceniono go nie tylko w Rzymie, ale przede wszystkim w Indiach. Hindusi nadawali mu tak duże znaczenie, jak rzymianie perłom ze Wschodu. Zwierzęta wykorzystywano jako amulety do celów
religijnych, wierzono, że chronią one noszących przed niebezpieczeństwami. W Imperium w tym samym celu zawieszano go małym
dzieciom nad kołyskami. W medycynie, koral służył w różnych formach. Uprażony i sproszkowany dodawano do wody jako lek na
bóle jelit, schorzenia pęcherza oraz moczu. Przypisywano mu również właściwości nasenne, jeżeli utarty dodano do wina lub wody.
Zalecano go jako szczególne lekarstwo dla plujących krwią, ponieważ, jak wierzyli Rzymianie – „zjadał śledzionę”. Zwapniony koral
wykorzystywano do makijażu i dekoracji oczu, ze względu na swoje
właściwości odświeżające i ściągające. Przypisywano mu również
właściwość usuwania blizn i owrzodzeń41.
Periplus Maris Erythraei, pochodzący z połowy I wieku n.e.,
wymienia koral jako ważny środek płatniczy w wielu portach. Towar ten (χοράλλιον) eksportowano między innymi do Muza (w kraju
Himjarycko-Sabanickim, Arabia Felix)42, Barbarikonu (Królestwo
Kuszanów, Dolina Indusu)43, Barygazy (Królestwo Śaka, Gudźarat)44, Muziris/Nelkynda (Królestwo Ćera/Pandja, Wybrzeże Malabarskie)45, Kanê (Królestwo Hadramautów, Arabia Felix)46. Koral
był zatem wykorzystywany do handlu z wszystkimi najważniejszymi
portami na Oceanie Indyjskim, z wyjątkiem Rhapty. Co więcej, zdaniem Sidebothama, był to najważniejszy produkt eksportowany
przez Rzymian, eksploatowany w większym nawet stopniu niż złoto
i srebro47.
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Koral był wysoce ceniony zatem nie tylko przez mieszkańców
Indii, ale także i Arabów, którzy mogli używać go jednak później
właśnie w celu sprzedaży dalej na wschód. Ponad to eksportowano
go do najważniejszych portów, z których wymiana wynosiła około
miliarda sesterców48. Jeżeli zatem twierdzenie Sidebothama jest
prawdziwe i koral stanowił ważniejszy towar eksportowy niż złoto
czy srebro, jego eksploatacja musiała być na olbrzymią skalę. Ma to
potwierdzenie między innymi w dziele Pliniusza, który opisuje, iż w
jego czasach zwierze występuje niezwykle rzadko, zaś tam, gdzie
zwykło się go spotykać, również odnajdywany był nieczęsto49.
Jeżeli handel Imperium Rzymskiego ze Wschodem rozpoczął
się w roku 30 p.n.e., a Pliniusz w trzecim ćwierćwieczu I wieku n.e.
mówi już o wymarciu znacznej części populacji na Morzu Śródziemnym, świadczy to o niezwykle intensywnej eksploatacji lokalnej
populacji koralowca. Nie mniej jednak, autor Periplusu Maris Erythraei wymienia go w tym samym czasie jako towar niezwykle powszechny w handlu. Tworzy to pewnego rodzaju sprzeczność. Autor
traktatu jednak pisał o swoich doświadczeniach z przeszłości. Ponad
to przewodnik pochodzi z połowy I wieku n.e. Pliniusz zaś w swojej
Historii Naturalnej nie mówi o koralu występującym na rynku, ale o
jego połowach i zasobach, w dodatku w okresie po napisaniu wspominanego Periplusu. Można zatem założyć, iż intensywna eksploatacja zasobów koralu wystąpiła zatem właśnie wraz z rozwojem
handlu między drugim a trzecim ćwierćwieczem, wskutek czego
populacja tych zwierząt na Morzu Czerwonym załamała się. Świadczy to również o tym, iż twierdzenie Sidebothama, o ile jest prawdziwe, dotyczyć może tylko właśnie tego okresu.
Zarówno słoń afrykański leśny (loxodonta cyclotis) jak i koral
szlachetny (corallium rubrum)były gatunkami zwierząt, które w
czasach Ptolemeuszy i/lub Imperium Rzymskiego zostały niemal
doszczętnie wyniszczone wskutek działalności człowieka. Pierwszy
z gatunków znalazł zastosowanie jako mięso, ale przede wszystkim
wierzchowiec – do celów wojennych i logistycznych, a później –
jako źródło wysokiej jakości kości słoniowej. Pierwsze i ostatnie z
48
49

Strab. Geog. 2.5.12. 17.1.13; P. Vindob. G. 40822.
Plin., HN 32.23.
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zastosowań oznaczało śmierć zwierzęcia, drugie zaś jego eksploatację przez dziesięciolecia. Ze względu na to, że słonie nie rozmnażały
się w niewoli, niemożliwym było stworzenie ich hodowli zarówno
dla ciosów, jak i dla celów wojennych, to pierwsze zapewne również
byłoby nieopłacalne. Wraz z pojawieniem się Imperium Rzymskiego, słonie stały się przede wszystkim źródłem cennego surowca i
doszczętnie zniknęły z Afryki Północnej. Polepszenie się koniunktury na kość słoniową i utworzenie silnego Królestwa Aksumickiego
spowodowały dalsze wymieranie populacji i zwierzęta występowały
jedynie coraz dalej wgłębi Czarnego Lądu. Do czasów obecnych,
także z powodu współczesnego kłusownictwa, słoń afrykański leśny
niemal doszczętnie wyginął i jego nieliczną populację możemy spotkać jedynie na terenie Afryki Środkowej, głównie w niestabilnych
politycznie krajach jak Demokratyczna Republika Konga. Rozwój
handlu Imperium Rzymskiego i zwiększenie zapotrzebowania na
towary luksusowe przyczyniły się również do eksploatacji drugiego
z omawianych gatunków – koralu szlachetnego. Ze względu na jego
wartość rynkową i zainteresowanie ze strony mieszkańców Indii,
Rzymianie intensywnie poławiali zwierzę, doprowadzając w sto lat
do jego zagrożenia na terenie Morza Śródziemnego.
Streszczenie:
Praca porusza problem wykorzystywania dwóch gatunków
zwierząt – słonia afrykańskiego leśnego (loxodonta cyclotis) i koralu
szlachetnego (corallium rubrum) w czasach hellenistycznych i
rzymskim. Porusza kwestie wpływu pojawienia się handlu transoceanicznego i wprowadzenia formacji słoni bojowych na stopniowe
eksploatowanie populacji tych zwierząt na terenach wówczas zamieszkałych przez te gatunki. Autor, na podstawie starożytnych
źródeł, próbuje dokonać analizy kiedy i na jakim obszarze stopniowo zwierzęta zanikały i jaka była dynamika tych zmian.
Słowa kluczowe: handel, Ocean Indyjski, słonie, koral, Cesarstwo Rzymskiego
Abstract:
The article touches an issue of usage two kind of species – the
African forest elephant (loxodonta cyclotis) and coral (corallium
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rubrum) during the Hellenistic and the Roman period. It is an attempt to estimate what kind of impact had the appearance of transoceanic trade with the East and the creation of war elephants formation on the exploaitation of these species. The author, basing on the
ancient sources, tries to analyse when and where an extinction of the
animals took place and what was the rate of change.
Key words: trade, Indian Ocean, elephants, coral, Roman
Empire
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Kinga Napora

Derywaty pogodowe zabezpieczeniem przed ryzykiem
pogodowym
Wprowadzenie
W dzisiejszych realiach gospodarczych przedsiębiorstwo jest
narażone na wiele rodzajów ryzyka, które swoje źródła odnajdują w
otoczeniu wewnętrznym oraz zewnętrznym przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa chcąc zneutralizować ryzyko w jak największym stopniu
podejmują próby zarządzania nim, aby tym samym neutralizować
negatywne skutki finansowe.
Jednym z rodzajów ryzyka, które dotyczy znaczną liczbę
przedsiębiorstw jest ryzyko pogodowe. Zmiany czynników atmosferycznych mogą wpływać na rozmiar prowadzonej działalności poprzez np. zmianę temperatury w okresie zimowym, w którym sprzedaż napojów chłodzących znacznie spada. Możliwa jest również
sytuacja, w której czynniki atmosferyczne niepozwalaną prowadzić
działalności gospodarczej. Zaobserwować można to zjawisko w
okresie zimowym, w którym opady śniegu są niewielkie, bądź nie
występują, gdzie jednostka zajmująca się odśnieżaniem dachów nie
odnotowuje popytu na swoje usługi, ich działalność jest bezcelowa.
W zależności od prowadzonej działalności pogoda może mieć większy, bądź mniejszy wpływ na przychody lub zwiększenie kosztów
przedsiębiorstwa.
Pogoda ma ogromny wpływ na sferę biznesową. Większość
przedsiębiorców jest narażona w sposób pośredni lub bezpośredni,
dlatego zarządzanie tego typu ryzykiem jest ważne zarówno z perspektywy pojedynczych podmiotów, jak całej gospodarki.
Historia derywatów pogodowych
Powstanie pogodowych instrumentów pogodowych uznaje się
druga połowę lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W tym czasie
miała miejsce potężna anomalia pogodowa zw. efektem El Niño,
jaka dotknęła Stany Zjednoczone i spowodowała gigantyczne straty
dla gospodarki Stanów Zjednoczonych. Zdarzenia te spowodowały
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duże zainteresowanie przedsiębiorców, instytucji finansowych oraz
mediów możliwością zabezpieczenia się przed niekorzystnym
działaniem zjawisk pogodowych przy wykorzystaniu instrumentów
pochodnych. Pierwsza transakcja przeprowadzona za pomocą
derywatów pogodowych miała miejsce w 1997 roku między firmami
Koch Industry i Enron. Kontrakt swap o wartości 50 mln dolarów
opierał się na indeksie temperatury powietrza HDD (Heating Degree
Day) dotyczący okresu zimowego 1997/98 w Milwaukee.
Należy podkreślić, że firma Koch była siłą napędową
korzystania z pogodowych instrumentów pochodnych i odegrała
kluczową rolę w tworzeniu płynności rynku handlu pogodą. W
pewnych okresach ponad 40% wartości wszystkich kontraktów
pogodowych należało do firmy Enron. Niektóre źródła podają, że
pierwszy tego typu instrument został zawarty w 1997 roku przez
amerykańską spółkę Aquila Energy, lecz nie miał on określonego
indeksu, co powoduje nie uznanie tej transakcji. W Europie pierwsza
transakcja derywatami pogodowymi została zawarta między Wielką
Brytania, a firmami Enron i Scottish Hydropawer w 1998 roku1.
Początkowo umowy na pochodne instrumenty pogodowe zawierane
były jedynie w formie niestandardowej na zasadzie formułowania
warunków
poprzez
indywidualne
ustalenia
pomiędzy
zainteresowanymi podmiotami. Wiązało się to z istnieniem
pozagiełdowego rynku obrotu.
W roku 1999 powstało Stowarzyszenie Zarządzania
Ryzykiem WRMA (Weather Risk Management Association), które
miało na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa w zakresie wpływu
pogody na prowadzoną działalność oraz promowania wzrostu
gospodarczego i korzyści, jakie niesie ze sobą świadome zarządzanie
ryzykiem pogodowym. Następnie w 1999 r. zostały wprowadzone
na giełdę Chicago Mercantile Exchange standaryzowane derywaty
pogodowe, jednak większość transakcji zawierana na rynku

1

P. Prewysz-Kwinto., Giełdowe derywaty pogodowe, Finanse, Rynki
Finansowe, Ubezpieczenia 63, s. 422.
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pozagiełdowym. Przyczyną takiej sytuacji jest specyfika
omawianego instrumentu pochodnego2.
W grudniu tego samego roku powstała elektroniczna
platforma obrotu derywatami pogodowymi, utworzona przez
londyńskie konsorcjum, która wdrożyła indeksy temperaturowe dla
trzech miast europejskich takich jak Londyn, Paryż i Berlin. W
czerwcu 2001 roku została utworzona kolejna platforma
weatherexchange.com3. Większość zawartych do tej pory
kontraktów pogodowych dotyczyło przemysłu energetycznego tj.
70-80%. Przeprowadzone badania przez Pricewaterhouse Coopers i
Weather Risk Management Association wykazały, że w okresie od
kwietnia 2001 do marca 2002 zostało zawartych 3937 umów na
kwote 4,3 mld dolarów. W roku 2003 liczba umów wzrosła
trzykrotnie i wynosiła 11 756 umów4. Według konserwatywnych
rachunków Banku Rozrachunków Międzynarodowych wartość
wszystkich derywatów na koniec 2013 roku wyniosła 710 bln USD.
Dla porównania kwota ta odpowiada 10-letniej globalnej produkcji
wszystkich dóbr i usług5.
Charakterystyka ryzyka pogodowego
Na wstępie warto zapoznać się z pojęciem ryzyka, aby zrozumieć instrument, jakim jest derywat pogodowy. Ryzyko jest obecne
w każdej dziedzinie działalności człowieka bez możliwości wyeliminowania go w całości, całkowitego kontrolowania czy chociażby
dokładnego przewidywania go w przyszłości. Zatem jest to nieod-

2

J. Pawłowski., Pogodowe instrumenty pochodne − możliwości zawarcia transakcji na przykładzie producentów wody butelkowej w Polsce, Acta
Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 2(301), 2014, s. 205.
3
P. Binkowski., Derywaty pogodowe – geneza, rodzaje oraz
zastosowanie, „Współczesna Ekonomia” 2008, nr 1 (5), s. 59.
4
D. Michalak., Derywaty pogodowe jako instrument efektywnego zarządzania ryzykiem pogodowym, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok
2011, s. 41-42.
5
Oficjalna strona internetowa Independent Trader
http://independenttrader.salon24.pl/594994,derywaty-finansowa-bombamasowej-zaglady (dostęp: 04.04.2017r.).

341

łączny element towarzyszący każdej prowadzonej działalności gospodarczej w większym lub mniejszym stopniu6.
Ryzyko utożsamiane jest z możliwością występowania skutków negatywnych jak i zarówno pozytywnych, co wiąże się z możliwością występowania stanu innego od zaplanowanego. Powszechnie z pojęciem ryzyka utożsamia się nieszczęśliwe wypadki, nieprzewidziane zdarzenia, możliwość poniesienia strat, czy też uzyskanie wyniku innego niż został zaplanowany, oczekiwany7.
Pojęcie ryzyka nie zostało dokładnie zdefiniowane ze względu
na trudność jego sprecyzowania wiążącą się z potęgującą liczbą jego
klasyfikacji. Na potrzeby artykułu wymienione zostały tylko dwa
rodzaje ryzyka, takie jak8:
• Ryzyko o charakterze katastroficznym,
• Ryzyko o charakterze niekatastroficznym.
Pierwszy rodzaj ryzyka występuje w wyniku takich zjawisk
jak: huragan, tornado, trzęsienie ziemi, powódź, deszcz nawalny,
gradobicie, burze i zamiecie śnieżne czy ekstremalne wysokie temperatury. Niesie ono za sobą bardzo dużą skale zniszczeń. Natomiast
drugi typ ryzyka polega na odchyleniu warunków pogodowych od
ich średniego, normalnego stanu. Skala zniszczeń nie jest tak znacząca jak w przypadku ryzyka katastroficznego. Charakteryzuje się
występowaniem ponadprzeciętnych lub niedostatecznych opadów
deszczu, śniegu, nadmiernej temperatury bądź wzmożonego zimna,
jak i większej ilości dni wietrznych lub bezwietrznych. W odróżnieniu od zjawisk katastroficznych w przypadku ryzyka niekatastroficznego zjawisko to występuje codziennie w różnych regionach
świata z różną intensywnością i oddziaływaniem na podmioty. W
literaturze najczęściej można spotkać zamienne stosowanie określenia ryzyko pogodowe o charakterze niekatastroficznym, rozumiane
6

T. Michalski., Ubezpieczenia gospodarcze, Wydawnictwo C. H. Beck,
Warszawa 2004, s. 46.
7 D. Michalak., Derywaty pogodowe jako instrument efektywnego zarządzania ryzykiem pogodowym, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok
2011, s. 41-42.
8
J. Preś., Zarządzanie ryzykiem pogodowym, CeDeWu, Warszawa
2007, s. 17.
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jest jako ,,ryzyko pogodowe’’, co będzie miało zastosowanie w niniejszym artykule.
Najlepszym zabezpieczeniem przed ryzykiem pogodowym o
charakterze niekatastroficznym są pochodne instrumenty pogodowe,
zwane inaczej derywatami. W literaturze przedmiotu pojęcie derywaty oraz pochodne instrumenty pogodowe stosowane są zamiennie,
gdyż pojecie derywat oznacza pojęcie pochodne. Derywaty bazują
na rozwiązaniach już istniejących, których są pierwotne instrumenty,
dlatego nazywane są pochodnymi instrumentami9.
Ryzyko pogodowe dzieli się na kilka kategorii w zależności od
charakteru zjawiska. Jedne z podmiotów są bardziej wrażliwe na czynniki pogodowe, zaś inne wręcz odwrotnie nie wykazują reakcji na nie.
Jednym z przykładów może być firma energetyczna, która w dużym
stopniu uzależniona jest od temperatury powietrza, lecz wilgotność nie
wpływa w żaden sposób na jej funkcjonowanie. Dlatego instrumenty
mające zabezpieczyć przed daną kategorią ryzyka pogodowego tworzone są ze względu na rodzaj czynnika atmosferycznego10. Na schemacie
1 przedstawiono podstawowe kategorie ryzyka pogodowego ze względu na charakter zjawiska pogodowego.
Schemat 1 Kategorie ryzyka pogodowego
RYZYKO POGODOWE
Temperatury powietrza

Opady
deszczu

Opadów
śniegu

Prędkości
wiatru

Źródło: J. Preś, Zarządzanie ryzykiem pogodowym, CeDeWu,
Warszawa 2007, s.113-114.

Przedsiębiorstwa narażone na większe ryzyko pogodowe może ponosić większe koszty, co wpływa na dochodowość przedsię-
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T. Nieborak., Pochodne instrumenty, Difin, Warszawa 2004, s. 66.
Z. Czekaj., Derywaty pogodowe jako instrument zarządzania ryzykiem pogodowym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Zeszyt
1, 2016, s. 219-220.
10
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biorstwa. Dotyczyć może to zarówno wielkości produkcji, sprzedaży, zdolności wytwórczych, jak i ceny sprzedaży11.
Cechy ryzyka pogodowego
Ryzyko pogodowe posiada specyficzne cechy, do których
należą12:
1. Lokalny charakter – zjawiska pogodowe występują na określonych obszarach geograficznych, czego przykładem jest np.
wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, którym odnotowuje
się dużą liczbę tornad i huraganów,
2. Sezonowość - związana z porami roku, charakteryzuje się
zmianą pogody w czasie. Nie oznacza to jednak, że dane zjawiska
pogodowe są przewidywalne, lecz występują cechy właściwe dla
danego okresu. Przykładem może być występowanie śniegu w zimę,
jednak nie jest znana siła, ani czas występowania,
3. Występowanie tzw. „grubych ogonów” - jest to występowanie ekstremalnych zjawisk. Charakteryzują się minimalnym występowaniem, lecz ich siła niesie wysokie straty.
4. Trudność przeliczania skutków zjawisk atmosferycznych na
wielkości pieniężne. Rozwiązanie tych kwestii pozwala na przeniesienie zjawisk atmosferycznych na rynki finansowe, co pozwala na zabezpieczenie wywoływanych przez nie konsekwencji finansowych,
5. Zmienność skutków zjawisk atmosferycznych (charakter
ciągły, jak i zarówno skokowy),
6. Brak afiliacji między poszczególnymi rodzajami ryzyka,
7. Trudność prognozowania zjawisk atmosferycznych,
8. Potrzeba pomiaru bardzo rozbudowanej infrastruktury zjawisk atmosferycznych.
Ryzyko pogodowe charakteryzuje się brakiem finansowych
instrumentów rynku kasowego. Konsekwencją jest to, że w sferze

11

Z. Czekaj., Derywaty pogodowe jako instrument zarządzania ryzykiem pogodowym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Zeszyt
1, 2016, s. 220.
12
A. Szopa., Właściwości ryzyka pogodowego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin”, Sectio H, vol. XLVI 1, Lublin 2012, s. 445.
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finansów mamy do czynienia tylko z pochodnymi instrumentami
pogodowymi13.
Opis pogodowych instrumentów pochodnych
Pogodowe instrumenty pochodne to kontrakty finansowe
zawierane na rynku giełdowym i pozagiełdowym. Opierają się na
indeksie pogody, którego miarą jest najczęściej temperatura. Jedyną
na świecie giełdę tych instrumentów tworzy giełda w Chicago
Mercantile Exchange, która realizuje kontrakty opcyjnie i terminowe
dla 35 lokalizacji na świecie tj. 18 w USA, 9 w Europie, 6 w
Kanadzie i 2 w Japonii. Większość kontraktów opartych jest na
indeksie pogody14.
Rynek pozagiełdowy to rynek kontraktów dla konkretnych
podmiotów zwany również kontraktami,,szytych na miarę’’.
Pozwala to na przybranie dowolnej formy danego kontraktu,
mechanizmu czy parametrów rozliczenia. Głównym celem
stosowania kontraktów jest zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed
stratami jakie może wyrządzić pogoda15.
Pogodowe instrumenty pochodne są umową pomiędzy dwiema stronami, uściślają sposób płatności w zależności od zaistniałych
warunków meteorologicznych, w czasie obowiązywania umowy.
Każda terminowa transakcja pogodowa powinna mieć dokładnie
określone następujące parametry16:
− określoną datę początku i końca trwania kontraktu,
− podstawową i zapasową stację meteorologiczną (dostarczenie danych niezbędnych do obliczania żądanego indeksu pogody),

13

Szopa. op. cit., s. 445.
D. Michalak., Charakterystyka derywatów pogodowych wraz z
opisem wykorzystania instrumentu w Polsce i na świecie, Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 74.
15
J. Preś., Wybrane metody oceny ofert zabezpieczenia finansowego
częściowego lub całkowicie opartego na indeksach pogody,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin 2009, s. 1-2.
16
D. Blachowski., Ryzyko pogodowe i pogodowe instrumenty pochodne
w przedsiębiorstwach energetycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego 2011, nr 38, s. 642.
14
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− indeks bazowy (konstrukcję indeksu, która reprezentuje jedną lub więcej zmiennych pogodowych i jest podstawą rozliczenia
finansowego kontraktu),
− funkcję wypłaty (rodzaj instrumentu oraz wartość w jednostkach pieniężnych punktu indeksu).
Analizując powyższe parametry można dostrzec duże podobieństwo konstrukcji pogodowego instrumentu pogodowego do instrumentów pochodnych znajdujących się na rynku finansowym.
Kontrakty pogodowe posiadają instrumenty podstawowe takie jak
indeks pogody, który opiera się na temperaturze, wielkości opadów
deszczu, wielkości opadów śniegu, grubości pokrywy śnieżnej,
prędkości wiatru, zachmurzenia oraz nasłonecznienie. Istnieje możliwość łączenia tych parametrów. Indeksem bazowym może być sam
parametr pogody, mający źródło z pomiarów dokonanych w wybranej stacji meteorologicznej lub ich sieci, np. średnia miesięczna temperatura w danej lokalizacji. Najczęściej używa się indeksów stopni,
do których należą HDD (ang. heating degree days) i CDD (ang.
cooling degree days)17:
0,189C - Ti),
0,Ti – 189C).
Powyższe indeksy zliczają sumę odchyleń (odpowiednio
ujemnych i dodatnich) średniej dziennej Ti temperatury (liczonej
jako średnia z minimalnej i maksymalnej temperatury dobowej itego dnia) od temperatury referencyjnej, przyjętej jako parametr
umowy, w ciągu ustalonej liczby dni n.
Poziom pierwszego z nich ustalany jest na podstawie dziennych wartości HDD w danym okresie - jest on równy liczbie stopni,
o jaką średnia dzienna temperatura jest mniejsza od temperatury
bazowej. Wyliczenia dokonuje się na podstawie średniej arytmetycznej z najniższej oraz najwyższej temperatury w ciągu dnia. Poziom wartości bazowej uzależniony jest od położenia geograficznego, przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie wartość bazowa wynosi 65oF, zaś w Europie 18oC. Poziom ten uznaje się za granicę mię17
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Blachowski., op. cit. …s. 642.

dzy okresem grzewczym (zimowym), a letnim, gdzie odnotowuje się
zmożoną ilość używania klimatyzatorów18.
Indeks CDD jest sumą dziennych wartości CDD w danym
okresie, wykazuje przeciwieństwo wskaźnika HDD. Dzienny CDD
przyjmuje wartość tylko wtedy, gdy średnia dzienna temperatura
powietrza jest wyższa od wartości bazowej (65°F w USA i 18°C w
Europie) i jest równy różnicy między średnią dzienną temperaturą a
wartością bazową. W wyniku uzyskiwania wartości indeksu HDD w
momencie gdy temperatura powietrza jest mniejsza od wartości bazowej (65°F w USA i 18°C w Europie), kontrakty wystawiane są na
okres zimowy (od listopada do kwietnia). Analogicznie zastosowanie pochodnych instrumentów indeksu CDD wystawiane są na miesiące letnie (od maja do października). Wartość bazową tych instrumentów ustala się indywidualnie dla każdego okresu i miejsca, którego instrument dotyczy, na podstawie średnich wartości temperatur
zanotowanych w danym miejscu w okresie ostatnich 10–15 lat19.
Obecnie na Chicago Mercantile Exchange są oferowane derywaty wystawiane, aż dla pięciu różnych indeksów temperatury
powietrza. Należą do nich:
− indeks HDD (Heating Degree Day) i jego przeciwieństwo
indeks CDD
− (Cooling Degree Day),
− indeks CAT (Cumulative Average Temperature),
− indeks WAT (Weekly Average Temperature),
− indeks PR (Pacifi c Rim).
Derywaty pogodowe a ubezpieczenia
Ważne jest, aby znać różnice między ubezpieczeniami pogodowymi, a derywatami pogodowymi. Między tymi dwoma instrumentami istnieje szereg różnic, co powoduje niemożliwość zastępo-

18

P. Prewysz-Kwinto., Giełdowe derywaty pogodowe, Finanse, Rynki
Finansowe, Ubezpieczenia 63, s. 424.
19
Tamże, s. 424.

347

wania umów ubezpieczeniowych, derywatami pogodowymi. Do
najważniejszych różnić należą20:
Tabela 1 Różnice pomiędzy umowami ubezpieczeniowymi a derywatami pogodowymi
RÓŻNICE
UMOWA UBEZPIECZENIA
DERYWATY POGODOWE
Wysokie ryzyko, przy niskim praw- Niskie ryzyko i wysokie ryzyko
dopodobieństwie wystąpienia zda- występowania zdarzenia pogodorzenia pogodowego,
wego,
Instrument mało elastyczny – wypła- Instrument elastyczny – wypłata
ta odszkodowania jednorazowa z odszkodowania w wielkości progóry ustalona, która może być lub porcjonalnej do zaistniałych wanie proporcjonalna do
runków pogodowych,
wielkości poniesionych strat,
Wymóg udokumentowania poniesio- Wymóg jedynie wcześniejszego
nych strat,
określenia wartości indeksu, na
którym opiera się zawarty kontrakt,
Brak możliwości zmiany umowy lub Stałe monitorowanie realizacji
sprzedaży w dowolnym momencie,
zawartego kontraktu oraz realizację
zabezpieczenia w momencie trwania umowy oraz sprzedaż w dowolnym momencie,
Ubezpieczenia są dość drogie przy Mniej kosztowne od ubezpieczeń i
czym wymagane jest udokumento- zapewniają ochronę przed niepewwanie strat,
nością zmian warunków atmosferycznych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Michalak D., Zarządzanie
ryzykiem pogodowym w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego na przykładzie branży budowlanej. Analiza dostępnych instrumentów zabezpieczających, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 297
2013, s.226.

Dla lepszego zrozumienia różnicy pomiędzy tymi dwoma zagadnieniami, warto przytoczyć przykład, który pomoże zrozumieć
20

D. Michalak., Zarządzanie ryzykiem pogodowym w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego na przykładzie branży budowlanej. Analiza dostępnych instrumentów zabezpieczających, Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu nr 297, 2013, s. 226.
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mechanizm działania pochodnych instrumentów pogodowych. Rolnik obawiający się zniszczenia plonów w nadchodzące lato przez
nadmierne upały może zawrzeć kontrakt obejmujący miesiące od
czerwca do września, w którym indeks pogody nie przekracza 24oC.
po przekroczeniu tego progu rolnikowi przysługuje wartość pieniężna w ustalonej wysokości, dzięki czemu rolnik uzyskuje pewność, że
będzie uzyskiwał przychody mimo zbyt wysokich, niekorzystnych
temperatur.
Na poniższym rysunku 1 przedstawiono etapy analizy ryzyka
pogodowego opierając się na przedsiębiorstwie rolnym. Pierwszy
etap składa się z określenia w jakim stopniu warunki atmosferyczne
wpływają na przychody bądź ilość produkcji rolnej. Jeżeli w pierwszym etapie okaże się, że możliwe jest wystąpienie ekstremalnego
zjawiska pogodowego pozostaje obliczyć maksymalną wartość jaką
przedsiębiorstwo rolne może stracić w wyniku wystąpienia anomalii
pogodowej. Przedsiębiorstwo ma możliwość dwóch wariantów21:
1) określi limit najgorszego wyniku – analiza danych historycznych dotyczących przychodów ze sprzedaży i wybór najniższej
wartości;
2) analiza danych historycznych dotyczących przychodów ze
sprzedaży i wybór najniższej wartości.
Zbadanie średniej miesięcznej temperatury, opadów oraz
prędkości wiatru pozwala określić, czy dane przedsiębiorstwo rolne
jest narażone na negatywne oddziaływanie niekatastroficznego ryzyka pogodowego. Ma to wpływ na jego przychody i/lub produkcję.
Kolejny etap to hierarchia ryzyka pogodowego, która pomaga w
doborze odpowiedniego narzędzia zabezpieczającego.
Wykorzystując Metodę Najmniejszych kwadratów, która jest
standardową metodą przybliżania rozwiązań układów nadokreślonych tzn. zestawów równań, w którym jest ich więcej niż zmiennych, można określić dotychczasowy wpływ niekatastroficznego
ryzyka pogodowego na produkcję rolną. Do wyliczenia wysokości

21

D. Michalak., Analiza ryzyka pogodowego w branży rolnej jako istotny element działań adaptacyjnych do zmian klimatu, Ekonomia i Środowisko 2 (57) 2016, Uniwersytet Łódzki, s. 107.

349

sprzedaży oraz ilości wyprodukowanej ilości rolnej, ma zastosowanie następujący wzór22:
Yt = α0 + β1X1+ β2X2 + β3X3+ εt,
gdzie:
Yt – ilość wyprodukowanej produkcji rolnej/przychody ze
sprzedaży produkcji rolnej?
X1 – temperatura [°C],
X2 – opady [mm],
X3 – prędkość wiatru [km/h],
α0 – wyraz wolny,
β1, β2, β3 – parametry stojące przy zmiennych objaśniających.
Wyniki modelu określają jak zmieni się produkcja rolna lub
wysokość sprzedaży, jeżeli temperatura zmieni się o 1°C, opady o 1
mm i prędkość wiatru o 1 km/h.
Posługując się modelami ekonometrycznymi można prognozować przyszłe wartości sprzedaży produktów rolnych przy zmianach wartości meteorologicznych. Jak wynika z badań, podstawienie
po wprowadzeniu zmiennej wartości Y do modelu regresji przedsiębiorstwa występuje sezonowość?.
Po przeprowadzeniu oceny ryzyka pogodowego należy dokonać hierarchii ryzyka na dwóch poziomach. Określania prawdopodobieństwa ryzyka pogodowego metoda hierarchizacji ryzyka jest
dość trudne, co sprawia, że często są przyczyną bierności w podejmowaniu działań zabezpieczających23.
Etap trzeci składa się z wyboru najlepszego narzędzia zabezpieczającego, co wymaga określenia ich kosztów jak i zarówno korzyści.
W tym zawiera się identyfikacja instrumentów rządowych, które wspierają zarządzanie ryzykiem pogodowym w przedsiębiorstwie rolnym.
Należy na koniec zestawić koszty z przychodami, które pozwolą odpowiedzieć, czy opłaca się zakup danego zabezpieczenia24.
Przedstawione powyżej etapy pozwalają przedsiębiorstwu rolnemu podjąć decyzję o zainwestowanie środków finansowych zabezpieczających produkcję rolną oraz nabycie nowych technologii.
22

A. Welfe., Ekonometria, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2008, s. 30.
Ibid., s. 109.
24
Ibid., s. 109.
23
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Podsumowanie
Wielu przedsiębiorców zastanawia się nad tym jak wyeliminować potencjalne zagrożenie po to, aby móc utrzymać się na rynku
– istnieć. Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa tj. zabezpieczenie się poprzez pochodne instrumenty pogodowe mają na celu
utrzymanie przedsiębiorstwa. Niewielu jednak przedsiębiorców
przejawia intencję zneutralizowania pogodowego ryzyka niekatastroficznego, które w zależności od profilu prowadzonej działalności, może mieć lub ma zdecydowanie większy wpływ na osiągane
przez firmę zyski.
Stosowanie pochodnych instrumentów pogodowych mogą dać
przedsiębiorstwu wiele korzyści, które przyczynią się do wzrostu
konkurencyjności przedsiębiorstw, a różnorodne strategie opcyjnie
umożliwiają nie tylko stabilizacje cen, ale sprzyjają uzyskaniu dodatkowych dochodów. Dlatego warto mieć świadomość istnienia
ryzyka pogodowego, od którego można się zabezpieczyć poprzez
pochodne instrumenty pogodowe.
Streszczeni:
Celem artykułu jest wskazanie odpowiedniego instrumentu,
który daje możliwość zniwelowanie ryzyka pogodowego o charakterze niekatastroficznym. Pierwsza część artykułu ma charakter
wprowadzający, zawiera opis historyczny oraz definicję ryzyka wraz
z jego cechami, które zostały sklasyfikowane w sposób przydatny
dla omawianego tematu w pracy. W kolejnej części artykułu dokonano opisu pogodowych instrumentów pochodnych oraz wskazano
równice między derywatami pogodowymi, a umową ubezpieczenia.
Summary:
The aim of this research is to indicate appropriate instrument,
which enables to eliminate the non-catastrophic weather risk. The
first part of this article is introductory, contains historical description
and definition of risk with its features, which were classified relevantly to the discussed topic. In the next part of the article, weather
derivative instruments were discussed and also differences between
weather derivatives and insurance contract were shown.

351

Bibliografia:
[1] Binkowski P., Derywaty pogodowe – geneza, rodzaje oraz zastosowanie, „Współczesna Ekonomia” 2008, nr 1 (5),
[2] Blachowski D., Ryzyko pogodowe i pogodowe instrumenty
pochodne w przedsiębiorstwach energetycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2011, nr 38, s. 642.
[3] Czekaj Z., Derywaty pogodowe jako instrument zarządzania
ryzykiem pogodowym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny,
Zeszyt 1, 2016,
[4] Michalak D., Analiza ryzyka pogodowego w branży rolnej jako
istotny element działań adaptacyjnych do zmian klimatu, Ekonomia i Środowisko 2 (57) 2016, Uniwersytet Łódzki,
[5] Michalak D., Derywaty pogodowe jako instrument efektywnego zarządzania ryzykiem pogodowym, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011,
[6] Michalak D., Charakterystyka derywatów pogodowych wraz z
opisem wykorzystania instrumentu w Polsce i na świecie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2013,
[7] Michalak D., Zarządzanie ryzykiem pogodowym w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego na przykładzie branży budowlanej. Analiza
dostępnych instrumentów zabezpieczających, Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu nr 297 2013,
[8] Michalski T., Ubezpieczenia gospodarcze, Wydawnictwo C. H.
Beck, Warszawa2004,
[9] Nieborak T., Pochodne instrumenty, Difin, Warszawa 2004,
[10] Pawłowski J., Pogodowe instrumenty pochodne − możliwości
zawarcia transakcji na przykładzie producentów wody butelkowej w Polsce,
Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 2(301), 2014,
[11] Preś J., Wybrane metody oceny ofert zabezpieczenia finansowego częściowego lub całkowicie opartego na indeksach pogody, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin 2009,
[12] Preś J., Zarządzanie ryzykiem pogodowym, CeDeWu, Warszawa 2007,
[13] Prewysz-Kwinto P., Giełdowe derywaty pogodowe, Finanse,
Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 63,
[14] Szopa A., Właściwości ryzyka pogodowego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin”, Sectio H, vol. XLVI 1, Lublin 2012,
[15] Welfe A., Ekonometria, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2008.
Netografia
[16] Oficjalna
strona
internetowa
Independent
Trader
http://independenttrader.salon24.pl/594994,derywaty-finansowa-bombamasowej-zaglady (dostęp: 04.04.2017r.).

352

Dominika Kuberska

Edukacja ekumeniczna w przestrzeni dialogu
międzykulturowego
Wstęp
We współczesnym, rozwijającym się świecie, w którym poszczególne sfery życia nieustannie na siebie oddziałują, przenikając
się wzajemnie, nie sposób wyabstrahować, jednego konkretnego
zjawiska, czy procesu i ograniczyć go do obszaru jednej tylko nauki.
Dokonana w ten sposób pseudo analiza byłaby błędna, a przede
wszystkim niepełna.
Przykładem takiego interdyscyplinarnego zjawiska jest dziejąca się globalizacja. Daje się ona przedstawić w postaci obiektywnego prawa, w myśl którego, z jednej strony, za sprawą rozwoju infrastruktury i środków transportu, obejmuje ona coraz większe obszary
terytorialne kuli ziemskiej. Człowiek zawłaszcza i przekształca środowisko naturalne dostosowując go do swoich potrzeb, wskutek
czego dochodzi do "zmniejszenia świata", poprzez skrócenie czasu
podróżowania. Z drugiej jednak strony globalizacja prowadzi do
pogłębiającej się indywidualizacji jednostek ludzkich, do wzrostu
ich podmiotowej samoświadomości własnej tożsamości. Jednostki
ludzkie coraz częściejnie godzą się na to, aby być nic nieznaczącym,
anonimowym numerem, tzw. peselem. Chcą one zaznaczyć swoją
obecność w społeczeństwie i zaspokoić w ten sposób potrzebę uznania i szacunku, a więc pragną zaznaczyć, że ich obecność tutaj, w
tym miejscu i czasie jest sensowna, a więc celowa i niezbędna.
Możliwe, iż owa niezaspokojona potrzeba uznania i szacunku
jest jedną z wielu przyczyn laicyzacji, bądź po prostu odchodzenia
od Kościoła, który pozostając na pozycjach integrystycznych żąda,
aby człowiek uznał swoją niedoskonałość i zrezygnował ze swej
„ludzkiej wielkości” na rzecz wyższego, niematerialnego celu, jakim
jest zbawienie. Po prostu nauka Kościoła jest jakby „spoza świata”.
Jednocześnie, zawrotne tempo życia uniemożliwia zapanowanie nad
życiem ludzkim. Jednostki ludzkie, bytując „w biegu”, nie mogą
czynić długookresowych planów. Znosi je bowiem zmieniająca się
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otaczająca rzeczywistość. W tej sytuacji projekt „Zbawienia duszy”
staje się anachroniczny. Jest tak, albowiem życie codzienne wymaga
konformizmu. Żąda go otaczająca nas rzeczywistość, która zmieniając się na tyle często, panuje nad człowiekiem, uprzedmiatawiając
go tym samym.
Najbardziej doświadczany jest rozwój massmediów, potęgujących nieustanną komunikację miedzy aktorami społecznymi, co
czyni ze świata, "globalną wioskę". Zintensyfikowanie zarówno
kanałów przekazu, jak i ilości komunikatów, powoduje chaos i zakłócenia w porozumiewaniu się jednostek miedzy sobą. W związku
z tym pojawia się pytanie: jak mają porozumiewać się ze sobą jednostki coraz bardziej się od siebie różniące? Czy ten, wyalienowany
proces, jakim jest globalizacja można jeszcze jakoś okiełznać i w
znaczący sposób wpłynąć na niego inaczej niż li tylko za pomocą
ekonomicznych regulacji?
Te problemy, związane z brakiem stabilnej płaszczyzny, na
której można było by prowadzić dialog, próbuje rozwiązać ruch
ekumeniczny1 wraz z pedagogiką pogranicza. Stanowią one jeden z
wielu obszarów aktywności społeczno – naukowej, której przedmiotem swoich badań i analiz czynią komunikację i zagadnienia z nią
związane. W artykule podejmuje się próbę przedstawienia nie tylko
alternatywy rozwiązania wspomnianego problemu, ale również zestawienia zmian zachodzących w społeczeństwie, które swoje odbicie znajdują w Kościele i naukach przez niego głoszonych.

1

„Przez <<Ruch ekumeniczny>> rozumie się działalność oraz przedsięwzięcia zmierzające do jedności chrześcijan, niezależnie od różnych
potrzeb Kościoła i warunków chwili”. (UR nr 4). W rozumieniu więc Soboru Watykańskiego Ruch ekumeniczny jest zespołem różnorodnych inicjatyw, kompleksem złożonej działalności, podejmowanej w specyficznie
ujętym celu przez określone środowiska kościelne. (…) Ruch ekumeniczny
jest więc działalnością w jak najszerszym tego słowa znaczeniu, obejmującą szeroki wachlarz czynności i inicjatyw, ale i stały wysiłek poszukiwania
nowych sposobów oddziaływania na proces zbliżenia się chrześcijan do
siebie. [w:] Napiórkowski A., Zagadnienia ekumeniczne. Skrypt dla studentów teologii, Papieska Akademia Teologiczna, Kraków 1999, s. 145.
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Docento discimus, czyli stan idealny w stosunku kształcenia
W literaturze naukowej, zarówno z zakresu socjologii jak i
pedagogiki tematyka związana z „edukacją ekumeniczną” nie została w sposób wyczerpujący opisana i zanalizowana. Dokładnego
opracowania wymaga również nowy program nauczania, który
miałby łączyć w sobie studia kulturowo-religioznawcze wraz z lekcją religii w klasycznym, dotychczasowym wydaniu. Pociąga to za
sobą również pewne zmiany dotyczące uczących do tej pory religii.
Trzeba ich bowiem przygotować do wspomnianych zmian programowych i zatroszczyć się nie tylko o poszerzenie ich wiedzy z zakresu antropologii kulturowej2, ale również z zakresu dydaktyki, aby
mogli oni w najlepszy i efektowny sposób przekazywać wiedzę swoim podopiecznym.
Pojęcie edukacji ekumenicznej obejmuje taki przedmiot nauczania w szkole, który dzięki połączeniu doktrynalnej3 lekcji religii
2

Antropologia kulturowa (antropologia społeczna, etnologia) to dział
antropologii zajmujący się człowiekiem jako istotą społeczną, wytwarzająca kulturę. Badając poszczególne kultury – zwłaszcza kulturę społeczeństw
pierwotnych, jej wytwory materialne i niematerialne, a także strukturę społeczną – oraz porównując zebrane dane, a. k. dąży do skonstruowania uniwersalnej teorii funkcjonowania kultury. Antropologia kulturowa szczególnie interesuje się problemem kulturowej odrębności i kontaktami kulturowymi społeczeństw tradycyjnych i cywilizacji przemysłowej, relacji „my”
– „oni”, dystansem miedzy „obcymi” a „nami” i sposobami jego przezwyciężania. Antropologia kulturowa, antropologia społeczna i etnologia są
czasami definiowane jako odrębne pojęcia, lecz wobec nierozerwalności
związków między kulturą a społeczeństwem na ogół traktuje się je synonimicznie, z tym, że mianem antropologii kulturowej określa się raczej podejście amerykańskie, mianem antropologii społecznej podejście brytyjskie,
a etnologii – europejskie (kontynentalne). Współczesna antropologia kulturowa kładzie silny nacisk na badania społeczeństw nowoczesnych – szeroko korzysta przy tym z metod i technik socjologii, w związku z tym różnice
pomiędzy tymi dyscyplinami wiedzy coraz bardziej ulegają zatarciu;
Olechnicki K, Załęcki P., Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti
BC, Toruń 1997, s. 21.
3
Doktryna to zwarty system poglądów, założeń lub twierdzeń odnoszących się do pewnej dziedziny wiedzy lub fragmentu rzeczywistości, często
uznawany za twórcę doktryny lub jego zwolenników za jedynie prawdziwy.
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wraz ze studiami kulturowymi i społecznymi, stanowiłby punkt wyjścia do poszerzenia praktycznej wiedzy, opierającej się na obserwacji mechanizmów funkcjonowania we współczesnych społeczeństwach. Ludzie, podróżujący dzisiaj znaczenie częściej niż dotychczas, przemieszczają się pomiędzy nie tylko odmiennymi kulturami,
ale również odmiennymi kręgami cywilizacyjnymi. Ważne jest, aby
umieć dostosować się do zmiennych warunków i przede wszystkim
posiadać świadomość odmienności realiów, w jakich czasowo jednostka się znajduje. Edukacja ekumeniczna ma nie tylko więc
uwrażliwić na różnorodność, ale przede wszystkim jej nauczyć.
Lekcja religii nie powinna traktować tylko o doktrynie katolickiej, ale również o innych odłamach chrześcijaństwa oraz innych
religiach, wraz z przemianami społecznymi jakie dokonywały się na
przestrzeni dziejów. Aby ruch ekumeniczny miał rację bytu i nie był
traktowany jako oderwany od rzeczywistości konstrukt, społeczeństwa powinny kształcić młodych ludzi, którzy wniosą nową jakość w
jego funkcjonowanie.
Zamieszczony poniżej schemat(Rys. 1)przestawia zastosowanie zasady docento discimus, w myśl, której nauczyciel jest również
uczniem. Zawiera on w sobie komponenty trzech praw dialektyki
zaproponowanych przez Hegla, a mianowicie:
• zmiana ilościowa przechodzi w zmianę jakościową,
• prawo negacji i kontynuacji oraz
• jedność i walka przeciwieństw.
Prawa te możemy z powodzeniem odnieść do rzeczywistości
szkolnej. Ludzie - uczniowie i nauczyciel - znajdujący się w klasie
tworzą pewną całość. Nauczyciel przekazuje pewne treści uczniom,
którzy je przyjmują i stosując zamieniają na wiedzę praktyczną a
więc dokonują zmiany – z ilościowej na jakościową. Cechą charakterystyczną tej zbiorowości jest wzajemny stosunek, w jakim pozostają jej poszczególne elementy. Pedagog stara się przekazać jak
największą ilość wiedzy i przekonać słuchaczy do swoich racji, z
kolei odbiorcy próbują różnymi sposobami wpłynąć na „belfra” i
Rozróżnia się doktryny prawne, religijne, polityczne, wojenne i inne; [w:]
Olechnicki K, Załęcki P., Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti
BC, Toruń 1997, s. 46.
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zmodyfikować jego przekaz. Całość ta, mimo, zdawałoby się,
sprzeczności interesów, nadal trwa.
Rys. 1. Uproszczony schemat stosunku kształcenia4

Rysunek 1. przedstawia sytuację idealną, w której nauczyciel,
nauczając, również czegoś się uczy. Wykres ten, można również odnieść do działania Kościoła i zmian w nim zachodzących, jako dowód,
iż ma on swoje potwierdzenie w rzeczywistości. Wielu ludzi mówi, iż
odchodzi od instytucji Kościoła, ponieważ tkwi on w miejscu i poglądy
głoszone przez duchownych nie mają dzisiaj racji bytu. Ale czy nie to
jest jego siłą? Przecież stałość i niezmienność stanowiska w tzw. sprawach fundamentalnych, pozwala Kościołowi trwać, a teraz mamy do
czynienia po prostu z kolejnym regresem, który wraz ze zmianą rzeczywistości społecznej może zacząć się cofać.
Widocznym znakiem zmian zachodzących w środowisku Kościoła katolickiego jest papież Franciszek, którego wiele środowisk
publicystycznych okrzyknęło inicjatorem nowego porządku. Otóż,
obecny namiestnik Stolicy Piotrowej, zrywa z obowiązującą od III
w. zasadą, mówiącą, iż poza Kościołem nie ma zbawienia i przeko4

Źródło: A. Karpiński., Pedagogiczne aspekty podmiotowości, Gdańsk
1996, powielony rękopis.
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nuje ludzi do czynienia dobra, które Bóg dostrzeże, niezależnie od
tego, czy ktoś praktykuje swoją wiarę poprzez chodzenie do świątyni, czy też nie. Zasada konwertyzmu postulowała przede wszystkim
konformizm w sprawach wiary i niejako zakładała „politykę wybiórczej gratyfikacji" - chodzisz do Kościoła i przyjmujesz sakramenty, czeka cię nagroda po śmierci, bądź stygmatyzacji: nie jesteś
wierzący i praktykujący - zostaniesz potępiony.
Niewątpliwie jednym z sukcesów Vaticanum II, jest odejście
od stanowiska, postulującego faworyzowanie Kościoła katolickiego,
jako jedynego i wybranego, na łono którego powinni zostać przywrócenia bracia odłączeni. Po 1965 roku, wszystkie kościoły i religie monoteistyczne są traktowane na równi. Papież Franciszek stara
się nie tyle dostosować Kościół do współczesności, co próbuje zmierzyć się z wyzwaniami niesionymi przez teraźniejszość, czego dowodem, może być encyklika Laudato si', traktująca o zagrożeniach
dla świata przyrody, generowanych przez działalność i nieodpowiedzialność człowieka. Można powiedzieć, że Jorge Mario Bergoglio,
jest „powiewem świeżości”, który stara się uczynić Kościół katolicki
miejscem bardziej otwartym i przystępnym.
Należy zdawać sobie sprawę, że Pontifex, mimo swoich najszczerszych chęci sam nie zdoła zreformować instytucji z tak bogatą
i złożoną tradycją, ale może je zapoczątkować. Jednym z ważniejszych kroków poczynionych w sferze obyczajowej było bezsprzecznie przyzwolenie na korzystanie z antykoncepcji. „W czasie lotu z
Meksyku do Rzymu papież Franciszek w trakcie rozmowy z dziennikarzami stwierdził, że w krajach, w których rozprzestrzenia się
wirus Zika, po rozważeniu sprawy w swoim sumieniu katolicy mogą
stosować środki antykoncepcyjne. <<Liczyłam na to, że Kościół
katolicki będzie zaporą dla antykoncepcji. Papież otwiera puszkę
Pandory>> – skomentowała wypowiedź papieża amerykańska działaczka ruchu pro life"5.
Papież Franciszek wyraźnie kładzie nacisk na uświadamianie
społeczeństwa i konsekwentne wyciąganie wniosków z minionych
5

http://www.pch24.pl/dzialacze-pro-life-zaskoczeni-wypowiedziapapieza-franciszka-o-wirusie-zika-i-antykoncepcji-,41567,i.html, [ostatni
dostęp: 3.04.2017].
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wydarzeń. Dlatego też impuls jaki daje społeczności świata może
znaleźć jedno ze swoich ujść w powstaniu edukacji ekumenicznej,
niezwykle cennej i potrzebnej dzisiejszemu światu.
Ekumenizm efektywny czy efektowny?
Do tej pory zdaje się, że mamy do czynienia z ekumenizmem6, który określam mianem ekumenizmu efektownego, polegającego na egzystowaniu dla samej egzystencji i niewiele wnoszącym
w jakąkolwiek sferę działalności kościelnej. Podobnie rzecz ma się z
nauczaniem religii obecnie w szkołach. Programy nauczania zawierają wiele tematów związanych z doktryną, której nikt nikomu w
6

Ekumenizm posiada: a) znaczenie etymologiczne pojęcia: słowo ekumenizm wywodzi się z języka greckiego (oikumene). W V w. przed Chr.
pojęciem oikumene posługiwał się Herodot, później Demostenes i Arystoteles, dla określenia ziemi zamieszkałej, w przeciwieństwie do niezamieszkałej. W okresie hellenizacji i powstania Imperium Macedońskiego oikumene
zaczęło wyrażać pojęcie kulturowe i polityczne, oznaczające odtąd cywilizowany świat, czyli świat cywilizacji hellenistycznej. W IV w. przymiotnika oikumenikos używano na określenie powszechności porządku religijnego
czy też pokoju ekumenicznego; b) znaczenie treściowe pojęcia: ekumenizm
jako określenie zjednoczeniowej działalności podejmowanej pod koniec
XIX i XX w. przez niektóre Kościoły anglikańskie i protestanckie, do których dołączyły Kościoły wschodnie oraz Kościół katolicki; wraz z pogłębieniem się świadomości ekumenicznej termin ten implikował równość
wszystkich Kościołów; wg ŚRK ekumenizm obejmuje działania, inicjatywny, nauczanie i spotkania mające na celu zjednoczenie chrześcijan; wg
niektórych teologów, w odniesieniu do ŚRK i jej działalności- ekumenizm
oznacza poszukiwanie jedności przy jednoczesnym zachowaniu różnic
międzywyznaniowych; w Kościele katolickim, w oficjalnych dokumentach
papieży, począwszy od Leona XIII do Jana XXIII, oprócz tego, ze był rozumiany jako jeden z przejawów powszechności Kościoła, oznaczał przede
wszystkim konwertyzm, czyli ponowne przyłączenie się do kościoła rzymskokatolickiego; dopiero Sobór Watykański II, wraz z Dekretem o Ekumenizmie, wprowadził radykalną zmianę w teorii jedności, odchodząc od
tradycyjnej postawy konwertyzmu, a opowiadając się za partnerskim dialogiem oraz potrzebą wewnętrznego nawrócenia i odnowy struktur eklezjalnych. [w:] A. A. Napiórkowski, Zagadnienia ekumeniczne, skrypt dla studentów teologii, Papieska Akademia Teologiczna, Kraków 1999, s. 11-15.
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pełni nie tłumaczy. Jaki efekt osiągnie pedagog, który każe dziecku
nauczyć się treści niezrozumiałych dla niego? Poza zniechęceniem i
skonfudowaniem ucznia, moim zdaniem, niewielkie.
Dlatego tak istotne jest wprowadzenie zmian w programie nauczania religii i poszerzenia go o treści kulturowo-społeczne, tak aby
dzieci znały nie tylko podstawy doktrynalne wiary, ale również szerszy kontekst ich powstania i funkcjonowania społeczności, w których dominuje inna religia bądź inne wyznanie niż ich własne. Dzięki takim lekcjom uczeń, będzie dążył do poszerzania wiedzy na tematy go interesujące, ponadto będzie wzrastał we własnej świadomości a więc będzie budował świadomie swoją człowieczeńskość7.
Im bardziej wychowanek będzie oswajany z odmiennością i różnorodnością społeczno – religijną, tym bardziej będzie on przygotowany i kompetentny do tego, aby brać udział w znajdowaniu płaszczyzny do dialogu z innymi wyznawcami.
7

Pojęcie człowieczeńskości wyprowadza A. J. Karpiński z Symplicjusza anegdoty o Platonie, który w dyskusji z Antystenesem zapytuje: „Antystenesie, czy widzisz ideę konia?” Na co Antystenes rzekł: „<<Mój Platonie, konia to ja widzę, ale idei konia (hippotes – jakby końskości) nie dostrzegam>> - na co odrzekł Platon: << Bo ty masz tylko jedno oko, którym
konia można widzieć, ale nie masz jeszcze drugiego oka, którym się ogląda
ideę konia>>”7. Ideę konia wyraża „końskość” (Symplicjusz, In Arystotelis
Categorias commentarium, ed. c. Kalbfleisch, (w:) Commentaria in Aristotelis Graeca, t. 8, Berlin 1907, s. 66; cyt. za K. Leśniak, Platon, WP, Warszawa 1968, s. 43).
A. J. Karpiński odnosi tę anegdotę do kategorii człowieka, ustalając trzy ontyczne rzeczywistości: 1. idea człowieka jako takiego. Opisują go atrybuty:
cielesność, potrzeby, działania, celowość działania i stosunek społeczny. Elementy te są wartościami formalno – logicznymi. Ich konkretyzacja prowadzi
nas do 2. idei człowieczeńskości. Jest to zespół wartości formalno - symbolicznych, opisujących powinności człowieka tu i teraz. Nie wystarczy widzieć
konia, trzeba dostrzec ideę konia, końskość powiedziałby Platon; 3. Wartości
teoretyczno – przedmiotowe. Są one tymi, które ta oto, konkretna jednostka
ludzka realizuje tu i teraz. Są one „w dzieło wstępowaniem” (A. Nowicki).
Zob. A. J. Karpiński, Sztuka bycia człowiekiem. Człowiek wzrastający w swojej
człowieczeńskości, [w:] Festiwal filozofii. Tom VIII, Filozofia i sztuka, red.
Naukowa E. Starzyńska-Kościuszko, A. Kucner, P. Wasyluk, Instytut Filozofii
UWM W Olsztynie, Olsztyn 2016, s. 101 – 121.
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Bardzo ważne jest również dostosowanie przekazu do wieku
dzieci, aby było to jak najbardziej efektywne i zachęciło a nie zraziło
do dalszych, samodzielnych poszukiwań. Celem moim nie jest
umniejszenie wagi i znaczenia doktryn i dogmatyki, ale zwrócenie
uwagi, iż religia to nie tylko te dwa komponenty, ale również tradycja8. Tradycja, która stanowi podłoże przekazywanych treści i powala je należycie zinterpretować.
Aby lepiej zrozumieć przyczynę nieefektowności ruchu ekumenicznego, należy uświadomić sobie istnienie pewnej zależności,
przedstawionej na rysunku 2.
Rys. 2. Schemat przekazu impulsów pobudzających/ hamujących
przemiany w obrębie instytucji Kościoła

Schemat ten, przedstawia doktrynę kościelną, ruchy religijne i
wierzący laikat, jako pewne podmioty trwające w czasie i podlegające przemianom. Cykl tej zależności oparty jest o pewną wewnętrzną
sprzeczność, którą wcześniej, choć w innym kontekście unaocznił
autor Wspólnoty i stowarzyszenia F. Tönnies, a mianowicie posługiwanie się odmiennym rozumieniem tego samego pojęcia i nadawaniu mu innej nazwy, co wprowadza dodatkowy chaos i buduje niepotrzebne bariery na drodze dojścia do prawdy.

8

Tradycja (dziedzictwo kulturowe) to treści i dobra kulturowe przekazywane (nadawane i odbierane) w czasie i przestrzeni, podlegające społecznemu
wartościowaniu, zazwyczaj uznawane za ważne i doniosłe zarówno dla teraźniejszości danej zbiorowości, jak i dla jej przyszłości; są to głównie takie elementy, jak normy społeczne, wzorce działania, obyczaje, wierzenia, sposoby
myślenia, wytwory materialne; za tradycję uznaje się także czasami sam proces
transmisji treści kulturowych; [w:] Olechnicki K, Załęcki P., Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti BC, Toruń 1997, s. 229.
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Tym więc, co nie pozwala prężnie rozwijać się ruchowi ekumenicznemu jest odmienne rozumienie używanych pojęć a zwłaszcza pojęcia prawdy. Zdaje się, iż katolicyzm prawdę utożsamia z
rzeczą, z kolei prawosławie uważa, iż prawda jest nie tylko tożsama
z rzeczą, a więc ze znakiem materialnym, ale również wskazuje na
tendencje. Powołując się na podglądy głoszone przez I. Kanta,
przedstawione w Krytyce czystego rozumu, można stwierdzić, iż
katolicyzm opiera się tym, co przejawowe, sugerując, że to co się
przejawia jest jakimś „X”, z kolei prawosławie na tym, co jest przejawowi, tyle, że tym, co się przejawia jest jakieś „Y”. Jak sprowadzić „X” i „Y” do jednego?
Obecnie stoimy przed dylematem, czy ekumenizm jest potrzebą czy nakazem wypływającym ze strony hierarchów kościelnych, a przecież siłą ruchu ekumenicznego powinien być jego społeczny9, oddolny charakter. Wspomniałam wcześniej o problemach
dotyczących dialogu i kwestii komunikacji wynikających z procesu
globalizacji, jednak nie mniej ważną trudnością jest pojęcie idei
ekumenizmu i zrozumienie samego pojęcia.
Jak wielu chrześcijan chodzących do małego kościółka w małej miejscowości Ciekocino, zapytanych o istotę ekumenizmu i znaczenie tego pojęcia, byłoby w stanie udzielić wyczerpującej, bądź

9

Adekwatna definicja ruchu społecznego musi odróżniać ten fenomen
od innych kategorii podmiotów i od innych zjawisk w tej samej kategorii.
Tak więc ruch społeczny składa się z następujących konstytutywnych komponentów:
1. Istnieje zbiorowość ludzi działających razem.
2. Wspólnym celem działania zbiorowego jest jakaś zmiana ich społeczeństwa definiowana przez uczestników w podobny sposób.
3. Zbiorowość jest relatywnie rozproszona, z niskim poziomem organizacji formalnej.
4. Działania cechuje relatywnie wysoki poziom spontaniczności,
przyjmują niezinstytucjonalizowane, niekonwencjonalne formy.
Przez ruchy społeczne rozumiemy luźno zorganizowane zbiorowości
działające wspólnie w niezinstytucjonalizowany sposób w celu wytworzenia zmiany w ich społeczeństwie, [w:] P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, s. 256.
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innej odpowiedzi, niż: „nie wiem?”10. Nie umniejszając inteligencji
osób zapytanych, niewielu zdobyłoby się na jakąkolwiek odpowiedź,
ponieważ nikt nie dał im odpowiedniego narzędzia do zgłębienia
tego jakże ważnego zagadnienia. Trudno zastanawiać się, czy ekumenizm jest potrzebą czy nakazem, skoro większość z uczestników
nie wie nawet co jest przedmiotem dyskusji, więc logiczne wydaje
się, iż ruch ekumeniczny nie ma racji bytu, jeżeli nie uczynimy jego
idei zrozumiałej dla innych, poza samymi inicjatorami.
Zmienność zarówno roli jak i miejsca, które Kościół katolicki
zajmuje w społeczeństwie, może stanowić zarówno bodziec hamujący jak i rozwijający ideę ekumenizmu. Aktualnie instytucje kościelne, tej największej religii monoteistycznej świata, przeżywają kryzys
i mierzą się z szeregiem wewnętrznych sprzeczności i podziałów,
które w większości przypadków przyczyniają się do spadku autorytetu moralnego Kościoła. Czy więc zasadne jest budowanie dialogu
z innymi wyznaniami, skoro katolicyzm jest tak wewnętrznie rozdarty i zróżnicowany? Z drugiej jednak strony, proces odchodzenia
wiernych od Kościoła może stymulować hierarchów do podejmowania radykalniejszych kroków zmierzających do uporania się z własnymi problemami i wprowadzenia nieco przejrzystości w ten
skomplikowany konstrukt, jakim niewątpliwie jest.
Jedną z możliwych przyczyn, wpływających na stagnację ruchu ekumenicznego może być posługiwanie się pojęciami na poziomie meta, dotyczących wielkich zbiorowości ludzkich. W myśl tego,
dialog pomiędzy buddyzmem a katolicyzmem, jest wręcz niemożliwy, jednakże, kiedy zejdziemy na poziom niższy poziom poszczególnych jednostek, okaże się, że buddysta i katolik mają ze sobą
więcej wspólnego, niż się początkowo wydawało. Wynika to z faktu,
iż hierarchowie kościelni skupiają się przede wszystkim na doktrynie i wyjaśnianiu znaczeń poszczególnych słów. Oczywiście działanie ich jest ważne, ale bardzo rozciągnięte w czasie i przede wszystkim opiera się na często odmiennym postrzeganiu wiary i jej znaczeniu niż wiernych. Kiedy spotykają się dwie osoby i opowiadają
sobie o swoim rozumieniu wyznawanych wierzeń, tradycji, znacze-
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niu, zrozumieją się one szybciej aniżeli grupy przedstawicieli
uczestniczących w dialogu Kościołów.
Zakończenie
Przedstawione w niniejszej pracy kwestie związane z pedagogiką pogranicza oraz ruchem ekumenicznym stanowią potencjalne
narzędzia w zakresie zgłębiania prawd dotyczących efektywnego a
nie efektownego sposobu nauczania oraz wprowadzania w życie
codzienne dialogu ekumenicznego. Edukacja ekumeniczna przyczynić się może do trafniejszego prognozowania problemów mogących
wystąpić w przyszłości bądź rozwiązaniu już istniejących. O fakcie,
iż Kościół katolicki znajduje się obecnie w trudnej sytuacji mogą
świadczyć słowa J. Ratzingera, papieża-emeryta, który na pytanie P.
Seewalda (niemieckiego dziennikarza), brzmiące: „A jak należy
postrzegać przyszłość chrześcijaństwa?” odpowiedział następująco:
„To, że nie przystajemy już do współczesnej kultury, a chrześcijańskie wzorce przestały być decydującym wskazaniem, to oczywiste.
Obecnie żyjemy w ramach pozytywistycznej i agnostycznej osobowości, która staje się coraz bardziej nietolerancyjna wobec chrześcijaństwa. Stąd też społeczeństwo Zachodu, w każdym razie Europa,
po prostu nie będzie chrześcijańskie”11.
Choć przyszłość chrześcijaństwa została nakreślona w ciemnych barwach, to nie oznacza, że ta religia przestanie istnieć, jednak
intrygujące jest to, co zastąpi owe wierzenia? Islam, który dzięki
prężnemu rozwojowi demograficznego zalewa coraz większe tereny? A może, ludzie będą wkładali na tyle dużo wysiłku w rozwój
własnej osobowości i świadomości, ze dojdzie do zniesienia Boga i
będzie on dla ludzi tylko ideą?
Streszczenie:
Globalizacja, jako złożony proces, dotyczy nie tylko gospodarki i sfery ekonomicznej, ale również społeczeństwa i religii. Poszczególne rzeczywistości wpływają na siebie wzajemnie, wywołując szereg zmian w swoich częściach składowych, co przekłada się
11
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na zmianę całej struktury. Wielość elementów, bądź ich wzajemne
zróżnicowanie, generują szereg problemów związanych z komunikacją. Ich intensyfikacja zachodzi szczególnie mocno w krajach,
które w swoich strukturach przestrzennych posiadają getta, bądź
dzielnice przeznaczone tylko dla przedstawicieli innych narodowości: Meksykanów, Afroamerykanów, Muzułmanów lub grup wykluczonych ze społeczeństwa, np. biednych. Migracja ludności, rodzi
wiele problemów z komunikacja, w tym także na podłożu wyznawanej wiary. Kwestie te próbuje rozwiązać ruch ekumeniczny i pedagogika pogranicza. Artykuł przedstawia jeden ze sposobów zwiększenia efektywności ruchu ekumenicznego, jako bardzo ważnego
aktora w obecnej, ulegającej przemianom rzeczywistości. W pracy
odnaleźć można zestawienia wydarzeń o charakterze społecznym,
które w sposób bezpośredni lub pośredni oddziaływały na zmianę
stanowiska zajmowanego przez Kościół i papieża Franciszka. Zwrócono również uwagę na potrzebę uświadamiania ludzi, czym jest
ekumenizm i dlaczego jest on dzisiejszemu światu tak bardzo potrzebny. Ponadto wprawny czytelnik dostrzeże, wiele innych kwestii
i problemów, o których nie wspomniano wprost, a które mają
ogromne znaczenie nie tylko dla Kościoła jako instytucji, ale także,
dla wierzącego laikatu.
Słowa kluczowe: ekumenizm, ruch ekumeniczny, papież
Franciszek, konwertyzm, globalizacja
Abstract:
Globalization, as a complex process, concerns not only the
economy and the economic sphere but also society and religion.
Individual realities influence each other, causing a number of
changes in their constituent parts, which translates into a change in
the whole structure. Multiple elements, or their mutual differentiation, generate a number of communication problems. Their intensification is especially pronounced in countries that have ghettos in their
spatial structures, or districts designed only for representatives of
other nationalities: Mexicans, Afro-Americans, Muslims, or groups
excluded from society, such as the poor. Migration of the population
causes many problems with communication, including on the basis
of professed faith. These issues attempt to solve the ecumenical
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movement and borderline pedagogy. The article presents one way to
increase the effectiveness of the ecumenical movement as a very
important actor in the current, transformed reality. In the work you
can find a list of events of a social character that directly or indirectly influenced the change of position occupied by the Church and
Pope Francis. Attention has also been paid to the need to make people aware of what ecumenism is and why it is so needed in today's
world. In addition, the competent reader will see many other issues
and issues that are not mentioned explicitly and which are of great
importance not only to the Church as an institution, but also to the
believer of the laity.
Keywords: ecumenism, ecumenical movement, pope Francis,
convergence, globalization
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Emilia Olchawa

Analiza czynników hamujących rozwój gospodarki wodnej

w Polsce
Wstęp
Gospodarka wodna to bardzo ważny obszar w każdym rozwijającym się państwie. Można mówić o jej systemowym znaczeniu,
ponieważ obejmuje wszelkie działania i zapotrzebowanie wodne
kraju, wraz z wszystkimi komplikacjami mogącymi mieć miejsce.
Obok troski o jakość wód i środowiska związanego z wodą, za ważny cel stawia sobie połączenie problemów wodnych z uwzględnieniem potrzeb obywateli. Odwołując się do definicji z Encyklopedii
PWN, gospodarkę wodną charakteryzujemy jako: „dział gospodarki
narodowej obejmujący zagadnienia dostarczania różnym dziedzinom
gospodarki wody użytkowej odpowiedniej jakości i w odpowiednich
ilościach, ochrony wód przed zanieczyszczeniem, ochrony terytorium przed powodziami, optymalnego rozrządzania oraz oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi”1. Istnieje wiele czynników,
które mają wpływ na stan gospodarki wodnej w Polsce. Problem
pojawia się, gdy dane uwarunkowania wpływają negatywnie na
rozwój danej dziedziny. Z racji tego, że gospodarka wodna obejmuje
szeroki zakres działalności, można wyróżnić ich bardzo wiele. Hamują one rozwój tego obszaru, wszystkie są bardzo istotne, jednak
trudno wymienić każdy z nich.
W artykule przedstawiam trzy grupy czynników. Pierwsze są
związane z sytuacją prawno-organizacyjną gospodarki wodnej w
Polsce. Jest to jeden z najważniejszych obszarów, ponieważ to
głównie od organizacji i zarządzania gospodarką wodną zależy jej
stan w przyszłości. Kolejnym aspektem są uwarunkowania ekonomiczne, przez co rozumiem działalność gospodarczą, która wpływa
na stan hydrotechniki i środowiska, oraz wykorzystuje dobrodziejstwa śródlądowych dróg wodnych. Ostatnim podejmowanym tema1

J. Iwanicki., W sprawie definicji gospodarki wodnej. Gosp. Wodna,
2007:12, 489-495.
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tem są zmiany klimatyczne, które również oddziaływują na stan
gospodarki wodnej. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że lekceważenie roli środowiska i związanych z nim zjawisk obraca się przeciwko człowiekowi. Dlatego tak ważne jest dobre zarządzanie gospodarką wodną przy uwzględnieniu warunków przyrodniczych.
System prawno organizacyjny gospodarki wodnej
Najbardziej intensywny rozwój hydrotechniki w Polsce miał
miejsce na początku XIX wieku. Natomiast samo pojęcie „gospodarki
wodnej” zostało użyte po raz pierwszy podczas Pierwszego Zjazdu
Hydrotechnicznego pod koniec lat dwudziestych. W Polskim systemie
prawno-organizacyjnym gospodarki wodnej na przestrzeni lat następował szereg zmian. W 1960 roku został powołany Centralny Urząd
Gospodarki Wodnej mający skupiać całokształt działań związanych z
zagospodarowaniem wodnym. Następnie powołano Okręgowe Dyrekcje Gospodarki Wodnej, mające zarządzać głównymi rzekami.
Powstały również Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, które obecnie są zależne od Zarządów województw2.
Obecnie trudno jednoznacznie wskazać instytucję odpowiedzialną za kluczowe zadania gospodarki wodnej. Dzieje się tak, ponieważ zarządzanie zasobami wodnymi i związaną z nimi infrastruktura znajduje się w kompetencjach wielu urzędów administracji publicznej - od ministerstw po samorządy lokalne. Większość obowiązków i uprawnień właścicielskich rozdzielona jest pomiędzy
regionalne zarządy gospodarki wodnej oraz wojewódzkie zarządy
melioracji i urządzeń wodnych. Poza tym zadania z zakresu zarządzania zasobami wodnymi posiadają: Ministerstwo Środowiska,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Infrastruktury, urzędy
wojewódzkie oraz samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne.
Ministerstwo Środowiska jest odpowiedzialne za kierowanie działaniami administracji rządowej, w tym ochronę i racjonalizację wykorzystania zasobów wodnych, utrzymywanie, budowę i modernizację
wód powierzchniowych śródlądowych, ochrony przeciwpowodziowej, w tym także w zakresie ochrony, budowy i modernizacji, a tak2

368

Z. Mikulski., Gospodarka wodna. PWN, Warszawa 1998

że za funkcjonowanie państwowych służb zajmujących się monitoringiem jakości wód podziemnych. Minister Środowiska zajmuje się
również współpracą na wodach granicznych. Organem bezpośrednio
kontrolującym pracę ministra środowiska jest prezes Rady Ministrów, natomiast minister środowiska poza kierowaniem działaniami
administracji rządowej jest odpowiedzialny za pracę prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Do jednostek, które współpracują z wyżej wymienionym prezesem jest minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Współpraca jest nawiązywana najczęściej podczas sytuacji kryzysowych, kiedy należy aktywować środki finansowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych czy zagospodarowaniem przestrzennym. Za administrację żeglugi śródlądowej odpowiada kolejne, inne ministerstwo. Powoływaniem i odwoływaniem
dyrektorów żeglugi śródlądowej i kierowanie nimi, spoczywa w
rękach Ministra Infrastruktury. Jest on również naczelnym organem
administracji morskiej3.
Oprócz skomplikowanego podziału kompetencji mamy do
czynienia z niedoborem pieniędzy publicznych, co nie pozwala na
właściwe utrzymanie majątku Skarbu Państwa związanego z zasobami wodnymi. Nakłady na gospodarkę wodną zaspokajają jedynie
niewielki odsetek rzeczywistych potrzeb. W konsekwencji prowadzi
to do postępującej dekapitalizacji infrastruktury wodnej. Objawia się
to w m.in. w zróżnicowaniu pod względem jakościowym szlaków
żeglugowych lub niedostosowaniem do potrzeb w wymianie międzynarodowej4. Zaniedbania szczególnie są widoczne w zakresie
obiektów i urządzeń ochrony przed powodzią oraz retencji zasobów
wodnych. Od wielu lat zgłaszane są postulaty zmian w systemie
zarządzania wodami. W Planie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportowegozakłada się, ze do 2030 roku 30% transportu kołowego towarów na odległościach większych niż 300 km
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najodpowiedniejszym rozwiązaniem będzie przeniesienie przesyłki
na kolej lub transport wodny5.
Jedną z najbardziej aktualnych zmian, która miała miejsce 6
marca 2017 roku, wprowadził prezydent Andrzej Duda podpisując
akt ratyfikacyjny europejskiego porozumienia w sprawie głównych
śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym. Jak
wiemy transport wodny śródlądowy jest tańszy i bardziej ekologiczny niż np. drogowy czy kolejowy. Nowe przepisy umożliwiają występowanie o unijne środki na inwestycje służące poprawie żeglowności na rzekach. W tej sposób oprócz korzyści dla środowiska rząd
chce zrealizować zasady zrównoważonego rozwoju. Konwencja
AGN to jeden z kluczowych dokumentów, które wskazują kierunek
rozwoju dróg wodnych śródlądowych w Europie. Porozumienie
AGN ma na celu wprowadzenie ram prawnych, które koordynują
plan rozwoju i budowy sieci śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu, która jest stworzona na podstawie odpowiednich parametrów infrastrukturalnych i eksploatacyjnych. W tym
obszarze może być nadzieja na rozwój i udoskonalenie gospodarki
wodnej w aspekcie transportu śródlądowego, który w dzisiejszych
czasach jest bardzo dobrą alternatywą dla transportu. Po raz kolejny
warto wspomnieć, że jest to jednej z najtańszych rodzajów transportu. Przy odpowiednim zwróceniu uwagi na ochronę środowiska
szlaki wodne mogłyby stać się nową alternatywą dla Polski, zważywszy na jej dobre położenie geopolityczne6.
Gospodarka wodna w aspekcie ekonomicznym
Z jednej strony gospodarka wodna to proces zarządzania i organizowania zasobów wodnych dla potrzeb społeczeństwa, ale z
drugiej strony ma ona ogromny wpływ na kształtowanie środowiska
naturalnego i gospodarki każdego państwa. Woda to dobro, które ma
ogromny potencjał i znaczenie w wielu dziedzinach działalności
człowieka np. w rolnictwie, przemyśle czy technologiach i innowacyjności. Optymalne wykorzystanie zasobów zapewnianych przez
5
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gospodarkę wodną zapewni dobry rozwój dla społeczeństwa, jak
również wzrost dobrobytu. Polska jest krajem, który jest dość ubogi
w zasoby wodne i dlatego też poruszany aspekt jest tak ważny. Brak
wody, jako czynnik hamujący rozwój gospodarki, szczególnie w
opinii przedstawicieli instytutów naukowych, rolnictwa oraz rybołówstwa wskazuje na szereg niedogodności. Jest to m. in. występowanie w Polsce dużych wahań poziomu wody w rzekach i potokach,
zwiększone zagrożenie pożarami w okresach letnich, częste okresy
suszy oraz zarastanie i starzenie się zbiorników wodnych.
Działalność gospodarcza człowieka bardzo często prowadzi
do zaburzania naturalnych cyklów i równowagi w przyrodzie, tematyka zmian klimatycznych zostanie poruszona w ostatniej części
artykułu, jednak podnosząc tę problematykę możemy również rozważyć ją pod względem ekonomicznym. Obniżanie się wód podziemnych, zakłócenia krążenia przebiegu wody, zanieczyszczenia
wód oraz niska ich jakość to tylko niektóre z problemów, które stają
na drodze przedsiębiorcom do dalszego rozwoju nie tylko swoich
firm ale i wzbogacania się państwa. Każdy wie natomiast, że bogactwo państwa implikuje lepsze warunki dla osób potrzebujących pomocy medycznej, socjalnej czy dla inwestycji w ochronę środowiska. Każda innowacja przyczynia się w pewien sposób do pomocy
najbardziej potrzebującym, dlatego każda władza powinna stawiać
sobie za obowiązek udoskonalanie różnych gałęzi gospodarek.
Główne przyczyny w obniżaniu się poziomu wód podziemnych wiąże się z działalnością człowieka. Zalicza się do niej: zbyt
intensywne użytkowanie systemów melioracyjnych, wydobywanie
kruszywa z koryt i dolin rzecznych, działalność górniczą. Kolejnym
problemem jest zakłócenie krążenia przebiegu wody z powodu
funkcjonowania wielkich elektrowni i kopalni czy budowa zapór i
stopni wodnych. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych również
jest spowodowane zbyt intensywną eksploatacją szlaków wodnych.
Eksperci uznali go za najistotniejszy problem polskiej gospodarki
wodnej. Bardzo niska jakość wód powierzchniowych może mieć
przyczyny w zaśmiecaniu, odprowadzaniu nieoczyszczonych ścieków z gospodarstw domowych, niewystarczającym oczyszczaniu
wód przez oczyszczalnie ścieków oraz zbyt niską sanityzacje wsi i
obszarów wiejskich. Czystość wód jest również problemem w skali
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globalnej. Zanieczyszczenia wód mają bardzo duży obszar rażenia,
uwidaczniają się w formie zasolenia wód powierzchniowych, które
jest związane z odprowadzaniem wód kopalnianych do wód powierzchniowych. Są to również: odcieki z niebezpiecznych składowisk odpadów, zanieczyszczenia powiązane ze spływem wód opadowych i roztopowych ( to nie tylko kwaśne deszcze ale też spływ
zanieczyszczeń z autostrad i dróg krajowych o większym zasięgu).
Wspominając o transporcie zanieczyszczającym wody należy
wspomnieć również o szlakach wodnych w Polsce, które oprócz
zysków przynoszą również ogromną degradację środowiska7.
Na terytorium Polski znajdują się trzy szlaki wodne w ramach
europejskiego systemu śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym w ramach tzw. transeuropejskiej sieci transportowej
(TEN-T). Jest to droga E30, która łączy Morze Bałtyckie z Dunajem w
Bratysławie. W Polsce przebiega Odrzańską Drogą Wodną. Drugim
szlakiem jest E40 czyli droga wodna, która łączy Morze Bałtyckie z
Morzem Czarnym. E70 to trzeci szlak łączący wschód z zachodem, jest
to bardzo ważny szlak komunikacyjny, zaczynający się w Belgii a kończący w Litwie. Te wszystkie aspekty determinują dalszy rozwój gospodarki w Polsce oraz jej dynamikę. Z jednej strony istnieje duży potencjał w transporcie rzecznym, z drugiej jednak strony problem zanieczyszczenia jest ogromny. Pojawia się konflikt, gdzie władze kładą
nacisk na ochronę środowiska a równocześnie eksploatując rzeki dopuszczają się jeszcze większej degradacji środowiska. Musimy pamiętać, że natura, w której żyjemy, jest dobrem wspólnym i w naszym
obowiązku leży dbanie o nią, pamiętając, że będzie ona użytkowana
również przez przyszłe pokolenia8.
Gospodarka wodna w aspekcie zmian klimatycznych
Istotę znaczenia gospodarki wodnej dla struktury administracyjnej państwa oraz zachowania stabilności ekonomicznej nie spo7

W. Mioduszewski., T. Szymczak., Z. Kowalewski., Gospodarka wodna jako dyscyplina naukowa w służbie rolnictwa. Woda-ŚrodowiskoObszary Wiejskie, 2011:11, s.179-202.
8
A. Dziubińska., A. Weintrit (2014). Śródlądowe drogi wodne w Polsce
i ich klasyfikacja. Logistyka.
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sób zlekceważyć, istnieje jednak wiele kategorii zagrożeń. Jedną z
najważniejszych związanych z zagospodarowaniem zasobów wodnych jest jej dostępność, ponieważ to warunek podtrzymywania
życia praktycznie każdego organizmu. Wody nie da się zastąpić a
możliwości zmniejszania jej użycia są ograniczone. Jest ona potrzebna w dużych ilościach praktycznie w każdej dziedzinie życia.
Działalność produkcyjna to jednej z obszarów, który czerpie jej najwięcej. Od ilości i jakości zasobów wodnych zależy m.in.: zdrowie
obywateli, poprzez dostęp do czystej, uzdatnionej wody; bezpieczeństwo ludności, na obszarach zagrożonych powodzią czy takich
gdzie dostępność do wody pitnej jest bardzo ograniczona; rozwój
gospodarczy, w tym poziom produkcji roślinnej i zwierzęcej; stan
środowiska przyrodniczego i jego rozwój; jak również rozwój sektorów pozaprodukcyjnych, takich jak rekreacja czy turystyka9.
W Polsce zasoby wodne charakteryzuje odpływ rzeczny ponad trzykrotnie mniejszy niż średnia europejska. Skupiając uwagę na
retencję wody, również nie trudno zauważyć, że w jeziorach i zbiornikach zaporowych jest ona niewielka a w wodach podziemnych
mamy nawet do czynienia ze spadkiem. Wzrost gęstości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w całej centralnej Polsce niestety nie przyczynił się do spadku zanieczyszczenia wód a wręcz przeciwnie, ponieważ od kilku lat normy są przekraczane. Wszystkie te czynniki
sprawiają, że aby doprowadzić do adaptacji gospodarki wodnej do
zmieniającego się klimatu należy poprawić kilka systemów działających w ramach ochrony przed zmianami klimatycznymi i ich negatywnymi konsekwencjami. Jednym z nich jest osłona przed klęskami
żywiołowymi (ulewami, powodziami, suszami, falami upałów, pożarami). Istnieje potrzeba stworzenia strategii działania nie tylko na
poziomie krajowym ale również europejskim.
Gospodarka wodna wymaga powiększenia zasobów retencyjnych, przy minimalizacji powierzchni stale zajętej przez wodę, przez
co należy rozumieć ograniczanie spływu powierzchniowego i erozji.
Jeśli mówimy o anomaliach pogodowych nie sposób pominąć aspektu bezpieczeństwa obywateli, dlatego też należy skupić się na dosto9

Z. W. Kundzewicz, M. Zalewski, A., Kędziora E. Pierzgalski, E., Zagrożenia związane z wodą. Nauka, 4(2010), 87-96.
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sowaniu budownictwa do gwałtownych wiatrów, silnych upałów.
Wiele decyzji jest podejmowanych na poziomie lokalnym, dzięki
znajomości topografii i warunków jest jednym z najlepszych rozwiązań. Kolejnym problemem jest globalne ocieplenie. Z przewidywań na przyszłość można wywnioskować, że okresowe deficyty wód
powierzchniowych i podziemnych będą powiększać się coraz bardziej, przez co będzie konieczne szukanie zbiorników wodnych w
coraz głębszych obszarach, co będzie się wiązało ze wzrostem kosztów pozyskiwania uzdatnionej wody i jej ceny10.
Najważniejszą sprawą, gdy chodzi o proces adaptacji społeczeństwa jest podnoszenie świadomości zarówno społeczeństwa jak
i decydentów i fachowców, Dzięki dostosowywaniu się do zmian
klimatycznych można liczyć w przyszłości na nowe szanse ekonomiczne i bytowe dla naszego kraju. Przejściowość klimatu Polski i
dynamika warunków meteorologicznych sprawia, że możliwość
ocenienia zmian w zasobowości wodnej jest bardzo trudna. Wysoka
niepewność co do prognoz w zmianie klimatu sprawia, że aspekt
zasobów wód staje się jednym z kluczowych w decyzjach podejmowanych przez organy wykonawcze gospodarki wodnej11.
Podsumowanie
Dostępność wody jest warunkiem podtrzymywania życia.
Oznacza to, że nie da się jej zastąpić, a możliwości zmniejszania jej
zużycia są bardzo niewielkie, woda jest potrzebna w praktycznie
każdej ludzkiej działalności. Dlatego też jest tak łatwo narażona na
wszelkie zagrożenia zarówno cywilizacyjne jak i naturalne. Tylko
zrównoważona gospodarka wodna może pomóc w walce z tymi
zagrożeniami. Aby móc doprowadzić do poprawy gospodarki wodnej w Polsce należy skupić się na kilku obszarach. Zasadniczo należy stworzyć warunki dogodne do rozpoczęcia procesu reform. Można stwierdzić, że kryzys w gospodarce wodnej jest głównie kryzy10

M. Gutry-Korycka, A. Sadurski, Z. Kundzewicz, J. PociaskKarteczka, L. Skrzypczyk, Zasoby wodne a ich wykorzystanie. nauka,
1(2014), s.77-98.
11
L. Starkel, Z. W. Kundzewicz, Konsekwencje zmian klimatu dla zagospodarowania przestrzennego kraju. Nauka, 1(2008), s.85-101.
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sem w zarządzaniu zasobami wodnymi. Należy zwrócić szczególną
uwagę na zachęcanie do podejmowania inicjatyw przez sektor prywatny i publiczny oraz integrowanie tych sfer12. Zmiany powinny
zajść na płaszczyźnie prawnej, organizacyjnej poruszanej w pierwszej części artykułu (usprawnienie systemu w stanach normalnych i
nadzwyczajnych takich jak powódź, susza, nadzwyczajne zanieczyszczenia), zmianę zasilania służb w środki finansowe, kadry,
informacje oraz uporządkowanie relacji z podmiotami mającymi
wpływ na funkcjonowanie gospodarki wodnej, ale również na płaszczyźnie ekonomicznej, gdzie dobro środowiska i zrównoważonego
rozwoju powinno być ponad zyski i eksploatację środowiska naturalnego, kończąc na kontrolowaniu zmian klimatycznych i trosce o
zaopatrzenie społeczeństwa w najbardziej niezbędny czynnik do
życia.
Analizując wszystkie wymienione czynniki hamujące rozwój
gospodarki wodnej bardzo trudno jest wybrać z nich jeden, najbardziej wpływowy, bez którego rozwój w tej dziedzinie byłby nie zagrożony. Każde z uwarunkowań jest istotne i jednocześnie trudne do
całkowitego wyeliminowania, dlatego też najlepszym rozwiązaniem
dla Polski jest znalezienie zrównoważonego rozwiązania, które pozwoli na rozwój gospodarki wodnej i jej unowocześnienie przy jednoczesnej ochronie środowiska.

Streszczenie:
W artykule przedstawiono główne zadania gospodarki wodnej
w Polsce, jej strukturę organizacyjną oraz czynniki wpływające nahamownie jej rozwoju. Skupiono się głownie na uwarunkowaniach
prawno-organizacyjnych, ekonomicznych i wpływie zmian klimatycznych. Przedstawione czynniki mają pokazać złożoność procesów
i trudność jaka może wystąpić przy próbie wyeliminowania ich z
gospodarki wodnej, podkreślając przy tym jak ważna jest świadomość wspólnego dobra.
Słowa kluczowe: gospodarka wodna, szlaki wodne, zmiany
klimatyczne
12
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Abstract:
The goal of this article is to show the main tasks of water
management in Poland, organizational structure and factors with
have an influence on inhibiting development in water management.
The article focus on the organizational, economic and climate
change aspects.
Keywords: water resources, water management, climate
change
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Anna Reterska-Trzaskowska

Wzrost poziomu morza jako zagrożenie naturalne
i cywilizacyjne dla nisko położonych państw wyspiarskich
Małe państwa wyspiarskie
Niniejszy artykuł ma na celu uświadomienie, iż pojedynczy
czynnik, który w pewnych warunkach geograficznych nie jest wręcz w
ogóle zauważalny, w innych rejonach świata może stanowić nie tylko
główne zagrożenia dla dalszej egzystencji mieszkającej tam ludności,
ale być także przyczyną wielu innych zjawisk. Z perspektywy nisko
położonych państw wyspiarskich takim czynnikiem jest wzrost poziomu morza. Małe państwa wyspiarskie znajdują się w bardzo specyficznej sytuacji. Ze względu na swoje położenie geograficzne oraz atolowy
charakter wysp, są one jednymi z najbardziej podatnych na zmiany
klimatu państw. Są one rozproszone na Oceanie Spokojnym i składają
się wyłącznie z nisko położonych wysp i atolów, które są "pierścieniami
raf koralowych otaczających lagunę"1.
Nie ma też możliwości przeniesienia się w głąb wysp, gdyż wyspy te są bardzo wąskie, a jednocześnie prawie całkowicie płaskie –
średni poziom nie przekracza 2 metrów nad poziomem morza, zaś w
większości jest to kilkadziesiąt centymetrów. Większość osadnictwa,
infrastruktury i rozwoju zlokalizowana jest na nizinach wzdłuż wybrzeża wysp. W przypadku wysp atolowych, cały rozwój i osadnictwo jest
zasadniczo przybrzeżne. Wynika z tego, że populacje, infrastruktura,
obszary rolnicze i świeże dopływy wód podziemnych są podatne na
ekstremalne fale, sztormy oraz wzrost poziomu morza2.

1

F. Gemenne, S. Shen, Tuvalu and New Zealand Case Study Report,
EACH-FOR. Environmental Change and Forced Migration Scenarios,
2009, s. 5.
2
L. A. Nurse, R. F. McLean i inn., Small islands, [w:] L. L. White, Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge,
United Kingdom and New York, NY, USA, s. 1623
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Do małych państw wyspiarskich należy m.in. Tuvalu. Pomimo terytorium rozciągającego się na obszarze 750 000 kilometrów
kwadratowych na południowym Pacyfiku, jego powierzchnia wynosi
zaledwie 26 kilometrów kwadratowych3, co czyni je czwartym najmniejszym krajem świata, po Watykanie, Monako i Nauru. Położone
w połowie drogi między Hawajami i Australią, archipelag składa się
z sześciu koralowych atolów i trzech wysp rafowych. Funafuti, Nanumea, Nui, Vaitupu, Nukufetau i Nukulaelae stanowią koralowe
atole, z otwartą na ocean laguną; Nanumanga i Niutao są wyspami
rafowymi, ale mają lagunę otoczoną lądem, a Niulakita, najmniejsza
wyspa, nie ma laguny4. Ponadto, Tuvalu obejmuje również około
120 wysepek. Żadna z tych wysp nie jest oddalona od siebie o mniej
niż 60 km, pomiędzy zaś największą północną wyspą – Nanumea i
najdalej na południe wysuniętą wyspą Niulakita jest odległość 350
mil morskich5. Żadna z wysp nie sięga więcej niż kilka metrów nad
poziomem morza (ok. 5 m w najwyższym punkcie)6.
Małe państwa wyspiarskie należą do państw rozwijających
się, przez Organizację Narodów Zjednoczonych zostały uznane za
państwa najsłabiej rozwinięte (Least Developed Countries)7. Ich
gospodarka oparta jest głównie na rolnictwie (uprawa kopry) i rybołówstwie8. Ponadto Tuvalu nie posiada rzek ani jezior i źródła wody
pitnej zależą wyłącznie od wody deszczowej zbieranej w cysternach
i zbiornikach. Zasolenie gleby sprawia, że bardzo trudno jest uprawiać wszelkie plony9.

3

Tuvalu, New Zealand Ministry of Foreign Affairs & Trade Aid
Programme,
[dostępne
na:]
http://www.aid.govt.nz/programmes/ctuvalu.html [28.08.2011].
4
Ibidem.
5
F. Gemenne, S. Shen, op. cit. s. 5.
6
Tuvalu, CIA – The World Factbook, [dostępne na:]
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tv.html
[07.04.2017].
7
J. Barnett, J. Campbell, Climate Change and Small Island States:
Power, Knowledge, and the South Pacific, 2010, s. 7.
8
Tuvalu, CIA – The World Factbook, op. cit..
9
F. Gemenne, S. Shen, op. cit., s. 6.
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Zmiany klimatu
Wskazać należy, że nie ma obecnie jednoznacznej i powszechnie zaakceptowanej definicji zmian klimatu. Zmiany klimatu
zostały zdefiniowane przez IPCC (International Panel on Climate
Change) dla jego potrzeb jako zmiany w stanie klimatu, które można
zidentyfikować (np. za pomocą testów statystycznych) poprzez
zmianę wartości średnich charakterystycznych dla klimatu i/lub
zmienność jego elementów, a które utrzymują się przez dłuższy
czas, zazwyczaj przez dekadę lub dłużej. Odnosi się to do wszelkich
zmian w klimacie na przestrzeni czasu, czy to ze względu na naturalną różnorodność, czy to w wyniku działalności człowieka. Użycie
to różni się od tego z Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC – United Nations Framework
Convention on Climate Change)10, gdzie zmiany klimatu odnoszą się
do zmian w klimacie, które można przypisać bezpośrednio lub pośrednio działalności człowieka, która zmienia skład atmosfery ziemskiej i która jest dodatkowa do naturalnej zmienności klimatu obserwowanej w porównywalnych okresach11.
Na świecie występują obszary o zróżnicowanej wrażliwości i
podatności systemów ekologicznych i społecznych na zmiany klimatu. Zdaniem M. Pietrasia spośród systemów ekologicznych szczególnie wrażliwe i podatne są lasy, pustynie, lodowce, obszary górskie, obszary bagienne, ekosystemy nadbrzeżne oraz morza i oceany.
Większość państw jest wrażliwa i w zróżnicowanym stopniu podatna na zmiany klimatu. Wrażliwość w znacznym stopniu zależy od
położenia geograficznego. Podatność zależy zaś nie tylko od geograficznej lokalizacji, lecz także od zdolności rządu, systemu gospo-

10

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., Dz. U. z dnia 10 maja
1996 r.
11
R. K. Pachauri, A. Reisinger, Contribution of Working Groups I, II and
III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate
Change, Climate change 2007: Synthesis report, Genewa 2007, s. 30.
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darczego, systemu społecznego, systemu biosferycznego do adaptacji, gdy zostanie dotknięty zmianami klimatu12.
Według Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu
(Intergovernmental Panel on Climate Change, dalej: IPCC), podatność na zmiany klimatu jest stopniem, w jakim system jest wystawiony na działanie lub nie radzi sobie z negatywnymi skutkami zmian
klimatu, w tym z jego zmiennością i skrajnościami. Adaptacja polega
zaś na dostosowaniu naturalnych lub ludzkich systemów do rzeczywistych lub oczekiwanych czynników klimatycznych i ich skutków,
które są szkodliwe, a także wykorzystuje istniejące możliwości13.
M. Pietraś uważa, że zdolności adaptacyjne państw są znacząco zróżnicowane i uzależnione (obok lokalizacji geograficznej) od
ich systemów gospodarczych, zasobów finansowych i innowacyjności technologicznej oraz stosowanych rozwiązań instytucjonalnych,
stabilności systemu politycznego i sprawności sterowania procesami
społeczno-ekonomicznymi w obszarze terytorialnej jurysdykcji14.
Oznacza to, że z reguły bardziej podatne na zmiany klimatu są państwa rozwijające się, do których należą też małe państwa wyspiarskie. Rozwiązania adaptacyjne, takie jak bariery na Tamizie w Londynie czy tamy w Amsterdamie lub inne europejskie systemy
ochronne są bardzo złożone i drogie, a więc dostępne tylko dla
państw rozwiniętych. Kraje rozwijające się znajdują się na przeciwległym krańcu, ponieważ nie są same w stanie przystosować się, a to
ze względu na biedę, mniejszy rozwój technologiczny, oraz przede
wszystkim na ich rolniczy charakter, co powoduje, że kraje te są o
wiele bardziej zależne od otaczającego ich środowiska niż kraje
rozwinięte15.
Niezależnie od tego, czy zmiany klimatu mają charakter naturalny czy spowodowane są przez człowieka, są one głównym zagrożeniem dla ludności nisko położonych państw wyspiarskich. Jak
12

M. Pietraś, Globalny problem zmian klimatu. Analiza politologiczna,
[w:] Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych Polskiej
Akademii Nauk Oddział w Lublinie, 2010, t. V, s. 23.
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słusznie zauważa N. Mann, nie są to już tylko przewidywania, ale
rzeczywiste scenariusze16. Dla krajów takich jak Kiribati, Tuvalu,
Tokelau, Wyspy Marshalla, Fidżi, Vanuatu, Papua Nowa Gwinea i
Federacja Mikronezji, zmiany klimatyczne to nie kwestia przyszłości, ale codzienne doświadczenia. Ich mieszkańcy są jednymi z najbardziej podatnych na zmiany poziomu opadów i ekstremalnych
zjawisk pogodowych, choć w najmniejszym stopniu przyczyniają się
do zmian klimatu. Istotny wzrost poziomu morza w najbliższych
latach, w krajach takich jak Tuvalu czy Kiribati rodzi poważne i
realne niebezpieczeństwo, że ziemie tych krajów mogą stać się niezdatne do zamieszkania. Są to kraje o nierozwiniętych gospodarkach, ograniczonych zasobach i powszechnym ubóstwie, dlatego
same nie są przygotowane do sprostania narzucanym przez klimat
potrzebom17.
Małe państwa wyspiarskie, ze względu na swoje położenie i
swoją specyfikę, są podatne i wrażliwe w zasadzie na wszelkie
zmiany klimatu, które współcześnie przybierają na sile, jednakże
największym zagrożeniem jest dla nich rosnący poziom morza.
M. Pietraś zauważa, że już w 1992 r., tuż po zakończeniu
Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro i przyjęciu Ramowej konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, politycy państw
członkowskich Forum Południowego Pacyfiku uznali globalne ocieplenie i związane z nim podnoszenie się poziomu mórz za najpoważniejsze zagrożenie dla regionu Pacyfiku i przetrwania niektórych
państw wyspiarskich18.
Z. W. Kundzewicz zauważa, że w skali globalnej, rok 2010
był rekordowo ciepły i zakończył najcieplejsze globalnie dziesięciolecie w historii bezpośrednich obserwacji temperatury od 1880.
Temperatura globalna rośnie od 40 lat, a począwszy od lat 60. XX
w. każda dekada była cieplejsza od poprzedniej. Na liście 11 najcie16

N. Mann, Racism, the environment, and persecution : environmental
refugees in Tuvalu, Theses and dissertations. Paper 534, Toronto, Ontario
2009, s. 15, dostępne na: http://digitalcommons.ryerson.ca/dissertations/534
[17.08.2011].
17
N. Maclellan, he future is here: climate change in the Pacific, Oxfam
briefing paper, Carlton, Newton 2009, s. 13.
18
M. Pietraś, op. cit., s. 6.
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plejszych globalnie lat znajdujemy wszystkie lata od 2001 włącznie i
rok 199819.
Jednakże zmiany klimatyczne nie polegają tylko na ociepleniu. Wraz z temperaturą zmieniają się wszystkie elementy sprzężonych systemów klimatu i zasobów wodnych, a w konsekwencji –
także wielu innych systemów (fizycznych, biologicznych i społeczno- ekonomicznych). Szereg ekstremów pogodowych (fale upałów,
susze, intensywne deszcze i powodzie, silne wiatry) występuje coraz
częściej i przybiera większe rozmiary20.
Należy jednakże zgodzić się z Davidem Archerem, że niezbędne jest rozróżnienie klimatu i pogody. Ta ostatnia jest chaotyczna i zmienna w krótkich okresach. Klimat zaś to rodzaj średniej z
pogody w dłuższym okresie, dziesięciu lub kilkunastu lat. Identyfikowanie zmian klimatu to uchwycenie ich tendencji w dłuższym
okresie. Są one bowiem małe w porównaniu ze zmiennością charakterystyczną dla pogody21. W samych tylko latach 1906–2005 średnia
temperatura globu wzrosła o 0,74 st. C22. S. Rahmtorf prezentuje
pogląd, że ocieplenie klimatu w XX wieku było bezprecedensowe w
okresie ostatniego 1000 lat23.
Warto także zauważyć, że o ile w historii ziemi zmiany klimatu są zjawiskiem naturalnym, o tyle istnieją jednak coraz mocniejsze
przesłanki ku stwierdzeniu, że zachodzące obecnie zmiany klimatu
różnią się w istotny sposób od wszystkich wcześniejszych okresów
wzrostu temperatury w historii naszej planety. Dotychczas bowiem
wszelkie zmiany wywołane były wyłącznie czynnikami naturalnymi,
takimi jak: zmiany aktywności Słońca, parametrów orbitalnych czy
naturalne zmiany składu ziemskiej atmosfery (np. poprzez wulka19

Z. W. Kundzewicz, J. Kozyra, Ograniczanie wpływu zagrożeń klimatycznych w odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] Polish Journal of Agronomy 2011, 7, s. 69
20
Ibidem.
21
D. Archer, Global Warming. Understanding the Forecast, Malden
2007, s. 1 [za:] M. Pietraś, op. cit., s. 7.
22
M. Pietraś, op. cit., s. 6.
23
S. Rahmtorf, Antropogenic Climate Change: Revising the Facts, [w:]
E. Zedillo [red.], Global Warming. Looking Beyond Kyoto, New Haven
2008, s. 47.
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niczną erupcję pyłów, aerozoli i dwutlenku węgla czy efekt kolizji
meteorytów z powierzchnią Ziemi)24.
Z. Kundzewicz stawia tezę, iż obecnie najprawdopodobniej
ziemski klimat ociepla się przede wszystkim z powodu wywołanego
przez ludzi wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze.
Wskazuje on, że do zakończenia ostatniej epoki lodowcowej na całej
Ziemi żyło mniej ludzi niż dziś w jednej z kilkudziesięciu wielkich
aglomeracji miejskich, wobec czego wszelkie zmiany odbywały się
bez udziału czynnika ludzkiego.
Obecnie zaś na ziemi zamieszkuje ok. 7 miliardów ludzi, którzy zużywają coraz więcej energii i drastycznie zmieniają użytkowanie terenu. Dlatego Z. Kundzewicz określa aktualne czasy „epoką
antropocenu”, w której działania ludzkie dają efekt porównywalny z
wielkoskalowymi procesami geologicznymi w przeszłości. Węgiel z
zasobów kopalnych, które powstawały w skorupie ziemskiej przez
miliony lat, jest uwalniany do atmosfery w ogromnych ilościach w
postaci gazu cieplarnianego – dwutlenku węgla – w skali czasowej
dziesięcioleci25.
Wzrost poziomu morza jako zagrożenie naturalne
Wzrost poziomu morza jest najpoważniejszym z zagrożeń
spowodowanych zmianami klimatu. M. Pietraś zauważa jednak, że
w historii Ziemi poziom morz nie był wielkością stalą. Szacuje on,
że około 120 tys. lat temu średnia temperatura globu była nieco
wyższa niż obecnie, a średni poziom mórz był wyższy około 5–6 m.
Pod koniec epoki lodowcowej, czyli około 18 tys. lat temu, poziom
mórz był o około 1 m niższy niż obecnie. Dotychczas więc główną
przyczyną zmiany ich poziomu było topnienie lub wzrost lodowców
w regionach podbiegunowych. Jego zdaniem jednak obecnie główną
przyczyną podnoszenia się poziomu mórz jest rozszerzalność wody
w wyniku wzrostu temperatury globu26. J. Houghton szacuje, że do
końca XXI w. poziom morz w wyniku rozszerzalności wody może
wzrosnąć o 0,13 do 0,32 m w porównaniu z poziomem z końca XX
24

Z. W. Kundzewicz, J. Kozyra, op. cit., s. 69-70.
Ibidem, s. 70
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M. Pietraś, op. cit., s. 25.
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w., zaś w wyniku topnienia lodowców o 0,08 do 0,16 m27. Z.
Kudzewicz zauważa także, że w cieplejszym klimacie rośnie też
intensywność opadów – dłuższe okresy posuszne przedzielane są
więc intensywnymi opadami. Świadectwo obserwacji wskazuje, że
systemy fizyczne i biologiczne podlegają oddziaływaniu regionalnych zmian klimatu, a zwłaszcza wzrostu temperatury i wzrostu
poziomu morza28.
Od powyższych parametrów zaś zależy wiele innych aspektów. Z. Kudzewicz wskazuje, że od ilości i jakości zasobów wodnych zależy m.in.: zdrowie (poprzez dostęp do czystej wody); bezpieczeństwo ludności (na obszarach zagrożonych powodzią); rozwój
gospodarczy, w tym poziom produkcji roślinnej i zwierzęcej; stan
środowiska przyrodniczego i jego rozwój; rozwój sektorów pozaprodukcyjnych (rekreacja, turystyka)29.
Tymczasem w przypadku nisko położonych państw wyspiarskich zagrożone staje się już samo dalsze istnienie tych państw30.
Wzrost poziomu morza powoduje, że woda wdziera się coraz głębiej
w ląd, ograniczając jego obszar, co może doprowadzić do całkowitego zatopienia wysp. Niezależnie jednak od powyższych prognoz,
wyspy te już teraz borykają się z pozostałymi skutkami wzrostu poziomu morza.
Ze względu na ograniczoną powierzchnię małych atolowych
państw wyspiarskich, ograniczone są zasoby wody pitnej, a ograniczenie to będzie stale się zwiększać. Ich okresowe i stopniowe zasalanie, powodowane jest również przez wysokie fale powodziowe, co
niszczy też zbiorniki retencyjne ze słodką wodą, a także roślinność,

27

J. Houghton, Global Warming: The Complete Briefing, Cambridge
2009, s. 176–177, [za:] M. Pietraś, op. cit., s. 25-26.
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Zob. J. Mc Adam, ‘Disappearing states’, statelessness and the
boundaries of international law, [w:] J. McAdam [red.] Climate Change
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mającą na celu odsolenie wody31. Może to również spowodować
ograniczenia w dostarczaniu różnych usług w sektorach zależnych
od źródeł wody32.
Naturalna zmienność pogody w tym regionie oznacza także
liczne straty ekonomiczne wynikające z ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak fale sztormowe czy cyklony. Przewidywany
wzrost poziomu mórz oraz wzrost intensywności klęsk żywiołowych
takich jak huragany będą wzmagać te problemy. Naukowcy przewidują również wzrost chorób, takich jak malaria i gorączka denga,
wraz z istotnym wyniszczaniem gleby i erozją wybrzeży spowodowanych zmianami klimatycznymi33. Obywatele Tuvalu są zależni od
rolnictwa i rybołówstwa jako ich środków do życia. Jednakże ze
względu na osłabienie gleby uprawianie rolnictwa stało się trudne.
Powodzie, tak samo jak wzrost zasolenia gleby, powodują, że uprawy, od których ludność zależy, usychają34.
Również rafy koralowe są zagrożone przez zmiany klimatu,
zwłaszcza ze względu na wzrost temperatury mórz oraz zwiększone
zakwaszenie oceanów, co powoduje ich wymieranie, a przez to
ograniczenie zasobów morskich, które stanowią główne źródło pożywienia35.
W odniesieniu do sytuacji małych państw wyspiarskich zmiany klimatu ograniczą tereny zdatne do zamieszkania, w szczególności na wybrzeżach, na których znajduje się większość infrastruktury
tych państw36. Ze względu na to, iż infrastruktura położna jest w
bliskiej odległości od brzegu, jest ona narażona na częste podtopienia. W swoim czwartym sprawozdaniu, Międzyrządowy Zespół ds.
31
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Zmian Klimatu (IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change)
wyraził bardzo wysokie przekonanie, że zmiany klimatu spowodują,
że wzrost poziomu mórz spotęguje zalewanie wysp, burze, erozje
oraz inne zjawiska niebezpieczne dla wybrzeży, zagrażając tym samym infrastrukturze, osiedlom i obiektom, które wspierają utrzymanie społeczności wysp37.
Wzrost poziomu morza jako zagrożenie cywilizacyjne
W Raporcie Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu, wskazano, że większość zaobserwowanego wzrostu średniej
temperatury globalnej od połowy XX wieku jest bardzo prawdopodobnie spowodowana wywołanym przez człowieka wzrostem stężenia gazów cieplarnianych. Brak jest alternatywnego sposobu poważnego wyjaśnienia przyczyn globalnego ocieplenia w ostatnich dekadach38. Antropogeniczny charakter globalnych zmian klimatu określony został jako „antropogeniczne ocieplenie”39.
Prawdopodobne jest, że w okresie ostatnich 50 lat występuje
istotne antropogeniczne ocieplenie na wszystkich kontynentach poza
Antarktyką. W raporcie tym uznano, że antropogeniczne ocieplenie
w ostatnich trzech dekadach miało prawdopodobnie wpływ na obserwowane w skali globalnej zmiany wielu systemów fizycznych i
biologicznych. Uznano że jest bardzo wysoce prawdopodobne, że
przyczyną globalnego ocieplenia jest działalność człowieka od 1750
r.40 Z. Kundzewicz i K. Juda-Rezler wskazują za Raportem, że łączny efekt wymuszenia radiacyjnego z powodu wzrostu koncentracji
gazów szklarniowych wzrósł o 1,72, z czego czynniki antropogeniczne odpowiedzialne są za wzrost o 1,6, a czynniki naturalne
(Słońce) – o 0,12. Według tej oceny, Słońce jest więc odpowiedzialne tylko za 7,5% ocieplenia w ostatnich 250 latach (a jeszcze mniej,
procentowo, w ostatnich 100 czy 50 latach). Ponadto pośród czynników antropogenicznych analiza rdzeni lodowych pokazuje, że tak

37
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wysokich stężeń dwutlenku węgla w atmosferze jak obecnie nie było
od co najmniej 650 000 lat41.
Atmosferyczne stężenie dwutlenku węgla rośnie również
wskutek ograniczenia możliwości wiązania węgla przez roślinność z
powodu wylesień. W efekcie intensyfikacji efektu cieplarnianego
Ziemia zatrzymuje coraz więcej promieniowania długofalowego,
które bez tej intensyfikacji opuściłoby system ziemski42. Powyższe
badania pokazują, że w dużym zakresie zmiany klimatu, w tym w
szczególności wzrost poziomu morza, stanowią nie tylko zagrożenie
naturalne, lecz także cywilizacyjne. Człowiek poprzez własne działania przyczynia się, czy wręcz powoduje zmiany, które stanowią
zagrożenie dla coraz szerszej liczby ludności. Agresywna gospodarka prowadzi do stężenia gazów cieplarniach w atmosferze, które
przyczyniają się do nienaturalnego ocieplenia klimatu, a przez to do
wzrostu poziomu morza.
Poza samym antropogenicznym źródłem zagrożeń wskazanych
powyżej, przedstawione zmiany klimatu prowadzą także do negatywnych konsekwencji w zakresie funkcjonowania społecznego.
Barbara Boxer uważa, że zmiany związane z globalnym ociepleniem mogą być przyczyną przyszłych konfliktów w warunkach
ograniczonych surowców. Zmiany te mogą także stać się czynnikiem warunkującym konflikty, a więc nie ich bezpośrednią przyczyną43. German Advisory Council on Global Change określa cztery
czynniki warunkujące możliwość wystąpienia konfliktów zbrojnych
wskutek zmian klimatu. Po pierwsze jest to zmiana jakości i ograniczony dostęp do zasobów wody pitnej, po drugie, obniżenie produkcji żywności, po trzecie, wzrost liczby i intensywności sztormów i
powodzi, a więc katastrof naturalnych, po czwarte, migracje powodowane zmianami środowiska, mogą znacząco zwiększyć prawdopodobieństwo konfliktów. Na podstawie analizy wymienionych
czynników można wyodrębnić trzy rodzaje konfliktów w warunkach
41
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zmian klimatu: a) konflikty na tle dostępu do zasobów naturalnych,
b) konflikty na tle procesów migracyjnych, c) konflikty w obszarach
polarnych, zwłaszcza Arktyce, d) konflikty na tle etnicznym w warunkach upadania państw44.
Z. Kundzewicz uważa, że skoro działalność człowieka jest
odpowiedzialna za przeważającą część obecnego ocieplenia, to poprzez odpowiednie kształtowanie ludzkiej działalności można próbować ograniczać ocieplenie w dalszej perspektywie. Wielkość
ocieplenia w następnych dziesięcioleciach będzie można ograniczyć
poprzez podjętą odpowiednio wcześnie redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i zwiększenie ich wiązania. W chwili
obecnej nie można jednak skutecznie wpływać na klimat najbliższych dziesięcioleci – trzeba zatem oczekiwać globalnego ocieplenia
rzędu 0,2°C na dekadę45.
Żeby jednakże osiągnąć planowane efekty, potrzebne są skuteczne działania w krajach, które emitują najwięcej gazów cieplarnianych – przede wszystkim w Chinach i USA. Co prawda Unia
Europejska podejmuje wiele inicjatyw zmierzających do redukcji
gazów cieplarnianych, jednakże sama Europa, która emituje do atmosfery tylko kilkanaście procent światowego ładunku gazów cieplarnianych, nie ochroni ziemskiego klimatu46. Z. Kundzewicz uważa, że bez efektywnej polityki klimatycznej (tzw. mitygacji) ocieplenie w horyzoncie roku 2100 będzie zapewne znacznie wyższe niż
2°C i określa je na poziomie wzrostu o 4°C47.
Podsumowanie
Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że zmiany klimatu
stanowią obecnie przyczynę wielopłaszczyznowych zjawisk, tak
atmosferycznych, jak i społecznych. Zauważyć można pewną niero44
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zerwalność czynników naturalnych oraz antropogenicznych. Systemy społeczne i ich środowisko, którego częścią jest atmosfera, pozostają we wzajemnych dynamicznych oddziaływaniach. Oznaczają
one, że z jednej strony zachowania społeczne zmieniają środowisko,
a z drugiej strony – zmienione środowisko zmienia zachowania społeczne48. Niemniej jednak działania człowieka przyspieszają i potęgują naturalne procesy w zakresie, którego nie można byłoby osiągnąć bez jego udziału.
W odniesieniu do nisko położonych państw wyspiarskich
szczególnie istotnym zjawiskiem jest wzrost poziomu morza, który
zagraża egzystencji ludności tych wysp. W zasadzie można stwierdzić, że to właśnie wzrost poziomu morza jest przyczyną pozostałych zmian środowiskowych. W państwach, które niemalże całkowicie stanowią tereny wybrzeżne, gdzie cała gospodarka oraz życie
skupia się wokół wybrzeża, to właśnie ten czynnik jest najdotkliwiej
odczuwalny. Regularne podtopienia, wdzieranie się wody morskiej
w głąb lądu i niszczenie zasobów wody pitnej oraz płodów rolnych,
zasolenie gleby, a przede wszystkim uszczuplanie lądu, stanowią dla
obywateli tych państw realne zagrożenie, którego żadne plany adaptacyjne nie są w stanie powstrzymać w dłuższej perspektywie.
Streszczenie:
Małe państwa wyspiarskie znajdują się w specyficznej sytuacji. Ze względu na swoje położenie geograficzne oraz atolowy charakter wysp, są one całkowicie podatne na wszelkie zmiany klimatu.
Jednakże głównym zagrożeniem, wpływającym na w zasadzie każdy
aspekt życia ich mieszkańców, jest wzrost poziomu morza, który
niesie ze sobą wiele innych problemów. W państwach, które niemalże całkowicie stanowią tereny wybrzeżne, gdzie cała gospodarka
oraz życie skupia się wokół wybrzeża, to właśnie ten czynnik jest
najdotkliwiej odczuwalny. Regularne podtopienia, wdzieranie się
wody morskiej w głąb lądu i niszczenie zasobów wody pitnej oraz
płodów rolnych, zasolenie gleby, a przede wszystkim uszczuplanie
lądu, stanowią dla obywateli tych państw realne zagrożenie, którego
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żadne plany adaptacyjne nie są w stanie powstrzymać w dłuższej
perspektywie.
Słowa kluczowe: wzrost poziomu morza, zmiany klimatu,
małe państwa wyspiarskie
Abstract:
Small island states are in a specific situation. Due to their
geographic location and the atoll nature of their islands, they are
completely vulnerable to any climate change. However, the main
threat, affecting virtually every aspect of the lives of its inhabitants,
is an increase in sea level, which brings with it many other problems.
In countries that are almost entirely coastal, where the whole
economy and life are concentrated around the coast, this is the most
perceptible factor. Regular flooding, seawater intrusion and
destruction of drinking water and agricultural inputs, salinisation of
the soil and, above all, diminution of land, are real threats to their
nationals, no adaptation plans capable of stopping them in the long
term perspective.
Key words: sea level rise, climate change, small island states
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Rozdział III
Zagrożenia cywilizacyjne

394

Monika Torczyńska

Kryzys moralny jako zagrożenie cywilizacyjne
(okiem badacza współczesnej kultury prawnej)
Wstęp
Świat społeczny dzisiejszej doby oferuje nam wiele szans, ale i
wiele wyzwań cywilizacyjnych. Rozwój cywilizacyjny nie jest bowiem wyłącznie drogą „od sukcesu do sukcesu”. Przeciwnie – jego
immanentnym komponentem są swoiste „ślepe uliczki”, w które zapędza się człowiek bezrefleksyjnie korzystający z udogodnień cywilizacji. W najróżniejszych analizach i opracowaniach, badacze problemów
i zagrożeń współczesności ukazują coraz wyższe koszty postępu cywilizacyjnego, jakie ponoszone są przez nas wszystkich przy okazji partycypacji w jego rozmaitych dobrodziejstwach. Wystarczy w tym
miejscu wspomnieć o postępujących zmianach w zdrowotnej kondycji
ludzkości, ulegającej naporowi powszechnych chorób cywilizacyjnych
oraz katastrofalnej degradacji środowiska naturalnego, eksploatowanego w imię szerzenia zdobyczy cywilizacji.
Współczesna erupcja i zasięg rozwoju cywilizacyjnego powoduje, iż repertuar możliwych zagrożeń cywilizacyjnych układa się w
katalog o charakterze nieograniczonym. Stąd nie jest możliwym
wyczerpująca analiza każdego z nich. Zmusza to do zawężenia obszaru analiz, a tym samym dokonania wyboru konkretnego przejawu
tychże zagrożeń, któremu poświęcona będzie szczególna uwaga. W
poniższej refleksji celem rozważań uczyniono problematykę kryzysu
moralności, ujmowanego jako jedno z najpoważniejszych zagrożeń
cywilizacyjnych dzisiejszego społeczeństwa. Zagadnienie moralności oraz związanego z nią kryzysu ukazano również w kontekście
implikacji, jakie dostrzec można w obrębie kultury prawnej zaawansowanych cywilizacyjnie wspólnot.
Wielogłos w sprawie moralności i sposobów jej pojmowania
Nie ulega wątpliwości, iż szeroko ujmowana problematyka
moralności (w tym jej społecznego odbioru, jej oddziaływania na
poszczególne wymiary, dziedziny i aspekty egzystencji człowieka,
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słowem – jej znaczenia w życiu indywidualnym i zbiorowym istot
ludzkich) stanowi niezwykle ważny przedmiot naukowej debaty
społecznej i humanistycznej. Różnorodne stanowiska „w sprawie
moralności” trudno jednak ze sobą uzgodnić ze względu na fakt, iż
samo słowo „moralność” jest terminem, który bywa rozmaicie – w
zależności od danej dyscypliny nauki – denotowany. Należy również
zauważyć, iż często w ramach jednej dziedziny poszczególni badacze preferować mogą odmienne sposoby rozumienia tego pojęcia.
Odwołując się w naszych rozważaniach tylko do osiągnięć socjologii, łatwo można stwierdzić, że występuje w niej co najmniej kilka
ujęć istoty moralności. „Dla socjologów moralności […] zakres zjawiska określanego mianem moralności jest na tyle płynny, że nawet
nie jest możliwe ustalenie jednej, obowiązującej definicji moralności”1. Przykładowo zatem wskażmy, iż moralność jako zjawisko o
charakterze społecznym (wg najpopularniejszych koncepcji) pojmowana może być np. jako:
• zbiór obyczajów, zasad, norm, ocen, jakimi kieruje się dana
wspólnota (przykładowo będzie to moralność narodu polskiego).
Takie podejście koresponduje m. in. z definicją zaproponowaną
przez J. Mariańskiego, według którego moralność „obejmuje wszelkie istniejące wartości, normy i oceny regulujące zachowania ludzi
oraz same zachowania, ujmowane z punktu widzenia dobra i zła,
tego co szlachetne lub nieszlachetne, godne szacunku lub niegodne
szacunku, godziwe lub niegodziwe”2;
• system zasad propagowanych w obrębie określonego porządku etycznego (czego przykładem niech będzie moralność buddyjska, opierająca swój system na zasadzie niekrzywdzenia, implikującej z kolei wymóg powstrzymywania się od wyrządzania szkody
innym istotom. Stąd w jej zasadach mieści się np. zalecenie wegetarianizmu);

1

G. Adamczyk, Przemiany moralności w polskim społeczeństwie między
mitem a rzeczywistością. W kręgu socjologii Janusza Mariańskiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, nr 2, s. 162.
2
J. Mariański, Socjologia moralności, Wydawnictwo KUL, Lublin
2006, s. 234.
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• zestaw obyczajów i zasad etycznych organizujących wyodrębnione sfery ludzkiej działalności (np. moralność zawodowa obowiązująca w danej profesji).
W każdym z powyższych określeń nawiązuje się na etymologii, zgodnie z którą znaczenie pojęcia „moralność” wyrodzi się od
łacińskiego słowa more bądź mores (obyczaj, obyczaje). W dalszych
rozważaniach posługiwać się będziemy pierwszym z nich, jako najbardziej ogólnym i niekontrowersyjnym stanowiskiem socjologicznym. Najsłynniejsza maksyma odwołująca się do owych mores łączy
się niewątpliwie z postacią Cycerona3, który wyrażając swoje oburzenie wobec daleko idącego rozluźnienia obyczajów w czasach mu
współczesnych, wypowiedział słynne słowa: O tempora! O mores!
Co interesujące, dzisiaj (przy nieporównanie wyższym poziomie
zaawansowania kulturowo-cywilizacyjnego) wielu obserwatorów
kultury, świadomości i wrażliwości moralnej zachodniej wspólnoty
mówi nie tylko o rozluźnieniu, ale wręcz o degeneracji czy nawet
upadku rozpowszechnionych obyczajów. Są również głosy na temat
kryzysu moralnego dzisiejszego społeczeństwa.
O kryzysie w kontekście zmian cywilizacyjnych
Zanim jednak bezpośrednio odwołamy się do problematyki
kryzysu moralnego, warto na początek przywołać kilka ogólnych
refleksji na temat samego kryzysu, a następnie usytuować go –
zgodnie z obranym tematem analiz – w kontekście cywilizacyjnych
zagrożeń ludzkości. Podobnie jak w przypadku moralności, we
współczesnej nauce również i „kryzys” pozostaje terminem dość
niejednoznacznym. Konkretne wyjaśnienia istoty oraz znaczenia
kryzysu dla rozwoju i funkcjonowania danej jednostki, grupy lub też
większej wspólnoty, uzależnione są – co oczywiste – od dyscypliny
naukowej, jaką reprezentuje badacz opisujący wybrane zagadnienie z
kryzysem związane. Bez względu jednak na przyjętą optykę badawczą, najczęściej kryzys przedstawiany jest jako zjawisko niepożądane, groźne, generujące problemy i dylematy, wymagające zdecydowanej reakcji tych, którzy go właśnie doświadczają.
3

Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/o-tempora-omores;3949176.html, dostęp z dn. 04. 03.2017.
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W analizach socjologicznych mówi się o kryzysie społecznym
bądź jego poszczególnych aspektach i wymiarach (np. o kryzysie
wartości, kryzysie moralności, kryzysie prawa etc.). Kryzys ogólnospołecznego zasięgu oznacza sytuację społeczną o znaczeniu przełomowym dla życia całej wspólnoty4. Implikuje on wiele niekorzystnych następstw dla ładu i porządku zbiorowego, prowadząc do chaosu bądź stanu anomii społecznej. Bez względu na jego rzeczywiste
konsekwencje, „generalnie rzecz ujmując, kryzys to zjawisko o charakterze pejoratywnym w stosunku do pożądanego stanu rzeczy.
Kryzys może być wywołany ciągiem zdarzeń, które powodują niepewność, wytrącenie ze stanu pierwotnej, choćby pozornej równowagi. Może on jednakże powstawać również na skutek braków wewnątrz danego systemu, które z czasem stwarzają warunki dla zaistnienia zdarzeń do niego prowadzących”5.
Z literatury przedmiotu wynika, iż problematykę kryzysu często analizuje się w kontekście zmian zachodzących w rozwijającym
się społeczeństwie. Jednocześnie, według niektórych stanowisk,
widzi się w nim jedno z cywilizacyjnych zagrożeń, jakie dosięgają
współczesnego człowieka. Permanentne uobecnienie kryzysu, w
różnych sferach i dziedzinach życia społecznego, staje się zatem
swoistym znakiem czasu, którego zignorować się nie da. Jak dowodzi H. Skorowski, „nie ulega wątpliwości, że współczesną rzeczywistość, zarówno światową, jak i naszą polską, cechuje ogromny dynamizm wielorakich przemian cywilizacyjnych. Ich konsekwencją są
liczne pozytywne zjawiska w różnych płaszczyznach codziennego
życia: politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturowej. Konsekwencją współczesnych przemian cywilizacyjnych są jednak także
zjawiska, które coraz częściej niepokoją ludzki umysł […]. Jednym z
nich jest dzisiejszy kryzys i jego konsekwencje”6, ujawniające się
zarówno w skali makro-, jak i mezo- oraz mikrospołecznej. Są one
4

K. Wielecki, Kryzys i socjologia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 319.
5
M. Smarzewski, Prawo karne sprawcy czy ofiary? Kryzys aksjologiczny i dogmatyczny na gruncie prawa karnego, „Roczniki Nauk Prawnych”
2012, nr 1, s. 29.
6
H. Skorowski, Kryzys wartości podstawą kryzysu w świecie, „Studia
Elbląskie” 2012, nr 13, s. 329.
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opisane w wielu powszechnie dostępnych opracowaniach, stąd nie
ma potrzeby ich w tym miejscu szczegółowo przywoływać. Tytułem
przykładu odwołamy się tylko do klasyki myśli socjologicznej i zasygnalizujemy, iż kryzys w kontekście postępu kultury i cywilizacji
był kategorią, wokół której swoją koncepcję zbudował np. J. Ortega
y Gasseta. W eseju zatytułowanym Bunt mas opisał on swoją wizję
głębokiego kryzysu Europy następującymi słowami: „wszystkie […]
zasady, z których europejska kultura czerpie soki życiowe, takie jak:
polityka, prawo, sztuka, moralność, religia, same przeżywają kryzys,
znajdując się – przynajmniej przejściowo – w upadku”7. W jego ocenie wiąże się to z faktem, iż dotychczas obowiązujące systemy regulatywne – kształtujące niezbędny w codziennych stosunkach agregat
wartości, zasad i norm – tracą swoją moc obowiązującą, co tym samym oznacza osiągnięcie prymatu cywilizacji, przemysłu i techniki
nad sferą kultury duchowej. Konkluzją hiszpańskiego uczonego jest
stwierdzenie, iż postęp cywilizacyjny ludzkości oraz jej rozwój
etyczny i aksjologiczny przebiega niejako w różnych prędkościach.
Dziedzina moralności nie nadąża dziś za osiągnięciami cywilizacyjnymi, co zagrażać ma – jego zdaniem – całej kulturze europejskiej.
Kolejne wizje kryzysu, proponowane w naukach społecznych,
często również nawiązywały do problematyki cywilizacji, a dokładniej
rzecz ujmując – do zagrożeń cywilizacyjnych. Jak stwierdzają badacze,
uwidaczniający w swoich opracowaniach tego rodzaju podejście, „kryzysy jako element współczesnych zmian cywilizacyjnych […] ściśle
łączą się z problematyką zmienności […] Przyspieszone zmiany cywilizacyjne niosą ze sobą nowy rodzaj zagrożeń […] Coraz częściej mówi
się o społeczeństwach ryzyka. […] cechą społeczeństwa ryzyka jest
>>dystrybucja<< niepewności, szkód i zagrożeń oraz trudno uchwytna
>>kumulacja<< szeroko rozumianego chaosu w sferze mentalnej, materialnej i organizacyjnej”8, a przede wszystkim zaś – w sferze obyczajowości, moralności, religii czy prawa, tworzących w sumie zasadnicze
7

J. Ortega y Gasset, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, tłum. P. Niklewicz, H. Woźniakowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982, s. 100.
8
M. Cieślarczyk, R. Kuriata, Kryzysy i sposoby radzenia sobie z nimi,
Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2005, s. 57.

399

systemy normatywne danej zbiorowości. W naszych rozważaniach
szczególnie interesuje nas dziedzina moralności i prawa oraz problem
kryzysu, jaki w odniesieniu do owych obszarów konstatują badacze
kultury i cywilizacji.
Kryzys moralny w ponowoczesnych czasach
Studiując literaturę przedmiotu, widać wyraźnie, iż wśród specjalistów trwa pewien spór dotyczący charakteru, zasięgu oraz rozmiarów kryzysu moralnego. Niektórzy z nich przyjmują, że jako
członkowie ponowoczesnego, zaawansowanego cywilizacyjnie społeczeństwa, staliśmy się istotami moralnie rozedrganymi, bez etycznych powszechników oraz aksjologicznych pryncypiów. Nie może
zatem dziwić, iż konsekwencją tego stanu rzeczy jest „chroniczne
poczucie kryzysu moralnego (względnie etycznego), niedojrzałości
moralnej i niedorastania do norm moralnych i do ideałów”9, które
stanowić by mogły pewną ogólną ramę naszych decyzji i działań
społecznych. Kryzys moralny godzi w fundamentalne wartości (takie
jak choćby godność człowieka, dobro wspólne etc.), do których odwołujemy się we wszelkich relacjach społecznych. Implikacją owego
kryzysu są m. in. nikły poziom zaufania społecznego czy też problemy związane z kształtowaniem tożsamości jednostkowej i zbiorowej
w zmagającej się z kryzysem wspólnocie.
Opisując naturę kryzysu moralnego należy usytuować go w
konkretnych czasach i warunkach życia społecznego. Dzisiaj są to
realia społeczeństwa ponowoczesnego. Jak podkreślają specjaliści
badający fenomeny ponowoczesnego etapu życia społecznego, „kryzys moralny […] oznacza w istocie zachwianie stałego porządku
moralnego. Skoro nie istnieją absolutne kryteria dobra i zła, każdy
może poszukiwać moralności na własną rękę według zindywidualizowanych kryteriów i wyznaczników. W sytuacji upowszechnienia
się pojmowania wolności jako absolutnego prawa jednostki oraz

9

R. Wiśniewski, Czy możliwa jest przyszła cywilizacja bez etyki? [w:] J.
Filipek, I. Głuszyńska, A. Wąsiński, M. Płaszewski (red.), Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji – studium interdyscyplinarne, Wyższa
Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2008, s. 27.
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sumienia jako instancji czysto subiektywnej i całkowicie odizolowanej, taki kierunek przemian jest możliwy”10.
Wielu badaczy – odwołując się do empirii społecznej ponowoczesnej doby – próbuje ustalić z jak bardzo rozległym kryzysem
moralnym mamy do czynienia. Przywołując charakterystyczne dla
ponowoczesnego społeczeństwa konsekwencje postępu cywilizacyjnego (np. globalizację, umasowienie środków przekazu czy konsumeryzm), ukazują oni głębokie i szybko postępujące przemiany w
zakresie świadomości moralnej współczesnego człowieka. Analizując rozpowszechnione koncepcje, trzeba stwierdzić, iż w literaturze
socjologiczno-moralnej „różnie się określa i ocenia ten […] rodzaj
zmian. Od określeń znaczeniowo nieostrych i enigmatycznych, takich na przykład […] >>osłabienie kondycji moralnej<< jednostek
ludzkich, czy pewne ich >>zachwianie moralne<< […] osłabienie
sumienia i zaangażowania moralnego itp., do określeń w wymowie
swej bardziej dookreślonych i jednoznacznych, takich na przykład
jak >>kryzys moralności<<, >>kryzys etyki<<, >>zwrot moralny<<,
>>upadek moralności<< itp.”11. Pozostawiając na marginesie najbardziej skrajne ujęcia, prezentujące niekiedy dość katastroficzne obrazy kultury moralnej dzisiejszego społeczeństwa (zagrożonej skrajną
degeneracją bądź anomią), w naszych rozważaniach zbliżamy się
raczej do stanowisk mniej pesymistycznych.
Faktem jest, iż sformułowanie „kryzys moralny” zdecydowanie sugeruje, iż ludzkość oraz zrodzona dzięki jej wysiłkom cywilizacja, znalazły się w poważnych tarapatach. Dzieje się tak, gdyż
rozwijająca się kultura i cywilizacja (z jej wartościami, normami, z
osiągnięciami materialnymi i organizacyjnymi) ewidentnie podąża w
kierunku technologicznego, przemysłowego i konsumpcyjnego modelu egzystencji. Jednocześnie zaś na coraz bardziej odległy plan
zdają się schodzić dotychczasowe artefakty kulturowe w postaci
milcząco uzgodnionego i powszechnie respektowanego kanonu moralnego (jako nieprzystającego już do wyzwań czy dylematów po10

J. Mariański, Wartości moralne w zmieniającym się społeczeństwie
polskim, „Edukacja Humanistyczna” 2011, nr 1, s. 22.
11
J. Szmyd, Moralność w ponowoczesnym świecie – kryzys i nadzieja,
http://www.kulturaswiecka.pl/node/125, dostęp z dn. 06.03.2017.

401

nowoczesności). W tych okolicznościach kryzys moralny łączy się
raczej z niedopasowaniem drogowskazów moralnych do dzisiejszych
realiów życia, niż z zakwestionowaniem czy zgoła porzuceniem
wyznaczników moralnych przez człowieka. Jak słusznie konstatuje J.
Szmyd, obserwujemy raczej „kryzys w moralności i kryzys w etyce,
a nie kryzys moralności w ogóle, tzn. jest to głównie kryzys spetryfikowanej i nie przystającej do wymogów współczesności formy moralności, a więc instytucjonalnych i dyskursywnych jej przejawów:
tradycyjnych systemów normatywnych, obyczajowo i społecznie
utrwalonych deontologii, różnych kodeksów i zbiorów >>praw<<
etycznych, klasycznych odmian moralistyki”12, które nie oferują dziś
odpowiednich narzędzi do rozwiązywania problemów, ujawniających się w coraz bardziej skomplikowanym świecie społecznym.
Stąd nie może dziwić, iż tracą one na społecznym znaczeniu. Jest to
z pewnością poważne zagrożenie dla funkcjonowania całościowo
ujmowanego ładu i porządku współczesnych zbiorowości. Mówi o
nim m. in. R. Wiśniewski, przestrzegając, iż „niedopasowanie etyki
do życia sprzyja jej instrumentalnemu traktowaniu przez polityków
[…] i demagogów różnej proweniencji […] Etyka dla przyszłej cywilizacji […] to ciągłe badanie warunków dialogu wolnych sumień,
jego wyników, warunków negocjacji i komunikacji moralnej”13
członków ponowoczesnego społeczeństwa. Wyniki owych negocjacji
i komunikacji znajdują swój wyraz nie tylko w sferze moralności, ale
także w obrębie kreowanego na jej fundamencie – również zagrożonego kryzysem – prawa.
O implikacjach moralności w obszarze prawa
Zanim bezpośrednio nawiążemy do zagadnienia kryzysu w
prawie, zaakcentujmy raz jeszcze, iż zbiorowości tworzone przez
człowieka, w toku postępu cywilizacyjnego tworzą coraz bardziej
skomplikowaną mozaikę relacji i stosunków społecznych, przebiegających na takich płaszczyznach jak polityka, gospodarka czy kultura.
Jednocześnie podkreślić też należy, iż kształtowane są one na bazie
zasadniczych systemów normatywnych, do których w pierwszym
12
13
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Tamże.
R. Wiśniewski, dz. cyt., s. 35.

rzędzie zalicza się system moralny i prawny wspólnoty. „Ponieważ
człowiek […] jest podstawowym podmiotem szeroko rozumianego
życia społecznego […] cała rzeczywistość społeczna musi być na
miarę […] tegoż człowieka. […] Stworzenie zaś rzeczywistości politycznej, gospodarczej i kulturowej na miarę […] człowieka możliwe
jest nie tylko poprzez ustanowione prawo, ale też odpowiedni system
wartości i zasad […]. W tym kontekście wydaje się sprawą oczywistą, że cała rzeczywistość społeczna, włącznie ze stanowionym prawem, musi mieć swój aksjologiczny wymiar”14. Stąd warto spojrzeć
na moralność i prawo „jednym rzutem oka”, jako na dwa splecione
ze sobą filary zbiorowej egzystencji.
W naszych rozważaniach prawo ujmowane jest najogólniej jako system normatywny, skonstruowany zgodnie z określonymi procedurami i obowiązujący wszystkich członków danej wspólnoty.
Wskazując relacje zachodzące pomiędzy nim a moralnością, znawcy
problematyki wyjaśniają, iż „związki treściowe relacji prawo – moralność […] mogą polegać na tożsamościach, powiązaniach i różnicach”15. Zdrowe i prężne zbiorowości odznaczają się tym, że panujące w nich systemy moralności i prawa w dużym stopniu się pokrywają, a nawet wykazują tożsamość16. Jest to z pewnością stan niełatwy do osiągnięcia. W perspektywie zagadnienia kryzysu szczególnie doniosłe znaczenie mają możliwe odrębności owych sfer. Badania komparatystyczne pozwalają stwierdzić, iż występujące w konkretnych wspólnotach rozbieżności pomiędzy moralnością a prawem
przybierają rozmaity charakter i skalę. Jednakże trzeba odnotować, iż
w skrajnych okolicznościach „różnice między normami […] moralnymi i prawnymi mogą prowadzić do separacji, a nawet sprzeczności
między nimi. Separacja prawa od moralności może powodować tworzenie prawa amoralnego – obojętnego na treści moralne lub (i) prawa niemoralnego – sprzecznego z treściami moralnymi”17. Co oczywiste, wpłynie to na kształt kultury prawnej danej wspólnoty.
14

H. Skorowski, dz. cyt., s.331-332.
R. Tokarczyk, Komparatystyka prawnicza, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000, s. 113.
16
K. Karsznicki, Główne kultury prawne na świecie, „Studia Iuridica
Toruniensia” 2014, tom XV, s. 76.
17
R. Tokarczyk, dz. cyt., s. 113.
15
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Kultura prawna – zadaniem H. Olszewskiego18 – stanowi zminiaturyzowane odwzorowanie całej kultury społeczeństwa, a w
szczególności zaś obowiązującego w społeczeństwie kanonu wartości. Według niego – co równie istotne – jest ona także sztuką dokonywania wyboru, i jako taka nie może lekceważyć ogólnie respektowanej hierarchii wartości. W przeciwnej sytuacji dojdzie do stworzenia warunków dla rozwoju kryzysu w prawie. Kryzys w prawie
„może charakteryzować się występowaniem zjawisk negatywnych,
związanych z niewydolnością prawa, brakiem instrumentów do realizacji określonych założeń, niewystarczającymi środkami dla dochodzenia prawnie chronionych interesów, upadkiem wartości, np.
na skutek wprowadzania ustaw szczegółowych ustanawiających
wyjątki od wartości”19. Opierając się na powyższych refleksjach,
można dostrzec pewien punkt wspólny kryzysu związanego zarówno
z płaszczyzną prawa, jak i moralności, którym jest kwestia wartości.
Zasadnicze znacznie ma tu zjawisko ponowoczesnej transformacji
hierarchii wartości. Od nas samych zależy (jako od jednostek współodpowiedzialnych za tworzone dziś warunki życia zbiorowego), czy
rzeczywiście jako priorytetowe taktować będziemy wartości, takie
jak dobro, sprawiedliwość, prawda etc. Tym samym od nas zależy
również, czy owa aksjologiczna transformacja stanie się impulsem
wyzwalającym kryzys czy postęp w obrębie kultury moralnej i
prawnej współczesnego społeczeństwa.
Uwagi końcowe
Zmierzając do zakończenia naszych rozważań, należy podkreślić, iż ukazana w nich (wstępnie zaledwie) problematyka kryzysu
moralnego, ujmowanego jako jedno z zagrożeń cywilizacyjnych,
stanowi wybrany tylko – z wielu możliwych – punkt widzenia badanego zjawiska. Przyjęto tu wstępne założenie, zgodnie z którym moralność i prawo są na tyle bliskimi sobie obszarami kultury, że warto
rozpatrywać jeden z nich, nie tracąc z pola uwagi tego drugiego. Jeśli
zatem jednego z owych systemów normatywnych dotyka kryzys,
18

H. Olszewski, Polska droga do państwa prawa. Refleksje o kulturze
prawnej, „Studia Prawnicze” 2002, z. 1, s. 27-28.
19
M. Smarzewski, dz. cyt., s. 30.
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zasadne są analizy ewentualnego analogicznego zagrożenia w obrębie drugiego systemu. Wynika to z faktu, iż „w każdej społeczności
normy z tych […] sfer pozostają w obszarze wzajemnego oddziaływania na siebie”20. Nie było natomiast celem autorki szczegółowe
rozpatrywanie poszczególnych symptomów kryzysu oraz ich konkretne dekretowanie jako potencjalnych zagrożeń cywilizacyjnych,
jest to bowiem zagadnienie wymagające osobnego opracowania.
Streszczenie:
Celem artykułu jest analiza wybranych zagadnień łączących
się ze zjawiskiem kryzysu moralnego, traktowanego jako jedno z
zasadniczych zagrożeń cywilizacyjnych dzisiejszego społeczeństwa.
Charakterystykę kryzysu moralnego poprzedzono uwagami na temat
ogólnie ujmowanego kryzysu, będącego następstwem szybkich i
głębokich zmian, jakie generuje zaawansowana cywilizacja. W końcowej części opracowania ukazano fenomen moralności w kontekście jego związków oraz implikacji, jakie dostrzec można w obrębie
kultury prawnej współczesnych wspólnot.
Słowa kluczowe: kryzys, moralność, prawo
Summary:
The aim of the article is to analyze selected issues connecting
with the phenomenon of moral crisis, seen as one of the main civilization threats today's society. The description of the moral crisis was
preceded by remarks on the crisis in general meaning, as the effect of
the rapid and profound changes that advanced civilization brings.
The final part of the paper shows the morality phenomenon in the
context of its relationships and the implications that can be found in
the legal culture of contemporary societies.
Keywords: crisis, morality, law
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Ewa Krzyżak-Szymańska

Problematyczne używanie Internetu przez studentów
krajów nadbałtyckich
Wstęp
Szybki rozwój technologii cyfrowych spowodował, że życie
człowieka uległo diametralnej zmianie. Takie urządzenia jak smartfon, komputer, tablet z dóbr luksusowych stały się przedmiotami
codziennego użytku. Współcześnie, młodzież i młodzi dorośli nie
wyobrażają już sobie funkcjonowania społecznego bez dostępu do
nowych mediów. Nie bez przyczyny pokolenie to nazywa się pokoleniem sieci, gdyż to właśnie Internet i nowe technologie kształtują i
zmieniają kanały komunikacji, sposoby zachowania oraz zaspakajania potrzeb ludzi. Ponadto, w rozwoju młodego pokolenia środowisko online stało się tak samo istotne, a może nawet bardziej ważne
niż środowisko offline, a dostępność cyfrowych technologii jest niemal koniecznością funkcjonowania współczesnego człowieka.
W literaturze przedmiotu wskazuje się, że korzystanie z Internetu może przyjmować postać nałogowego jego użytkowania. Liczne
badania pokazują, że w szczególności młodzież i młodzi dorośli tak
daleko angażują się w aktywności sieciowe, że widoczne są u nich
m.in. takie symptomy jak: wydłużanie czasu korzystania z Internetu,
nieudane próby ograniczania używania sieci, odczuwanie niepokoju
czy zmienności nastroju w sytuacji ograniczenia lub zaprzestania
korzystania z niej, problemy w relacjach rodzinnych, konsekwencje
społeczne szkolne czy zawodowe1. Nie ma jednak jednomyślności
wśród badaczy czy problematyczne używanie Internetu określać
można jako uzależnienie behawioralne z pełnymi tego stanu konsekwencjami, czy jest to tylko nałóg specyficzny dla technologicznego
rozwoju cywilizacyjnego świata. Potwierdzeniem tego sądu jest brak
bezpośredniego wskazania w klasyfikacji chorób DSM-V czy ICD10 jednostki chorobowej uzależnienia od Internetu, co wynika głów1

K. Young, Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder, „Cyber Psychology & Behavior” 1998, nr 1, s. 237-244.
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nie z niewystarczających danych empirycznych potwierdzających
tezę, że mamy do czynienia z uzależnieniem czy chorobą2. Ponadto
zaznaczyć należy, że środowisko Internetu w dobie WEB- 2nie jest
jednorodne, a składa się na niego wiele komponentów, znacznie
zróżnicowanych pomiędzy sobą. Mówimy bowiem m.in. o nałogowym korzystaniu z portali społecznościowych3, graniu w gry online4
czy wreszcie o cyberseksie5. Bez względu jednak na przyjętą terminologię coraz częściej identyfikuje się szereg zagrożeń implikowanych przez sieć i obserwuje się nadmierne angażowanie przedstawicieli pokolenia cyfrowego w używanie Internetu6.
1. Koncepcje teoretyczne wyjaśniające problematyczne
używania Internetu
Wśród wielu koncepcji teoretycznych tłumaczących etiologię
nałogowego korzystania z Internetu zwrócić należy uwagę przede
wszystkim na te, które zostały rozpowszechnione na szeroką skalę w
literaturze przedmiotu. Zaliczyć można do nich:
1.Model poznawczo-behawioralny patologicznego korzystania
z Internetu R. A. Davisa7. Model ten wyjaśniając mechanizmy działające w sytuacji patologicznego używania sieci odwołuje się do
2

M. Rogowska, Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i terapia,
Warszawa 2015, s. 7.
3
M. Kotyśko, P. Izdebski, M. Michalak, P. Andryszak, A. PlutoPrądzyńska, Nadmierne korzystanie z sieci społecznościowych, „Alkoholizm i Narkomania” 2014, nr 27(2), s. 177-194; N. L. Young, D.J. Kuss,
M.D. Griffiths, J. Howard, Passive Facebook use, Facabook addiction, and
associations with escapism: An experimental vignette study, „Computers in
Human Behavior” nr 71, s. 24-31.
4
C. Park, J. Chun, H. Cho, Y. Jung, J. Choi, D. Kim, Is the Internet
gaming -addicted brain close to be in a pathological state?„Addiction Biology” 2017, Doi: 10.1111/adb.12282.
5
M. D. Griffiths, Internet sex addiction: A review of empirical research,
„Addiction Research and Theory” 2012, nr 20, s. 111-124.
6
D. J. Kuss, O. Lopez-Fernandez, Internet addiction and problematic
Internet use: A systematic review of clinical research, „World Journal ofPsychiatry”2016, nr 6(1), s. 143 -176.
7
R. A. Davis, A cognitive-behavioral model of pathological Internet
use, „Computers in Human Behavior”2001, nr 17, s. 187-195.
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poznawczej etiologii depresji stworzonej przez L. Y. Abramson, G.
L Metalsky i L. B Alloy8, wskazując że w obu przypadkach działają
mechanizmy oparte na tych samych zasadach. Autor koncepcji wyróżnia dwa rodzaje uzależnienia od Internetu. Pierwszy określił mianem uzależnienia specyficznego, które odnosi się do jednej funkcji
internetowej (wysyłanie e-maila czy cyberseksu) i jest związany z
wcześniejszymi problemami użytkownika. Drugi natomiast nazwał
uzależnieniem uogólnionym obejmującym kompulsywne korzystanie
z Internetu, wynikające ze społecznej izolacji i potrzeby kontaktu
społecznego użytkownika. U jego podłoża leży stres i specyficzny
sposób myślenia o sobie i świecie. Autor twierdzi, że jeśli mamy do
czynienia ze skojarzeniem aktywności w sieci i poprawy samopoczucia to tworzą się nieprzystosowawcze schematy poznawcze i
rozwija się patologiczne korzystanie z sieci9.
2. Teoria deficytu umiejętności społecznych S. E. Caplana10.
Zwraca ona uwagę na znaczenie samotności w powstawaniu patologicznego używania Internetu. Jej autor twierdzi, że lęk społeczny jest
predyktorem preferencji wybierania kontaktów online przez jednostkę, a kluczowe znaczenie w powstaniu uzależnienia mają kompetencje społeczne człowieka. W szczególności S. E. Caplan zwraca uwagę na dwie z nich, a mianowicie na autoprezentację i samokontrolę.
Uważa on bowiem, że u jednostki nasila się lęk społeczny gdy chce
ona zaprezentować się w obecności innych osób, natomiast spada on
w sytuacji wykorzystywania komputera do komunikowania z innymi. Dodatkowo jego zdaniem - komunikowanie online daje użytkownikowi subiektywne poczucie kontroli nad prezentowaniem informacji o sobie i pozwala mu unikać sytuacji niepożądanego wrażenia na innych ludziach11.
8

L. Y. Abramson, G. L. Metalsky, L. B. Alloy, Hopelessness depression: a Theory-based subtype of depression, „Psychological Review”1989,
nr 96, s. 358-372.
9
A. Błachnio, A. Przepiórka, T. Rowiński, Dysfunkcjonalne korzystanie z
internetu- przegląd badań, „Psychologia Społeczna” 2014, nr 4, s. 378- 395.
10
S. E. Caplan, Theory and measurements of generalized problematic
Internet use: A two-step approach, ”Computers in Human behavior”2010,
nr 26, s. 1089-1097.
11
A. Błachnio, A. Przepiórka, T. Rowiński, dz. cyt., s.378- 395.
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3. Teoria kompensacji. Rozpowszechniła się ona w szczególności w Chinach, a jej założenia współgrają z wymogami edukacji w
tym państwie12. System edukacji w Chinach zakłada, że uczeń powinien ciągle zmierzać do jak najlepszych wyników nauczania, a to
powoduje poszukiwanie kanałów „duchowej kompensacji” w sieci,
przybierając postać nałogowego korzystania z Internetu.
4. Teoria społeczno-poznawcza nieuregulowanego korzystania z
mediów R. La Rose’a i M. S. Eastina13. Jej autorzy wskazują na ważną
rolę oczekiwań użytkownika Internetu względem korzyści, które może
on uzyskać za jego pośrednictwem. W myśl prezentowanego stanowiska może dojść do kompulsywnego używania Internetu i utraty kontroli
nad tym zachowaniem, gdy oczekiwania użytkownika w powiązaniu z
przekonaniem o własnej skuteczności, w zakresie korzystania z sieci,
współwystępują ze słabą kontrolą użytkowania sieci14.
5 Teoria neurobiologiczna. Wskazuje ona na znaczenie kary i
nagrody w powstawaniu uzależnienia od Internetu. Zgodnie z nią
uzależnienie od sieci pojawia się w wyniku zaburzenia równowagi
pomiędzy układami neuroprzekaźnikowymi, tj. układem nagrody, za
który odpowiedzialny jest układ dopaminergiczny mózgu i układem
kary, za który odpowiedzialny jest układ serotoninergiczny mózgu15.
Zakłada się, że nałóg ten rozwija się poprzez zmiany w wymienionych układach w następujących etapach:
 pojawia się potrzeba dążenia do przyjemności i unikania
bólu, co prowadzi do korzystania z Internetu,
 doświadczanie przyjemności podczas stymulowania ośrodkowego układu nerwowego powoduje uczucie radości i zadowolenia
u użytkownika,

12

P. Izdebski, M. Kotyśko, Problemowe korzystanie z nowych mediów,
[w:] B. Habratred., Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi
behawioralne, Warszawa 2016, s.219-304.
13
R. LaRose, M. S. Eastin, A social cognitive Theory of Internet uses
ans gratifications: Toward a new model of media attendance, ”Journal of
Broadcasting & Electronic Media”2004, nr 48, s. 358-377.
14
P. Izdebski, M. Kotyśko, dz. cyt., s.219-304.
15
A. Augustynek, Psychologia. Jak ślimak piął się pod górę, Warszawa 2008.
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 internauta musi coraz więcej czasu poświęcać na korzystanie z sieci, aby uzyskać efekt przyjemności,
 pojawiają się takie symptomy jak: bezsenność, labilność
emocjonalna, dysforia,
 użytkownik uruchamia bierne strategie radzenia sobie, pojawiają się zachowania agresywne i ucieczkowe16.
2. Skala zjawiska problematycznego używania Internetu
W ostatnich piętnastu latach liczba użytkowników Internetu
wzrosła 1000%. W 2016 r. było ich na całym globie 3 424 971237
użytkowników (co stanowiło 46% całej populacji ludzkiej). Natomiast
w Europie liczba ich wynosiła 832 073 224 osób (74% populacji jej
mieszkańców)17. W analizowanym okresie w krajach, w których prowadzono prezentowane badania liczby te odpowiednio wynosiły:
1. W Polsce –27 922 152 internautów.
2. Na Litwie - 2 199 938 internautów.
3. Na Łowie - 1 491 951 internautów.
Biorąc pod uwagę obserwowany szybki rozwój sieci i dynamiczny wzrost liczby jej użytkowników coraz częściej aspektem
badań społecznych staje się zjawisko użytkowania przez ludzi nowych technologii cyfrowych, w tym Internetu oraz proces nadużywania tego medium. Badania epidemiologiczne pokazują, że problematyczne używanie Internetu może dotyczyć od 0,3% (badania
Shaw i Black)18 do 10% (badania Tsitsika i in.)19 populacji ludzkiej.
W przypadku ludzi młodych i młodzieży wskazuje się na rozpowszechnienie omawianego uzależnienia behawioralnego na poziomie
16

K. Young, X. D. You, L. Ying, Prevalence Estimates and Etiologic
Models of Internet Addiction, [w:] K. Young, K. Nabuco de Abreu red.,
Internet Addiction, Nowy Jork 2011, s. 3-17.
17
Internet
Live
Stats.
Internet
users,
2016,
źródło:
http://www.internetlivestats.com/internet-users/, (dostęp: 20.02.2017).
18
M. Shaw, D. W. Black, Internet addiction: Definition, assessment, epidemiology and clinical management, „CNS Drugs”2008, nr22(5), s. 353–365.
19
A. Tsitsika, E. Critselis, G. Kormas, A. Filippo poulou, D. Tounissidou, A. Freskou, Internetuse and misuse: A multivariate regression analysis
of the predictive factors of internet use among Greek adolescents, „European Journal of Pediatrics” 2009, nr 168(6), s. 655–665.
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0,9–38%20. Z kolei badania europejskie określają rozmiary zjawiska
na poziomie 4,4% ogółu populacji kontynentu (badania Durkee i
In)21. W przypadku młodych Europejczyków wskaźnik dysfunkcjonalnych użytkowników sieci wynosi 12,7%22.
Z prowadzonych badań wynika zróżnicowanie częstości występowania nałogu internetowego w zależności od kraju, w którym je
realizowano. Dla przykładu wśród przedstawicieli krajów azjatyckich poziom nałogowego używania Internetu określa się na poziomie
od 1 do 5%, a w Europie od 1 do 3%23. Z kolei badacze C. Cheng i
A. Li prowadząc metaanalizę 80 badań dotyczących 31 krajów z
siedmiu regionów świata wskazują, że najwyższe wskaźniki problematycznego używania Internetu odnotowano w krajach środkowowschodniej Azji (10,9%), a najniższe w krajach północnej i zachodniej Europy (2,6%)24.
3. Prezentacja wyników badań
W 2015 r. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa wspólnie z
Bałtycką Międzynarodową Akademią w Rydze (Łotwa) oraz z Uteńską Wyższą Szkołą w Utenie (Litwa) zrealizowała Międzynarodowy
Projekt Badawczy: „Problematyczne używanie przez studentów nowych technologii cyfrowych”25. Miał on za zadanie ocenę częstości
20

M. Shaw, D. W. Black, Nałogowe korzystanie z Internetu, „Medycyna
Praktyczna”2009, nr 3, s. 44−56.
21
T. Durkee, M. Kaess, V. Carli, P. Parzer, C. Wasserman, B. Floderus,
Prevalence of pathological Internet use among adolescents in Europe: Demographic and social factors, „Addiction” 2012, nr 107(12), s. 2210–2222.
22
EU NET ADB – Badanie nadużywania internetu przez młodzież w
Polsce i Europie, źródło:
http://www.saferinternet.pl/images/stories/pdf/raport_eu_net_adb_pl.pdf
,(dostęp:20.02.2017).
23
P. Izdebski, M. Kotyśko, dz. cyt., s.219-304.
24
C. Cheng, A. Y. Li, Internet Addiction Prevalence and Quality of (Real)
Life: A Meta-Analysis of 31 Nations Across Seven World Regions, „Cyberpsychology, Behavior and Social Networking” 2014, nr 12, s.755-760.
25
Koordynatorem projektu była Ewa Krzyżak-Szymańska, a w skład zespołu badawczego wchodzili: Katarzyna Warzecha (Polska), Andrzej Szymański (Polska), Ewa Bajer (Polska), Zhanna Tsaurkubule (Łotwa), Andra
Mite (Łotwa), Irina Plotka (Łotwa), Viktor Morokhin (Łotwa), Ludmila
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występowania problematycznego używania nowych technologii cyfrowych (między innymi nałogowego używania Internetu) wśród
polskich, łotewskich i litewskich studentów. Badania zrealizowano
online za pomocą portalu Ankietka.pl.
3.1.Metodologia badania
Badania prowadzono wśród studentów, którzy studiowali na
kierunkach społecznych i ekonomicznych. Analizowana próba wynosiła łącznie 1048 badanych (z Polski- 466 respondentów, z Łotwy268 ankietowanych, z Litwy - 314 studentów). Badaniami objęto
studentów powyżej 18 roku życia. W gronie ankietowanych 28%
było w wieku 18-20 lat, 29% w wieku 21-23 lata, a 43% w wieku 24
lata i więcej. Wśród respondentów było 2/3 kobiet i 1/3 mężczyzn.
Celem prezentowanych badań było:
1. Rozpoznanie preferowanych przez studentów aktywności
online.
2. Ocena poziomu internetowych kompetencji wśród respondentów.
3. Ocena poziomu samooceny badanych.
4. Oszacowanie skali zjawiska problematycznego używania
Internetu przez studentów.
Kwestionariusz badawczy zastosowany podczas realizacji projektu składał się z następujących części:
1. Dane socjodemograficzne, informacje o rodzinie, charakterystyka używania nowych technologii cyfrowych, technologiczne i
społeczne kompetencje respondentów;
2. Test uzależnienia od Internetu (IAT; Young, 1998);
3. Skala samooceny badanego (SES; Rosenberg, Morris, 1989).
Ponad 2/3 respondentów (85% próby) to osoby stanu wolnego
(kawalerowie i panny). Pozostali uczestnicy badania funkcjonowali
w stałych związkach formalnych lub nieformalnych - założyli już
swoje rodziny. Najliczniejszą grupę osób stanu wolnego tworzyli
studenci z Polski (93% badanych z Polski), następnie Litwini (85%

Kalinnikova (Łotwa), Raimundas Cepukas (Litwa), Edmundas Vaitiekus
(Litwa), Zita Ribokiene (Litwa).
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respondentów z Litwy), a najmniej liczną grupą w tej kategorii osób
byli Łotysze (73% respondentów z tego kraju).
3.2. Charakterystyka używania Internetu przez badanych
studentów
Badani powszechnie używali Internetu26. 70% z nich w dni
powszednie korzystało z niego 3 godziny i więcej, 23% przeznaczało
na niego średnio 1-2 godziny na dobę, a pozostali używali go mniej
niż 1 godzinę dziennie (7%).
W dni wolne od nauki i święta 60% badanych poświęcało na
Internet 3 godziny i więcej, 27% korzystało z niego średnio od 1 do 2
godzin, a 13% spędzało mniej niż godzinę w sieci. Najliczniejszą
grupę spędzającą czas w sieci powyżej 3 godzin zarówno w dni powszednie jak i weekendy oraz święta stanowili Łotysze.
Chcąc ustalić specyfikę korzystania przez badanych z sieci
określono, jakie aktywności podejmują oni w Internecie i z jaką częstotliwością je wykonują. Analiza otrzymanych wyników wskazuje,
że ponad 2/3 studentów używało Internetu przynajmniej kilka razy w
tygodniu do:
• wysyłania e-maili,
• czytania materiałów,
• korzystania z portali społecznościowych,
• sięgania do zasobów rozrywki (grania w gry, słuchania muzyki lub oglądania filmów).
W najmniejszym stopniu, bo tylko średnio, co 7 badany, korzystał z sieci (z wymienioną wyżej częstotliwością), do zbierania
informacji o podróżach, szukania informacji o seksie, pobierania i
wysyłania różnych formularzy online.
Analizowane aktywności przeanalizowano pod względem narodowości i ustalono, że bez wglądu na nią studenci z badanych krajów w równym stopniu wykorzystują Internet do nauki.
Natomiast różnice w rodzaju aktywności i ich częstotliwości
rozpoznano w następujących zakresach:
26

Zbudowane pytanie w kwestionariuszu wyraźnie wskazywało, że czas
korzystania z sieci, o który pytano - nie dotyczy czasu, który student poświęca na naukę lub pracę online.
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1. Łotysze częściej od Polaków i Litwinów wysyłają e-maile,
korzystają z Wikipedii, zbierają informacje o towarach i usługach.
2. Polscy studenci korzystają w większym stopniu, od swoich
kolegów z Litwy i Łotwy z zasobów rozrywkowych online takich
jak: muzyka, filmy czy gry, a także bardziej aktywnie uczestniczą w
życiu portali społecznościowych.
3. Litwini częściej od Polaków i Łotyszy czytają teksty online.
Opisując zależności pomiędzy krajem pochodzenia respondenta i aktywnościami internetowymi stwierdzono, że nieistotne statystycznie zależności wystąpiły tylko w przypadku takich aktywności
jak: tworzenie stron internetowych lub blogów i ściąganie oprogramowania. W pozostałych aktywnościach internetowych badani respondenci różnią się istotnie. Najsilniejsze zależności dotyczą takich
aktywności jak: wysyłanie wiadomości na portalach społecznościowych i poprzez komunikatory (V Cramera 0,481 p=0,001), udział w
szkoleniu lub innej formie edukacyjnej (V Cramera 0,371 p=0,001).
Ponadto zweryfikowano zależności pomiędzy płcią respondenta i realizowanymi w sieci aktywnościami. Ustalono, że są one nieistotne statystycznie tylko w przypadku takich aktywności jak:
• korzystanie z usług bankowych,
• korzystanie z serwisów podróżowania i zakwaterowania,
• wysyłanie wiadomości na portalach społecznościowych i poprzez komunikatory.
W pozostałych aktywnościach internetowych badani respondenci różnią się istotnie w zależności od płci. Najsilniejsze zależności dotyczą takich aktywności jak: granie w gry sieciowe z innymi
osobami (V Cramera 0,455 p=0,001), ściąganie oprogramowania (V
Cramera 0,301 p=0,001), szukanie informacji o seksie (V Cramera
0,351 p=0,001), realizacja hobby (V Cramera 0,231 p=0,001).
3.3. Kompetencje informatyczne badanych studentów
W trakcie badań starano się ustalić czy kompetencje informatyczne badanych w poszczególnych państw są podobne i czy ich posiadanie lub brak ma wpływ na problematyczne używanie sieci (ten aspekt
opisano w rozdziale 3.5). Wśród kompetencji informatycznych, do których posiadania mieli odnieść się badani wyróżniono:
• używanie wyszukiwarki internetowej,
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• wysyłanie e-maili z załącznikami,
• branie udziału w czatach, forach dyskusyjnych,
• używanie programów do wymiany plików (P2P),
• telefonowanie przez Internet,
• tworzenie stron internetowych,
• zmiana ustawień bezpieczeństwa w przeglądarce internetowej,
• umieszczanie w internecie tekstów, gier, zdjęć, filmów lub
plików muzycznych (np. w sieciach społecznościowych),
• tworzenie konta e-mail,
• konfigurowanie programu do obsługi poczty elektronicznej,
• kupowanie lub sprzedawanie przez Internet,
• przesłanie informacji/dokumentu do urzędu administracji
publicznej z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP,
• użycie podpisu elektronicznego,
• obsługa konta bankowego przez Internet.
W przypadku wymienionych umiejętności badani w najmniejszym stopniu opanowali czynności: przesyłania pism urzędowych za
pomocą ePUAP, tworzenia stron internetowych, używania programów do wymiany plików (P2P) czy korzystania z podpisu elektronicznego. Brak tych umiejętności wskazywała około połowa respondentów. Natomiast takie czynności jak: wysyłanie e-maili z załącznikami, korzystanie z przeglądarki, obsługa konta bankowego czy
umieszczanie plików multimedialnych (zdjęć, filmów, muzyki, tekstów) w Internecie były powszechnie wykorzystywane prze respondentów. W ośmiu na czternaście wyróżnionych kompetencjach informatycznych polscy studenci posiadali wyższe kompetencje niż ich
koledzy z Litwy czy Łotwy.
Dokonując diagnozy zależności pomiędzy krajem pochodzenia
respondenta i kompetencjami informatycznymi stwierdzono, że
wszystkie zależności, są istotne statystycznie. Najsilniejsze zależności dotyczą takich kompetencji informatycznych jak: tworzenie stron
internetowych (V Cramera 0,178 p=0,001), wysyłanie e-maili z załącznikami (V Cramera 0,162 p=0,001).
Analizując natomiast zależności pomiędzy płcią respondenta i
kompetencjami informatycznymi stwierdzono, że nieistotne statystycznie zależności wystąpiły tylko w przypadku takich kompetencji jak:
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• branie udziału w czatach, forach dyskusyjnych,
• telefonowanie przez Internet,
• umieszczanie w Internecie tekstów, gier, zdjęć, filmów lub
plików muzycznych, (np. w sieciach społecznościowych),
• kupowanie lub sprzedawanie przez Internet,
• obsługa konta bankowego przez Internet.
W pozostałych uwzględnionych kompetencjach informatycznych badani respondenci różnią się istotnie w zależności od płci.
Najsilniejsze zależności dotyczą takich kompetencji jak: używanie
programów do wymiany plików (P2P) (V Cramera 0,300 p=0,001),
tworzenie stron internetowych (V Cramera 0,202 p=0,001).
3.4. Samoocena badanych
W ramach zrealizowanych badań chcąc określić związki
nadużywania sieci przez studentów z ich samooceną27 ustalono
poziom samooceny badanych na podstawie Skali Samooceny
Rosenberga (SES), w polskiej adaptacji I. Dzwonkowskiej i K.
Lachowicz. Skala SES jest narzędziem jednowymiarowym
pozwalającym na ocenę poziomu ogólnej samooceny - względnie
stałej dyspozycji rozumianej, jako świadoma postawa (pozytywna
lub negatywna) wobec „Ja”. Składa się z 10 stwierdzeń
diagnostycznych. Osoba badana jest proszona o wskazanie, w jakim
stopniu zgadza się z każdym z nich. Odpowiedzi udziela się na skali
czterostopniowej, a możliwe do uzyskania wyniki mieszczą się w
przedziale od 10 do 40 punktów. Aby określić, czy otrzymany wynik
jest niski, czy wysoki, należy uzyskany rezultat odnieść do norm
stenowych28.

27

Związek ten opisano w rozdziale 3.5.
Na potrzeby niniejszych badań przyjęto następujący podział (w
badaniach kwalifikowano osoby badane do grupy z niską bądź wysoką
samooceną, gdy uzyskane przez nią wyniki były, co najmniej o połowę
odchylenia standardowego mniejsze lub większe od średniej):
• 10 – 27 punktów – wyniki niskie (1- 4 steny)
• 28 – 32 punktów – wyniki przeciętne (5 – 6 steny)
• 33 – 40 punktów – wyniki wysokie (7 – 10 steny)
28
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W badaniach ustalono, że ponad 70% ankietowanych
studentów ma niską (35,2%) lub przeciętną (35,2%) samoocenę. Co
trzeci respondent (30%), w ramach dokonanego samoopisu osiągnął
w tej kategorii wyniki wysokie. Dane w tym zakresie z podziałem na
kraj pochodzenia studenta przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Poziom samooceny badanych studentów
Kategoria
Badani wg krajów
diagnostyczna:
Polska
Łotwa
Litwa
Samoocena
N
%
N
%
N
%

N

%

Wyniki niskie 168

36,1

88

32,8

105

35,8

361

35,2

Wyniki
przeciętne

183

39,3

87

32,5

91

31,1

361

35,1

Wyniki
wysokie

115

24,7

93

34,7

97

33,1

305

29,7

Ogółem

466
100
268
100
293
100
1027 100
Ogółem
Rzetelność skali SES mierzona współczynnikiem α Cronbacha
wyniosła 0,844. Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono
największą liczbę osób z niską samooceną w grupie polskich
studentów (36,1%). W grupie studentów łotewskich było to 32,8%
osób, a litewskich – 35,8% respondentów. Najwięcej osób z wysoką
samooceną było wśród studentów łotewskich (34,7%), a najmniej
wśród studentów polskich (24,7%).
Przeprowadzono również porównanie średnich wartości samooceny mierzonej skalą SES wśród studentów z Polski, Łotwy i
Litwy. Ponieważ wyniki badanej skali SES nie mają rozkładu normalnego statystyka testu Shapio-Wilka wynosi 0,989, df=1027,
p<0,001. Dlatego też w dalszej analizie zastosowano test nieparametryczny - test Kruskala-Wallisa, gdzie χ2=2,469, p=0,291>0,05 a
zatem studenci z badanych krajów nie różnią się istotnie poziomem
samooceny.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, brak
istotnych różnic wyników dotyczących poziomu samooceny, uzyskanych w grupie studentów polskich, łotewskich i litewskich. Wy-
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niki pokazują, że studenci litewscy wykazują nieznacznie wyższe
wyniki średniej samooceny (29,99), niż studenci łotewscy (29,91) i
polscy (29,39).
3.5.Problematyczne używanie Internetu przez respondentów
Zjawisko problematycznego używania Internetu przez badanych studentów określono na podstawie wyników testu IAT (Internet
Addictive Test) K. Young. Jest to najczęściej używane narzędzie
pomiarowe w badaniach dotyczących tego problemu, zaś jego właściwości psychometryczne zostały potwierdzone w wielu badaniach.
Test składa się z opisu 20 symptomów nadużywania Internetu. Badany ma za zadanie określić, jak często obserwuje u siebie dane zachowanie. W teście można osiągnąć wynik od 0 do 100 pkt. Przy
pomocy wyników uzyskanych dzięki IAT można wyróżnić 4 typy
użytkowników Internetu, w zależności od zdobytych przez respondentów punktów: osoby niewykazujące symptomów nadużywania
Internetu (0-19 pkt.), osoby nieznacznie wykazujące symptomy nadużywania Internetu (20-39 pkt.), osoby zagrożone nadużywaniem
Internetu (40-69 pkt.) oraz osoby z objawami nadużywania Internetu
(70-100 pkt.). Pierwsze dwie kategorie to osoby funkcjonalnie korzystające z Internetu, natomiast dwie kolejne – dysfunkcyjnie korzystające z Internetu.
Stosując wyżej opisane narzędzie ustalono, że:
• dysfunkcjonalnie używa Internetu 11,1% badanej próby studentów (10% respondentów stanowi grupę zagrożoną problematycznym używaniem sieci, a 1,1% wykazuje pełne symptomy uzależnienia behawioralnego),
• funkcjonalnie korzysta z omawianego medium88,9% respondentów (w tym: 21,1% wykazuje pierwsze pojedyncze symptomy nałogu technologicznego, a 67,7% właściwie korzysta z Internetu).
Analizując wyniki zebrane w poszczególnych badanych krajach dane te przedstawiają się następująco:
1. W grupie polskich studentów:
• 1,7% - stanowią problematycznie używający Internetu,
• 12% - zagrożeni tym zjawiskiem,
• 25,6% - wykazuje pojedyncze symptomy nałogu,
• 60,7%- właściwie użytkuje sieć.
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2. W grupie łotewskich studentów:
• nie występują osoby, które przekroczyły próg punktów
wskazujący na uzależnienie od Internetu
• 8,2% - zagrożeni tym zjawiskiem,
• 16% - wykazuje pojedyncze symptomy nałogu,
• 75,8% właściwie użytkuje sieci.
3. W grupie litewskich studentów:
• 1,3% - stanowią problematycznie używający Internetu,
• 8,6% - zagrożeni tym zjawiskiem,
• 18,8% - wykazuje pojedyncze symptomy nałogu,
• 71,3% - właściwie użytkuje sieć.
Zestawiając ze sobą wyniki uzyskane przez badanych w grupie osób zagrożonych uzależnieniem od Internetu i wykazujących
symptomy nadużywania tego medium, najwyższy odsetek dysfunkcjonalnie używających Internetu wystąpił wśród polskich studentów
(13,7% polskiej próby), a najniższy wśród łotewskich (8,2% łotewskiej próby). Średnia dla wszystkich badanych krajów wyniosła
11,1%. Natomiast analizując płeć respondentów można wskazać, że
badani mężczyźni częściej (średnio o 8%) przejawiają symptomy
zagrożenia lub nadużywania Internetu niż kobiety. Największa różnica pomiędzy kobietami i mężczyznami przejawiającymi zachowania kompulsywne w omawianym zakresie występuje wśród badanych z Litwy – w grupie osób dysfunkcjonalnie użytkujących Internetu w tym kraju jest o 12% więcej mężczyzn niż kobiet.
K. Young wyodrębniła w ramach testu IAT - sześć podskal
dotyczących różnych aspektów nadużywania Internetu. Średnie wyniki podskal testu IAT dla osób funkcjonalnie i dysfunkcjonalnie
korzystających z Internetu przedstawia tabela 2. Analizując zebrane
wyniki szczególnie ważny jest udział procentowy poszczególnych
skal w ogólnym wyniku testu. Jak wynika z danych zawartych w
tabeli 2największa różnica dotyczy podskali Dominacja Internetu
(Internet salience), która składa się na 16,1% wyniku testu dla osób
korzystających funkcjonalnie i na aż 23,5% dla korzystających dysfunkcyjnie. Różnica jest istotna, gdyż wynik tej skali dotyczy głównie objawów psychicznego nadużywania Internetu, np. intensywnego
myślenia o Internecie. Dlatego należy wskazać, że u osób dysfunk-
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cyjnie korzystających z Internetu szczególnie istotna jest kwestia
psychicznego przywiązania do aktywności sieciowej.
Tabela 2. Średnie wyniki podskal testu IAT wśród funkcjonalnie i
dysfunkcyjnie korzystających z Internetu
Podskale testu IAT
Funkcjonalne korzy- Dysfunkcjonalne
kostanie z Internetu
rzystanie z Internetu
średnia

SE

waga

w

średnia

SE

ogólnym

w

ogólnym

wyniku testu

Wynik w skali ogólnej 19,45
Dominacja Internetu
3,13
Zaniedbywanie życia 1,66
społecznego
Utrata kontroli
2,96
Nadmierne korzysta- 5,45
nie w wymiarze czasowym
Zaniedbywanie obo- 3,05
wiązków
Przymus korzystania
3,22
Źródło: badania własne

waga

wyniku testu

9,55
2,79
1,30

100%
16,1%
8,5%

53,98
12,71
4,61

13,16
4,44
2,25

100%
23,5%
8,5%

2,20
3,09

15,2%
28,0%

8,68
13,84

2,59
3,50

16,1%
25,6%

2,16

15,7%

8,23

2,44

15,2%

1,77

16,5%

6,04

1,82

11,1%

Ponadto porównano testem „t” wyniki uzyskane w skali ogólnej i podskalach IAT przez studentów z Polski, Łotwy i Litwy.
Otrzymane wyniki potwierdzają występowanie istotnych statystycznie różnic w średnich wynikach testu IAT oraz w podskalach testu
IAT otrzymywanych przez badaną grupę. Studenci z Polski uzyskiwali znacznie wyższe średnie wyniki w poszczególnych podskalach
testu IAT niż studenci z Łotwy oraz znacznie wyższe średnie wyniki
w poszczególnych podskalach testu IAT (za wyjątkiem skali zaniedbywania życia społecznego) niż studenci z Litwy.
W prezentowanych badaniach zbadano również zależności statystyczne pomiędzy poszczególnymi kompetencjami informatycznymi respondentów a wynikiem ogólnym testu K. Young. Ustalono,
że występują istotne statystycznie zależności pomiędzy wynikiem
testu IAT a następującymi kompetencjami informatycznymi:
• używanie wyszukiwarki internetowej (siła związku - V Cramera 0,116 p=0,001),
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• wysyłanie e-maili z załącznikami (siła związku - V Cramera
0,123 p=0,001),
• tworzenie stron internetowych (siła związku - V Cramera 0,156
p=0,001),
• tworzenie konta e-mail (siła związku - V Cramera 0,073 p=0,001),
• konfigurowanie programu do obsługi poczty elektronicznej
(siła związku - V Cramera 0,076 p=0,001).
Należy jednak zaznaczyć że związki te są słabe lub nikłe.
W dalszej części sprawdzono zależności pomiędzy samooceną
badanego a poszczególnymi podskalami testu IAT. Wyniki
przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Wyniki korelacji dla samooceny badanego i wyniku ogólnego i podskal nadużywania Internetu (N=1048)
Zmienna
Samoocena
Wynik ogólny testu K.Young

Korelacja Pearsona

-0,271**

Dominacja Internetu

Korelacja Pearsona

-0,264**

Nadmierne korzystanie

Korelacja Pearsona

-0,254**

Zaniedbywanie obowiązków

Korelacja Pearsona

-0,260**

Przymus korzystania

Korelacja Pearsona

-0,128**

Utrata kontroli

Korelacja Pearsona

-0,289**

Zaniedbywanie życia osobistego Korelacja Pearsona
-0,116**
** Korelacja jest istotna na poziomie 0,01(dwustronnie)
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych

Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała słaby, ale
istotny statystycznie związek pomiędzy samooceną a skalą ogólną
testu K. Young (r = -0,271). Pozostałe zależności pomiędzy
samooceną a podskalami testu K. Young są również istotne
statystycznie, ale słabe. Zależności te mają charakter odwrotnie
proporcjonalny. Oznacza to, że wraz ze wzrostem wyników w danej
skali problemowego używania Internetu obserwuje się obniżenie
poziomu samooceny.

422

Wnioski
Zrealizowany projekt badawczy jednoznacznie pokazał, że
pokolenie młodych dorosłych studiujących na uczelniach objętych
badaniem to przedstawiciele pokolenia cyfrowego. Ich
funkcjonowanie społeczne oparte jest w dużym stopniu o korzystanie
ze środowiska Internetu, jako równoprawnego miejsca zaspakajania
swoich potrzeb.
1. Ponad 2/3 badanych studentów odwiedza środowisko Internetu przynajmniej kilka razy w tygodniu. Respondenci wykorzystują go przede wszystkim do nauki, rozrywki, komunikowania z
innymi i realizowania czynności dnia codziennego. Sieć staje się
miejscem, w którym spędzają swój czas wolny, ale też realizują zadania zawodowe i edukacyjne. Badani są raczej odbiorcami niż
twórcami świata wirtualnego (tylko 13% z nich tworzy własne strony
online).
2. Analizując umiejętności informatyczne respondentów należy
wskazać, że badani studenci w najmniejszym stopniu opanowali czynność przesyłania pism urzędowych za pomocą ePUAP, tworzenia
stron internetowych, używania programów do wymiany plików (P2P)
czy korzystania z podpisu elektronicznego. Brak tych umiejętności
wykazuje około połowa respondentów. Natomiast takie czynności jak:
wysyłanie e-maili z załącznikami, korzystanie z przeglądarki, obsługa
konta bankowego czy umieszczanie plików multimedialnych (zdjęć,
filmów, muzyki, tekstów) w Internecie jest powszechnie wykorzystywane przez respondentów. Ustalono, że istnieją istotne statystycznie
różnice w zakresie prezentowanych umiejętności informatycznych
badanych studentów a narodowością respondentów.
3. Badani studenci w 1% wykazują symptomy nadużywania
Internetu. Natomiast 10% z nich jest zagrożona tym zjawiskiem.
Dodatkowo 21% respondentów przejawia pierwsze symptomy nałogu technologicznego. Najwyższy odsetek dysfunkcjonalnie używających Internetu występuje wśród polskich studentów (14% polskiej
próby, w tym 2% wykazuje symptomy uzależnienia behawioralnego)
a najniższy wśród łotewskich (8% łotewskiej próby, gdzie na poziomie uzależnienia nie odnotowano żadnej osoby).Wśród litewskich
studentów odnotowano natomiast 10% dysfunkcjonalnych użytkowników sieci, w tym 1% uzależnionych od omawianej czynności.
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Średnia dysfunkcjonalnych użytkowników dla wszystkich badanych
krajów wyniosła 11%.
4. W zaprezentowanych badaniach ustalono również istotne
statystycznie (choć słabe i nikłe) zależności pomiędzy poziomem
problematycznego używania Internetu przez badanych a posiadanymi przez nich kompetencjami informatycznymi (używanie wyszukiwarki internetowej, wysyłanie e-maili z załącznikami, tworzenie
stron internetowych, tworzenie konta e-mail i konfigurowanie programu do obsługi poczty elektronicznej).
5. Z nadużywaniem Internetu przez respondentów jest związana
samoocena badanych. Stwierdzono istotny statystycznie związek pomiędzy wymienionymi kategoriami. Zauważono, że wraz ze wzrostem
wyników w skali problemowego używania Internetu (test IAT) obserwuje się obniżenie poziomu samooceny badanej skalą SES.
Streszczenie:
Artykuł pod tytułem „Problematyczne używanie Internetu
przez studentów krajów nadbałtyckich” prezentuje wyniki badań
międzynarodowych zrealizowanych w 2015 r. wśród studentów z
Polski, Łotwy i Litwy. Celem prezentowanych badań było oszacowanie skali zjawiska nadużywania Internetu przez studentów oraz
rozpoznanie preferowanych przez nich aktywności online. Ponadto
celem było także określenie poziomu informatycznych kompetencji
respondentów i ich samooceny. Podczas badań ustalono, że:1 %
badanych ma symptomy problematycznego używania Internetu,10 %
z nich jest zagrożona tym zjawiskiem i 21% respondentów przejawia
pierwsze symptomy nałogu technologicznego.
Najwyższy odsetek dysfunkcjonalnie używających Internetu
występuje wśród polskich studentów (14% polskiej próby w tym 2%
wykazuje symptomy uzależnienia behawioralnego) a najniższy
wśród łotewskich (8% łotewskiej próby, gdzie na poziomie uzależnienia nie odnotowano żadnej osoby). Średnia dysfunkcjonalnych
użytkowników dla wszystkich badanych krajów wyniosła 11%. W
badaniach ustalono, że z nadużywaniem Internetu przez respondentów występuje istotny statystycznie związek z poziomem samooceny
badanych. Zauważono, że wraz ze wzrostem wyników w danej skali
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problemowego używania Internetu (test IAT) obserwuje się obniżenie poziomu samooceny badanej skalą SES.
Słowa kluczowe: problematyczne używanie Internetu, studenci, kompetencje informatyczne, badania online.
Summary:
Problematic Internet usage by students from the Baltic countries
Article entitled "Problematic Internet usage by students from
the Baltic countries" presents the results of international research
carried out in 2015 among Polish, Latvian and Lithuanian. Students.
The aim of the presented research was to estimate the scale of the
abuse of the Internet by students and recognize their preferred online
activities. Moreover, the aim was to determine the level of digital
competence and self-esteem of the respondents. During the study
determined that 1% of patients have symptoms of problematic
Internet use, 10% of them are threatened by this phenomenon, and
21% of respondents manifested first symptoms of technology
addiction.
The highest percentage of dysfunctional usage of the Internet
is among Polish students (14% of Polish attempts, including 2% of
whom are showing signs of behavioral addictions) and the lowest in
Latvia (8% of the Latvian sample, where no one was on the addiction
level). The average of dysfunctional users for all surveyed countries
was 11%. The study determines that the Internet abuse by the
respondents is in a significant relationship with the level of selfesteem among students. It was noticed that with the increase of the
results of the scale of problematic Internet use (test IAT) follows the
reduced level of self-esteem which was tested by the SES scale.
Keywords: problematic Internet usage, students, digital
competence, online research.
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Andrzej Szymański

Terroryzm a system bezpieczeństwa antyterrorystycznego RP
Wstęp
Konstytucja naszego kraju stanowi, że „Rzeczpospolita Polska
strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo
obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę
środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”1. Oznacza to, że gwarancja bezpieczeństwa w strategii funkcjonowania RP
ujmowana jest, jako jedna z podstawowych kwestii i funkcji państwa. Problemem do rozstrzygnięcia pozostaje zagadnienie jak wyznaczone tak ważkie zadanie w sposób właściwy realizować, skutecznie broniąc się przed istniejącymi zagrożeniami wewnętrznymi i
zewnętrznymi. Zagrożenie najogólniej rozumiane jest tutaj jako brak
bezpieczeństwa, przez co staje się niezmienną i nieuniknioną, a w
niektórych wypadkach powszechną, rzeczywistością życia ludzkiego. W bardziej skonkretyzowanej formie zagrożenie stanowi sytuację, w której istnieje zwiększone prawdopodobieństwo utraty, życia,
zdrowia, wolności bądź dóbr materialnych. Jego istota może wynikać
zarówno z przyczyn naturalnych jak i pochodzić od innego człowieka. Jednym z tego typu zagrożeń o charakterze antropogenicznym
jest terroryzm. Jednocześnie skala i rozmiar zamachów terrorystycznych dokonywanych na całym świecie rodzi pytanie-czy Polska wypracowała odpowiedni system rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych oraz reagowania na takie zagrożenia? Przedmiotowy artykuł
stanowi próbę odpowiedzi na zadane pytanie, ale ze względu na istniejąca sytuację (brak ataków terrorystycznych na terenie Polski)
ogranicza się on tylko do analizy ustanowionych ram prawno organizacyjnych stworzonego krajowego systemu bezpieczeństwa antyterrorystycznego.

1

Por. art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz.483 z póź. zm.).
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Terroryzm, jego cel i istota
Tak jak już zaznaczono terroryzm2 stanowi obecnie jedno z
największych zagrożeń cywilizacyjnych zarówno w wymiarze bezpieczeństwa globalnego, jak i dla poszczególnych państw. Jest to
zjawisko wysoce heterogeniczne, złożone oraz dynamiczne. W jego
dogłębnym rozpoznaniu i całościowemu dookreśleniu nie pomaga
jednak występujący brak jednoznacznej – uniwersalnej, powszechnie
przyjętej przez wszystkie środowiska definicji. Według B. Hołysta
wpływ na to ma fakt, iż z jednej strony możemy postrzegać terroryzm jako: przestępstwo, metodę popełniania innych przestępstw lub
jako akt wojny, z drugiej zaś można się spotkać z próbami usprawiedliwienia terroryzmu – np. że to walka o niepodległość, separatyzm
czy wojna partyzancka3. Abstrahując od głównych przyczyn braku
zgodności w definicyjnym określaniu czym jest terroryzm dla potrzeb niniejszego opracowania warto przedstawić choćby kilka z
nich. I tak według ONZ na terroryzm składają się metody, czyny,
praktyki naruszające podstawowe cele i zasady Narodów Zjednoczonych, stanowiące zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz relacji i współpracy między państwami, a także działania podejmowane w celu zniszczenia podstawowych praw i wolności człowieka4.
W encyklopedycznym ujęciu terroryzm jawi się jako, różnie
umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania
pojedynczych osób lub grup skutkujące naruszeniem istniejącego
porządku prawnego, podjęte w celu wymuszenia od władz, państw i
społeczeństw określonych zachowań i świadczeń, nie licząc się przy
tym z dobrami osób postronnych. Działania te są realizowane z całą
bezwzględnością za pomocą różnych środków (naciski psychologiczne, przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych) w
warunkach specjalnie nadanego im rozgłosu i celowo wytworzonego
2

Termin terroryzm wywodzi się od greckiego tero – „drżeć, bać się”
oraz łacińskiego terror – strach, trwoga, przerażenie.
3
B. Hołyst, Terroryzm, T. 1, Warszawa 2011, s. 52.
4
K. Indecki, W sprawie definicji normatywnej terroryzmu [w:] Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny. Terroryzm w ujęciu praktycznym, (red.) E. Pływaczewski, Zakamycze 2005, s. 273 – 277.
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w społeczeństwie lęku5. B. Hoffman patrzy na terroryzm jako świadome budzenie i wykorzystywanie strachu w wyniku stosowanej
przemocy lub groźby przemocy w dążeniu do zmian politycznych.
Zamach terrorystyczny jest przy tym specjalnie pomyślany tak, by
wywierać dalekosiężne skutki psychologiczne, znacznie wykraczające poza bezpośrednią ofiarę(y) czy przedmiot terrorystycznego ataku6. Odmienne zdanie w tej kwestii prezentuje T. Hanausk, który
twierdzi, że „terroryzm jest to planowana, zorganizowana i zazwyczaj uzasadniona ideologicznie działalność osób lub grup mająca na
celu wymuszenie od władz państwowych, społeczeństwa lub poszczególnych osób określonych świadczeń, zachowań lub postaw, a
realizowana w przestępczych formach obliczonych na wywołanie
szerokiego i maksymalnie zastraszonego rozgłosu w opinii publicznej”7. Nieco inną definicję pojęcia terroryzmu przedstawia M.
Flemming. Jego zdaniem „terroryzm to umyślne działania stanowiące naruszenie prawa karnego i zmierzające w drodze aktów przemocy lub zagrożenia takimi aktami do zastraszenia organów państwowych lub znaczących odłamów społeczeństwa oraz do wymuszenia
określonego postępowania”8.
Te i wiele im podobnych ujęć wskazują głównie na terroryzm
jako związek przemocy, strachu i polityki. Różnią się one od siebie
złożonością, stopniem nacisku na motywy, cel czy też przedmiot
ataku będący indykatorem działalności terrorystycznej9. Części z
funkcjonujących definicji zarzuca się emocjonalność i powierzchowność oraz że z natury rzeczy są arbitralne i z tego powodu nie
uwzględnią dynamiki i elastyczności zjawiska (np. cyberterrory-

5

Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, T.6, Warszawa 1997, s. 370
B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001, s. 42.
7
T. Hanausek, W sprawie pojęcia współczesnego terroryzmu, „Problemy Kryminalistyki”1980, nr 143, s. 33
8
M. Flemming, Terroryzm polityczny w międzynarodowym prawodawstwie, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1996, nr 1, s. 3.
9
K. Jałoszyński, Terroryzm czy terror kryminalny w Polsce?, Warszawa
2001, s. 7.
6
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zmu)10. W efekcie dla znacznej grupy propagatorów praktyki przeciwdziałania i zapobiegania zamachom terrorystycznym najważniejsze są definicje terroryzmu, nie tyle naukowe, co te które zostały
wypracowane przez służby specjalne i agendy rządowe w Stanach
Zjednoczonych. Patrząc z tej perspektywy Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych określa terroryzm jako zachowanie
gwałtowne, kryminalne, którego celem może być zastraszenie oraz
zmuszenie ludności cywilnej do konkretnych zachowań, wpływanie
na sposób sprawowania rządów, stosując zastraszenie albo przymus
lub wpływanie na sposób sprawowania władzy poprzez porwanie lub
zamach11.
Z kolei Departament Obrony USA ujmuje terroryzm jako bezprawne użycie – lub groźbę użycia - siły lub przemocy wobec osoby
lub mienia, aby wymuszać lub zastraszać rząd lub społeczeństwo,
zazwyczaj dla osiągnięcia politycznych, religijnych czy ideologicznych celów12. W przypadku FBI terroryzm stanowi bezprawne użycie siły bądź przemocy wobec osób albo mienia, w celu zastraszenia
albo wywarcia przymusu na ludność cywilną, rząd, zmierzając do
promocji celów społecznych lub politycznych13.
Natomiast Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) określa
terroryzm jako groźbę użycia przemocy lub użycie przemocy dla
celów politycznych przez pojedyncze jednostki lub grupy ludzi, niezależnie od tego, czy działają na rzecz, czy w opozycji do władzy
państwowej, w sytuacji, gdy działania te mają zastraszyć lub przerazić nie tylko bezpośrednie ofiary, ale także inne osoby14. Można więc
powiedzieć, że terroryzm w tej perspektywie to swoista strategia i
taktyka walki z wykorzystaniem aktu przemocy nakierowanej na
wzbudzenie powszechnego strachu.
10

J. Tomasiewicz, Od skrytobójstwa do miatieżewojny. Ewolucja terroryzmu politycznego w Europie – aspekty ideologiczne, taktyczne i organizacyjne, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2014, nr 11, s. 115-116.
11
E. Wojciechowski, Terroryzm. Analiza pojęcia, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2009, nr 1, s. 57.
12
B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001, s. 36
13
T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008, s. 20.
14
E. Wojciechowski, Terroryzm. Analiza pojęcia, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2009, nr 1, s. 57.
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Choć poszczególne definicje różnią się od siebie, to można
wśród nich stwierdzić, pewne wspólne elementy. Zdaniem A.
Schmidta w większości z definicji na pierwszy plan wysuwa się cecha stosowania przemocy lub groźby użycia przemocy oraz przypadkowość ofiar. Jego dociekania obejmują wiele innych im podobnych
cech, które szeregując można przedstawić za pomocą układu piramidy od najczęściej występujących do rzadziej używanych (patrz rysunek nr 1).
Rysunek nr 1 - Elementy cech i częstotliwość ich występowania w
definicjach terroryzmu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: T. Aleksandrowicz Terroryzm
międzynarodowy, Warszawa 2008, s. 20-21.

Na gruncie krajowym za zdarzenie o charakterze terrorystycznym15 uznaje się „sytuację, co do której istnieje podejrzenie, że powstała na skutek przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny lub zagrożenie zaistnienia takiego przestępstwa”16.Z punktu
15

Patrz ustawa art. 2 pkt 7 ustawy o działaniach antyterrorystycznych
(Dz. U. 2016, poz. 904).
16
Stosownie do art. 115 § 20 kodeksu karnego przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony, zagrożony karą pozbawienia
wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu:
1. poważnego zastraszenia wielu osób, 2. zmuszenia organu władzy publicznej RP lub innego państwa albo organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, 3. wywołania poważnych
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widzenia regulacji prawnych zawartych w K.k. do przestępstwa o
charakterze terrorystycznym odnosi się wprost pięć przepisów -art.
165a, art. 240, art. 255a, art. 258,art. 259a (patrz tabela nr 1).
Jak łatwo zauważyć konstrukcja przepisów karnych umożliwiających pociągnięcie do odpowiedzialności za dokonanie czynu
terrorystycznego wskazuje, że czyn ten można popełnić jedynie
umyślnie w zamiarze bezpośrednim.
Tabela nr 1 -Przestępstwa o charakterze terrorystycznym zawarte w K.k.
Art. 165a.
Kto gromadzi, przekazuje lub oferuje środki
Rozdział XX
Przestępstwa przeciwko płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe
bezpieczeństwu polub inne mienie ruchome lub nieruchomości w
wszechnemu
celu sfinansowania przestępstwa o charakterze
terrorystycznym, podlega karze pozbawienia
wolności od lat 2 do 12
Art. 240.
Rozdział XXX
§ 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalPrzestępstwa przeciwko nym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonawymiarowi sprawiedli- niu czynu zabronionego określonego w art. 118,
wości
118a, 120–124, 127, 128, 130, 134, 140, 148, 163,
166, 189, 252 lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu
powołanego do ścigania przestępstw, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 317.
Art. 255a.
§ 1. Kto rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści mogące ułatwić popełnienie przestępzakłóceń w ustroju lub gospodarce RP, innego państwa albo organizacji
międzynarodowej – a także groźba popełnienia takiego czynu.
17
§ 2. Nie popełnia przestępstwa określonego w § 1, kto zaniechał zawiadomienia, mając dostateczną podstawę do przypuszczenia, że wymieniony w § 1 organ wie o przygotowywanym, usiłowanym lub dokonanym
czynie zabronionym; nie popełnia przestępstwa również ten, kto zapobiegł
popełnieniu przygotowywanego lub usiłowanego czynu zabronionego określonego w § 1.
§ 3. Nie podlega karze, kto zaniechał zawiadomienia z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.
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stwa o charakterze terrorystycznym w zamiarze,
aby przestępstwo takie zostało popełnione, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5.
§ 2.Tej samej karze podlega, kto w celu popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym uczestniczy w szkoleniu mogącym umożliwić popełnienie takiego przestępstwa
Art. 258
§ 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie
Rozdział XXXII
albo związku mających na celu popełnienie
Przestępstwa przeciwko przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
porządkowi publiczne- podlega karze pozbawienia wolności od 3 miemu
sięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli grupa albo związek określone w § 1
mają charakter zbrojny albo mają na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Kto grupę albo związek określone w § 1 w
tym mające charakter zbrojny zakłada lub taką
grupą albo związkiem kieruje, podlega karze
pozbawienia wolności od roku do lat 10
§ 4. Kto grupę albo związek mające na celu
popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym zakłada lub taką grupą lub związkiem
kieruje, podlega karze pozbawienia wolności na
czas nie krótszy od lat 3
Art. 259a.
Kto przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej w celu popełnienia na terytorium innego
państwa przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub przestępstwa określonego w art.
255a lub art. 258 § 2 lub 4, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dz. U. 2016, poz. 1137 –
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Kodeks karny.
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Terroryzm ma różne podłoże i swoje motywy. Cele terrorystów zwykle dotyczą chęci zwrócenia uwagi opinii publicznej na
swoją organizacje i spopularyzowanie jej ideologii. Są również ukierunkowane na zastraszanie elity politycznej kraju lub niektórych
grup społecznych i etnicznych, bądź całego społeczeństwa, aby wymóc korzystne dla siebie rozwiązania18. Wywołany przez terrorystów
strach i poczucie zagrożenia są kluczowymi aspektami tego zjawiska. Konkretne ofiary terrorystycznego aktu przemocy są dziś zdecydowanie mniej ważne, choć często nie bez znaczenia pozostaje ich
liczba19. Równocześnie szereg akcji terrorystycznych jest inspirowanych żądzą zdobycia środków na dalszą działalność lub służy ochronie organizacji bądź stanowi formę zemsty.
Organizacje terrorystyczne dążąc do osiągnięcia stawianych
sobie celów stosują szereg technik oraz środków walki. Towarzyszą
im akcie propagandowe, poszukiwanie sponsorów, prowadzenie
indoktrynacji wśród dzieci i młodzieży20. Ich podstawowy modus
operandi obejmuje podpalenia, zamachy bombowe, uprowadzenia,
zabójstwa. Organizacjom terrorystycznym nie obce są również ataki
sekwencyjne, cyberterroryzm, działania asymetryczne, misje samobójcze czy stosowanie groźby użycia broni masowego rażenia.

18

T. Białek, Terroryzm manipulacja strachem, Warszawa 2005, s. 35-43
T. Otłowski, psychologiczne aspekty terroryzmu – zarys problematyki, „Biuletyn Opinie” 2009, nr 14, s. 3.
20
S. Kulczyński, Wybrane metody i formy ataków stosowane przez
współczesnych terrorystów [w:] Ocena poziomu zagrożenia terroryzmem i
organizacji systemu antyterrorystycznego w Polsce, (red.) P. Bogdalski, Z.
Nowakowski, K. Jałoszyński, Warszawa 2012 s. 85-86.
19
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Polski system ochrony antyterrorystycznej21
Rozwiązania prawne i organizacyjne, których nadrzędnym celem jest wykrycie, zneutralizowanie lub ograniczenie możliwości
przygotowania lub przeprowadzenia zamachu terrorystycznego albo
wspierania lub finansowania stosowania metod lub ideologii terrorystycznych, tworzą publiczny system antyterrorystyczny. W tym kontekście odpowiedzią państwa polskiego na rozwój zagrożeń zamachami terrorystycznymi było zbudowanie odpowiedniej struktury
antyterrorystycznej. O kluczowych planach na wypadek takiego ataku możemy przeczytać w Narodowym Programie Antyterrorystycznym (NPA)22. Program ten jest dokumentem o charakterze diagnozująco-postulatywnym i w założeniu nie stanowi opisu bezpośredniego
sposobu reagowania na zagrożenia o charakterze terrorystycznym.
Nakreśla jedynie główny kierunek działań antyterrorystycznych,
których celem jest wzmocnienie systemu antyterrorystycznego RP23.
Zgodnie z przyjętymi w nim założeniami, NPA skupia się na czterech węzłowych etapach przedsięwzięć antyterrorystycznych dotyczących: zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy.

21

W niniejszym opracowaniu system antyterrorystyczny rozumiany jest
jako to skoordynowany zbiór rozwiązań prawnych oraz wyodrębnionych
służb i instytucji powołanych do rozpoznawania zagrożeń, przeciwdziałania
im i ich zwalczania, posiadających odpowiednie uprawnienia i kompetencje, wyposażonych w środki przymusu, połączonych zintegrowanym systemem łączności, wymiany informacji i realizujących działania bezpośrednie
pod tym samym (połączonym ale jedynym) dowództwem przy jednoczesnym informowaniu społeczeństwa o realnych lub potencjalnych zagrożeniach i odpowiednich postawach z tym związanych.
22
Uchwała Rady Ministrów 252/2014 w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019.
23
W dokumencie występuje wskaźnik realizacji Programu, który jest
wyrażony jako procentowy udział zadań, zawartych w Planie działań, których wdrażanie nastąpiło od chwili przyjęcia dokumentu do zakończenia
rozważanego roku. W początkowym roku przyjęto zrealizowanie zadań w
wymiarze 50%, a kolejnego 70%. Z kolei w 2017 r. wskaźnik ten wskazuje
70% zrealizowanych celów, w przedostatnim roku oczekuje się 80% efektywności, a w 2019 roku wymaga się spełnienia wszystkich wymienionych
celów w Programie
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Realizacji przyjętego zamiaru służą zawarte w Programie cele szczegółowe obejmujące:
• poprawę zdolności do zapobiegania zagrożeniom o charakterze terrorystycznym;
• wzmocnienie przygotowania służb i instytucji na możliwość
wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
• zwiększenie zdolności do reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
• podniesienie skuteczności w zakresie odtwarzania wykorzystanych sił i środków oraz udoskonalania posiadanych procedur postępowania w kontekście zagrożeń o charakterze terrorystycznym.
Cele szczegółowe NPA przełożone zostały na propozycje
konkretnych posunięć, które zostały nakierowane na podniesienie
skuteczności zapobiegania i walki wobec zagrożeń o charakterze
terrorystycznym24. Zadania te ujęte zostały jednocześnie w formie
priorytetów dopasowanych do odpowiednich faz (etapów) działalności antyterrorystycznej. Odpowiedzialnością za wykonanie poszczególnych zadań obarczono szefów właściwych służb, organów i instytucji wymienionych w NPA, które wyznaczono jako podmioty wiodące w ich realizacji. Równocześnie poszczególni kierownicy instytucji zostali zobowiązani do opracowania harmonogramów realizacji
każdego z przypisanego im priorytetu wraz ze wskazaniem terminu
jego wykonania.
Co do zasady, w przyjętym w Polsce systemie antyterrorystycznym25 wyróżnić można trzy poziomy obejmujące swoim zakre24

M. Cichomski, K. Więcek, Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019 jako operacyjno-wdrożeniowy dokument służący realizacji polityki rozwoju, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2014, nr 11, s. 319
25
W polskim systemie antyterrorystycznym problematyka związana z
przeciwdziałaniem i zwalczaniem zagrożeń terrorystycznych oraz neutralizacją skutków ewentualnych zamachów terrorystycznych realizowana jest
przez odpowiednie służby i podmioty działające w ramach poszczególnych
resortów, a także podmioty administracji rządowej oraz służby specjalne.
Podstawowe kompetencje w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń terrorystycznych posiadają w szczególności: Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji wraz z podległymi strukturami (Policją, Strażą Graniczną,
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sem poziom: strategiczny, operacyjny i taktyczny. Na poziomie strategicznym tworzone są newralgiczne dokumenty kształtujące politykę antyterrorystyczną w Polsce oraz podstawowe wektory realizowanych aktywności przez krajowe służby specjalne w tym obszarze26. W przypadku tego poziomu działania o charakterze strategicznym podejmowane są przez Prezesa Rady Ministrów i Radę Ministrów. Tworzenie polityki antyterrorystycznej państwa jest również
zadaniem organów opiniodawczo-doradczych, tj. Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych, Kolegium ds.
Służb Specjalnych i Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
(RZZK) oraz ministra właściwego w sprawach wewnętrznych.
Zadania na poziomie operacyjnym są natomiast domeną Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego27. Istotą działania CAT ABW28 jest koordynacja procesu wymiany informacji między uczestnikami systemu ochrony antyterrorystycznej oraz wspomaganie procesów decyzyjnych w zakresie walki
z terroryzmem, czy też wspieranie na płaszczyźnie analitycznoinformacyjnej działań uczestników systemu ochrony antyterrorystycznej RP. Centrum wypełnia przypisane jej funkcje poprzez realizację m.in. takich czynności jak: wspomaganie procesów decyzyjnych w przypadku realnego zagrożenia atakiem terrorystycznym,

Biurem Ochrony Rządu), Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z podległymi strukturami (Siłami Zbrojnymi RP, Służbą Wywiadu Wojskowego i
Służbą Kontrwywiadu Wojskowego), Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
Ministerstwo Finansów (Służba Skarbowo-Celna).
26
M. Obuchowicz, Rola i zadania Szefa ABW w kontekście zagrożeń
terrorystycznych, „Biuletyn RCB”2015, nr 13, s. 10.
27
CAT funkcjonuje w systemie całodobowym 7 dni w tygodniu. Oprócz
agentów ABW służbę w CAT pełnią m.in. oddelegowani funkcjonariusze
Policji, BOR, AW, SWW, SKW oraz Służby Celnej. Taka konstrukcja CAT
zapewnia faktyczne i realne współdziałanie ze służbami realizującymi zadania z zakresu zwalczania zagrożeń terrorystycznych.
28
Wśród partnerów CAT ABW znajdują się m.in.: brytyjski Joint Terrorism Analysis Centre (JTAC) amerykański National Counterterrorism Center (NCTC), niemiecki Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ),
duński Centre for Terrorism Analysis (CTA), ukraiński Anti-Terrorist Center (ATC).
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koordynację działań operacyjno-rozpoznawczych w zakresie zwalczania terroryzmu29, wykonywania analiz30 oraz monitorowanie radykalnych mediów. Pozyskiwane przez Centrum Antyterrorystyczne
ABW sygnały – zarówno pochodzące ze źródeł otwartych, jak i operacyjnych – gromadzone są w specjalnej bazie danych. W bazie tej
dokonuje się także fragmentacji informacji na jednostki analityczne,
tak by można było je penetrować przez różne typy rekordów. W
gestii Centrum pozostaje również udział w opracowywaniu algorytmów i procedur reagowania na wypadek ataku terrorystycznego w
jednej z czterech kategorii zdefiniowanego zagrożenia, tj.:
• zdarzenia terrorystycznego zaistniałego poza granicami Polski mającego wpływ na bezpieczeństwo RP i jej obywateli;
• zdarzenia terrorystycznego zaistniałego na terenie Polski mającego wpływ na bezpieczeństwo RP i jej obywateli;
• uzyskania informacji o potencjalnych zagrożeniach mogących wystąpić na terenie Polski i poza granicami RP;
• uzyskania informacji dotyczących prania pieniędzy lub transferów środków finansowych mogących świadczyć o finansowaniu
działalności terrorystycznej31.
29

Dzieje się to w następstwie: a) prowadzonych cykliczne lub doraźne narady osób szczebla decyzyjnego; b) przekazywania sygnałów o potencjalnych
zagrożeniach w celu podejmowania, na bieżąco, działań zgodnie z algorytmami reagowania w sytuacjach zagrożenia; c) monitoringu aktywności organizacji terrorystycznych i ich członków oraz struktur wspierających działalność fundamentalistów na terenie RP; d) monitoringu poziomu bezpieczeństwa obiektów mogących stanowić potencjalne cele ataku terrorystycznego.
30
Analizy obejmują: a) sporządzanie raportów sytuacyjnych dla kierownictwa państwa na temat poziomu zagrożenia terrorystycznego kraju oraz
działań podejmowanych przez służby i instytucje państwowe w celu zniwelowania niebezpieczeństw; b) długo – i krótkookresowych prognoz poziomu
zagrożenia terrorystycznego Polski; c) analiz zagrożenia terrorystycznego w
innych państwach w kontekście bezpieczeństwa strategicznych interesów
RP oraz polskich obywateli; d) udziału w sporządzaniu ocen funkcjonowania systemów ochrony elementów infrastruktury krytycznej kraju pod kątem
usunięcia ewentualnych nieprawidłowości.
31
http://www.abw.gov.pl/pl/zadania/zwalczanie-terroryzmu/centrumantyterrorysty/(data dostępu 10.03.2017r.)
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Na poziomie taktycznym odbywa się natomiast formalna realizacja zadań przez poszczególne służby, stosownie do ich ustawowych kompetencji w antyterrorystycznej ochronie kraju32. Podkreślić
należy, że priorytetowa rola w przypadku wystąpienia zdarzenia o
charakterze terrorystycznym, związana również z odpowiedzialnością polityczną za działania realizowane zarówno na poziomie strategicznym systemu antyterrorystycznego RP, jak i przez służby podległe lub nadzorowane, spoczywa na ministrze właściwym do spraw
wewnętrznych33 i jego urzędzie34. Minister odpowiada zarówno za
przygotowanie do przejmowania kontroli nad zdarzeniami o charakterze terrorystycznym w drodze zaplanowanych przedsięwzięć, jak i
za reagowanie w przypadku wystąpienia takich zdarzeń oraz odtwarzanie zasobów przeznaczonych do reagowania na te zdarzenia. Pod
32

W przedstawionej strukturze należy zwrócić uwagę na Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Powstanie wspomnianej jednostki jest postrzegane
jako ważny element budowy skutecznego i złożonego systemu, za pomocą
którego można zapobiegać kryzysom lub minimalizować ich skutki (w razie
ich wystąpienia). RCB jest odpowiedzialne za uruchamianie procesów zarządzania kryzysowego. Natomiast w strukturze krajowego systemu zwalczania terroryzmu RCB pełni funkcję z zakresu przeciwdziałania, zapobiegania i likwidacji skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Patrzhttp://rcb.gov.pl/o-rcb/ (data dostępu 10.03.2017)
33
Wiodąca rola ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym wynika zarówno
z jego pozycji prawnoustrojowej, określonej w ustawie o działach administracji rządowej, jak i w ustawie antyterrorystycznej i o zarządzaniu kryzysowym. Ponadto w kontekście pozycji prawno-ustrojowej ministra spraw
wewnętrznych i administracji, w odniesieniu do zagrożeń terrorystycznych,
należy wskazać, iż realizuje on swoje zadania zarówno bezpośrednio, pełniąc funkcję koordynacyjną w omawianym systemie jako przewodniczący
Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych, jak i
pośrednio - poprzez nadzorowane przez siebie służby (tj. Policję, Straż
Graniczną, Biuro Ochrony Rządu oraz Państwową Straż Pożarną).
34
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji posiada odrębną
komórkę do realizowania zadań na polu przeciwdziałania, reagowania i
zapobiegania zdarzeniom terrorystycznym. Jest to Wydział Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym i Przestępczości Zorganizowanej
(WPZTiPZ) Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA.
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przewodnictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
funkcjonuje również Międzyresortowy Zespół do Spraw Zagrożeń
Terrorystycznych (MZds.ZT)35. Do zadań MZds.ZT należy m.in.
monitorowanie zagrożeń o charakterze terrorystycznym, a także
opracowywanie propozycji mających na celu usprawnienie metod i
form zwalczania terroryzmu oraz występowanie do właściwych organów o podjęcie prac legislacyjnych w tym zakresie. Ponadto Zespół ocenia poziom i częstotliwość występowania zagrożeń potencjalnym atakiem. Jest również instytucją koordynującą przepływ
informacji pomiędzy właściwymi organami administracji rządowej w
zakresie zwalczania oraz przeciwdziałania terroryzmowi. MZds.ZT,
organizuje współpracę z innymi państwami w obszarze zwalczania
terroryzmu oraz planuje wspólne operacje i działania36. Istotną rolę
w zakresie monitorowania zagrożeń terrorystycznych odgrywa także
Zespół Zadaniowy – Stała Grupa Ekspercka (SGE), stanowiąca merytoryczne wsparcie dla MZds.ZT.
Podstawę prawną dla funkcjonowania systemu antyterrorystycznego RP stanowi odrębna ustawa z 2016 roku37, która określa
zarówno zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych (reguluje
35

W skład ww. Zespołu, oprócz przewodniczącego – Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, wchodzą jako zastępcy przewodniczącego:
Minister Spraw Zagranicznych, Minister Finansów, Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz Minister – Członek Rady Ministrów
właściwy do spraw koordynowania działalności służb specjalnych. Pozostałymi członkami powyższego Zespołu są Sekretarz lub Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (MSW), Sekretarz Kolegium do spraw
Służb Specjalnych, Szefowie: Obrony Cywilnej Kraju, ABW, AW, BOR,
SWW Służby, SKW, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Służby Celnej, Komendanci Główni: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Generalni Inspektorzy: Kontroli Skarbowej, Informacji Finansowej oraz Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Do udziału w spotkaniach omawianego Zespołu zapraszany jest
również Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz przedstawiciel Prokuratury Generalnej.
36
P. Giża, Organy odpowiedzialne za przeciwdziałanie terroryzmowi w
Polsce. Prewencja oraz zwalczanie zjawiska, „Security, Economy & Law”
2015, nr 7, s. 19.
37
Ustawa o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U 2016, poz. 904).
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problematykę przeciwdziałania, zwalczania i reagowania na zagrożenia o charakterze terrorystycznym oraz usuwania skutków ataku),
jak i zasady współpracy między organami właściwymi w zakresie
prowadzenia tych działań38. W zamierzeniu jej twórców ma ona charakter wewnętrznie integrujący poszczególne zmagania podmiotów
polskiego systemu antyterrorystycznego z jednocześnie klarownym
wskazaniem ich odpowiedzialności w danym obszarze. Jej celem jest
również podniesienie efektywności polskiego systemu antyterrorystycznego, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich
obywateli RP. Ustawa wprowadza także zapisy integrujące nasz
system alarmowy z czterostopniowym systemem alarmowym NATO
na wypadek zagrożeń terrorystycznych i w cyberprzestrzeni. Jej uzupełnieniem jest rozporządzenie, które określa szczegółowy zakres
przedsięwzięć wykonywanych w ramach kompetencji ustawowych
przez organy administracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w poszczególnych stopniach alarmowych wprowadzonych
w trybie art. 16 ust. 1 ustawy39. Następstwem wdrożenia danego
stopnia alarmowego jest obowiązek wykonania przez organy administracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji centralnych
oraz terenowych określonego rodzaju przedsięwzięć porządkowoochronnych na rzecz zapewnienia ciągłości działania urzędów, bez38

Do czasu uchwalenia ustawy o działaniach antyterrorystycznych w polskim systemie prawnym nie istniał jeden akt, który kompleksowo regulowałby problematykę rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń o
charakterze terrorystycznym. Wprawdzie do ustawy tej nie zostały inkorporowane wszystkie, rozproszone dotychczas, przepisy odnoszące się do kwestii
terroryzmu – zabieg ten w praktyce wydaje się niewykonalny choćby z perspektywy braku możliwości rozpatrywania terroryzmu w oderwaniu od innych przestępstw, czy innego rodzaju sytuacji kryzysowych – jednak ustawa
ta wprowadziła szereg nowych instytucji prawnych dedykowanych bezpośrednio tej problematyce oraz ma charakter integrujący. Por. M. Cichomski, I.
Idzikowska, Ustawa o działaniach antyterrorystycznych w kontekście systemu
zarządzania kryzysowego, „Biuletyn RCB”2016,nr 15, s.3.
39
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. 2016, poz. 1101)
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pieczeństwa obiektów lub urządzeń ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych
ważnych interesów państwa40.
W ustawie dokonano również przypisania odpowiedzialności
za zapobieganie terroryzmowi, co jest zadaniem Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego41. Jego rolą oprócz koordynacji czynności analityczno-informacyjnych i wzajemnej wymiany wiadomości
przekazywanych przez odpowiednie podmioty42 na temat zdarzeń o
charakterze terrorystycznym43 jest także gromadzenie, przetwarzanie
40

Z systemem stopni alarmowych powiązany został system udzielania w
trybie pilnym niezbędnego wsparcia ze strony Sił Zbrojnych RP w przypadku, jeśli siły i środki Policji mogłyby okazać się niewystarczające do reagowania w przypadku zamachu
41
W ustawie o działaniach antyterrorystycznych uwzględniona została
także kwestia odpowiedzialności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w
obszarze rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń w cyberprzestrzeni, a w ustawie kompetencyjnej ABW wprowadzano szczegółowe
rozwiązania dotyczące ochrony cyberprzestrzeni.
42
Policję, Straż Graniczną, Biuro Ochrony Rządu, Państwową Straż Pożarną, Służbę Celną, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Żandarmerię Wojskową i Rządowe
Centrum Bezpieczeństwa
43
Katalog incydentów o charakterze terrorystycznym został określony w
rozporządzeniu MSWiA z 2016r., poz. 1092. Wykaz zdarzeń został podzielony na 14 podstawowych kategorii obejmujących incydenty: 1)zagrażające
bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej; 2)związane z zagranicznymi
przedstawicielstwami Rzeczypospolitej Polskiej i obywatelami RP poza jej
terytorium; 3)dotyczące zagrożeń występujących poza terytorium RP w
rejonach konfliktów i kryzysów międzynarodowych, mających wpływ na
jej bezpieczeństwo; 4)związane z nielegalnym wytwarzaniem, posiadaniem
i obrotem bronią palną, amunicją i materiałami lub urządzeniami wybuchowymi oraz bronią masowej zagłady na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 5)z zakresu produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami
podwójnego zastosowania; 6)dotyczące zagrożeń dla struktur wojskowych;
7)dotyczące przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów
celnych; 8)dotyczące kontroli ruchu granicznego; 9)związane z pobytem
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 10)dotyczące aktywności terrorystycznej w mediach i Internecie; 11)związane z wprowadzaniem do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z
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i analizowanie danych o osobach zamieszanych w tę działalność.
Ustawa zawiera również regulacje odnoszące się do działań realizowanych na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym. W tym
stanie rzeczy można powiedzieć, że przepis ten stanowi swoista mapę drogową wyznaczającą obszar posunięć struktur państwowych w
zakresie przygotowania obrony przed terroryzmem, działań operacyjno-rozpoznawczych oraz aktywności w zakresie fizycznego zwalczania terroryzmu.
Oprócz ABW w fazie przed zamachem terrorystycznym istotną
rolę w systemie antyterrorystycznym odgrywa SKW (Służba Kontrwywiadu Wojskowego) i AW (Agencja Wywiadu). Ich zadania są
bezpośrednio określone w ustawach kompetencyjnych44. Ogólnie
Agencja Wywiadu jest właściwą w sprawach ochrony bezpieczeństwa
zewnętrznego państwa45 i odpowiada m.in. za rozpoznawanie międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup
przestępczości zorganizowanej. W przypadku SKW odpowiada ona za
monitoringu i rozpoznania zagrożeń powodowanych międzynarodowym terroryzmem oraz przeciwdziała im. Służba Kontrwywiadu Wojskowego również podejmuje działania w pierwszej fazie walki z terronielegalnych lub nieujawnionych źródeł; 12)dotyczące zdarzeń o charakterze terrorystycznym związanych z uprowadzeniami i wzięciem zakładników; 13)dotyczące działalności środowisk związanych lub popierających
ideologię odwołującą się do przemocy; 14)związane z ochroną osób, obiektów i urządzeń ochranianych przez Biuro Ochrony Rządu lub Żandarmerię
Wojskową oraz z działalnością polityczną.
44
Ustawie o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz służbie Wywiadu
Wojskowego - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
Dz. U. 2016, poz. 1318, oraz Ustawie o Agencji bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu Dz. U. 2016, poz. 1897.
45
Działalność AW na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być
prowadzona wyłącznie w związku z jej działalnością poza granicami państwa, a realizacja czynności operacyjno-rozpoznawczych, jest dopuszczalna
wyłącznie za pośrednictwem Szefa ABW
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ryzmem. Do działań tych należy rozpoznawanie i wykrywanie przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną oraz przeciwdziałanie im, a także przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom, w tym terrorystycznym, które mogą godzić w obronność państwa i zdolność bojową SZ RP. Równie ważną służbą ustawowo zobowiązaną do walki z
terroryzmem, jest Straż Graniczna. Ma ona obowiązek współdziałać z
innymi organami i służbami w celu rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych i przeciwdziałania im.
O ile wiodącą rolę w zapobiegania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym odgrywa ABW, to w przypadku fizycznego zwalczania
terroryzmu rolę tą przejmuje na siebie Policja. W tym aspekcie dysponuje ona wyspecjalizowanymi komórkami (patrz rysunek), które prowadzą działania antyterrorystyczne46 i kontterrorystyczne47. Ważnym
komponentem tej struktury jest Centralne Biuro Śledcze Policji48, z
wyodrębnionym w nim Wydziałem do Zwalczania Aktów Terroru.
Bezpośrednim zadaniem Wydziału jest operacyjne rozpoznawanie zagrożeń eksternistycznych i terrorystycznych. Oprócz CBŚP w Policji
funkcjonuje 17 operacyjnych komórek antyterrorystycznych. Wraz z
centralną jednostką jaką jest Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, SPAP-Y i sekcje AT (patrz rysunek nr 2), two46

Działania antyterrorystyczne – należy przez to rozumieć działania
organów administracji publicznej polegające na zapobieganiu zdarzeniom o
charakterze terrorystycznym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi
kontroli w drodze zaplanowanych przedsięwzięć, reagowaniu w przypadku
wystąpienia takich zdarzeń oraz usuwaniu ich skutków, w tym odtwarzaniu
zasobów przeznaczonych do reagowania na nie. Patrz art. 2 pkt 1 ustawy o
działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U 2016, poz. 904).
47
Działania kontrterrorystyczne– należy przez to rozumieć działania wobec
sprawców, osób przygotowujących lub pomagających w dokonaniu
przestępstwa o charakterze terrorystycznym, prowadzone w celu
wyeliminowania bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia osób oraz mienia
przy wykorzystaniu specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki
działania; Patrz art. 2 pkt 21 ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U 2016, poz. 904).
48
Centralne Biuro Śledcze Policji powołane zostało ustawą o zmianie
ustawy o Policjii niektórych innych ustaw z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz. U.
z 2014 poz. 1199).
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rzą one policyjny system antyterrorystyczny, który obejmuje cały obszar
naszego kraju.
Rysunek nr 2 – Komórki antyterrorystyczne funkcjonujące w Policji

Źródło: Opracowanie własne

Podsumowując prowadzone rozważania nakierowane na
udzielenie odpowiedzi na postawiony problem badawczy stwierdzić
należy, że choć Polska pozostaje od lat wśród krajów niebędących
pierwszoplanowymi celami potencjalnych ataków terrorystycznych
to służb i instytucji działające w krajowym systemie antyterrorystycznym posiadają odpowiednio sprofilowane zadania i narzędzia
prawne do przeciwdziałania oraz walki z tym zjawiskiem. Jest to
szczególnie ważne w dobie narastającej fali napięć, konfliktów i
niekontrolowanych ruchów społecznych a także rozpowszechniania
się coraz bardziej zindywidualizowanych i zatomizowanych form
prowadzenia działalności terrorystycznej, do której zaliczyć należy
coraz powszechniej stosowaną taktykę „samotnego wilka”.

Streszczenie:
W artykule pt. „Terroryzm a system bezpieczeństwa antyterrorystycznego RP” autor poszukuje odpowiedzi na postawiony problem
badawczy zawarty w pytaniu: czy Polska posiada odpowiednio mobilny
system rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych oraz reagowania na
takie zagrożenia? W tym celu, w podjętej analizie omawia istniejące
rozwiązania prawno-instytucjonalne, których celem jest wykrycie, zneutralizowanie i ograniczenie zamachów terrorystycznych. W zawartej
konkluzji stwierdza, że istniejący system antyterrorystyczny RP posiada
odpowiednią strukturę, a jego organizacja i funkcjonujące w nim służby
dysponują właściwie sprofilowanymi zadaniami i narzędziami prawnymi do przeciwdziałania terroryzmowi.
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In the article entitled "Terrorism and the anti-terrorist security
system of the Republic of Poland" the author seeks answers to the
research problem set out in the question - Does Poland have a
suitably mobile system for recognizing terrorist threats and
responding to such threats? To that end, in its analysis, existing legal
and institutional solutions aimed at detecting, neutralizing and
reducing terrorist attacks are discussed. Concludes that the existing
anti-terrorist system of the Republic of Poland has an appropriate
structure and that its organization and its services have appropriately
profiled tasks and legal tools to counter terrorism.
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Monika Pierzak

Rak żołądka zagrożeniem cywilizacyjnym dla życia
i zdrowia człowieka
Wstęp
Żołądek jest częścią przewodu pokarmowego, do którego po
przejściu przez przełyk dostają się substancje odżywcze i to w nim
pod wpływem enzymów trawiennych zapoczątkowany zostaje złożony proces trawienia. Narząd ten składa się z; wpustu, dna, trzonu i
odźwiernika. Nowotwór może rozwinąć się w każdej z części żołądka. Najczęściej do jego powstania dochodzi w części odźwiernikowej ok. 50% rzadziej w obrębie trzonu 20% czy wpustu (25%).
Zwykle nowotwór tworzy się w obrębie błony śluzowej, która wyściela żołądek od wewnątrz oraz stanowi jedną z czterech warstw
tworzących jego ścianę. Zaburzenia powstające na poziomie molekularnym nie są rozpoznawane przez systemy naprawcze, co powoduje,
że pojedyncza komórka nabywa zdolności do niekontrolowanego
namnażania się. W miarę wzrostu nowotworu dochodzi do zajmowania kolejnych warstw. Im więcej warstw jest zajętych przez nowotwór, tym wyższy stopień zaawansowania choroby i tym samym
gorsze rokowanie. Nowotwór rozprzestrzenia się zarówno przez
ciągłość, obejmując struktury a także narządy sąsiadujące z żołądkiem, takie jak przełyk, trzustka, jak również drogą krwionośną lub
chłonną, dając przerzuty m.in. do wątroby, płuc i kości. Najczęstszym nowotworem złośliwym żołądka, bo występującym aż w 95%
przypadków, jest gruczolakorak (adenocarcinoma). Wywodzi się on
z komórek błony śluzowej wyścielającej żołądek. Inne, rzadsze nowotwory, to: chłoniaki, guzy neuroendokrynne, mięsaki czy też guzy
podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)1. Od wielu lat obserwuje się systematyczne zmniejszanie się liczby zachorowań na raka
żołądka, co jest związane najprawdopodobniej z ograniczeniem spożycia produktów peklowanych i wędzonych oraz zastosowaniem
1

E. Walewska., Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. PZWL. Warszawa 2010.
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skutecznej antybiotykoterapii zakażeń patogenem jakim jest Helicobacter pylori. Polska jest krajem o średniej zachorowalności na raka
żołądka. Najczęściej rozpoznawany jest w stadium zaawansowania,
w którym przeprowadzenie operacji prowadzącej do wyleczenia nie
jest możliwe, pozostającym leczeniem jest leczenie paliatywne polegające na uśmierzaniu bólu i poprawie jakości życia. Związane jest
to z brakiem z wyjątkiem Japonii, badań przesiewowych, umożliwiających wykrycie nowotworu w okresie bezobjawowym. Wczesna
postać raka żołądka stanowi jedynie 5-8% zachorowań i wykrywana
jest zwykle przypadkowo2.
Częstość zachorowania na raka żołądka na świecie maleje z
tendencją do zmniejszonej zachorowalności na raka dystalnej części i
ze wzrostem zachorowalności na raka proksymalnej części żołądka.
Dosyć niepokojąca jest moda na zachorowanie na raka żołądka typu
rozlanego, śluzowo-komórkowego oraz gruczolaka nisko dojrzałego
w stosunku do postaci dojrzałych. Podstawową metodą leczenia nowotworu żołądka z intencją wyleczenia od ponad 100 lat jest leczenie chirurgiczne polegające na całkowitej lub częściowej resekcji
żołądka. Chemioterapia oraz radioterapia są metodami leczenia uzupełniającego, mogą być stosowane w sposób pojedynczy; każda jako
osobna metoda leczenia lub jako leczenie skojarzone polegające na
połączeniu metod leczenia. Rokowanie u chorych z rakiem żołądka
nie jest pomyślne jest to niestety związane z bardzo późnym rozpoznaniem tego nowotworu. Światowe dane epidemiologiczne podają,
że rak żołądka jest główną przyczyną umieralności na nowotwory
złośliwe. Pięcioletnie przeżycie na raka żołądka średnio jest wskazywane na 20%, w zależności od stopnia zaawansowania.
W Polsce zachorowalność na raka żołądka jest bardzo wysoka,
wśród mężczyzn nowotwór stanowi czwartą przyczynę zgonów natomiast, piątą wśród kobiet3. W celu zmniejszenia umieralności na
raka żołądka oraz poprawy rokowania cała uwaga zespołów terapeu2

G. Ginsberg, L. Michael. Kochman i in., Choroby przewodu pokarmowego [w:] Kliniczna Endoskopia Przewodu Pokarmowego. Tom II. 2; 2009,
569-580.
3
B. Maćkowska, E. Kiełb, W. Zegarski., Opieka w terapii nowotworów
przewodu pokarmowego [w:] Pielęgniarstwo onkologiczne podręcznik dla
pielęgniarek. Koper A. (red.), Wydawnictwo PZWL; s.137-151.
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tycznych tj. lekarzy oraz pielęgniarek została skierowana na głębsze
poznanie czynników ryzyka, patogenezy stanów przedrakowych,
dróg karcinogenezy oraz poprawę skuteczności leczenia. Zwiększenie wykrywalności raka żołądka w postaci pT1 według Międzynarodowej Klasyfikacji Unii Przeciwrakowej w dużym stopniu wpłynie
na wydłużenie czasu przeżycia, wykrywanie tego nowotworu w niskim stadium zaawansowania gdy pięcioletnie przeżycie wynosi od
80 do 95%. Niezwykle istotny jest również sam zabieg chirurgiczny
w przypadkach leczenia chirurgicznego z intencją wyleczenia zachowaniem miejscowej radykalności resekcja RO oraz usunięciem
regionalnych węzłów chłonnych w ilości minimum 15 węzłów a
optymalnie 25 –limfadenektomia D2. Czynnikami prognostycznymi,
mówiącymi o skuteczności leczenia po zabiegu operacyjnym oraz,
które w sposób bezpośredni wpływają na dalsze leczenie uzupełniające są; głębokość naciekania masy guza na ścianę żołądka radykalność zabiegu według klasyfikacji RO, stan miejscowych czyli loko
regionalnych węzłów chłonnych a także przerzuty odległe4.
1. Epidemiologia Raka żołądka –dane demograficzne
Na świecie rak żołądka mimo trwającego wiele dekad spadku
zachorowalności oraz umieralności nadal pozostaje czwartym najczęstszym nowotworem i drugą przyczyną zgonów spowodowanych
poprzez nowotworowy. Różnice w częstości występowania raka
żołądka między populacjami są około 10-krotne. Zachorowalność
jest szczególnie wysoka we wschodniej części Azji (ponad 40/105),
Europie Wschodniej (około 25/105) oraz w Ameryce Środkowej
(30/105) i Południowej (20/105). Nowotwory złośliwe żołądka do
początku lat 70. były najczęstszym nowotworem u mężczyzn w Polsce. W Polsce w latach 60 XX weku nowotwory złośliwe żołądka
były główną przyczyną zgonów z powodu nowotworów zarówno
wśród mężczyzn jak i wśród kobiet. Wśród mężczyzn odsetek procentowy zgonów z powodu raka żołądka wynosił 33,2% natomiast
wśród kobiet 21,6%. W latach 90 rak żołądka stanowi drugą przy4

J. Matykiewicz, S. Głuszek., Nowotwory jelita grubego [w:] Chirurgia
podręcznik dla studentów wydziałów nauk o zdrowiu. Głuszek S. (red.),
Wydawnictwo Czelej, Lublin 2008, s.303-320.
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czynę zgonów wśród mężczyzn 9,5% oraz trzecią wśród kobiet 7%.
Śledząc epidemiologie zachorowalności oraz zgonów z powodu raka
żołądka poprzez ubiegłe lata można stwierdzić iż występuje tendencja malejąca zapadalności na nowotwór żołądka. Malejący trend
sprawił, że w końcu pierwszej dekady XXI wieku stały się czwartą
co do częstości nowotworową przyczyną zgonu u mężczyzn. W populacji kobiet również notuje się systematyczny spadek zagrożenia,
do połowy lat 70. nowotwory żołądka charakteryzowały się najwyższą umieralnością po czym zostały wyprzedzone przez raka piersi. W
dzisiejszych czasach bezwzględna częstość zapadalności na raka
żołądka wzrasta za co odpowiedzialne są; wydłużenie się ludzkiego
życia oraz wzrost liczebności populacji społeczeństw poszczególnych państw. W 2000 roku na świecie rozpoznano ok. 880000 nowych zachorowań na raka żołądka około 650000 chorych zmarło z
powodu tego nowotworu. W Polsce w 2006 roku rak żołądka zajmował 6 miejsce wśród mężczyzn i 9 wśród kobiet pod względem
częstotliwości zachorowania. W 2012 nowotwór złośliwy żołdaka
znajdował się na 5 miejscu jeżeli chodzi o mężczyzn i na 8 jeżeli
chodzi o kobiety.
Obecnie częstotliwość zapadalności na raka żołądka w zachorowaniach na nowotwory w Polsce zmniejszyła się w ciągu ostatnich
4 dekad niemal 3-krotnie. Nowotwory złośliwe żołądka stanowią u
mężczyzn około 5% zachorowań, u kobiet 3% zachorowań. Liczba
zachorowań na nowotwory złośliwe żołądka wynosiła w 2010 roku
około 3400 u mężczyzn i około 1900 u kobiet. Standaryzowany
współczynnik zachorowalności na raka żołądka w 1980 roku w Polsce wynosił 16,7 a w 2010 roku 7,7%. Wśród mężczyzn i kobiet
standaryzowany współczynnik zachorowalności na rak żołądka w
1980 wynosił mężczyźni 26,9% kobiety 10% a w 2010 mężczyźni
11,9% kobiety 4,6%. Z przedstawionych danych liczbowych wynika,
że występuję tendencja spadkowa zachorowalności na raka żołądka,
aczkolwiek nadal jest wysoka. Większość zachorowań na nowotwory
złośliwe żołądka występuje po 50 roku życia (93% zachorowań u
mężczyzn i 91% zachorowań u kobiet), przy czym około 75% zachorowań u obu płci przypada na populację osób starszych (po 65 roku
życia). Ryzyko zachorowania na raka żołądka wzrasta z wiekiem,
przy czym u mężczyzn jest około 2-3 razy wyższe niż u kobiet. U
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mężczyzn częstość zachorowań osiąga szczyt w dziewiątej dekadzie
życia, wśród kobiet ryzyko zachorowania najwyższe wartości osiąga
w ósmej lub/i dziewiątej dekadzie życia. Pięcioletnie przeżycia
wśród pacjentów z nowotworami żołądka w ciągu pierwszej dekady
XXI nieznacznie wzrosły; u mężczyzn z 14,6% do 16,4%, natomiast
u kobiet z 18,2% do 19,8%. Nowotwory złośliwe żołądka stanowią u
mężczyzn około 7% zgonów natomiast u kobiet 5% zgonów nowotworowych. Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych żołądka w 2010 roku wynosiła ponad 5300, z czego prawie 3500 u
mężczyzn i około 1900 u kobiet.
Częstość zgonów z powodu nowotworów żołądka w Polsce
jest wyższa niż przeciętna umieralność dla krajów Unii Europejskiej.
W 2010 roku w Polsce częstość zachorowań na nowotwory żołądka
była wyższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej są to dane z
2009 roku w przypadku populacji mężczyzn, natomiast wśród kobiet
w Polsce zachorowania na nowotwory żołądka są rzadkie. W Polsce
w 2010 roku umieralność z powodu nowotworów żołądka wśród
mężczyzn była o około 25% wyższa niż średnia dla krajów Unii
Europejskiej są to dane z 2009 roku, wśród kobiet o około 10%.
Analizując dane epidemiologiczne zauważa się pewną istotną zależności w zachorowalności na raka żołądka biorąc pod uwagę położenie geograficzne. Japonia, Korea, Chiny, kraje Ameryki Południowej
oraz Środkowej są obszarami o wysokiej zachorowalności na nowotwór złośliwy żołądka 46,5-91,4 przypadków na 1000 000 mieszkańców rocznie. W krajach Rosji, krajach Europy Wschodniej oraz
Środkowej ryzyko zapadalności na raka żołądka jest niewiele niższe
i wynosi 45,5 przypadków na 1000000 mieszkańców rocznie. W
południowej Azji, północnej oraz wschodniej Afryce, Ameryce Północnej, północnej Europie, Australii i Nowej Zelandii współczynnik
zachorowalności jest niski w porównaniu z poprzednimi krajami.
Typ jelitowy raka jest nowotworem, który częściej rozpoznawany
jest w krajach o wysokim odsetku ryzyka zachorowania na ten nowotwór, z kolei typ rozlany jest bardziej charakterystyczny dla obszarów świata o niskim odsetku zachorowalności5.

5

http://onkologia.org.pl/rak-zoladka/24.03.2017 godz. 15.12.
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2. Czynniki ryzyka zachorowalności na raka żołądka
(etiologia i patogeneza)
Czynnik ryzyka określenia tego używa się, aby opisać różnego
rodzaju uwarunkowania, czy też predyspozycje, które w mniejszy
lub w większy sposób mają wpływ na prawdopodobieństwo zachorowalności. Przypuszcza się, że istnieje związek pomiędzy występowaniem rakiem żołądka, a czynnikiem genetycznym oraz czynnikiem pokarmowym czyli dietą. Przy istniejącej predyspozycji genetycznej do jego występowania może przyczyniać się dieta bez udziału błonnika z współistniejącym nadmiarem tłuszczów, pokarmów
peklowany, wędzony itp. Dieta ta, modyfikując florę bakteryjną
przewodu pokarmowego, ułatwiałaby tym samym metabolizm pewnych związków chemicznych w organizmie w kierunku powstawania
substancji, które sprzyjają rozwojowi raka. Rak żołądka jest niezwykle złożoną jednostką chorobową na, którą wpływa wiele czynników
a jego przyczyna, która w bezpośredni sposób ingeruje w jego powstanie nie jest znana. Położenie geograficzne, migracja człowieka
oraz nowoczesne trendy czasowe wskazują na to, iż przyczyny trzeba
upatrywać w czynnikach środowiskowych oraz określonym stylu
życia. Wśród czynników ryzyka zachorowalności na raka żołądka
wyróżnia się; dietę czyli zwyczaje żywieniowe - spożywanie żywności przetworzonej, konserwowanej z użyciem dużej ilości soli oraz
saletry, wędzonej, źle przechowywanej; zawierającej toksyny grzybów i bakterii, nitrozaminy, diety ubogiej w świeże warzywa i owoce, zakażenie Helicobacter pylori, zażywanie używek; spożywanie
stężonego alkoholu, palenie papierosów. Czynników ryzyka zapadalności na chorobę nowotworową jaką jest rak żołądka należy również upatrywać pośród tzw. stanów rakowych i przedrakowych, do
których zalicza się; wrzód trawienny żołądka, kikut żołdaka po resekcji metodą Bilorth II z powodu wrzodu trawiennego, polipy błony
śluzowej żołądka, przewlekły zanikowy nieżyt błony śluzowej żołądka oraz niedokrwistość złośliwą, metaplazję jelitową. Do zmian
przedrakowych należy dysplazja błony śluzowej żołądka6.

6

U. Wojciechowska, J. Didkowska., Nowotwory w Polsce w 2012 roku.
Nowotwory 2013:3: s.197-216.
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2.1 Rola diety w karcinogenezie raka żołądka
Wpływ diety oraz jej rola w karcinogenezie raka żołądka jest dobrze udokumentowana i udowodniona. Rak żołądka jest przykładem
nowotworu, w którym ogromną rolę odgrywają przyzwyczajenia i nawyki żywieniowe. Rodzaj spożywanej żywności, sposób jej przechowywania i przyrządzania (obróbka kulinarna) odgrywają istotną rolę
jako czynnik ryzyka zachorowalności na nowotwór żołądka. Analiza
zebranych wyników badań w pracach naukowych wskazuje, że spożywanie pokarmów słonych, smażonych, wędzonych, zawierających alfa
toksyny, policykliczne węglowodory (mające działanie karcinogenne),
suszonych oraz zawierających różnego rodzaje konserwanty takie jak;
azotany i azotyny jest związane z wysokim ryzykiem zachorowalności
na raka żołądka. Produkty spożywcze, które zawierają duże ilości soli
oraz konserwantów w bezpośredni sposób przyczyniają się do uszkodzenia błony śluzowej żołdaka. Uszkodzenie powierzchni błony śluzowej żołdaka przyczynia się do infekcji Helicobacter pylori przewlekłego
zanikowego zapalenia błony śluzowej żołdaka, które mogą być predykatorem w eskalacji raka żołądka. Spożywanie Świerzych warzyw i owoców działa protekcyjnie, profilaktycznie stosunku do raka żołądka.
Działania ochronne warzyw i owoców związane jest z obecnością w
nich witaminy C, A, E a także B- karotenu, które są naturalnymi antyoksydantami zwalczającymi wolne rodniki, mające działanie rakotwórcze. Czosnek oraz cebula są warzywami, które zawierają allium, spożywanie ich działa ochronnie w przypadku zapadalności na raka żołądka. Polifenole są przeciwutleniaczami, zawarte są w zielonej herbacie,
jak wykazały ostatnie badania spożywanie ich również ma działanie
ochronne w zachorowalności na raka żołądka. Picie wody studziennej
zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór żołdaka, ryzyko prawdopodobnie związane jest z zawartością H. pylori i azotynów7.
2.2 Infekcja Helicobacter Pylori jako czynnik ryzyka raka
żołądka
Helicobacter pylori jest patogenem, którym zakażony jest duży odsetek osób w krajach rozwiniętych, dotyczy on głównie osób
7

R. Kordek, J. Jassem, A. Jeziorski, M. Krzakowski, J. Powlęga., Onkologia Podręcznik dla studentów i lekarzy. Wyd. III. Via Medica. Gdańsk 2007.
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starszych po 70 roku życia. Bakteria doprowadza do zmian patologicznych w organizmie gospodarza w postaci; spustoszenia w błonie
śluzowej żołądka, co w połączeniu ze zmianami inwolucyjnymi,
skutkuje dużymi zaburzeniami w żywieniu oraz stanowi realne zagrożenie w rozwoju raka żołądka. Helicobacter pylori jest pałeczką
gram ujemną, zagiętą w kształcie litery „S” mającą na swoich biegunach wicie, które umożliwiają jej swobodne poruszanie się w żołądku. W warunkach niesprzyjających patogen przyjmuje formę
przetrwalnikową. Do rozwoju i namnażania bakterii potrzebne są
warunki o dużej prężności dwutlenku węgla i małej prężności tlenu,
tego typu warunki bakteria znajduje pod błoną śluzową żołądka. Na
swojej powierzchni posiada liczne wypustki tzw. adhezyny, które
pozwalają jej na kolonizację całej błony śluzowej żołądka, poza tym
świetnie radzi sobie z neutralizacją kwaśnego ph w żołądku, poprzez
wytwarzanie enzymu „ureaza”, który rozkład mocznik na amoniak i
dwutlenek węgla. Amoniak neutralizuje kwaśne środowisku, natomiast dwutlenek węgla sprzyja jej namnażaniu się w organizmie
żywiciela. Do czynników ryzyka, zakażenia się tą bakterią zalicza
się; przeludnienie, złe warunki mieszkaniowe, zanieczyszczenie
wody, dużą liczebność rodzin, konieczność sypiania w jednym łóżku lub tak jak w przypadku ludzi starszych przebywanie w domach
dla przewlekle chorych.
Drogi zakażenia patogenem, nie są do końca znane. Dane
epidemiologiczne wskazują na drogę; fekalno-oralną polegającą na
spożyciu zanieczyszczonych produktów wydalinami i wydzielinami
osoby zakażonej zwłaszcza warzyw, owoców i wody oraz drogę
gastro-oralna, w której do zakażenia dochodzi w wyniku bezpośredniego kontaktu z osobą bądź zakażonym zwierzęciem. Helicobacter
Pylori jest bakterią, która kolonizuje nabłonek typu żołądkowego, w
prawidłowo zbudowanej dwunastnicy bez żadnych zmian patologicznych nie występuje. Infekcje H. pylori uznawane są za główną
przyczynę większości przewlekłych stanów zapalnych błony śluzowej żołądka. Obecność bakterii w błonie śluzowej żołądka wywołuje odpowiedz zapalną ze strony organizmu nosiciela w postaci procesów zapalnych, z naciekami zapalnymi z leukocytów obojętnochłonnych a także miejscowo oraz uogólnioną odpowiedz immunologiczną. W 1994 roku Międzynarodowa Agencja badań nad Ra-
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kiem zaklasyfikowała H. pylori jako typ I kancerogenu w populacji
ludzkiej. Bakteria jest swoistym zapalnikiem na początku sekwencji
zmian w błonie śluzowej żołądka poczynając od przewlekłego zapalenia błony śluzowej kolejno poprzez zanikowe zapalenie błony śluzowej, metaplazję jelitową, dysplazję w konsekwencji doprowadzając do rozwoju wczesnego raka a następnie raka zaawansowanego8.
2.3 Czynniki genetyczne
Zachorowanie na raka żołądka powiązane jest z dziedziczeniem i genetyką czyli z występowaniem choroby nowotworowej w
rodzinie. Występowanie raka żołądka w rodzinie jako czynnik ryzyka obejmuje od 5-10% przypadków. Badania ukazują, iż ryzyko
rozwoju raka jest dwukrotnie większe w przypadku rodzinnego występowania nowotworu. Rak sporadyczny stanowi przeważającą
większość przypadków raka żołądka, natomiast od 1 o 3% zachorowań na ten nowotwór jest wynikiem uwarunkowań zespołami związanymi z dziedzicznymi zaburzeniami molekularnymi. Wrodzony
rak żołądka najczęściej jest typem rozlanym. Jest chorobą dziedzicznie autosomalnie dominując, która u 30-50% przypadków związana
jest z mutacją gerimnalną genu CDH1 położonego w chromosomie
16q22.1, który koduje białko odpowiedzialne za adhezję komórek
1E-kadheryny. Mutacja odpowiedzialna jest za 70% ryzyko rozwoju
nowotworu żołądka u ludzi posiadające obciążenie rodzinne. Dziedziczny rak żołądka występuję z kilkakrotnie zwiększoną częstotliwością u nosicieli mutacji genów BRCA1 i BRCA2.
Osoby obciążone zespołem HPCC (Zespół Lych) również obciążone są zwiększonym ryzykiem wystąpieniem nowotworu żołądka oraz raka jelita grubego. Przyczyną wystąpienia tego zespołu są
mutacje dziedziczne genów naprawczych DNA kontrolujących cykl
komórkowy. Występują dwie postacie tego zespołu: zespół Lynch I
i- zespół Lynch II. W pierwszym charakterystyczną cechą jest to, że
u osób obciążonych wystąpi zwiększone ryzyko zachorowania na
nowotwór jelita grubego. Ryzyko to u osoby mającej predyspozycje
8

J. Matykiewicz, S. Głuszek., Nowotwory jelita grubego [w:] Chirurgia
podręcznik dla studentów wydziałów nauk o zdrowiu. S. Głuszek (red.),
Wydawnictwo Czelej, Lublin 2008, s. 303-320.
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wynosi ok. 60% co oznacza, że zachoruje 6 na 10 osób. Zespół
Lynch II charakteryzuje się tym, że u osoby obciążonej wzrasta ryzyko zachorowania nie tylko na nowotwór jelita grubego, ale również na nowotwory złośliwe trzonu macicy, jajnika, żołądka, jelita
cienkiego, dróg żółciowych, nerek oraz górnych dróg moczowych.
Prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór złośliwy u osoby
obciążonej w tym zespole wynosi 90% , co mówi nam o tym , że na
10 nosicieli mutacji zachoruje 99.
2.4 Inne czynniki ryzyka predysponujące do zachorowalności na raka żołądka
Palenie tytoniu oraz spożywanie stężonego alkoholu są czynnikami ryzyka zachorowalności na raka żołądka. Badania wykazały, że
palenie tytoniu zwiększa ryzyko zachorowalności na raka żołądka z
1,3 u osób palących niewielką ilość papierosów na 1,7 u osób palących ok. 30 papierosów w ciągu dnia. Otyłość stanowi główną przyczynę zachorowalności na raka gruczołowego wpustu. Przyczyny należy upatrywać w refluksie żołądkowo-przełykowym, który jest predysponetem do rozwoju przełyku Barretta, gdzie na drodze metaplazji
dochodzi do rozwoju raka gruczołowego przełyku oraz połączenia
przełykowo-żołądkowego. Częściowe wycięcie żołądka z powodu
choroby wrzodowej, zwłaszcza wycięcie go sposobem Billorth II, po
25 latach od zabiegu operacyjnego zwiększa ryzyko rozwoju raka w
pozostałej części kikuta żołądka trzykrotnie w stosunku do pozostałej
populacji. Patomechanizm karcinogenezy błony śluzowej w pozostałości narządu po jego resekcji polega na pojawieniu się zmian wstecznych oraz zanikowych w wyniku zmniejszonego wydzielania gastryny
oraz obniżenia kwasowości żołądka a to z kolei prowadzi do rozwoju
flory bakteryjnej, która bierze udział w syntezie nitrozamin, które są
substancjami karcinogennymi. Ryzyko rozwoju raka żołądka przypisywane jest, także polipom. W żołądku występują dwa rodzaje polipów; polipy hiperplastyczne oraz gruczolakowe. Polipy hiperplastyczne są mnogie oraz rzadko ulęgają przemianie w zmianę nowotworową.
Polipy gruczolakowe są związane z większym ryzykiem i to nie tylko
9
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w samy polipie, ale także w innych częściach żołądka. Polipy gruczolakowe są większe od polipów hiperplastycznych 80% pośród nich ma
średnicę około 2 cm. Wielkość polipa w bezpośredni sposób wpływa
na powstanie raka; w polipach o średnicy mniejszej niż 2 cm ryzyko
utkania raka waha się od 0 do 0,5%, natomiast w polipach o średnicy
powyżej 2 cm ryzyko sięga 55%.Ryzyko zapadalności na raka żołądka
związane jest z występowaniem w błonie śluzowej żołądka zmian
zapalnych typu zanikowego.
Wyróżnia się trzy typy zanikowego zapalenia błony śluzowej
żołądka; typ I-zapalenie autoimmunologiczne powiązane z niedokrwistością megaloblastyczną, które wywołane jest przez przeciwciała przeciwko komórkom okładzinowym żołądka odpowiedzialnym za wydzielanie kwasu solnego i wewnętrznego czynnika Castle´a, typ II- zapalenie z nadmiernym wydzielaniem, często występujące u chorych z chorobą wrzodową dwunastnicy, typ III zapalenie środowiskowe spotykane najczęściej w populacji o dużej
zachorowalności na raka żołądka. Grupa krwi A, zakażeniem wirusem Epstaina-Bara, napromieniowanie to kolejne czynniki ryzyka
zachorowalności na raka żołądka. Metaplazja jelitowa jest stałym
elementem zanikowego zapalenia błony śluzowej żołądka oraz czynnikiem ryzyka zachorowalności na raka żołądka. Zastępowanie prawidłowej błony śluzowej żołądka nabłonkiem podobnym do jelitowego jest metaplazją jelitową. Istniej wiele rodzajów tego nabłonka.
Kilka prób klasyfikacji metaplazji jelitowej doprowadziło do często
mylonych terminologii kompletna vs niekompletna, typ I, IIa, IIb itd.
Klasyfikacja stosowana obecnie, zaproponowana przez Jassa i Fillipe, wyróżnia metaplazję jelitową: typu I (rąbek szczoteczkowy
obecny, brak sulfomucyn), typu II (poprzednio jako typ IIa, brak
rąbka szczoteczkowego, obecność sialomucyn), typu III (poprzednio
jako typ IIb, brak rąbka szczoteczkowego, nieład komórkowy, obecność sialomucyn i sulfomucyn).
Badania wskazują iż, typ I metaplazji wiąże się z niewielkim
ryzykiem rozwoju raka żołądka, podczas gdy typ III uważany jest za
zmianę prawie dysplastyczną i silnie związaną z dużym ryzykiem
rozwoju tego nowotworu. Światowa Organizacja Zdrowia zatwierdziła używanie terminologii dysplazji i zasady diagnostyczne tej
zmiany, w oparciu o atypię komórkową, nieprawidłowe różnicowa-
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nie i zaburzenia architektury. Powyższe cechy mogą występować w
dwóch sytuacjach: kiedy nabłonek został uszkodzony i podlega
zmianom naprawczym oraz kiedy zaburzenia genetyczne prowadzą
do transformacji komórek i ich niekontrolowanego nowotworowego
wzrostu. Dysplazja w żołądku obejmuje tylko zmiany nowotworowe
nabłonka struktur gruczołowych, które są ograniczone błoną podstawną. W błonie śluzowej żołądka wyróżnia się trzy typy dysplazji;
typ gruczolakowy, inaczej typ I, typ hiperplastyczny dołeczkowy,
inaczej typ II, dysplazja szyjki gruczołu, inaczej kubkowa tubule
neck, globoid najrzadziej rozpoznawana10.
3. Klasyfikacja histopatologiczna, TNM w raku żołądka
Klasyfikacja Laurena określa dwa typy raka żołądka: typ jelitowy Luren I (typus intesttinalis) oraz typ rozlany Luren II ( typus
diffusus). Klasyfikacja, którą wprowadził Lauren w 1965 roku wykazuje największą zgodność pomiędzy rokowaniem histopatologicznym. Typ I według klasyfikacji Laurena charakteryzuje się tym, że z
największą częstotliwością występuje w krajach o wysokim ryzyku
zachorowalności na raka żołądka, jest on związany z czynnikami
środowiskowymi. Typ jelitowy raka żołądka najczęściej występuję
wśród osób starszych i są to mężczyźni. Najczęstszą lokalizacją,
którą zajmuje ten typ nowotworu jest część przedodźwiernkowa w
żołądku. Postacią makroskopową, którą zajmuje typ jelitowy jest
postać polipowata lub owrzodział, która jest dobrze odgraniczona od
otoczenia, komórki są dobrze zróżnicowany a nowotwór rośnie w
sposób rozprężający. Rak żołądka typu jelitowego ma lepsze rokowania. Typ rozlany raka żołądka nie ma zależności geograficznych.
Badania wskazują, że jego pojawienie się powiązane jest z podłożem
genetycznym, może występować dziedzicznie oraz powiązany jest z
grupą krwi A. Najczęściej dotyczy ludzi młodych i w średnim wieku.
Makroskopowo ma postać owrzodzenia z naciekaniem lub rozległe
naciekającą o nieostrych granicach, komórki są słabo zróżnicowane a
wzrost nowotworu ma charakter wieloogniskowy. Rokowanie w tym
typie jest gorsze niż w typie jelitowym. W zależności od głębokości
naciekania rak żołądka dzieli się na postać wczesną oraz późną. Rak
10
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wczesny nacieka na błonę śluzowa oraz podśluzową i nie wykracza
poza blaszkę właściwą warstwy mięśniowej błony śluzowej, niezależnie od tego czy zajęte czy nie są regionalne węzły chłonne. Rak
zaawansowany nacieka na błonę podśluzową oraz wnika do warstwy
mięśniowej przechodzi poza nią. Pięcioletnie przeżycie we wczesnej
postaci raka wynosi około 95% w postaci zaawansowanej nisko
zróżnicowanej od 22-23%, w wysoko zróżnicowanej od 25-60%11.
Klasyfikacja TNM guzów żołądka
Drugą ważną klasyfikacją oceny stopnia zaawansowania choroby nowotworowej jest klasyfikacja TNM ( Tab1.) . Pozwala ona na
dobór leczenia odpowiadającego zaawansowaniu klinicznemu choroby. Określenie stopnia zawansowania ma swoje duże znaczenie w
postawieniu leczenia oraz rokowania. Do leczenie chirurgicznego
doszczętnego kwalifikują się chorzy w I-III stopniu zaawansowania
choroby. W stopniu IV pozostającym leczeniem jest leczenie paliatywne polegające na poprawie jakości życia osobie z zaawansowanym nowotworem. Pięcioletnie przeżycie w zależności od stopnia
zawansowania wygląda następująco; I stopień -90%, II stopień-6070%, III stopień-30%, IV stopień-5%12.
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Tabela 1. Klasyfikacja TNM

KLASYFIKACJA TNM
T - guz pierwotny

Tx - nie można ocenić guza pierwotnego
T0 - nie stwierdza się guza pierwotnego
Tis - rak przedinwazyjny
T1 - rak nacieka błonę śluzową lub błonę podśluzową
T2 - rak nacieka błonę mięśniową
T3 - rak nacieka błonę surowiczą
T4 - rak nacieka otaczające narządy

N - regionalne węzły chłonne
Nx - nie można ocenić okolicznych węzłów chłonnych
N0 - brak przerzutów do węzłów chłonnych
N1 - obecne przerzuty do 1-6 węzłów chłonnych
N2 - obecne przerzuty do 7-15 węzłów chłonnych
N3 - obecne przerzuty do >15 węzłów chłonnych

M - przerzuty odległe
Mx - nie można ocenić przerzutów odległych
M0 - nie występują przerzuty odległe
M1 - stwierdza się obecność przerzutów odległych

Stopnie zaawansowania klinicznego raka żołądka (na podstawie klasyfikacji TNM)
Stopień IA - T1N0M0
Stopień IB - T1N1M0, T2N0M0
Stopień II - T1N2M0, T2N1M0, T3N0M0
Stopień IIIA - T2N2M0, T3N1M0, T4N0M0
Stopień IIIB - T3N2M0
Stopień IV - T4N1, każde N3 lub M1

4. Rozpoznanie i leczenie raka żołądka
Rozpoznanie raka żołądka ustalane jest na podstawie badania
histopatologicznego, wycinków żołądka, które pobrano podczas ba-
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dania endoskopowego. W rozpoznaniu nowotworu żołądka wykorzystuje się takie badania jak; badania kliniczne, endoskopie górnego
odcinka przewodu pokarmowego, badanie radiologiczne górnego
odcinka przewodu pokarmowego RTG, ultrasonografię jamy brzusznej USG, ultrasonografię endoskopową, tomografię komputerową,
rezonans magnetyczny NMR, stężenie markerów w surowicy. Rozpoznawanie raka we wczesnym stadium jest bardzo rzadkie związane
jest to przede wszystkim z bezobjawowymi, dyskretnymi oraz niecharakterystycznymi objawami. W postaci zaawansowanej raka żołądka występują takie objawy jak; bóle brzucha, spadek masy ciała,
nudności i wymioty, utrata łaknienia, zaburzenia połykania. Znaczenie diagnostyczno-rokownicze ma oznaczenia markerów nowotworowych, którymi w raku żołądka są; antygen karcinoembrionalny
CEA, antygen CA19-9 oraz antygen CA72-4. Jedyną skuteczną metodą leczenia raka żołądka jest radykalne chirurgiczne usunięcie
nowotworu. W trakcie zabiegu operacyjnego chirurg usuwa nie tylko
nowotworowo zmieniony żołądek lub jego część, ale także jak największą możliwą liczbę węzłów chłonnych.
Warunkiem skuteczności operacji jest potwierdzenie w pooperacyjnym materiale histopatologicznym wycięcia nowotworu w granicach zdrowych tkanek resekcja R0 co oznacza, że chirurg nie pozostawił ognisk nowotworu innym wypadku zakres zabiegu określony jest jako R1 pozostawione mikroskopowe ognisko nowotworu lub
R2 widoczna gołym okiem pozostawiona tkanka rak ;świadczy to o
nieradykalności zabiegu operacyjnego i jest związane z nieuchronnym nawrotem. W zależności od stopnia zaawansowania i lokalizacji
guza pierwotnego leczenie chirurgiczne może polegać na wykonaniu: gastrektomii subtotalnej (prawie całkowitej), polegającej na
wycięciu 3/4 żołądka. Wykonuje się ją tylko wtedy, gdy możliwe jest
osiągnięcie resekcji radykalnej bez konieczności usuwania całego
żołądka, gastrektomia totalna przeprowadza się ją w każdym innym
przypadku. Polega na całkowitej resekcji żołądka. W trakcie zabiegu
operacyjnego usuwa się również regionalne węzły chłonne powinno
być ich minimum 15 w materiale pooperacyjnym. Usunięcie śledziony nie jest rekomendowane, chyba że stwierdza się jej naciekanie
przez nowotwór.
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Ciągłość przewodu pokarmowego odtwarza się najczęściej
poprzez zespolenie przełyku z jelitem. Wczesna postać raka żołądka
może być leczona metodami chirurgicznymi lub endoskopowymi13.
Pacjent może mieć wykonaną na przykład podśluzówkową resekcję
endoskopową (EMR – endoscopic mucosal resection). Standardowym postępowaniem jest całkowita gastrektomia z usunięciem węzłów chłonnych. W niższych stadiach możliwe jest osiągnięcie marginesu tkanek wolnego od nacieku nowotworowego; dopuszczalne
jest wykonanie subtotalnej gastrektomii. Jeśli pacjent nie otrzymał
leczenia wstępnego, postępowaniem standardowym po operacji jest
leczenie uzupełniające (tzw. adiuwantowe) w postaci radioterapii i
chemioterapii z zastosowaniem leku o nazwie fluorouracyl. Intencją
terapii adiuwantowej, czyli takiej, którą stosuje się po przeprowadzonym radykalnym zabiegu operacyjnymi, jest zmniejszenie ryzyka
nawrotu choroby oraz poprawa czasu przeżycia pacjentów.
Alternatywnym sposobem postępowania w takim zaawansowaniu nowotworu jest chemioterapia okołooperacyjna: chemioterapia przedoperacyjna → resekcja żołądka → chemioterapia pooperacyjna. W tej sytuacji można podjąć próbę leczenia indukcyjnego,
które polega na zastosowaniu chemioterapii przed zabiegiem chirurgicznym. Intencją leczenia jest wtedy zmniejszenie masy nowotworu, a tym samym stworzenie warunków do przeprowadzenia operacji.
U chorych stosuje się leczenie paliatywne, czyli takie, którego intencją nie jest wyleczenie, lecz wydłużenie czasu przeżycia, poprawa
jego jakości oraz zabezpieczenie przed ewentualnymi powikłaniami
(krwawienie, niedrożność). Wśród dostępnych terapii wyróżnia się
metody chirurgiczne oraz chemio- lub radioterapię. Dobry stan ogólny, niewielki ubytek masy ciała oraz brak istotnych chorób współistniejących czynią chorego dobrym kandydatem do leczenia chemioterapią. Najczęściej używane leki to: cisplatyna, oksaliplatyna, fluorouracyl, doksorubicyna14.
13
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14
B. Hu, N. El Hajj, S. Sittler, et al. Gastric cancer: Classification, histology and application of molecular pathology. J. Gastrointest Oncol
2012:3, s.251-261.

464

W razie dyskwalifikacji z chemioterapii pacjent otrzymuje leczenie objawowe polegające na łagodzeniu symptomów choroby bez
wpływu na jej przyczynę. Radioterapia lub leczenie chirurgiczne są
uzasadnione w niedrożności lub krwawieniu. Wszyscy chorzy po
leczeniu z powodu raka żołądka powinni zgłaszać się na badania
kontrolne do onkologa lub/i chirurga. Przez pierwsze 2 lata wizyty
wyznaczane są co 3-6 miesięcy, przez kolejne 3 lata co 6 miesięcy, a
później raz w roku. Badania obrazowe (gastroskopia, USG, RTG
klatki piersiowej) wykonywane są w zależności od wskazań15.
Streszczenie:
Rak żołądka jest groźnym nowotworem, który zostaje rozpoznany zbyt późno. Częstość zachorowania na raka żołądka na świecie maleje z tendencją do zmniejszonej zachorowalności na raka
dystalnej części i ze wzrostem zachorowalności na raka proksymalnej części żołądka. Rak żołądka mimo trwającego wiele dekad spadku zachorowalności oraz umieralności nadal pozostaje czwartym
najczęstszym nowotworem i drugą przyczyną zgonów spowodowanych poprzez nowotworowy.
Słowa kluczowe: rak żołąda, zdrowie, zagrożenie
Summary:
Gastric cancer a threat to civilization for life and human health
Gastric cancer is a serious cancer that is diagnosed too late.
The incidence of gastric cancer in the world is decreasing with the
tendency to reduced morbidity in the distal part of the cancer and
with an increase in the incidence of cancer of the proximal part of the
stomach. Gastric cancer, despite decades of decline in morbidity and
mortality, remains the fourth most common cancer. And the second
cause of death caused by cancer.
Key words: cancer of the stomach, health, threat
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Helena Wawrzyniak

Alkoholizm jako zagrożenie cywilizacyjne
Wstęp
Alkohol tkwi bardzo głęboko w kulturze ludzkości, a jego
używanie notowane jest od niepamiętnych czasów we wszystkich
społeczeństwach. Jest produktem budzącym mnóstwo kontrowersji,
skupiającym wokół siebie wiele interesów gospodarczych, społecznych, politycznych. Powszechność spożywania alkoholu tłumaczy
się zarówno jego wpływem na organizm, jak i jego rolą w życiu społecznym. Ta wielość ról biologicznych i społecznych przyczynia się
do tego, że spożywanie alkoholu utrzymuje się przez wieki, mimo
wielu szkodliwych następstw nieodłącznych od nadużywania tego
środka. Poziom i wzrost spożycia alkoholu w głównym stopniu zależy od czynników społecznych i kulturowych i ulegać może znacznym znamion wraz z przemianami społecznymi1. Obecność alkoholu
w życiu człowieka ma ambiwalentny charakter. Dla wielu stanowi
jeden z symboli używanych dla podkreślenia chwil ważnych, uroczystych, radosnych. Jeśli jest spożywany w umiarkowanych ilościach, potrafi rozweselić i nie stanowi zagrożenia dla człowieka.
Jednak ten sam alkohol potrafi odsłonić zupełnie inne oblicze, potrafi
bowiem oszukiwać, uzależnić, zabijać2.
Rozwinięcie
Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia w 1979r. zaproponowali, aby termin „alkoholizm” zastąpić terminem „zespół uzależnienia od alkoholu” w znaczeniu choroby. W miejsce alkoholizmu
wprowadzono termin „problemy związane z alkoholem” albo „problemy alkoholowe”. Na skutek tych zmian w Polsce od 1980 roku
definicja zespołu uzależnienia od alkoholu jest następująca: „stan
zmian psychicznych i zwykle też somatycznych, spowodowanych
1

I. Wald, T. Kulisiewicz, J. Morawski, A. Bogusławski, Raport o problemach polityki w zakresie alkoholu, Warszawa 1981, s. 7
2
M. Dziewiecki, Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Kielce 2001, s. 29
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używaniem alkoholu, charakteryzujących się określonymi reakcjami
behawioralnymi i innymi, które z reguły obejmują skłonność do stałego lub okresowego używania alkoholu w celu doznania jego efektów psychicznych, a czasem także aby uniknąć złego samopoczucia
wynikającego z braku alkoholu”3.
Alkoholizm oznacza stan, w którym dany człowiek kontynuuje spożywanie alkoholu, mimo iż powoduje to dokuczliwe skutki w
różnych dziedzinach jego życia. E.M. Jellinek, który jako pierwszy
przeprowadził w latach czterdziestych szeroko zakrojone badania
kliniczne nad przebiegiem i symptomami alkoholizmu. Wyniki badań opublikował w książce Koncepcja alkoholizmu jako choroby4.
Zwrócił również uwagę na fakt, że alkoholizm powstaje na skutek
nałożenia się na siebie trzech czynników, tj. podatności biologicznej,
warunków psychologicznych i społecznych. W przebiegu choroby
alkoholowej wyróżnił cztery fazy charakteryzujące się określonymi
objawami, chociaż nie zawsze jednakowo przejawiającymi się. Są to
fazy wstępna, ostrzegawcza, krytyczna oraz przewlekła, zwana również fazą chroniczną5. Rozpoznanie uzależnienia od substancji ustala
się wtedy, gdy w jakimkolwiek okresie tego samego roku występują
przynajmniej trzy z przedstawionych poniżej skutków używania
alkoholu:
- tolerancja, która jest definiowana jako potrzeba zwiększania
ilości alkoholu w celu osiągnięcia stanu upojenia lub jako znaczne
zmniejszanie się skutków po stosowaniu tej samej dawki,
- zespół odstawienia,
- nieskuteczne próby kontrolowania picia alkoholu,
- przeznaczenie znacznej ilości czasu na uzyskanie i spożywanie alkoholu,
- zaniechanie lub ograniczenie istotnej aktywności społecznej,
zawodowej lub rekreacyjnej z powodu picia alkoholu,

3

M. Ochmański, Nadużywanie alkoholu przez ojców a sytuacja domowa
i szkolna dzieci, Lublin 1993, s. 47
4
E. M. Jellinek, The Disease koncept of alcoholism, Hillhouse 1960
5
B. T. Woronowicz, Alkoholizm jest chorobą, Warszawa 1997, s.55-56
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- ciągłe używanie alkoholu mimo świadomości, że jest on
przyczyną różnych problemów6.
Z tematyką alkoholową nieodłącznie jest związany problem
wielowymiarowych skutków używania, nadużywania i uzależnienia
od alkoholu. Najważniejsze z nich to dezintegracja rodziny, patologia obyczajów, zakłócenia życia społecznego. Ponadto nadużywanie
alkoholu ma poważne skutki gospodarcze zdrowotne. Z uwagi na
poważne skutki alkoholizm jest uznawany za jeden z najpoważniejszych problemów społecznych7. Problemy zdrowotne będące skutkiem używania bądź nadużywania alkoholu mogą mieć różnorodny
charakter. Przejawiają się one w skracaniu długości życia, zaburzeniach zdrowia somatycznego i psychicznego. Alkohol może być
przyczyną wielu dolegliwości i schorzeń obejmujących najczęściej
układ pokarmowy, nerwowy, układ krążenia i oddechowy. Negatywnie również wpływa na przebieg ciąży i rozwój płodu. Warto zatem
przedstawić niektóre konsekwencje zdrowotne wywołane nadużywaniem alkoholu8.
Oprócz zaburzeń somatycznych i psychicznych nadużywanie
alkoholu powoduje również szkody społeczne, do których zalicza się
zarówno negatywne skutki bezpośrednie, takie jak zagrożenie życia,
zdrowia czy bezpieczeństwa osoby nadmiernie pijącej, jak i szkody
w rodzinie i stosunkach interpersonalnych. Najbardziej dramatyczną
wymowę szkód społecznych spowodowanych nadużywaniem alkoholu mają wszelkiego rodzaju przestępstwa przeciwko rodzinie. Alkohol upośledza adekwatne spełnianie niemal wszystkich funkcji
rodziny- a w szczególności prokreacyjnych, bytowo – opiekuńczych
i socjalizacyjnych9. Jest szczególnie dotkliwy właśnie wtedy, gdy
swoim zasięgiem obejmuje rodzinę. Stawanie się rodziną alkoholową, według Z. Gaś, to proces, w trakcie, którego do rodziny zostaje
wprowadzony alkohol, a więc w wyniku którego używanie alkoholu
6

Cyt. I. Niewiadomski, M. Sikorska–Głodowicz, s.76
M. Jedynak, Alkoholizm jako zjawisko patologiczne i społecznie destrukcyjne, [w:] D. Pstrągł, Uzależnienia oraz związane z nimi zagrożenia
społeczne, Rzeszów 2014
8
Broszura: Alkohol i Twoje zdrowie, Warszawa 2008, s.8-11
9
D. Chlebio-Abed, Pierwotna profilaktyka uzależniona od alkoholu.
Przegląd wybranych strategii i programów, Katowice 2000, s. 42.
7
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przez jedną lub więcej osób staje się podstawową zasadą organizującą i kształtującą życie rodziny. W efekcie któregoś dnia rodzina zauważa, że całe jej życie koncentruje się wokół alkoholu10. Alkoholizm jest jedną z głównych przyczyn rozpadu rodziny. Rozbicie małżeństwa w przypadku posiadania dzieci pociąga za sobą dodatkowe
skutki w postaci dezorganizacji warunków mogących zapewnić pełny i prawidłowy rozwój dziecka. Alkoholizm jednego lub obojga
rodziców pozbawia szczęśliwego dzieciństwa tysiące dzieci, często
prowadząc do ich demoralizacji, skazując je na utratę poczucia bezpieczeństwa, obniżenie szans życiowych, ubóstwo. Alkoholizm stanowi głównie źródło dezorganizacji życia rodzinnego i jest jedną z
przyczyn umieszczania dzieci w instytucjach opieki zastępczej.
Dzieci w tych rodzinach nie mogą bowiem normalnie się rozwijać,
żyją w ciągłym strachu i stresie, niejednokrotnie same są obwinione
o to, że są przyczyną picia rodziców. Niepewność, depresje i brak
poczucia miłości rodzą bunt i protest przeciwko otoczeniu i światu.
Dezorganizacja i destrukcja życia rodzinnego często prowadzi
do tego, że dzieci z tych rodzin dokonują wielu przestępstw, łączą się
w grupy, w których także pije się alkohol. Nie mając oparcia w rodzicach, również często populacji zdarzają się próby samobójcze11.
Dzieci wychowujące się w rodzinach, w których ktoś nadużywa alkoholu, żyjąc z poczuciem zagrożenia, cierpią i uczą się szczególnych sposobów postępowania, które im utrudniają życie12. Alkoholizm dotyka nie tylko samego pijącego, ale także najbliższych, powodując współuzależnienie, zwane również koalkoholizmem.
Współuzależnienie, według B. T. Woronowicza, jest pewną formą
przystosowania się do nieprawidłowego układu relacji międzyludzkich, która umożliwia zachowanie dotychczasowego układu, a jednocześnie odbiera szansę na jego zmianę13. Dorośli jak i osoby w
młodym wieku są narażone na nadmierne picie alkoholu. Problemy
10

Z. Gaś, Rodzina wobec uzależnień, Warszawa1993, s. 45
W. Ratyński, Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, Warszawa 2003, s. 115-116
12
J. Mellibruda, Tajemnice ETOH. Alkohol i nasze życie codzienne,
Warszawa 1993, s. 38
13
B. T. Woronowicz, Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu, Warszawa 2001, s. 120
11

470

jak i zaburzenia związane z używaniem alkoholu to tzw. picie hulaszcze, które stało się w ostatnich latach szczególnym przedmiotem
badań, gdyż w znaczącym stopniu dotyczy młodych ludzi w wieku
późnego dorastania wyłaniającej się dorosłości. Hulaszcze picie,
chociaż epizodyczne, to jednak często prowadzi do bardzo ryzykownych, niebezpiecznych zachowań, naruszenia prawa i norm moralnych, konfliktów interpersonalnych, agresji i gwałtów oraz problemów somatycznych. Ten sposób picia dotyczy głównie osób młodych, przechodzących z adolescencji do dorosłości, w tym szczególnie rozpowszechniony jest wśród studentów, co czyni je szczególnie
społecznie szkodliwym14.
Istnieje wiele możliwych ścieżek rozwoju angażowania się ludzi w picie alkoholu. Są one ściśle powiązane z przemieszczaniem
się na wymiarze między zdrowiem, dobrym przystosowaniem i prosperowaniem, a tym samym zachowywaniem umiaru w piciu, a chorobą, zaburzeniami, nieprzystosowaniem, które wiąże się ze szkodliwym, nałogowym uwikłaniem w picie alkoholu15. Czesław Cekiera jest autorem polskiej monografii poświęconej psychospołecznym
uwarunkowaniom toksykomanii (czyli uzależnienie od substancji
odurzających) wśród młodzieży, na podstawie swoich obszernych
badań oprócz czynników natury społecznej, które związane są głównie z funkcjonowaniem rodziny, wskazuje na przyczyny osobowościowe i wymienia następujące cechy przyszłych toksykomanów:
- niski poziom zainteresowań kulturowych, społecznych, politycznych, religijnych
- brak zdolności do wysiłku i umiejętności rozwiązania problemów i pokonywania trudności życiowych
- niski poziom tolerancji na frustrację
- brak specyficznej hierarchii wartości i obniżone poczucie
sensu życia
Najcenniejsze źródło wiedzy o osobowościowych uwarunkowaniach ryzyka problemów alkoholowych pochodzi z badań podłużnych. Prowadzi się je przez wiele lat, często od dzieciństwa do wczesnej dorosłości.
14
15

R. Poprawa, Skazani na problemy, Warszawa 2015, s.18-19
Tamże, s. 40
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Według Edwarda J. Khantziana osoby używające substancji
psychoaktywnych, takich jak opiaty, kokaina czy alkohol, mają specyficzne deficyty Ego, rozumiane jako deficyty zdolności samoregulacji
funkcjonowania afektywnego. Uzależnienie od substancji pełni funkcję kompensacyjnego sposobu radzenia sobie z deficytami własnych
zdolności regulowania silnych negatywnych emocji i łagodzenia psychologicznego cierpienia. Zgodnie z koncepcjami psychodynamicznymi, źródłem tych deficytów Ego, wywołujących niedające się znieść
ani opanować stany afektywne, zmuszających do poszukiwania ulgi i
samoregulacji kompensacyjnej, są istniejące od wczesnego dzieciństwa zaburzenia relacji z ważnymi obiektami przywiązania, głównie z
matkami, wyrażające się w nadmiernym ochranianiu i niewoleniu
dziecka oraz deprywacji i jego podstawowych potrzeb16.
W konsekwencji owych przemian społecznych w naszym kraju
zauważalny jest znaczny wzrost zjawisk patalogicznych, szczególnie
niepokojące jest to, że dotyczą one w dużej mierze młodzieży, a nawet
dzieci. Wydaje się, że najbardziej rozpowszechnionym zjawiskiem
negatywnym jest właśnie niekontrolowany wzrost spożycia alkoholu
wśród ludzi młodych. Wynika ono nie tylko z łatwości dostępu do
napojów alkoholowych, pewnych wzorców spożycia, ale przede
wszystkim z trudności adaptacyjnych młodego pokolenia do skomplikowanej rzeczywistości17. Poza tym jedną z przyczyn tego niepokojącego zjawiska jest kryzys rodziny i wychowania. W dzisiejszych czasach abstynencja wśród młodzieży to rzadkość. Nie bez znaczenia
pozostaje fakt, że w ostatnim dziesięcioleciu dwukrotnie zmalała liczba osób niepijących alkoholu wśród uczniów szkół średnich. Substancji oddziałujące na psychikę stanowią ogromne zagrożenie dla młodego pokolenia. W związku z tym istnieje pilna potrzeba szeroko zakrojonej i głębokiej penetracji środowiska młodzieżowego celem uzyskania rzetelnych informacji umożliwiających wyciągnięcie wniosków,
mogących stać się podstawą działań profilaktycznych w zakresie alkoholizowania i narkotyzowania się młodzieży. Według sekuritologii za
16

Tamże, s. 40-71
P. Tyrala, Sekuritologiczne podejście do uzależnień jako czynników
niebezpiecznych, [w:] D. Pstrąg (red.), Patologia społeczna, Rzeszów 2014,
s. 69-70
17
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skoncentrowaniem uwagi na tej zbiorowości przemawiają dwa bardzo
ważne względy: po pierwsze aspekty perspektywiczny, jako że kształt
przyszłości zależeć będzie od wzorów zachowań i postaw tej kategorii
demograficznej; po drugiej, szczególne niebezpieczeństwo alkoholizowania się przez dzieci i młodzież wynikające z wybitnie szkodliwego wpływu alkoholu na młody, rozwijający się organizm18.
Profilaktyka w tej dziedzinie jest niezwykle trudna, ponieważ
problem nadmiernego spożycia alkoholu swym zasięgiem obejmuje
całe społeczeństwo, a alkoholizowanie się dzieci i młodzieży jest tylko
jego częścią. Problem uzależnień istnieje już od bardzo dawna, jednak
w obecnym czasie zwiększa swe rozmiary tym bardziej że coraz częściej dotyczy najmłodszych członków naszego społeczeństwa19. Alkoholizm stał się więc problemem nie tylko indywidualnym, ale przede
wszystkim społecznym. Należy jednak zauważyć, że „niebezpieczeństwo alkoholizmu wśród młodzieży wynika nie tylko z kulturowych i
obyczajowych tradycji, ale również z aktualnej sytuacji ogólnospołecznej”20. Według Światowej Organizacji Zdrowia, alkoholizm oznacza „zespół uzależnienia od alkoholu, czyli stan psychiczny, czasem
także fizyczny, będący skutkiem interakcji miedzy żywym ustrojem a
alkoholem, cechujący się zmianami w zachowaniu i innymi następstwami, w tym zawsze trudną do odparcia chęcią do używania tego
środka w sposób ciągły lub okresowy, w celu uniknięcia przykrego
samopoczucia spowodowanego jego brakiem”21. Alkoholizm to stan,
w którym alkohol staje się dla jednostki ważniejszy niż cokolwiek
innego22.
D. Selvig i D. Riley wyróżniają następujące fazy alkoholizmu:
- wielkie zadowolenie – w tej fazy pijący ma poczucie zadowolenia, uważa, że jest w doskonałej formie,

18

Tamże, s. 69-70
L. J. Kułakowski, I. Antolak- Kułakowska (red.), O godności osoby
ludzkiej, Radom 2002, s. 5
20
P. Tyrała, Wychowanie i kształtowanie dla zmiany społecznej – stan i
perspektywy, Rzeszów 1998, s. 235
21
J. Śledzianowski, Uzależnienie wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
Kielce 2004, s. 71
22
A. Dodziuk, Trudna nadzieja, Warszawa 1993, s. 11-14
19
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- zapomnienie – pijący pije coraz więcej, alkohol całkowicie
nim rządzi, pojawiają się różne dolegliwości fizyczne
- depresyjność – alkoholik odczuwa samotność, poczucie klęski,
które chce zatopić w alkoholu w związku z czym pije coraz więcej23.
Spożywanie alkoholu przez młodych ludzi wiąże się także z
konsekwencjami ekonomicznymi:
- utrata oszczędności finansowanych na rzecz zakupu alkoholu
- młody człowiek jest obciążeniem dla swojej rodziny, która
finansuje jego wydatki oraz obciąża społeczeństwo, które ponosi
koszty jego edukacji często nieprzynoszącej żadnych efektów24.
Niezbędnym elementem polityki zdrowotnej państwa w odniesieniu do dzieci i młodzieży, powinna być profilaktyka, zwana profilaktyką problemową. Do podstawowych celów profilaktyki problemowej należy zapobieganie i zmniejszanie szkód, które aktualnie
występują w życiu młodych ludzi w związku z używaniem przez
nich alkoholu i innych substancji, zapobieganie przyszłym szkodom,
w tym uzależnieniu, które mogą się pojawić po dłuższym zażywaniu.
Na pierwszy plan wysuwa się jednak nie tyle problem uzależnienia
od alkoholu, co straty bieżące, takie jak: wypadki (w tym śmiertelne), konflikty z prawem, przedwczesna inicjacja seksualna, konflikty
z rówieśnikami i w rodzinie, problemy z nauką itp.
Wzrost rozpowszechnienia picia alkoholu wśród młodzieży
związany jest ze zmianami gospodarczymi, społecznymi i obyczajowymi, jakie zachodzą w naszym kraju od 1989 roku. Największe
znaczenie ma wzrost dostępności alkoholu, nieprzestrzeganie przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu nieletnim oraz agresywna reklama skierowana do młodzieży. Przemysł piwowarski jako pierwszy wśród producentów alkoholu świadomie zignorował istniejący w
Polsce całkowity zakaz reklamy alkoholu. Nowelizacja ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 12
września 1996 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 127 poz. 593) zaostrzyła sankcje karne związane z reklamą alkoholu i przyczyniła się do wyeliminowania w znacznym stopniu reklamy wódek oraz innych mocnych
23

D. Selvig, D. Riley, Nie piję, Warszawa 1994, s. 19 -20
J. Śledzianowski, Uzależnienie wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
Kielce 2004, s. 63-72
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alkoholi. Jednak przemysł piwowarski w dalszym ciągu w zakamuflowanej formie „piwa bezalkoholowego” prowadził swoje kampanie
reklamowe, które były wyraźnie skierowane do młodych konsumentów. Zarówno w treści, jak i w formie odwoływały się one do wartości szczególnie bliskich kulturze młodzieżowej – sportu, seksu, muzyki, relaksu, wypoczynku czy przyjaźni. Sytuację radykalnie zmieniła dopiero kolejna nowelizacja ustawy z 27 kwietniu 2001 r. (Dz.
U. z 2001 r. Nr 60 poz. 610). Dopuściła ona reklamę alkoholu w
mediach, ale dopiero po 23.00 i do 6.00. Zabronione zostało reklamowanie napojów alkoholowych na billboardach i innych stałych i
ruchomych powierzchniach reklamowych oraz odwoływanie się w
reklamach do budowania skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, wypoczynkiem, sportem, nauką, pracą czy zdrowiem. Tak więc nowelizacja ustawy przyczyniła się do korzystnych zmian w obszarze ograniczenia reklamy alkoholu.
Młodzi ludzie o wiele rzadziej są narażeni na inwazję takich
reklam. Analizując inne czynniki wpływające na wzrost spożycia
alkoholu wśród młodzieży, należy zwrócić uwagę, iż szybko następujące po sobie zmiany o charakterze ekonomicznym i prawnym
powodują u części społeczeństwa poczucie niepewności, zagrożenia,
a co za tym idzie frustrację i stres. Czynniki te oraz powiększające
się obszary bezrobocia czy zubożenie części społeczeństwa sprzyjają
nasilaniu się problemów związanych także z piciem alkoholu. Ponadto wyniki badań wskazują, że dorośli przyjmują coraz bardziej
liberalną postawę wobec picia alkoholu przez młodzież. Istotną rolę
w narastaniu problemu odgrywa także fakt znacznego ograniczenia
dostępności alternatywnych do picia alkoholu sposobów spędzania
wolnego czasu, takich jak np.: kultura, sport, turystyka25. Młodzież
pije z różnych powodów. Zgodnie z polskim prawem napoje zawierające alkohol są zastrzeżone dla dorosłych, czyli osób, które ukończyły 18 lat. Wcześniejsze próbowanie różnych trunków czasem ma
związek z potrzebą poczucia się dorosłym, chęcią podniesienia swojej pozycji wśród kolegów. Młodzież pije, aby nie odstawać od grupy
rówieśniczej, nie narazić się na ocenę tchórza, maminsynka. Ale
także dlatego, że alkohol wprowadza w euforyczny stan, pozwala
25

http://www.parpa.pl/download/rozdzial05.pdf 3.03.2017r.

475

dobrze się poczuć, zwolnić mechanizm samokontroli, dodać sobie
odwagi.
Niemała jest grupa nastolatków, którzy próbują alkoholu z
ciekawości, by wiedzieć, jak smakuje zakazany owoc. Inni, zwłaszcza w okresie dojrzewania, w ten sposób wyrażają swój bunt wobec
zakazów, jakie ich dotyczą. Cechą młodości jest też chęć przekraczania granic, podejmowanie ryzyka, a więc również picie alkoholu26. Szkody, jakie czyni alkohol w organizmie młodego człowieka,
dotyczą zarówno jego ciała, jak i psychiki. Działając na układ nerwowy, alkohol upośledza procesy logicznego myślenia, zapamiętywania, ogranicza możliwość uczenia się. Nawet niewielka jego ilość
osłabia wzrok, słuch i pogarsza precyzję ruchów. Pod wpływem
alkoholu może dojść do zaburzenia akcji serca, bo etanol powoduje
gwałtowne rozkurczanie naczyń krwionośnych. Wypłukuje także z
organizmu witaminę B, z czym wiąże się utrata apetytu i trudności
wchłaniania witamin z tej grupy w przewodzie pokarmowym. Upośledzone jest także przyswajanie innych witamin i składników odżywczych – białka, tłuszczu i węglowodanów. Alkohol zmniejsza
odporność organizmu na działanie bakterii i wirusów, stąd częste
infekcje dróg oddechowych. Może też być przyczyną nadciśnienia
tętniczego i trwałych uszkodzeń mózgu. Nadmiar alkoholu wywołuje
stan zapalny błony śluzowej w jamie ustnej, żołądku i dwunastnicy
oraz zaburzenia perystaltyki jelit. U młodych osób nawet po małej
ilości alkoholu mogą wystąpić nudności, wymioty, bóle brzucha.
Największe straty ponosi jednak wątroba osoby pijącej, bo to właśnie
ona musi zmetabolizować wypity alkohol.
Sięganie po alkohol przez dzieci i młodzież niesie ze sobą
wiele innych zagrożeń szkodzących ich zdrowiu i utrudniających
życiowy start. Piciu często bowiem towarzyszy palenie papierosów,
niekiedy zażywanie narkotyków oraz przedwczesna inicjacja seksualna z większym niż u starszej młodzieży prawdopodobieństwem
nieplanowanej ciąży. Z nadużywaniem alkoholu wiąże się również
spore ryzyko zarażenia się chorobami zakaźnymi, w tym wirusami
HIV oraz HBV. Ten drugi powoduje nieuleczalne – jak dotąd – zapa26
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476

lenie wątroby. Upijanie się przez dzieci i nastolatki jest częstą przyczyną wypadków i urazów. Sprzyja też wchodzeniu w konflikt z
prawem oraz zwiększa prawdopodobieństwo stania się ofiarą lub
sprawcą przestępstwa. I najważniejsze: najczęstszą przyczyną zgonów młodych Europejczyków, którzy nie ukończyli 26. roku życia,
jest właśnie alkohol27. Alkohol - najczęściej używany i nadużywany
przez młodzież środek psychoaktywny - powoduje poważne i potencjalnie zagrażające życiu problemy w tej populacji. Alkohol jest
czasami określany jako "torujący narkotyk" dla młodzieży, gdyż jego
używanie często poprzedza używanie innych nielegalnych substancji. Wprowadzenie takiego terminu niczemu jednak nie służy. Picie
młodzieży wymaga specjalnej uwagi nie ze względu na to, do czego
prowadzi, ale z powodu rozległych konsekwencji społecznych i ekonomicznych spożywania alkoholu przez tę szczególną populację.
Spożywanie alkoholu jest podstawowym problemem wśród części młodych ludzi. U innych picie może być jednym z wielu ryzykownych zachowań. W przypadku tych osób programy interwencyjne nastawione na zmianę ryzykownych zachowań skuteczniej zapobiegną
problemom alkoholowym niż programy nastawione jedynie na zapobieganie inicjacji alkoholowej. Ustalenie, jakie czynniki mają udział w
kształtowaniu specyficznych wzorców picia wśród młodzieży pozwoli
opracować skuteczniejsze programy interwencyjne28.
Zakończenie
Świat współczesny generuje wiele różnorodnych niebezpieczeństw. Dowiadujemy się o tym codziennie z telewizji, radia, i gazet. Informacje o kataklizmach, wypadkach (w tym drogowych),
wojnach, wzrastającej fali przestępczości, pojawieniu się nowych
chorób, na które nie ma lekarstwa, o pojawieniu się nowych zjawisk
i efektach uzyskanych w wyniku badań naukowych towarzyszą naszemu życiu nieustannie. Zagrożenia ciągle się zmieniają, tak jak
27
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zmienia się o nic wiedza. Jedne zagrożenia oddalają się od nas, inne
przybliżają, jedne stają się nieuniknione, inne zaś są możliwe do
uniknięcia. Takimi trapiącymi ludzi niebezpieczeństwami są uzależnienia, szczególnie alkoholowe oraz narkotykowe. Zajmuje się nimi
pedagogika, szczególnie resocjalizacja. Jednak to niebezpieczeństwo
rozpatruje także sekuritologia jako teoria oraz praktyka bezpieczeństwa. Współczesne pojęcie bezpieczeństwa jest wieloznaczne. Nie
ma obszaru działalności ludzkiej, w którym bezpieczeństwo nie odgrywałoby istotnej roli29. Sekuritologia to system przenikania przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa w różnych wyodrębnionych podsystemach działalności ludzkiej. To filozofia integrowania wszystkich poznanych aspektów bezpieczeństwa, ponieważ sytuacje kryzysowe w jednym podsystemie powodują reperkusje niebezpieczeństw
w innych podsystemach. Można powiedzieć, że dobrzy ludzie na
całym świecie powinni myśleć sekturitologicznie30.
Streszczenie
Alkohol może i nie stanowi zagrożenia dla ludzkości ale jest
zagrożeniem dla samego człowieka. Przez alkohol można popaść w
problemy mogą prowadzić do problemów zdrowotnych a także utraty rodziny, domu czy pracy. Alkohol ma destrukcyjny wpływ na
człowieka co powoduje powolne godzenie się z zniszczeniami w
psychice jak i zdrowiu fizycznym. Postawa wobec alkoholu to indywidualna cecha danego człowieka.
Słowa kluczowe: alkoholizm, zagrożenia, rodzina, ludzie
Summary
Alcohol can not pose a threat to humanity but a threat for man
himself. Alcohol can run into problems can lead to health problems
and the loss of family, home or work. Alcohol has a devastating impact on human causing a slow reconciliation of the damage in the
psyche and physical health. Attitude to alcohol is an individual characteristic of the man.
Keyword: alcoholism, family, people, dangers
29
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Urszula Potyczka

(Nie)obecny ojciec a rozwój moralny dziecka
Wstęp
Dojrzałość w sferze moralnej wpływa nie tylko na jakość życia
poszczególnych osób, ale także społeczeństwa, w którym dana osoba
żyje. Osoby posiadające jasno sprecyzowane wartości oraz zasady i
żyjące zgodnie z nimi, tworzą bardziej otwarte, szczere i odpowiedzialne relacje z innymi. Relacje te w sposób istotny wpływają na jakość
całego życia. Postępowanie zgodnie z przyjętymi w danej grupie normami i zasadami gwarantuje ponadto ład i bezpieczeństwo społeczeństwa. Kwestia rozwoju moralnego jest zatem ważna zarówno z indywidualnego jak i społecznego punktu widzenia.
Istnieje wiele czynników rozwoju moralnego, wśród których
na pierwsze miejsce wysuwa się rodzina, jako pierwsze środowisko
wychowawcze dziecka. To w rodzinie dziecko uczy się co jest dobre
i złe, poznaje podstawowe zasady i wartości oraz zdobywa takie
cechy, jak: odpowiedzialność, altruizm czy empatia. Rodzice oprócz
funkcji opiekuńczej i wychowawczej stają się zatem pierwszymi
nauczycielami moralności. To od nich, jako pierwszych autorytetów,
dzieci uczą się, co w życiu jest ważne oraz jak należy postępować.
Chociaż zadanie to spoczywa na obojgu rodziców, dominującą rolę
w rozwoju moralnym odgrywa ojciec, który jest bardziej wymagający i na którego miłość dziecko musi zapracować1, m.in. przez właściwe zachowanie. Ojciec wprowadza dziecko w życie społeczne,
gdzie przestrzeganie zasada i norm jest konieczne.
1. Pojęcie rozwoju moralnego i jego uwarunkowania
Człowiek jako istotna społeczna musi podporządkować się
pewnym normom i zasadom. Jednak aby ich przestrzeganie nie było
dla niego uciążliwie i nie wiązało się z nieustannymi konfliktami
1

Według koncepcji E. Fromma miłość matki jest bezwarunkowa, w odróżnieniu od miłości ojca, która zależy od zachowania, umiejętności czy
osiągnięć dziecka (K. Pospiszyl, Ojciec a wychowanie dziecka, Warszawa
2007, s. 115).
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wewnętrznymi, konieczne jest, by dokonał się proces ich internalizacji, w wyniku którego przestrzeganie obowiązujących zasad odbierane będzie jako coś naturalnego, wynikające z pragnienia samej jednostki, a nie z zewnętrznego przymusu. W przeciwnym wypadku, w
sytuacji małego ryzyka poniesienie kary, istnieje większe prawdopodobieństwo złamania powszechnie obowiązującego prawa: „Mimo
że zachowania stanowiące wykroczenie wobec prawa mogą pojawić
się w przypadku osób prezentujących różne stadia rozwoju moralnego, to nie ulega wątpliwości, iż najniższe stadia rozwoju moralnego
stwarzają największe szanse pojawienia się takich zachowań, a co
najważniejsze –zachowania te najczęściej wymierzone są przeciwko
dobru innych osób i wiążą się z ich krzywdą”2. Łamanie prawa przez
osoby charakteryzujące się mniejszą dojrzałością moralną potwierdzają wyniki badań: „Freundlich i Kohlberg, badając angielskich i
amerykańskich nastolatków, którzy złamali prawo, stwierdzili, iż
88% z nich prezentowało przedkonwencjonalny poziom rozumowania moralnego, podczas gdy w grupie kontrolnej, którą stanowiła
młodzież z najniższej klasy społecznej, zaledwie 18% prezentowało
ten poziom rozumowania moralnego”3. Kwestia moralności jest zatem ważna z punktu widzenia poszczególnych jednostek, jak i całego
społeczeństwa.
Najogólniej powiedzieć można, że moralność jest „świadomym
przyswojeniem sobie standardów związanych z tym, co jest dobre, a co
złe”4. Internalizacja tych wartości i norm nie odbywa się w jakimś konkretnym momencie życia, ale jest procesem długotrwałym.
Rozwój moralny to „proces stopniowych zmian zachodzących
we wrażliwości moralnej dziecka: w jego stosunku do dobra i zła, do
własnych czynów i ich skutków oraz do spraw innych ludzi”5.
Dziecko potrzebuje dorosłych, którzy nie tylko wskażą mu, co jest
słuszne i jak należy postępować, ale także pomogą dostrzec wartość
przyjmowanych zasad, co ułatwi ich internalizację. To wspomaganie
2

D. Czyżowska, O związkach między rozwojem moralnym a zachowaniami przestępczymi, „Roczniki Psychologiczne” nr 2 (2011), s. 124.
3
Tamże, s. 129.
4
J. S. Turner, D. B. Helis, Rozwój człowieka, Warszawa 1999, s. 311.
5
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007, s. 361.
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dorosłych w rozwoju moralnym dziecka można nazwać wychowaniem moralnym6. Ponieważ człowiek jest istotą złożoną, również
wychowanie moralne wymaga wieloaspektowego podejścia. S. Sławiński wskazuje trzy elementy wychowania moralnego: „a) kształtowanie właściwego poczucia powinności moralnej, b) kształtowanie
niezbędnych dyspozycji psychicznych (woli), c) kształtowanie systemu właściwych stereotypów realizacyjnych”7. W wyniku takiego
wychowania jednostka nie tylko przyswaja sobie obowiązujące normy i wartości, ale uznając je za swoje, gotowa jest realizować je w
życiu i wie jak to robić.
Podobne elementy zauważyć można w definicji M. Łobockiego, dla którego rozwój moralny jest istotnym elementem szeroko
rozumianego procesu wychowania: wychowanie „ma na celu w
szczególności rozwój moralny dzieci i młodzieży, w tym zwłaszcza
przekazywanie im wiedzy o problemach moralnych i rozwijanie
umiejętności rozpoznawania tego, co złe, niegodziwe czy wręcz nikczemne z moralnego punktu widzenia. Uczy wrażliwości moralnej i
gotowości do postępowania moralnego”8.
Na podstawie różnych koncepcji rozwoju moralnego można
wyznaczyć jego ogólny kierunek: „od stanu anomii moralnej, czyli
braku jakiejkolwiek świadomości obowiązków moralnych, przez
stan heteronomii, a zatem świadomość obowiązków narzuconych
przez innych, do pełnej autonomii, tj. świadomości obowiązków,
które jednostka stawia sobie sama”9. J. Piaget i jego następcy wskazują cztery główne stadia rozwoju moralnego: „anomii, polegającej
na braku jakiejkolwiek świadomości moralnej, heteronomii, czyli
uznaniu moralności narzuconej, na zasadzie podporządkowania się,
socjonomii, która sprowadza się do akceptacji norm obowiązujących
w grupie uważanej za własną, oraz autonomii, a więc uznaniu norm
moralnych za własne”10.
6

S. Kunowski, Wychowanie moralne jako istotny element wychowania
chrześcijańskiego, [w:] Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F.
Adamski, Warszawa 1973, s. 68.
7
S. Sławiński, Rozważania o wychowaniu, Warszawa 1983, s. 9.
8
M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Warszawa 2005, s. 269.
9
H. Muszyński, Rozwój moralny, Warszawa 1987, s. 44-45.
10
Tamże, s. 46.
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Chociaż literatura przedmiotu przedstawia ogólny kierunek i
fazy rozwoju moralnego, trzeba zaznaczyć, że nie zawsze przebiega
on według określonych prawidłowości. Nie każdy bowiem osiąga
fazę końcową tego procesu, co więcej, rozwój moralny może zatrzymać się na dowolnym etapie, nawet jeżeli w innych dziedzinach
człowiek osiągnął pełną dojrzałość. Proces rozwoju moralnego przebiega niezależnie do inny dziedzin osobowości człowieka, dlatego
„wysoki poziom moralny człowieka może współwystępować ze słabo rozwiniętymi składnikami, takimi jak: inteligencja, wiedza, umiejętności, zainteresowania czy zaradność życiowa”11. Może pojawić
się nawet regres rozwoju moralnego, kiedy jednostka, pod wpływem
silnych przeżyć (np. więzienie w obozie koncentracyjnym), może
cofnąć się do fazy egoizmu12.
Przyczyn takiego stany rzeczy można doszukiwać się w tym,
że „rozwój moralny w swym przebiegu wyznaczony jest przede
wszystkim przez zewnętrzne, społeczne warunki życia jednostki,
czyli przez kulturę grup i kręgów społecznych, w obrębie których
wzrasta, przez systemy działającej w nich kontroli społecznej, a z
kolei przez sposób wychowania”13. Te zmienne czynniki środowiskowe determinują zatem to, jaką moralność będzie przyjmować
jednostka, jakie obierze wzory postępowania moralnego, uznawane
wartości, normy, zasady, obyczaje, czy szeroko pojętą kulturę. Decydują również o tym, jak proces wzrastania moralnego będzie przebiegał, głównie poprzez proces socjalizacji oraz wychowania, a
zwłaszcza jego treści i metody. W tym zakresie ogromną rolę pełnią
rodzice, jako pierwsi wychowawcy.
Warto podkreślić, że mimo dominującej roli czynnika społecznego w rozwoju moralnym, każda jednostka posiada indywidualne
właściwości (zdolności intelektualne, doświadczenia, emocjonalność,
wiedzę i rozumienie, postawy, siłę woli), które mogą ułatwiać bądź
utrudniać prawidłowy przebieg tego procesu, dlatego istotne jest poznanie dziecka, by móc wydobyć to, co w sposób pozytywny wpłynie
11

Tamże, s. 38.
Zob. A. Pawełczyńska, Wartości a przemoc. Zarys socjologicznej
problematyki Oświecenia, Warszawa 1973, s. 64.
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H. Muszyński, dz. cyt., s. 58.
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na możliwość osiągnięcia kolejnych faz rozwoju moralnego. Rodzice,
którzy najlepiej znają swoje dzieci, mogą zatem w najwyższym stopniu wykorzystać naturalnie tkwiące w nich możliwości.
Charakterystyczną cechą rozwoju moralnego, odróżniającą go
od rozwoju w innych sferach życia człowieka, jest wyższy stopień
społecznego i środowiskowego uwarunkowania14, co oznacza, że
jednostka uczy się i internalizuje normy charakterystyczne dla środowiska w którym wzrasta. M. Wolicki zwraca szczególną uwagę na
czynnik religijny: „Wychowanie moralne pozostaje w ścisłym
związku z jednej strony z wychowaniem społecznym, a z drugiej z
wychowaniem religijnym (…). Wychowanie religijne dostarcza bowiem nadprzyrodzonej motywacji dla zachowania norm moralnych
(wieczna nagroda i kara, miłość Boga, obawa obrażenia Go). Wychowanie religijne wzmacnia również siły duchowe (sakramenty
święte, działanie łaski Bożej) dla lepszego zachowania norm moralnych. Dostarcza ono także odpowiednich ideałów i wzorów do postępowania moralnego (wzór Chrystusa, Matki Najświętszej, Świętych Pańskich)”15.
Istotną cechą rozwoju moralnego jest to, że „obejmuje głównie
sferę motywacji i uczuć, a w znacznie mniejszym stopniu sferę wiedzy i umiejętności”16. Sama znajomość zasad moralnych oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce nie świadczy o wysokiej moralności człowieka. Istotniejsze są uczucia i motywy, będące podłożem
takich zachowań17. Jednak jak podkreśla L. Kohlberg „rozwój struktur poznawczych stanowi warunek konieczny, choć niewystarczający
rozwoju myślenia moralnego. Przeprowadzone dotychczas badania
pozwalają wnioskować, że bez rozwoju struktur rozumowania logicznego niemożliwy jest postęp w zakresie rozwoju myślenia moralnego”18.
14

Tamże, s. 36.
M. Wolicki, Wychowanie moralne dziecka w rodzinie, „Pedagogika
katolicka” nr 1 (2007), s. 74-75.
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H. Muszyński, dz. cyt., s. 40.
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Człowiek może postępować moralnie nie tylko dlatego, że dane zachowanie uważa za moralnie słuszne, ale także z powodu egoistycznych pobudek
np. zyskania uznania, osobistej korzyści oraz z powodu lęku przed karą.
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2. Rozwój moralny w różnych koncepcjach psychologicznych
Rozumienie samego procesu rozwoju moralnego zależne jest
od rozumienia wartości, zasad, odróżniania tego, co dobre od tego,
co złe i przede wszystkim od przyjętej koncepcji człowieka dlatego
„każda koncepcja psychologiczna wnosi swoje założenia dotyczące
tego, co istotne z punktu widzenia rozwoju moralnego. Dla psychologów poznawczych będzie to kluczowy rozwój myślenia logicznego. Dla M. L. Hoffmana, zdolność do współodczuwania i troska. Z
kolei behawioryści powiedzą, że ważne jest kształtowanie odpowiednich nawyków”19. Jest to o tyle istotne, że wpływa w sposób
istotny na rozumienie czym jest i jak powinien przebiegać proces
wychowania moralnego.
Literatura przedmiotu przedstawia kilka koncepcji rozwoju
moralnego. Według psychoanalizy „rozwój to stopniowe ujawnianie
się możliwości tkwiących w jednostce. Środowisko może sprzyjać
ujawnianiu się tych możliwości, natomiast nie może wnieść do rozwoju żadnej nowej jakości. Dbając o rozwój moralny dziecka, należy
stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju wewnętrznego dobra,
zalet społeczno-moralnych jednostki, równocześnie kontrolując wewnętrzne zło”20. Twórcą tej koncepcji był Z. Freud, który w strukturze osobowości człowieka wyróżniał id, odpowiedzialne za popędy i
pierwotne pragnienia jednostki, ego, pełniące funkcję łącznika między id a światem zewnętrznym oraz superego, odpowiedzialne za
krytykę i cenzurę zachowania zgodnie z przyjętymi zasadami i normami. Teoria psychoanalityczna wiąże rozwój moralny z kryzysem,
który przeżywa dziecko, związanym ze sprzecznymi pragnieniami
dziecka w stosunku do swoich rodziców, oraz sposobem jego rozwiązania dzięki identyfikacji z rodzicami, a w dalszej kolejności
internalizacją ich systemu zasad i norm, czyli tworzenie się struktur
superego. „Na skutek identyfikacji z ojcem, a w przypadku dziewcząt – z matką, dziecko przejmuje od rodziców ich postawy i stan19

M. Chutorański, Moralność, rozwój moralny, wychowanie moralne,
[w:] „Teraźniejszość – człowiek – edukacja” nr 2 (2012), s. 103.
20
J. Trempała, D. Czyżowska, Rozwój moralny, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, red. B. Harwas-Napierała, J.
Trempała, Warszawa 2008, s. 107.
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dardy moralne, a tym samym normy obowiązujące w danej kulturze.
Uwewnętrznione w superego reguły tworzą wewnętrzną kontrolę nad
zachowaniem moralnym, a dziecko staje się zdolne do samodyscypliny”21. M. L. Hoffmann w ten sposób tłumaczy proces rozwoju
moralnego, wynikający z identyfikacji dziecka z rodzicami: „Według
klasycznej teorii psychoanalitycznej u małych dzieci występuje konflikt między pragnieniem wyrażenia wrogich i erotycznych impulsów a niepokojem związanym z faktem, że zrobienie tego mogłoby
je pozbawić rodzicielskiej miłości. Dzieci rozwiązują konflikt, tłumiąc te impulsy i unikając zachowań kojarzących się z rodzicielską
dezaprobatą. Ponadto, aby lepiej radzić sobie z niepokojem i unikać
kary, a także nadal ciszyć się uczuciem rodziców, dziecko identyfikuje się z rodzicem i przyjmuje jego zasady i zakazy jako własne.
Ponieważ zasady te odzwierciedlają w dużym stopniu normy moralne obowiązujące w społeczeństwie, w ten właśnie sposób dziecko
dokonuje internalizacji norm moralnych danego społeczeństwa”22.
Ojciec zatem, jako pierwszy podmiot identyfikacji, zwłaszcza dla
chłopców, odgrywa istotną rolę w kształtowaniu superego, a tym
samym moralności dziecka. W późniejszych okresach do superego
mogą być włączone reguły i wartości pochodzące także od innych
autorytetów, dlatego silna identyfikacja i zbudowane na niej mocne
podstawy moralności mogą uchronić dziecko przed zgubnym wpływem niewłaściwych autorytetów.
Odmienne rozumienie prezentuje teoria społecznego uczenia,
według której „rozwój jest wynikiem uczenia się i nauczania, a zasadniczą rolę odgrywa tu środowisko. Wiedza i wartości ulokowane
są w kulturze, a następnie internalizowane przez dzieci poprzez naśladownictwo modeli (zachowanie dorosłych) lub bezpośrednie
kształtowanie z zastosowaniem nagród i kar. (…) Moralność jednostki to efekt uczenia się społecznego aprobowanych ról i zawiązanych z nimi norm, u podłoża których leżą określone wartości moralne. Rozwój moralny oznacza stopniowe wchodzenie w świat wartości, zasad i norm moralnych będących wytworem określonej kultury
oraz stopniowe podporządkowanie się tym kulturowo zrelatywizo21
22
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wanym normom i zasadom”23. M. L. Hoffman opisując tę teorię
zwraca uwagę na znaczenie czynnika emocjonalnego w naśladowaniu modelu zachowania: „Kiedy dziecko obserwuje osobę, która
łamie normę moralną i zostaje za to ukarana, czuje się tak, jakby
samo poniosło karę, albo oczekuje, że jeśli będzie się źle zachowywało, to też zostanie ukarane. W obu przypadkach będzie się starało
unikać losu modela, nie podejmując błędnego zachowania”24. Psychologia poznawcza mechanizm taki nazywa wzmocnieniem zastępczym. Uczenie się przez obserwację należy rozumieć jednak szerzej,
gdyż „w uczeniu się obserwacyjnym25 uczestniczy również modelowanie abstrakcyjne. Obserwator uczy się bowiem nie tylko obserwowanych u modela zachowań, ale także leżących u ich podstaw
systemów wartości, sposobów rozwiązywania problemów oraz standardów samooceny”26.
Drugim mechanizmem nabywania norm i wartości, obok
wspomnianego wyżej uczenia się przez obserwację, jest proces warunkowania. W modelu uczenia się poprzez warunkowanie uważa
się, że „nabyte przez jednostkę zasady moralne dają się sprowadzić
do wyuczonych reakcji unikania kar i dążenia do nagród”27. Dziecko
ukarane za jakieś zachowanie kategoryzuje je w umyśle jako „złe” i
kojarzy je z lękiem przed karą. W późniejszym działaniu powoduje
to, że już samo myślenie o czynie, który został oceniony jako „zły”
wywołuje lęk, który powstrzymuje przed tym czynem. Analogicznie
należy to odnieść do czynów „dobrych”.
Próbę pośredniego wyjaśnienia procesu rozwoju moralnego
podejmuje teoria poznawczo-rozwojowa, która w procesie tym
uwzględnia zarówno element środowiskowy jak i naturalne mecha23

J. Trempała, D. Czyżowska, dz. cyt., s. 107.
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nizmy tkwiące w jednostce. Istotą procesu rozwojowego jest „reorganizacja struktur psychicznych będących wynikiem wzajemnych
oddziaływań organizmu i środowiska. (…) Rozwój poznawczy to
wynik dialogu pomiędzy strukturą poznawczą dziecka, a strukturami
środowiska. (…) Rozwój poznawczy stanowi konieczny, choć nie
wystarczający warunek rozwoju moralnego. (…) Moralność, w tym
ujęciu, nie jest wynikiem internalizacji ustalonych wartości kulturowych, ani efektem działania spontanicznych impulsów, ale raczej
funkcją zrozumienia zasad i charakteru związków jednostki z innymi
osobami w jej środowisku społecznym”28.
Przedstawicielami tej teorii są J. Piaget oraz L. Kohlberg, według których „mechanizm rozwoju moralnego polega nie tyle na
biernym przejmowaniu przez dziecko „gotowych-i-danych” przez
społeczeństwo reguł moralnych, ile raczej na aktywnym organizowaniu i reorganizowaniu wiedzy moralnej, jaką gromadzi ono w
interakcjach z rówieśnikami i dorosłymi (…). Uwagę swoją koncentrują na kryteriach, jakimi posługują się dzieci w rozstrzyganiu problemów moralnych oraz na zmianach jakie w tym zakresie zachodzą
wraz z wiekiem”29.
J. Piaget w procesie rozwoju moralnego wyróżnia dwa stadia:
heteronomii oraz autonomii moralnej i określa go jako „stopniowe
przechodzenie od stadium heteronomii30 do autonomii31, która jest

28
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W stadium heteronomii moralnej dziecko postrzega normy z uwagi na
autorytet lub sankcje, jakie grożą za ich naruszenie. Uważa, że wszyscy
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celem rozwoju moralnego”32. W swojej koncepcji podkreśla ponadto
związek między rozwojem moralnym a poznawczym33. L. Kohlberg,
nawiązując do J. Piageta, podaje bardziej szczegółową koncepcję
rozwoju moralnego i wskazuje trzy poziomy rozwoju rozumowania
moralnego, a w ramach każdego z nich dwa stadia tego procesu34:
1) Poziom moralności przedkonwencjonalnej – dotyczy dzieci
poniżej 9 r.ż. Charakteryzuje się brakiem zrozumienia oczekiwań
innych osób oraz traktowaniem reguł jako czegoś zewnętrznego. Ich
przestrzeganie wiąże się z posłuszeństwem wobec autorytetu lub
chęcią uniknięcia kary. Poziom ten obejmuje stadia: egocentryczny
punkt widzenia oraz konkretny indywidualistyczny punkt widzenia,
w którym dziecko zaczyna dostrzegać potrzeby innych i zauważa, że
mogą one być inne niż jego własne.
2) Poziom moralności konwencjonalnej – dotyczy wieku dorastania i charakteryzuje się internalizacją norm i reguł społecznych. W
pierwszym stadium perspektywa tego, co słuszne, pozostaje w zależności od oczekiwań i sądów inny. W drugim stadium, w ocenie moralnej, na pierwszy plan wysuwa się czynnik społeczny. Słuszne jest
to, co jest dobre dla społeczności.
3) Poziom moralności pokonwencjonalnej – pojawia się ok.
20-25 r.ż., jednak nie każdy osiąga ten poziom. Charakteryzuje się
akceptacją ogólnych zasad i wartości, które powinny obowiązywać
każdego i w każdym czasie, przy równoczesnej świadomości relatywności zasad i reguł społecznych. Poziom ten obejmuje stadia:
perspektywy umowy społecznej oraz perspektywy uniwersalnych
zasad etycznych.
L. Kohlberg ukazuje internalizację norm moralnych jako „aktywny proces umysłowy, polegający na integrowaniu nowych, bardziej wszechstronnych idei moralnych z dotychczasowymi ramami
moralnymi jednostki”35. Rozwój moralny jest zatem procesem, w
którym „jednostka przechodzi w trakcie rozwoju z etapu premoral32
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nego, kiedy to skupia się na zewnętrznych konsekwencjach swoich
działań dla siebie samej, poprzez poziom moralności konwencjonalnej, opartej na interesie grupy i obowiązujących w niej zasadach, do
poziomu autonomicznych zasad moralnych”36.
Interesującą koncepcję przedstawia teoria atrybucji, która
zwraca uwagę na znaczenie czynnika emocjonalnego. Według niej
„jednostka dokonuje internalizacji norm moralnych wówczas, kiedy
spostrzega siebie samą jako źródło swoich działań moralnych, czyli
kiedy nie uznaje ich za wynik zewnętrznych nacisków”37. Wpływ
wywierany na dziecko przez rodziców powinien być więc na tyle
silny, aby było ono posłuszne, a równocześnie na tyle słaby, aby
dziecko go nie odczuwało i było przekonane, że pożądane zachowanie jest jego własnym wyborem. Wersja Dienstbera38 tej teorii lepiej
wyjaśnia rolę rodziców w rozwoju moralnym dziecka. Autor podkreśla w postępowaniu moralnym dziecka znaczenie czynnika emocjonalnego. Zabiegi dyscyplinujące rodziców (np. kara) powodują u
dziecka pobudzenie emocjonalne, które wpływa na jego późniejsze
zachowanie, gdy rodziców nie ma w pobliżu. Jeżeli nieprzyjemne
emocje przypisane zostały karze, dziecko wiedząc, że z powodu nieobecności rodziców nie otrzyma kary nie będzie miało powodu, by
powstrzymać się przed popełnieniem zakazanego czynu. Jeżeli jednak emocje zostały przypisane samemu działaniu oraz jego niewłaściwym skutkom, ma powód, by nie popełnić niewłaściwego czynu
po raz kolejny. Przy stosowaniu kar rodzice powinni raczej podkreślać negatywne konsekwencje danego czynu, pomóc zrozumieć,
dlaczego dane zachowanie było niewłaściwe, pozwolić odczuć negatywne konsekwencje naturalne czynu. Zwiększy to szansę niepowtarzania niewłaściwego zachowania przez dziecko w przyszłości, a co
więcej pozwoli uniknąć stosowania kary jako bezzasadnej, gdyż
odczucie dyskomfortu z powodu swojego zachowania oraz jego konsekwencji samo w sobie będzie stanowiło wystarczającą nauczkę.
Teoria przetwarzania informacji podkreśla z kolei znaczenie
zdolności poznawczych człowieka w rozwoju moralnym: „Dziecko
36
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przechodzi od fazy zewnętrznej kontroli, w której polega na opiekunach przypominających mu o zachowaniu się w odpowiedni sposób,
poprzez fazę samokontroli, w której potrafi już przestrzegać zaleceń
opiekuna pod jego nieobecność, do fazy samoregulacji, w której jest
w stanie ukierunkowywać własne zachowanie i opóźniać gratyfikację. Według C. B. Koppa tym, co umożliwia dziecku osiągnięcie
ostatniej fazy i samodzielne zachowywanie się w akceptowalny moralnie sposób, jest rozwój reprezentacji umysłowych, pamięci i umiejętności tworzenia strategii i planów, koniecznych, by sterować własnym zachowaniem. Kopp nie wyjaśnia jednak, co motywuje dzieci
do zachowywania się w akceptowalny moralnie sposób, a więc co
sprawia, że rezygnują z tego, czego chcą”39.
M. L. Hoffman, w odróżnieniu od przedstawionych teorii, nie
tylko wyjaśnia jak przebiega proces internalizacji norm moralnych,
ale poszukuje odpowiedzi na pytanie o motyw zachowań moralnych.
Autor mówi, że „konstrukcja (struktura) moralna jednostki jest zinternalizowana, kiedy jednostka akceptuje jej główne zasady i czuje
się zobowiązana do ich przestrzegania oraz uwzględniania potrzeby
innych ludzi, bez względu na zewnętrzne nagrody i kary. Sankcje,
które mogły wcześniej motywować do zwracania uwagi na potrzeby
innych, straciły swoją moc, a jednostka odczuwa ten motyw jako
pochodzący od niej samej (…)”40. Dziecko uwewnętrznia zatem
prospołeczną motywację, która pomaga mu w podejmowaniu słusznych decyzji, ale ich nie determinuje: „kiedy ten zinternalizowany,
prospołeczny motyw moralny uaktywnia się w sytuacji dylematu
moralnego, nie stanowi automatyczne gwarancji moralnego postępowania jednostki, a to z powodu działania przeciwstawnych motywów egoistycznych. Charakteryzuje się jednak wewnętrzną, obligującą i przemożną siłą, która sprawia, że jednostka odczuwa co najmniej konflikt moralny”41.
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3. Środowisko rodzinne a rozwój moralny
Z uwagi na zagrożenia, które niesie niedojrzałość moralna, rodzi się potrzeba troski o właściwy rozwój moralny: „Zdaniem Kohlberga, dla rozwoju moralnego dzieci i młodzieży znaczenie mają
zarówno stosunki panujące w rodzinie i prezentowane przez rodziców style wychowawcze, grupa rówieśnicza, jak i szkoła z jej atmosferą i moralnym klimatem”42. Nie ulega jednak wątpliwości, że największe znaczenie, zwłaszcza w okresie dzieciństwa, mają rodzice. J.
Rembowski pisze, że rodzina jest zobowiązana do zapewnienia
dziecku odpowiedniego wychowania moralnego: „na rodzinie bowiem spoczywa odpowiedzialna rola w wychowaniu moralnym
dzieci. Takie cechy, jak uczciwość i dobroć, życzliwość i towarzyskość, patriotyzm i szacunek dla innych narodowości itp. wpaja się
we wczesnym dzieciństwie”43.
Rodzinę uznać można za „źródło pierwszych doświadczeń,
wzorów i wiedzy o świecie. Od modelu wychowawczego rodziny
zależy przebieg rozwoju osobniczego dziecka, kształtowanie się jego
poglądów, postaw i zachowań. Świat wartości najbliższych jest bezkrytycznie przyjmowany i akceptowany przez dziecko, dla którego
dorośli z najbliższego otoczenia stanowią autorytet i wzór osobowy”44. Dzięki całkowitej zależności dziecka od rodziców oraz relacji
opartej na silnej więzi, przywiązaniu i zaufaniu, wpływ jaki wywierają na dziecko jest silny i trwały. Dlatego tak ważne są przyjęte
przez rodziców style i strategie wychowawcze, badania bowiem
pokazują, że „stosowanie przez rodziców dyscypliny indukcyjnej
opartej na wskazywaniu konsekwencji określonych działań, zachęcaniu do przyjmowania perspektywy innych osób pozwala przewidywać wyższy poziom rozwoju moralnego dzieci”45, ponadto „wysoki poziom rodzicielskiego ciepła sprzyja rozwojowi rozumowania
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moralnego, podczas gdy rodzicielskie odrzucenie wiąże się z niedojrzałością w zakresie moralnego myślenia”46.
Dla rozwoju moralnego duże znaczenie ma klimat panujący w
rodzinie. Ciepła, życzliwa atmosfera pomaga w zinternalizowaniu
wartości. Ponieważ dziecko doświadcza wartości na co dzień, stają
się one bardziej autentyczne, a postawy altruistyczne stają się czymś
naturalnym. „Rodzina uwrażliwia dziecko na różnego rodzaju
wartości. Ale to uwrażliwienie na wartości jest możliwe tylko na
bazie miłości okazywanej dziecku. Jeśli by dziecko nie doświadczyło
tej miłości, pozostanie ono ślepe i głuche na świat wartości”47.
Decydujące znaczenie odgrywa także moralność i postawy
samych rodziców. „Można zaryzykować twierdzenie, że moralność
własnych rodziców przez całe życie stanowi jeden z istotnych punktów odniesienia w refleksji moralnej człowieka”48. Aby tak
rzeczywiście było, „rodzice powinni mieć określony i
skrystalizowany system wartości, którym powinni kierować się w
życiu. Ważne jest także to, by kodeksy etyczne, kulturowe, moralne i
religijne rodziców były w miarę zgodne ze sobą”49. Co więcej całe
postępowanie rodziców powinno przebiegać zgodnie z
wyznawanymi wartościami. Będąc pierwszymi autorytetami i
wzorami moralnymi dla swoich dzieci, rodzice mogą wprowadzać w
ich życiu zamęt, jeżeli pomiędzy ich słowami a czynami pojawi się
niespójność.
Równie istotne jak odpowiedni klimat czy moralność rodziców, są oddziaływania opiekunów w sytuacjach, kiedy samo modelowanie jest niewystarczające. M. L. Hoffmana wskazuje, że prospołeczną motywacją dziecka jest empatia, która jest skuteczna w sytuacji, kiedy dziecko jest obserwatorem. Jednak w momencie, gdy
dziecko samo wyrządza komuś krzywdę inne jego emocje np. gniew,
strach czy chęć posiadania mogą przysłonić odczucie empatii. Zatem
aby empatia pełniła swoją rolę hamowania zachowań niemoralnych,
46
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w sytuacji kiedy to dziecko samo wyrządza komuś krzywdę konieczna jest interwencja dorosłych. Nie każda jednaka sytuacja wymaga oddziaływań socjalizacyjnych dorosłych: „interwencja dorosłych nie jest konieczna, jeśli krzywda została wyrządzona przypadkowo, dziecko zdaje sobie sprawę, że ją spowodowało, odczuwa
empatyczne cierpienie i ma poczucie winy oraz samodzielnie stara
się naprawić krzywdę. (…) Interwencja jest konieczna, jeśli dziecko
nie uświadamia sobie, że wyrządziło krzywdę (…), albo ignoruje czy
wyśmiewa cierpienie ofiary”50. Działanie dorosłych polega na
uświadomieniu dziecku, że przez dane zachowanie ktoś ucierpiał,
albo ukazaniu, że taki efekt działania może być odczuwany przez
innych jako przykry czy bolesny (np. dziecko nie musi zdawać sobie
sprawy, że uderzenie kogoś piłką może boleć, dopóki ktoś nie zwróci
mu na to uwagi). Dopiero, gdy dziecko zrozumie konsekwencje swojego zachowania, może odczuć empatię oraz poczucie winy, a „bycie
winnym jest stanem, którego dzieci unikają (podobnie jak dorośli),
ponieważ wiąże się on z bólem, potępieniem samego siebie, a często
również z nieprzyjemnymi wspomnieniami kary”51, stąd też w przyszłości będzie starało się powstrzymać od podobnych zachowań.
„poczucie winy i prospołeczna internalizacja moralna, niezbędne, by
zwalczyć egoistyczne potrzeby w sytuacjach konfliktowych i w takich, w których może dojść lub doszło do skrzywdzenia kogoś, mają
swe źródła w sytuacjach dyscyplinowania dziecka, zwłaszcza w takich, w których rodzic musi interweniować, ponieważ dziecko wyrządziło komuś krzywdę”52. Metodą takiego dyscyplinowania jest
„indukcja, w której rodzice podkreślają punkt widzenia drugiej strony, wskazują na cierpienie innych oraz akcentują fakt, że zostały one
spowodowane działaniami dziecka”53. Dzięki takiemu podejściu
dziecko rozumie, że wyrządziło krzywdę, odczuwa empatię oraz
poczucie winy. Metoda ta wymaga odpowiedniego, delikatnego,
cierpliwego i stanowczego podejścia do dziecka: „aby indukcje odniosły pożądany skutek, zawarty w nich komunikat musi dotrzeć do
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dziecka pomimo jego zaangażowania w dążenie do własnych celów i
mimo emocjonalnego kontekstu sytuacji”54. Rodzic musi znać dziecko, akceptować przeżywane przez nie emocje oraz właściwie komunikować swoje uwagi.
Rodzice przekazują dziecku podstawowe wartości i zasady,
własnym postępowaniem uczą jak ich przestrzegać, a tworząc odpowiedni klimat oraz przyjmując odpowiednie postawy i działania wychowawcze, pomagają w skutecznej internalizacji norm. Ponadto
„dostarczają dzieciom odpowiednich bodźców i okazji do refleksji
moralnej i do wartościowania, do poznawania i przyswajania sobie
pojęć i zasad moralnych”55.
4. Znaczenie ojca w rozwoju moralnym dziecka
Do prawidłowego rozwoju, w tym także rozwoju moralnego,
dziecko potrzebuje obojga rodziców. J. Witczak pisze, że „obecność
ojca w procesie wychowania jest nie tylko ważna i konieczna, ale
niemożliwa do zastąpienia. Ojciec bowiem dostarcza dziecku tych
bodźców i wzorów w jego rozwoju społecznym i moralnym, których
matka nie może zupełnie lub w tak szerokim zakresie mu ofiarować”56. Według E. Fromma miłość matki jest fundamentem prawidłowego rozwoju dziecka i zaspokaja podstawowe potrzeby dziecka:
miłości, bezpieczeństwa czy przynależności, które są decydujące w
dalszym dojrzewaniu. Jednak to miłość ojcowska, która jest warunkowa, uzupełnia miłość macierzyńską „w zakresie stwarzania stymulatorów rozwoju społecznego. (…) Miłość ojcowska musi być wywołana
przez różne czynniki, które w większości (…) są bezpośrednio związane ze sposobem zachowania się dziecka”57. Pobudza zatem do wyjścia z własnego egocentryzmu i zwrócenia się w kierunku innych.
Warunkowość miłości ojcowskiej wpływa na moralność dziecka, którego zachowanie decyduje o wzroście miłości ojcowskiej.
Dla prawidłowego rozwoju dziecka ważna jest nie tylko sama
fizyczna obecność ojca, ale przede wszystkim jego obecność psy54
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chiczna oraz stopień zaangażowania w proces wychowawczy: „O
efektach wychowania dziecka w rodzinie nie decydują specjalne
metody lub wyszukane techniki wychowawcze, lecz charakter i formy stosunków rodziców z dziećmi”58. M. Pytches stwierdza, że „posiadanie ojca, który troszczy się i jest emocjonalnie zaangażowany w
życie dziecka, jest podstawą jego pomyślnego rozwoju”59. Tylko
pozytywne, przepełnione miłością, akceptacją i serdecznością relacje
z dzieckiem ułatwią mu optymalny rozwój. „Głęboka więź emocjonalna z ojcem w okresie dzieciństwa i dojrzewania staj się dla dzieci,
tak dla chłopców, jak i dziewcząt, fundamentem stabilności uczuciowej, poczucia bezpieczeństwa oraz otwarcia na świat w całym
późniejszym życiu”60.
Sytuacja w której ojciec jest fizyczny obecny ale nie angażuje
się w życie dziecka jest równie niekorzystna: „kiedy ojciec zachowuje się w sposób emocjonalnie obojętny, dziecko czuje się przez niego
odtrącone”61, a w przypadku syna proces męskiej identyfikacji staje
się utrudniony i dokonuje się mimo chłodu emocjonalnego. „Syn
przejmuje całe dziedzictwo swojego ojca – jego sposób przeżywania
męskości, stosunek do kobiety (…), niezadowolenie ze swego życia,
poczucie własnej niższości, wrogość wobec bliźnich, nadwrażliwość
na swoim punkcie, lęki o sobie i własną przyszłość, tendencje do
ucieczek, chorobliwe poczucie winy, niezdrowe ambicje”62. Proces
ten bardzo często dokonuje się podświadomie, nawet wówczas, gdy
dorastający synowie odrzucają takie postawy ojca.
Nieobecność ojca ma również przełożenie na rozwój moralny
dziecka, zwłaszcza synów: „Wielu chłopców wychowywanych bez
ojców wykazuje braki w swoim rozwoju moralnym. Fachowcy wyjaśniają to między innymi brakiem wiodącego męskiego wzorca”63.
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Istotne znaczenie odgrywa tu nie tylko sama obecność ojca, ale silna
z nim identyfikacja. Stąd dziewczęta, które zgodnie z płcią identyfikują się z matką, a nie ojcem, wychowując się bez ojca nie wykazują
braków w rozwoju moralnym, tak jak ma to miejsce w przypadku
chłopców. Również „chłopcy, którzy posiadają ojców wykazują
niższe wartości na skali moralności, jeżeli nie identyfikują się ze
swoim obecnym ojcem”64. Interesujących danych dostarczają badania przeprowadzone na dzieciach amerykańskich żołnierzy, których
ojcowie byli przez dłuższy czas nieobecni65. Badania pokazały, że
podczas nieobecności ojca dzieci, a przede wszystkim synowie, wykazywali nieposłuszeństwo, pogorszenie w nauce czy zachowania
agresywne. Można to wytłumaczyć próbą skłonienia ojca do powrotu
poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie, przeciwstawienia się
zbyt regresywnemu zbliżaniu do matki czy wreszcie odrzucenia właściwych norm i wartości. Przyczyną tego ostatniego są zmiany zasad
i norm rodzinnych w zależności od obecności ojca lub jego braku66.
Wpływ nieobecności ojca na zachowania agresywne wykazały
badania J. Herzoga, który badając dzieci wychowujące się bez ojca,
w wieku półtora do siedmiu lat, zauważył, że w ich fantazjach, zabawach i snach dominuje tematyka agresywna: „Odkrył, że ojciec
spełnia w tym okresie rozwojowym niezwykle ważną rolę w radzeniu sobie z agresywnymi popędami i fantazjami”67. Interesujący jest
również fakt, że zależność ta do piątego roku życia dotyczy jedynie
chłopców, a powyżej tego wieku występuje w równej mierze u dzieci
obu płci.
Rola ojca w procesie rozwoju moralnego dziecka zależna jest
od przyjętej koncepcji psychologicznej. Jako pierwszy autorytet ojciec staje się podstawowym modelem zachowań moralnych. Poprzez
zabiegi wychowawcze oraz otwartą i życzliwą relację z dzieckiem
wspomaga dziecko w jego naturalnym rozwoju, a dzięki interwencji i
64

M. L. Hoffman, Father Absence and Conscience Development, „Developmental Psychology” nr 4, s. 404, cyt. za: L. Shon, dz. cyt., s. 189.
65
F. E. Crumley, R. S. Blumenthal, Children’s Reactions to Temporaty
Loss of Father, „American Journal of Psychiatry” nr 130, s. 778-782, cyt.
za: L. Shon, dz. cyt., s. 190.
66
L. Shon, dz. cyt., s.190-191.
67
Tamże, s. 147.

498

właściwemu wyjaśnieniu konkretnych sytuacji pomaga dziecku
wyjść z myślenia egocentrycznego, zrozumieć perspektywę innych
osób oraz budować postawę prospołeczną i altruistyczną. Szczególne
znaczenie dla rozwoju moralnego dziecka podkreśla jednak psychoanaliza.
Według koncepcji Z. Freuda ojciec odgrywa fundamentalną
rolę w kształtowaniu moralności. Zdaniem austriackiego psychologa
we właściwym przystosowaniu społecznym decydujące jest odpowiednie ukształtowanie dwóch „wyższych” warstw osobowości (ego
i superego), które dokonuje się pod wpływem oddziaływań społecznych, a najbardziej znaczące są pierwsze 5-6 lat życia: „Zarówno
«ego», jak i przede wszystkim najwyższa warstwa osobowości, czyli
«superego», są wynikiem odpowiedniego oddziaływania czynników
społecznych, „superego” powstaje bowiem poprzez identyfikację,
czyli stwarzanie własnego, idealnego obrazu na podstawie «rzutowania do wewnątrz», sylwetki psychicznej ludzi, przebywających w
najbliższym otoczeniu dziecka i stanowiących dla niego autorytet”68.
Rozwój moralny zależy od procesu identyfikacji, który rozpoczyna się w okresie przedszkolnym, kiedy dziecko zaczyna podziwiać
swoich rodziców i pragnie przyjąć ich cechy czy zdolności. Proces ten
polega na całościowym upodobnianiu się dziecka do wzoru, jakim jest
dla niego rodzic. Początkowo dziecko upodabnia się na zasadzie tożsamości płci, dlatego rola ojca będzie bardziej znacząca w przypadku
chłopców69. Podstawowym warunkiem identyfikacji dziecka z rodzicem
jest jego obecność: „Im dłużej ojciec jest obecny w domu, tym lepsze są
warunki do identyfikacji. Ograniczenie obecności ojca (…) utrudnia lub
wręcz uniemożliwia proces identyfikacji”70.
Podstawą właściwej identyfikacji z ojcem są jego pozytywne
relacje z dzieckiem: „Identyfikacji z ojcem sprzyja jego troskliwa,
opiekuńcza postawa wobec dziecka w okresie preedypalnym, analogiczne do relacji chłopca z matką, natomiast surowa i agresywna
jego reakcja na przejawy jego libidynalnej więzi chłopca z matką.
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M. Wolicki, Mechanizm identyfikacji w kontakcie dziecka z ojcem,
„Problemy Rodziny” nr 1 (1983), s. 17.
70
Tamże, s. 17.
69

499

Warunkiem identyfikacji z ojcem jest również to, aby był on ucieleśnieniem celów chłopca: otaczał opieką matkę, był darzony przez nią
miłością oraz posiadał władzę i autorytet”71. Badania P. Sears pokazują, że opiekuńcze i życzliwe podejście ojców do dziecka ważne
jest także w późniejszych okresach życia dziecka: „pięcioletni chłopcy darzeni przez swoich ojców serdecznymi uczuciami identyfikowali się z ojcami silniej niż ich rówieśnicy, wobec których ojcowie
zajmowali bardziej chłodne postawy”72. Zależność ta została również
potwierdzona w badaniach obejmujących chłopców w wieku dojrzewania. Na podstawie zaś badań A. Bandura i R. Walters można
stwierdzić, że „wymuszenie przez ojców posłuszeństwa na synach
przez stosowanie kar szkodzi identyfikacji synów z ojcami”73. Dla
właściwej identyfikacji z ojcem istotne znaczenie ma także sposób
komunikacji. Potwierdzają to badania M. Grygielskiego74.
Wpływ identyfikacji z ojcem na rozwój moralny synów potwierdzają badania M. L. Hoffmana, który poddał analizie zachowania młodzieży szkolnej, ostatecznie stwierdzając, że „identyfikacja z
ojcem u chłopców wpływa na właściwy rozwój norm moralnych i
poczucie winy przy naruszeniu tychże norm; stosowanie przez ojca
siły (…) zarówno u chłopców, jak i u dziewcząt powoduje powierzchowne jedynie przyswojenie norm moralnych, co przejawia się
brakiem jakiegokolwiek poczucia winy przy ich naruszeniu, a także
brakiem gotowości do rozumienia innego człowieka (…). Najbardziej korzystną dla ukształtowania się u dziecka emocjonalnych
składników wartościowania moralnego okazała się łagodna postawa
wychowawcza ojca, połączona z okazywaną przez niego w dużym

71

M. Grygielski, Style komunikacji rodzicielskiej a identyfikacja dzieci z
rodzicami, Lublin 1999, s. 24.
72
Tamże, s. 59.
73
Tamże, s. 60.
74
Dziecko chętniej uznaje ojca za wzór, gdy ojciec: jest zainteresowany
problemami dziecka, stara się je zrozumieć, uznaje za ważne jego zdanie i
opinie, nawet jeżeli ma odmienne poglądy, potrafi aktywnie słuchać dziecko, ufa mu, zależy mu aby dziecko poznało jego poglądy i zrozumiało jego
postawy wobec różnych spraw. (M. Grygielski, dz. cyt., s. 71-73.)
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stopniu czułością”75. Równie niekorzystna jak niewłaściwe postawy
wychowawcze jest nieobecność ojca. „Chłopcy wychowywani bez
udziału ojców przejawiają bowiem w mniejszym stopniu poczucie
winy po naruszeniu różnego rodzaju norm”76.
Zakończenie
Rozwój
moralny
jest
procesem
długotrwałym
i
niejednoznacznym, stąd różne jego rozumienie w zależności od
przyjętej koncepcji psychologicznej. Wszystkie natomiast teorie
zgodne są co do znaczenia tego procesu dla jakości życia jednostki,
ale także społeczności, w której dana osoba żyje. Bez podstawowych
zasad moralnych niemożliwe byłoby zgodne współżycie z innymi
oraz tworzenie satysfakcjonujących relacji, wpływających w sposób
istotny na jakość życia w ogóle.
Istnieje wiele czynników rozwoju moralnego, wśród których
na pierwszym miejscu należy wskazać środowisko rodzinne,
zwłaszcza zaś rolę ojca. Ponieważ miłość ojca do dziecka jest
warunkowa, młody człowiek musi porzucić swój egocentryzm oraz
zachowywać się w sposób akceptowany przez ojca, czyli zgodny z
prezentowanymi przez niego zasadami i wartościami. Poprzez
odpowiednie podejście do dziecka oraz otwartą komunikację, ojciec
buduje ciepły i życzliwy klimat, który sprzyja szeroko pojętemu
rozwojowi, w tym także w zakresie moralności. Co więcej, poprzez
odpowiednie zabiegi wychowawcze oraz reagowanie we właściwy
sposób w określonych sytuacjach uczy rozumienia istoty dobra i zła,
przyjmowania perspektywę drugiej osoby oraz odczuwania empatii.
Wreszcie ojciec, jako pierwszy autorytet dziecka stanowi dla niego
wzór do naśladowania, dlatego jego poziom moralności ma istotne
znaczenie w wychowaniu dzieci.

75

M. L. Hoffman, Identyfication and conscience development, „Child Development” vol 42 1971, s. 171-186, cyt. za: K. Pospiszyl, dz. cyt., s. 131.
76
M. L. Hoffman, Identyfication and conscience development, „Child Development” vol 42 1971, s. 171-186, cyt. za: K. Pospiszyl, dz. cyt., s. 132.
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Streszczenie:
Moralność wpływa na jakość życia jednostki oraz całej
społeczności, w której dana osoba żyje. Wśród wielu czynników
rozwoju moralnego istotną rolę odgrywa ojciec - zwłaszcza w
rozwoju moralnym chłopców. W pierwszej części artykułu
wyjaśniono pojęcie rozwoju moralnego, jego uwarunkowania oraz
rozumienie
w
różnych
koncepcjach
psychologicznych.
Przedstawiono elementy teorii psychologicznych, które w sposób
szczególny mówią o roli ojca w procesie wychowania moralnego.
Ukazano następnie rolę rodziny, jako podstawowego środowiska
wychowania moralnego, w którym dziecko uczy się
fundamentalnych zasad i wartości moralnych. W ostatniej części
artykułu omówiono rolę ojca w procesie rozwoju moralnego.
Podkreślono jego znaczenie w budowaniu odpowiedniego,
sprzyjającego klimatu emocjonalnego oraz ukazano znaczenie jego
roli jako pierwszego wzoru moralnego dziecka. Przedstawiono
również znaczenie procesu identyfikacji dziecka z ojcem dla rozwoju
moralnego oraz uwarunkowania właściwej identyfikacji.
Słowa klucze: ojcostwo, rozwój moralny, dziecko.
Summary:
(Non)present father versus moral development of a child
Morality to a significant extent influences the quality of life of
an individual and an entire society a given person is a part of. Among
many aspects of moral development of a child, there is the role
played by a father – especially in the case of young boys the morality
of whom is still developing. In the first part of the article, the notion
of moral development, its determining factors, and its understanding
in various psychological concepts are provided. Key elements of
psychological theories addressing the role of a father in the process
of moral development are discussed as well. Afterwards, the importance of a family, being the key moral education environment in
which a child acquires basic moral values and principles, is touched
upon. In the last section of the article, the role of a father in the
process of moral development is elaborated on. His key role in creating a proper, optimal emotional atmosphere and becoming the very
first paragon of moral values are explained. Additionally, the impor-
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tance of the process of child identifying with a parent in moral development and proper values identification is also provided.
Keywords: fatherhood, moral development, child.
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Małgorzata Andrzejak-Nowara

„Kurka wodna” czyli katastrofa jest coraz bliżej
Stanisław Ignacy Witkiewicz1 – renesansowy twórca, o wielkiej skali artystycznych możliwości – wprowadzał w podziw i zakłopotanie, zarówno jako nietuzinkowy artysta, jak i dotkliwy prześmiewca. Obdarzony niecodziennym genotypem2, chrześniak wielkiej Modrzejewskiej3, kochanek Solskiej4, niedoszły absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, wyznawca Micińskiego5, ulubieniec Boya6 – równie mocno uwielbiany jak i niezrozumiany.
Wszechstronnie utalentowany, ekscentryczny, filozofujący artysta,
przez Konstantego Puzynę nazwany niebezpiecznym kłębowiskiem,
1

Stanisław Ignacy Witkiewicz pseudonim „Witkacy” (1885-1939) – polski
malarz i fotografik, filozof, pisarz, krytyk i dramaturg. Najważniejszym jego
dziełem filozoficznym były Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie
istnienia – zwane przez niego „hauptwerkiem” (1935 r.). Stworzył estetyczną
teorię Czystej Formy, którą stosował w plastyce, ale przede wszystkim w teatrze. Pod wpływem jego teorii wykreował swój autorski teatr Tadeusz Kantor.
Dzieła zebrane Witkacego (bez wszystkich listów) obejmują 25 tomów; są to
jego utwory dziecięce (Juwenilia), dramaty, powieści, pisma estetyczne, filozoficzne, pisma różne, dzieła malarskie (w tym: rysunki, obrazy olejne i pastele),
wreszcie fotografie.
2
Ojciec Witkacego – Stanisław Witkiewicz herbu Nieczuja (1851-1915)
– polski malarz, pisarz i architekt, teoretyk sztuki, uznany twórca oraz propagator stylu zakopiańskiego; Matka – Maria Witkiewicz z domu Pietrzkiewicz herbu Ostoja (1853-1931) – nauczycielka muzyki.
3
Chodzi o znakomitą polską aktorkę, Helenę Modrzejewską (18401909), uznawaną za jedną z najpiękniejszych kobiet epoki.
4
Irena Solska (1877-1958), wybitna polska aktorka, prywatnie żona Ludwika Solskiego (1855-1954) – aktora, reżysera, dyrektora teatru.
5
Tadeusz Miciński (1873-1918) – pisarz i poeta okresu Młodej Polski,
autor mistycznych powieści i poematów prozą. Jeden z czołowych przedstawicieli polskiego ekspresjonizmu, prekursor surrealizmu.
6
Tadeusz Boy-Żeleński (1874-1941) – polski tłumacz, krytyk teatralny i
literacki, poeta-satyryk, pisarz, działacz społeczny, z wykształcenia lekarz,
propagator świadomego macierzyństwa i edukacji seksualnej.

504

pokusą, przed którą trzeba się bronić7. Tragicznie jednaki w swej
wielości pasjonat Istnienia Poszczególnego, nieskończenie do końca
samotny – przez siebie samego nazwany „wariatem z Krupówek”
czyli po prostu: Witkacy. Gdyby dziś żył, jak wyglądałaby jego
twórczość? Czy podobnie, jak w swoim świecie, prowokowałby
zachłanną metafizycznych przeżyć publiczność? Czy zachwycałby
współczesnych krytyków, recenzentów, celebrytów, wreszcie artystów postmodernistycznej sztuki wszelkiej maści?
Rozmaite talenty Stanisława Ignacego Witkiewicza plus jego
indywidualizm – starannie pielęgnowany przez ojcowską edukację8,
do tego niezwykła osobowość, musiały stworzyć mieszankę wybuchową. Dramatyczne życiowe przejścia, liczne podróże, w tym te
najbardziej egzotyczne z Bronisławem Malinowskim, pobyt w Rosji,
gdzie przypadkiem ujrzał prawdziwą twarz XX wieku – wszystko to
razem wpłynęło na szczególną wrażliwość młodzieńca. Graniczne
przeżycia, a zwłaszcza doświadczenie sowieckiej rewolucji, okazały
się przełomowym momentem w życiu Witkacego. Zrodziły też
strach przed bezosobową „proletariacką masą”, który będzie towarzyszył artyście do końca życia. Jeśli dodać do tego młodopolską
atmosferę rodzinnego domu Witkiewiczów, która wykształciła specyficzną dla tych czasów dekadencką postawę, nacechowaną poczuciem grożącej zewsząd katastrofy, bezsensem istnienia oraz ogólną
apatią i niechęcią do wszelkiego działania, wyłania się obraz zagubionego człowieka w rozpadającym się świecie, który może już tylko
uratować Tajemnica Istnienia. Trudno się zatem dziwić, że młody
Witkiewicz poszukiwał prawdziwych, metafizycznych doznań. Pragnął magii – być może – jako odtrutki dla otaczającej go rzeczywistości. Swoją przyszłość początkowo wiązał z plastyką, później praktykowaną w teatrze. Witkacy uważał, że nastąpił upadek nie tylko
religii, ale wszelkiej metafizyki, co doprowadziło ludzkość do zaniku
uczuć metafizycznych. Jego marzeniem było przywrócenie teatrowi
najwyższej wartości, która dla współczesnych mu widzów byłaby
7

Por. z K. Puzyna, Witkacy, Warszawa 1999, s. 5.
Ponieważ, jak pisze Jan Błoński „ojciec był wrogiem przymusu szkolnego i dyscypliny wychowawczej” (zob. J. Błoński, Witkacy na zawsze,
Kraków 2003, s. 751).
8
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odpowiednikiem antycznej katharsis9. Zastanawiał się nad możliwością stworzenia „takiej formy teatru, w której współczesny człowiek
mógłby, niezależnie od wygasłych mitów i wierzeń, tak przeżywać
metafizyczne uczucia, jak człowiek dawny przeżywał je w związku z
tymi mitami i wierzeniami”10. Podkreślał, że zadaniem teatru jest
wprowadzenie widza w stan wyjątkowy, który nazywał pojmowaniem Tajemnicy Istnienia.
Jak powszechnie wiadomo teatr powstał z religijnych misteriów. Źródło wszelkiej sztuki, jak i jej odbiór, od zawsze tkwiły w
uczuciach metafizycznych. W starożytnej Grecji ludzie chodzili do
teatru wierząc w jego fenomen i uzdrawiającą moc. Sztuka i związane z jej odbiorem doznania artystyczne miały wzbogacać duszę,
uwalniając ją od dręczącego cierpienia. Zgromadzona podczas antycznych widowisk publiczność doznawała cudownego odprężenia,
które wyzwalało stłumione emocje, łagodziło lęki. To oczyszczające
odreagowanie zablokowanego napięcia określano stanem katharsis.
Aby przywrócić taki stan przeżywania sztuki, jaki miał miejsce przed
wiekami, Witkacy proponował zerwanie z przestarzałymi teatralnymi konwencjami, wyrzeczenie się typowej akcji scenicznej oraz psychologicznej konstrukcji dramatu. Twórca teorii Czystej Formy wielokrotnie podkreślał, że teatr jest sztuką, a nie tylko odbiciem życia,
dlatego tak obsesyjnie dążył do uwolnienia sztuki teatru od wszelkich przejawów realizmu.
Najbogatszy okres twórczości dramatopisarskiej zakopiańskiego artysty przypada na lata 1919-1923, z czego najpłodniejszym
okazał się rok 1921, w którym Stanisław Ignacy Witkiewicz napisał
aż sześć sztuk teatralnych. Wtedy też powstała Kurka wodna, która
9

Katharsis (gr. oczyszczenie) – za twórcę koncepcji katharsis uważa się
Arystotelesa, który pojęcie to zdefiniował w swojej Poetyce; opisał katharsis
doznawane przez aktorów i widzów, następujące po ukończeniu przedstawienia. Elementy, od których katharsis oczyszcza, uprzednio podlegają kontroli
mechanizmów obronnych, ego lub kontroli społecznej (persony jednostki);
uwolnieniu podlegają przede wszystkim kompleksy psychiczne, które dezorganizowały funkcje ego i niepokoiły świadomość. Analogiczne do opisu Arystotelesa doznania rozpoznaje psychologia po dokonaniu aktu ofiary .
10
Por. z S. I. Witkiewicz, Czysta forma w teatrze, Warszawa 1977, s.
57–58.
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ukazała się drukiem dopiero w 1962 roku. Według Daniela C. Geroulda – światowej sławy Witkacologa – Kurka wodna prezentuje
mistrzowskie zespolenie różnorodnych składników, które dzięki
perfekcyjnie opanowanej przez autora metodzie pomijania powiązań,
doprowadziło do powstania dzieła o rozległym zasięgu, obejmującego miłość i sztukę, metafizykę i rewolucję. Autor książki o twórczości Witkacego stwierdził, że żadna sztuka zakopiańczyka nie jest tak
wzruszająca, zaskakująco komiczna i głęboka. W żadnej też forma i
treść nie zostały tak idealnie ze sobą zespolone11. To dramat traktujący o początkach, końcach i istotach rzeczy.
O dualizmie narodzin i śmierci, stworzenia i zniszczenia, jednostki i świata, podmiotu i przedmiotu – Kurka wodna jest utworem
metafizycznym, nadającym konkretny kształt teatralny rzeczom
pierwszym i ostatecznym, genezyjskim i eschatologicznym. Pozwala
nam zobaczyć, co leży poza narodzinami i śmiercią, tymi krańcowymi punktami przyziemnego realizmu12.
Także w opinii Jana Błońskiego najkunsztowniej zbudowanym dramatem Witkacego jest właśnie Kurka wodna, dookreślona
podtytułem „tragedia sferyczna”, czyli kulista. Co oznacza, że akcja
utworu zatacza koło, aby powrócić do punktu wyjścia. Funkcja konstrukcyjna tego chwytu nadaje kompozycji utworu cechy doskonałego mechanizmu teatru marionetek. Tak postrzegana umowność nie
dba ani o prawdopodobieństwo psychologiczne postaci, ani o konsekwentny przebieg wypadków. Akcja rozwija się automatycznie, wypełniając schematyczny, katarynkowy układ fabularny13. Spełnia się
kwintesencja teatru najczystszej formy: cała fantastyczna psychologia i będące jej konsekwencją działania bohaterów pociągają za sobą
brak „ładu i składu w znaczeniu życiowym”14. Wszystko dzieje się
bez skutku i przyczyny: umarli powstają, mały chłopiec we śnie
prowadzi filozoficzne wykłady – wesoły „burdel rodzinny”, perwersyjny nadkabaret sado-maso, bez życiowych „bebechów”, ale za to z
11

Por. z D. C. Gerould, Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz, przeł.
I. Sieradzki, Warszawa 1981, s. 228.
12
Tamże.
13
J. Degler, Witkacy w teatrze międzywojennym, Warszawa 1973, s. 60-61.
14
J. Błoński, Witkacy na zawsze, Kraków 2003, s. 754-755.
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wizją mechaniczną, znaną z innych dramatów Witkacego. I z
wszechobecną upiorną galerią wciąż tych samych typów: artystów,
dziwek, demonicznych geniuszy, „atletów władzy”, motłochu. Tak w
największym skrócie widział i diagnozował swój świat autor Kurki
wodnej, ale za jego czasów nikt nie usiłował nawet go zrozumieć.
Stanisław Ignacy Witkiewicz należy do wąskiej grupy dramatopisarzy, którzy wciąż wzbudzają żywe zainteresowanie teatralnych
twórców. Jednak Kurka wodna to utwór, który był inscenizowany
niezwykle rzadko. Stąd recepcja sztuki jest nader uboga. Sceniczne
dzieje Kurki Wodnej charakteryzują się tym, iż za każdym razem
poddawane były swoistej nadinterpretacji, jak na przykład pierwsza
w powojennej Polsce wersja Tadeusza Kantora czy późniejsza, z lat
osiemdziesiątych – Macieja Englerta.
Sceniczne realizacje dramatów Witkacego od samego początku
przysparzały wielu kłopotów. Jednak pomimo wielu niepowodzeń w
okresie międzywojennym, jego inscenizacje odegrały istotną rolę w
kształtowaniu nowej świadomości estetycznej w Polsce. Rozbiły
przestarzałe wyobrażenia o budowie dramatu, przyśpieszając proces
destrukcji tradycyjnych kanonów scenicznych15.
Kurka wodna była trzecią wystawioną sztuką za życia Witkacego,
a jej prapremiera odbyła się w Teatrze Miejskim w Krakowie 20 lipca
1922 roku. Krytyka sztukę Witkacego przyjęła z większym pobłażaniem i
wyrozumiałością, niż jego pierwsze premiery16. Co więcej, tym razem
treść dramatu nikogo nie oburzyła. Nawet Marian Szyjkowski, który po
premierze Tumora Mózgowicza zachęcał autora do wizyty u psychiatry,
nieoczekiwanie określił Witkiewicza jako jednego z najciekawszych
fenomenów we współczesnej Polsce. Tak pisał z entuzjazmem:
Bardzo zaciekawiają mnie jego estetyczno-filozoficzne dywagacje – logika jego systemu – obrotność polemiczna – wywrotowość czy anarchizm w zakresie upodobań i odwracań do góry no-

15

J. Degler, dz. cyt., s. 173-178.
Chodzi o prapremierowe wystawienia Tumora Mózgowicza w krakowskim Teatrze im. Słowackiego (30 czerwca 1921) i Pragmatystów w
warszawskim Elsynorze (29 grudnia 19210, które zostały przyjęte z niechęcią przez ówczesną krytykę.
16
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gami obowiązujących i nietykalnych kategorii myślenia. Cenię ten
pęd do budowy nowej, nieznanej ścieżki i tę walkę z szablonem17.
Powodem zmiany stanowiska recenzentów był prawdopodobnie fakt, że Kurkę Wodną, pomimo dogmatu o Czystej Formie niezależnej od sensu, Witkiewicz uposażył w „sens życiowy” i to właśnie
stało się jej zaletą, ukazując talent autora. Zdaniem innego krytyka –
Emila Haeckera – „Kurka Wodna nie jest futureską formistyczną,
lecz sensownym dramatem groteskowym, pełnym dowcipu i satyry,
a tylko gdzieniegdzie upstrzonym futurystycznymi pomysłami, ażeby trudniej było poznać”18. Tak więc po premierze Kurki wodnej
recenzenci prześcigali się w odkrywaniu sensu utworu. Tadeusz Sinko posunął się nawet do sformułowania tezy, że właściwego klucza
do zrozumienia treści należy szukać w biografii autora, i że „Kurka
Wodna jest „autopamfletem”, w którym Witkacy objawia swoje
kompleksy wobec ojca. Bardziej neutralne stanowisko krytyków nie
oznaczało jednak akceptacji dramaturgii Witkiewicza. Przyznając
sens sztuce, zarzucano autorowi pozbawienie jej logicznych prawideł
w budowie akcji, wprowadzenie nieprawdopodobnych sytuacji i
mnożenie dziwacznych efektów, co miało ponoć doprowadzić do
zanudzenia publiczności. Niektórzy recenzenci pokładali nadzieję w
tym, że konfrontacja teorii Czystej Formy ze sceną uświadomi Witkacemu błędy wyznawanej metody i skłoni do pisania normalnych
sztuk z tak zwanym sensem. Ponieważ jednak tak się nie stało, przy
okazji kolejnych scenicznych realizacji, już konsekwentnie zarzucano Witkacemu propagowanie czystego bezsensu, „szwindel i blagę”,
starając się udowodnić, że jego sztuki są bełkotliwe i propagują wygłup. A przecież celem Witkacego było doprowadzenie swoich dzieł
właśnie do absurdu. W swoim artykule Witkacego teoria teatru pisał:
Chodzi mi o to, aby na scenie człowiek lub jaki inny stwór
popełnić mógł samobójstwo z powodu wylania się szklanki wody,
ten sam stwór, który pięć minut temu rozpaczał z powodu śmierci
ukochanej matki; aby pięcioletnia dziewczynka mogła mieć wykład
o współrzędnych Gaussa dla małpowatych potworów itp. […] owa
17

M. Szyjkowski, „IKC”, 24.06.1922, [w:] J. Degler, Witkacy w teatrze
międzywojennym, Warszawa 1973, s. 54.
18
E. Haecker, „Naprzód”, 23.07.1922, [w:] J. Degler, dz. cyt., s. 55.
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fantastyczna psychologia i będące jej konsekwencją działania bohaterów pociągają za sobą brak „ładu i składu w znaczeniu życiowym”, ale bynajmniej nie „wykluczają istotnego dla dzieł sztuki
ładu i składu formalnego”. Rozróżnić przeto trzeba „nonsens życiowy” i „sens formalny”, ponieważ „piętrzyć nonsensy jest co innego, tworzyć formalne konstrukcje – co innego”19.
Wszystkie swoje sztuki autor Kurki wodnej napisał w tonacji
szyderczo-parodystycznej. Jego wyobraźnia zawsze oscylowała pomiędzy śmiechem a grozą. Dlatego z lubością wyszydzał sentymentalne obrazy domowego szczęścia, zniekształcał tradycyjne postacie,
deformował utrwalone typy i zachowania. Ośmieszał schematy, stereotypy, burzył tradycje, mieszał konwencje i gatunki. Z gry aktora
eliminował przypadek, zdecydowanie sprzeciwiając się okazywaniu
emocji. Proponowany przez siebie sposób interpretacji nazywał „grą
znaczeniową”, a jej podstawowe założenia przedstawił w rozdziale
swojej Czystej Formy w teatrze zatytułowanym O grze aktora20.
Oskarżano Witkacego o cynizm, uważając, że jedynym celem, jaki
mu przyświecał było zadrwienie z publiczności. A przecież cała
twórczość Witkacego przesycona jest drwiną i szyderstwem, ponieważ w
taki właśnie sposób artysta określał swoją postawę. Postawę człowieka,
który widział i przewidywał zbyt wiele, aby ciężar odpowiedzialności za
nadchodzące zło przyjąć na siebie i udźwignąć ze spokojem. Nie chciał i
nie umiał walczyć ze swoimi przeciwnikami. Brakowało mu sił na
stawienie czoła nadciągającej katastrofie.
Kurka Wodna to na pierwszy rzut oka dość zwyczajna zabawa
kryminalna, której rozwiązanie znane jest już od samego początku.
Meandry literatury kryminalnej Witkacy cały czas rozbija i komplikuje.
Dynamika dramatu polega na wykorzystaniu techniki nieciągłości i
zmieniających się płaszczyzn rzeczywistości. Fabuła sztuki została
rozpisana na dwa różne wątki, które wzajemnie się przeplatają. Z jednej
strony patrzymy na powolny rozpad rodziny, w której stopniowo
dochodzi do rozluźnienia wzajemnych relacji. Wyrazistym przykładem
19

S. I. Witkiewicz, Witkacego teoria teatru [w:] tegoż, Czysta Forma w
teatrze, Warszawa 1977, s. 23-25.
20
Por. z S. I. Witkiewicz, O artystycznej grze aktora, [w:] Czysta Forma
w teatrze, Warszawa 1977, s. 169–170.
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międzypokoleniowej walki i degradacji więzi rodzinnych jest finał sztuki,
w którym ojciec bezpośrednio po samobójstwie jedynego syna – zupełnie
nieprzejęty jego śmiercią, której był naocznym świadkiem – organizuje
uroczysty bankiet:
Syn mój się zabił. Nerwy nie wytrzymały. Trudno. Cóż tam
słychać? […] Janie! Rozłożyć stolik do kart. […] Janie, zimna kolacja
ekstra fajna i wina bez miary. Będziemy pić jak smoki. Trzeba zapić te
trzy nieudane pokolenia. […] Janie, jeszcze jedno. Przyprowadzisz nam
do kolacji te panny, wiesz – te, do których chodziliśmy z paniczem21.
I tak oto trzy pokolenia (dziadek, ojciec i wnuk) tworzące niby
rodzinę ilustrują degrengoladę społeczeństwa poddanego brutalnej
przemocy. Kurka Wodna może więc być śmiało interpretowana jako
dramat rodzinny. Tym bardziej, że w tej „sferycznej tragedii” odbijają się
jak w zwierciadle echa Czechowa (Mewa), Ibsena (Dzika kaczka,
Strindberga (Taniec śmierci) i Wedekinda (Demon ziemi i Puszka
Pandory). Witkacy inspirując się literaturą z innych kręgów kulturowych
i przedstawiając je w sposób karykaturalny, ukazuje rozpad polskiej
tradycyjnej, wielopokoleniowej rodziny, w której ojciec syn i wnuk
konkurują ze sobą, coraz bardziej się zwalczając. Ale sama rodzinność
autorowi dramatu nie wystarcza. Rozpad więzi rodzinnych pociąga za
sobą rozpad wartości społecznych, kulturowych, cywilizacyjnych. Stąd
niezwykle trafna wydaje się konstatacja Daniela C. Geroulda, który
twierdzi, że Kurkę wodną można także interpretować jako rzecz o historii,
dramat o rewolucji zmierzającej ku katastrofie22.
Takim właśnie tropem podążył reżyser spektaklu Kurka wodna – katastrofa jest coraz bliżej wg Stanisława Ignacego Witkiewicza
z Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie23 – Jan Nowara.
Twórcy przedstawienia24 tekst Witkacego potraktowali jako pretekst
21

S. I. Witkiewicz, Kurka wodna. Tragedia sferyczna w trzech aktach,
[w:] tegoż, Dzieła wybrane, Dramaty, t. 5, Warszawa 1985, s. 58-60.
22
D. C. Gerould, dz. cyt. , s. 228-229.
23
Premiera spektaklu odbyła się 22.10.2015 r. w Teatrze im. Wandy
Siemaszkowej w Rzeszowie.
24
Realizatorzy przedstawienia: adaptacja tekstu i reżyseria – Jan Nowara, scenografia – Magdalena Gajewska, Muzyka – Paweł Nafus, multimedia
– Marcin Pawełczak, Piotr Cerkowniak, Michał Więdłocha, plastyka ruchu
scenicznego – Tomasz Dajewski.
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do rozprawienia się ze współczesnym światem – zafałszowanym i
nieprawdziwym, który postrzegamy w taki sposób, jak tego oczekują
wielcy iluminaci, bankierzy, i – używając języka Witkacego –
współcześni „tytani władzy”. Rzeczywistość sceniczna jawi się jako
wielka korporacja, w której każdy staje się sterowalnym osobnikiem,
ulegającym bezustannym manipulacjom. Bezwolną marionetką, uzależnioną od pożądań, jakie wzbudzają coraz to nowsze towary i gadżety. Niewolnikiem konsumpcji, której nie da się niczym zaspokoić.
Nowara przenosi bohaterów swojej inscenizacji w zdigitalizowany
świat płynnej ponowoczesności. Próbując odświeżyć filozofię autora
Nienasycenia, przesuwa akcenty z Witkiewiczowskiej problematyki
totalitaryzmu na zagadnienia związane z przekleństwami konsumpcjonizmu. Estetyka spektaklu może kojarzyć się z filmowym Matrixem lub Salą samobójców. W sztuce Witkacego dominujący jest
motyw wyrafinowanej zabawy, stąd też spektakl bazuje na niezbędnym w tej konwencji poczuciu dystansu. W odmiennych stanach
świadomości, jakby powiedział sam Witkacy „zagadki bytu same się
zgadują”, a nieskończoność woła ku sobie głosem tajemnic.
Przestrzeń scenicznej akcji została podzielona na dwa równoległe światy. Z jednej strony obserwujemy typowy spektakl medialny, z drugiej – ledwo dostrzegalny w gąszczu zalewających widza
informacji na temat zbrodni, ekonomii i polityki – dramat rodzinny.
Tak więc Kurka Wodna – katastrofa jest coraz bliżej jest oryginalnym kolażem multimedialno-realistycznym, w którym wizje sceniczne przenikają się z obrazami z sieci, a teatralna wyobraźnia konkuruje z ostrym przekazem rzeczywistości on-line. W świat Witkacego, w którym to, co nierzeczywiste jest kluczem do Tajemnicy
Istnienia, wlewa się jeszcze jeden poziom nowej rzeczywistości –
Rewolucja Islamistyczna, która korzystając z globalnej sieci, bezwzględnie nas otacza. Poczucie uwięzienia potęguje warstwa wizualna: na rozwieszonych na scenie i widowni dwunastu ekranach
„przelatują” różnorakie obrazy-symbole. Co jako bezpośrednie nawiązanie do „estetyki windowsów”, wskazuje na organizację mechanizmów przeglądarek internetowych. Tak zamierzony efekt obrazuje
automatyczne surfowanie po wiadomościach ze wszystkich stacji
telewizyjnych. Wrażenie buszowania w blogosferze dopełniają odgłosy klikających o klawiaturę komputera palców. Wijące się na
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ekranach w histeryczno-informatycznej ekstazie roboty wprowadzają
widownię w stan sytuacyjnego mętliku, wywołując dysonans poznawczy. Równie zaskakująca jest intertekstualna warstwa muzyczna spektaklu. Ostre punkowo rock and rollowe wtrącenia wspomagają oryginalną muzykę inspirowaną dźwiękiem oceanów, językiem
delfinów, częstotliwością otwierającą czakramy. Akustycznie zmiksowane, stymulowane przez mikroporty monologi aktorów brzmią
jak metafizyczne odgłosy z zaświatów.
Przestrzeń, w której rozgrywa się akcja dramatu jest bliżej
niedookreślona, za to bardzo daleka od rzeczywistości. Jedynym
normalnym, chociaż tylko w pewnym sensie, elementem
scenograficznym, jest gigantyczny stół-podest, który w zależności od
sytuacji staje się narzędziem wielofunkcyjnym. Rozmieszczone na scenie
i poza nią telebimy multiplikują poczucie niebytu w przestrzeni
kosmicznej, potęgując wrażenie zawieszenia gdzieś poza czasem i
przestrzenią, jakby na skraju czarnej dziury. Na wszystkich ekranach
wyświetlane są jednocześnie te same projekcje. Wraz ze zmieniającymi
się wizualizacjami znajdujemy się w różnych przestrzeniach: a to
pomiędzy obłokami, a to wewnątrz kiczowatego wideoklipu. Obrazy
realne zderzają się z odrealnioną abstrakcją. Niezależnie od akcji
scenicznej oglądamy gigantyczne kadry pulsującego serca, eksplozje na
Słońcu, fragmenty kronik filmowych, komercyjne programy,
telekonferencje szefów światowych korporacji, wreszcie – scenę
najbardziej kontrowersyjną – egzekucję teatralnych „korpokratów”. W
bezpośrednim przekazie filmowym muzułmańscy terroryści zabijają
uwięzionych zakładników. Obraz atakuje widzów z każdej strony – z
głębi sceny, proscenium, z bocznych ścian widowni, z wysokości balkonu
za plecami. Wyświetlony film stylizowany na dokumentalny przekaz z
egzekucji, podobny do tego, który niedawno obiegł cały świat, paraliżuje.
Islamscy ekstremiści, długie noże, krew z podciętych gardeł, to przecież
sceny dobrze znane internautom. Po filmowej egzekucji terroryści
wkraczają na scenę w żywy plan aktorskich działań. Przez moment robi
się naprawdę nieswojo. Symultanicznie, na wciąż wyświetlanym filmiku,
wcześniej zamordowani zakładnicy, zgodnie z teorią Witkiewiczowskiej
Czystej Formy, powstają, i – jakby zaskoczeni sytuacją – zdejmują
kostiumy. Poczym po chwili konsternacji tarzają się ze śmiechu. W tym
samym momencie zamaskowani islamscy radykaliści, którzy przed
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chwilą uzbrojeni w karabiny maszynowe wkroczyli na scenę, zdejmują
maski. Zasiadają prywatnie pomiędzy teatralnymi postaciami, a jedyna
wśród nich przebrana za terrorystkę kobieta śpiewa Schody do nieba
grupy „Led Zeppelin”. Widzowie próbując śledzić to wszystko, czym
atakuje ich wirtualna hiperrzeczywistość, doznają oczopląsu.
Nieokreśloność miejsca i czasu wzmacniają teatralne kostiumy, które – pomimo, że na pierwszy rzut oka sprawiają wrażenie
współczesnych, zostały wystylizowane na bardziej lub mniej odległe
epoki. Najistotniejsza w rzeszowskim przedstawieniu jest z całą
pewnością prostota przekazu. W świecie, który pędzi do przodu,
coraz trudniej o doprecyzowanie najważniejszych pojęć, stąd wśród
twórców inscenizacji zaistniała potrzeba uwspółcześnienia dramatu.
Sporne kwestie dotyczące bardzo popularnych haseł takich jak: rewolucja, dyktatura, idea, system – definiowalne dziś w sposób relatywny – zostają interpretacyjnie ukierunkowane. Przecież Witkacego
nie można czytać w sposób obojętny. I chociaż często drażni, to jednak przede wszystkim zdumiewa. Już samo postępowanie bohaterów
Kurki wodnej wskazuje na cechy samobójcze, jakby programowo w
sposób bezpośredni lub pośredni zmierzali do samounicestwienia:
Wszystko już było zdecydowane. […] Bądźże mężczyzną. No
– celuj prędzej! […] No – odwagi! Tylko jedna chwila. […] Śmierć
jest dla mnie niczym […]. A życie jest dla mnie takim samym niczym jak śmierć. […] musisz się zdecydować – to musi się dziś rozstrzygnąć. […] Ja już nie mogę wlec dalej tamtego życia. […] Chcę,
żebyś nareszcie czegoś wielkiego dokonał. To wcale nie jest mała
rzecz mnie zabić25.
Tragikomiczna konieczność, która skazuje postaci Witkiewicza na beznadziejność nienasycenia i spustoszenie duchowe, jest
porażająca. Ogarnięci metafizyczną namiętnością popadają w coraz
większą frustrację. Muszą działać przeciw sobie samym, aż do momentu, kiedy padną ofiarą własnego szaleństwa.
Oryginalność Witkiewiczowskiej formy wzmacniają niezwykle barwne neologizmy i szalone rozwiązania sceniczne. Cechą
rozpoznawalną tej jedynej w swoim rodzaju dramaturgii, jest osobliwość, a nie – jak sugerują niektórzy badacze – doskonałość. Warto
25
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S. I. Witkiewicz, Kurka wodna…, s. 10-12.

tu wspomnieć, że sceniczne orgie Witkacego, bogate w nieokiełznany seks, przemoc i morderstwa, są wyłącznie chwytem teatralnym –
przecież ofiary po paru minutach wstają całe i zdrowe. Jak zauważa
Czesław Miłosz, u Witkacego występują przede wszystkim orgie
filozoficzne, ponieważ najskromniejsze nawet postacie wydają się
znakomicie oczytane w filozofii26. Znakomita większość historyków
literatury uważa, że nie było większego od Witkacego nowatora w
polskiej kulturze XX stulecia. Gigantyczny umysł tego wybitnego
twórcy wydał nie tylko poruszające teorie filozoficzne na temat sztuki, kultury i społeczeństwa, ale ogrom dzieł literackich i malarskich,
które do dnia dzisiejszego są przedmiotem analiz.
Dopiero dzisiaj można docenić, jak bardzo „mahatma
Witkac”27 wyprzedzał swój czas. Jego nowatorstwo teatralne,
oryginalne pomysły i wizje sceniczne, wykraczały daleko poza ramy
międzywojnia. Autor Kurki wodnej zawsze żył „pod prąd”. Kiedy po
pierwszej wojnie światowej wszyscy zachłystywali się dopiero co
odzyskaną niepodległością i powojenną atmosferą złudnej jeszcze
wówczas demokracji, on głosił nadciągający koniec cywilizacji
jednostki, masowe tyranie, wreszcie ostateczny kataklizm, który
przyniesie zagładę sztuki i metafizyki. Wieszczył, że w
nowoczesnym, doskonale zorganizowanym społeczeństwie, nie
różniącym się niczym od ula czy mrowiska (co dzisiaj idealnie
wpisuje się w struktury światowych korporacji), zabraknie miejsca
na jakiekolwiek przejawy indywidualności. Czując na sobie piętno
outsidera Witkiewicz już od wczesnej młodości świadomie
kształtował swoją własną legendę, bulwersując otoczenie
niekonwencjonalnym
zachowaniem,
dziwactwami,
zrażając
teatralnie manierycznym sposobem bycia, społecznie traktowanym
jako „antynorma” i to w najtrywialniejszym pojęciu. Posiadał
niepohamowany zwyczaj szokowania i maskarady, potrafił wcielać
się w dowolną postać jak rasowy aktor. Uzupełniając ten obraz
ostentacyjnie rozreklamowanym pociągiem do narkotyków i
26

Por. Cz. Miłosz, Historia Literatury Polskiej do roku 1939, tłum. M.
Tarnowska, Kraków 1997, s. 478.
27
Określenie Joanny Siedleckiej, autorki książki pod tym samym tytułem (zob. J. Siedlecka, Mahatma Witkacy, Warszawa 2014).
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pijaństwa, licznymi ekscesami natury erotycznej, Witkacy na własne
życzenie tworzył swój „czarny PR” – jak dzisiaj zwykło się mówić.
Jest rzeczą zrozumiałą, że teksty, które za życia autora
Nienasycenia przyjmowano za obrazoburcze i niedorzeczne, dzisiaj nie
robią już tak silnego wrażenia. Zmienił się kontekst kulturowy. Rozwój
cywilizacji: multikulturowość, globalizacja, relatywizm ideowy i
moralny, ekstrawagancja, ekspansja seksualizmu, brutalny kapitalizm –
wszystko to, co kiedyś w dramatach Witkacego szokowało – dzisiaj stało
się normą. Stanisław Ignacy Witkiewicz okazał się prorokiem nowej
cywilizacji. Koszmar „zmechanizowanych przedstawicieli szczęśliwej,
sytej ludzkości”, zapowiadający nowy typ społeczeństwa złożonego z
zagubionych, wzajemnie sobie obcych Istnień Poszczególnych, który za
jego życia odbierano jako pijacki sen „wariata z Krupówek”, stał się
faktem. Śledząc pisma Witkacego, odnosimy wrażenie, że czytamy
wypowiedzi współczesnego intelektualisty, narzekającego na
zamerykanizowany świat ludzi sterowanych przez korporacyjne
demagogie i mass-media, odurzanych propagandą sukcesu, które promują
miernotę i pospolitość. Autor Kurki wodnej nie pomylił się co do
kierunku, w jakim poszedł świat – globalnej wioski podporządkowanej
zabójczym prawom rynku. Przenikliwość jego sądów i katastroficznych
przepowiedni skłania do redefinicji. Witkiewicz był katastrofistą,
obdarzonym zadziwiającą jasnością i ostrością widzenia. Tylko w sztuce
upatrywał perspektywę wyzwolenia, ponieważ tylko poprzez sztukę
można było – jego zdaniem – przeżywać metafizyczną Tajemnicę. W
mniemaniu Witkiewicza religia umarła, a „filozofia popełniła
samobójstwo, odbierając sobie prawo do dociekań, które by nie miały
ostatecznej prawomocności”28. Ostrzegał przed cywilizacjami równych,
sytych i zautomatyzowanych zwierząt. Zagrożenie zapowiadał ze
Wschodu, z Azji i z Afryki. Potrafił też przewidzieć kruchość i
bezbronność zmechanizowanych cywilizacji, nieodpornych na
szaleństwo psychopatów. Czy – gdyby dzisiaj żył – powiedziałby z
satysfakcją: „a nie mówiłem?”. Jednak nawet on, tak śmiały wizjoner, nie
przewidział dalszego ciągu nadchodzącej katastrofy. Spotkania z Innym.
W dzisiejszej, szeroko rozumianej humanistyce, kategorie inność, obcość robią zawrotną wprost karierę. Być może dlatego, że
28
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J. Błoński, dz. cyt., s. 755.

inność fascynuje, jest zaprzeczeniem tego, co znane i oswojone. Ale
inność może też oznaczać wrogość i lęk przed odrzuceniem. W dialogu z Innym każda strona przychodzi z wnętrza swojej hierarchii, a
spotkanie tylko wtedy będzie owocne, kiedy obie hierarchie okażą się
podobne lub skłonne zbliżyć się do siebie. Bywa jednak, że spotkanie
z Innym doprowadza do starcia wrogich ideologii i fanatyzmów.
Trudno wtedy zobaczyć w twarzy Innego Buberowską twarz Boga.
Chyba, że jest to bóg wojny. Dokonująca się na naszych oczach inwazja Innego na Stary Kontynent w tym kontekście może oznaczać Witkiewiczowską wizję upadku kultury i cywilizacji Zachodu.
Wpisując się w nurt teatru postmodernistycznego reżyser
spektaklu Kurka wodna – katastrofa jest coraz bliżej wykorzystał
przyjęte cechy nowej dramaturgii – jej poetologiczne transformacje,
grę z iluzją, intertekstualność, recykling skonwencjonalizowanych
form, deformacje, włączenie elementów popkultury, dekonstrukcję,
wreszcie multimedialność. Jeśli wierzyć Hansowi Thiesowi Lehmannowi – teatr Czystej Formy Witkiewicza, jako „zdekonstruowana odmiana tekstu”, idealnie wpisuje się w postdramatyczną estetykę
teatralną, nierzadko prowokując i wytrącając widza z ogólnie przyjętych, tradycyjnych form odbioru29. I to stało się głównym założeniem
interpretacyjnym Nowary. Wykorzystując najnowsze dramaturgiczne
strategie, zastąpił katastrofizm Witkacego apokaliptycznym obrazem
współczesnego świata w obliczu zbliżającej się katastrofy.
Warto przypomnieć, że postkatastroficzne wizje zostały zawarte już przecież w Biblii30, gdzie aż roi się od treści parabolicznych, które skrywają uniwersalne przesłania. Ich atrakcyjna plastyczność od wieków pobudzała wyobraźnię artystów teatru. Jednak
źródła inspiracji dla twórców apokaliptycznych obrazów należy doszukiwać się przede wszystkim w lęku. Może to być lęk przed zagrożeniem wojennym, lęk przed coraz mniej pewną przyszłością, lęk
przed samotnością czy wreszcie lęk przed cierpieniem i śmiercią. Jak

29

H. Th. Lehmann, Teatr postdramatyczny, przeł. D. Sajewska, M. Sugiera, Kraków 2009, s. 91-93.
30
Zarówno potop, jak i Sąd Ostateczny to przecież motywy najczęściej
przywoływane w postkatastroficznych treściach.
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twierdzi Antoni Kępiński31 lęk i ból to dwa podstawowe doświadczenia, które należą do grupy uczuć o negatywnym znaku32. „Lęk
stanowi również zagadnienie filozoficzne, jest zjawiskiem, które w
świecie zwierzęcym i ludzkim leży u podstaw jednego z najbardziej
podstawowych mechanizmów adaptacyjnych, przygotowujących
organizm do walki lub ucieczki”33. Wybitny psychiatra uważa, że
„nasz świat uczuciowy odczuwany jako coś najbardziej osobistego i
wewnętrznego, w rzeczywistości dotyczy przede wszystkim naszych
relacji ze światem zewnętrznym”34.
Współczesny człowiek boryka się z lękami wynikającymi z
cywilizacyjnego przyspieszenia, zagubienia, dezorientacji. Poddaje
się szalonej pogoni za wyzyskiem, prymitywną przyjemnością, wrogą rywalizacją, nienasyconym konsumpcjonizmem. Propaguje karierę dziwactw i wynaturzeń. Ulega promocji bezmyślności, szaleństwa,
karnawalizacji życia, kultury ekshibicjonizmu. Wszystko to odnajdujemy w rzeszowskiej Kurce wodnej. Przedstawienie uświadamia
mam, że żyjemy w epoce ponowoczesności, która – poza kwestią
poglądów filozoficznych – oznacza całościowy stan współczesnej
kultury i cywilizacji, uwzględniający codzienne zachowania ludzi,
dominujące wzory myślenia i postępowania, jak również sztukę,
naukę, politykę, a częściowo nawet religię. Ponowoczesny człowiek,
a w tym konkretnym przypadku bohater spektaklu, żyje ze świadomością zbliżania się do „kresu historii” – kategorii szeroko rozpowszechnianej już w kulturze dwudziestego wieku – z nieustannie
powracającym widmem „zmierzchu Zachodu”. Od dawna zapowiadany koniec cywilizacji staje się coraz bardziej realny, w związku z
terroryzmem i zagrożeniem katastrofą nuklearną. „Kres historii jest
więc, w tym katastroficznym sensie, identyfikowany z końcem życia

31

A. Kępiński (1918-1972) – polski lekarz psychiatra, humanista i filozof; twórca psychiatrii aksjologicznej. Autor znanych książek: Psychopatologia nerwic, Schizofrenia, Melancholia, Psychopatie, Lęk.
32
A. Kępiński, Lęk, (część dotyczącą demonologii napisał Jan Mitarski),
pod red. H. D. Melanowskiej, Warszawa 1987, s. 3-4.
33
Tamże.
34
Tamże, s. 46.
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ludzkiego na Ziemi”35. Zgodnie ze współczesną filozofią36 ponowoczesność to przede wszystkim styl myślenia nacechowany podejrzliwością wobec klasycznych pojęć prawdy, rozumu, tożsamości i
obiektywności, wobec idei uniwersalnego postępu czy wyzwolenia,
wobec wszechogarniających, wielkich narracji czy ostatecznych
wyjaśnień. Wbrew tym oświeceniowym wzorcom ujmuje świat jako
przypadkowy, nieugruntowany, różnorodny, niestabilny, nie zdeterminowany; jako zbiór oddzielnych kultur czy interpretacji37.
Właśnie w tak definiowanym, zagrożonym świecie, pozbawionym wartości i punktów odniesienia przyszło żyć bohaterom
Witkiewiczowskiej Kurki wodnej z „Siemaszkowej”.
Rzeszowska inscenizacja Kurki wodnej jest nie tylko konkretyzacją tekstu Witkacego w najdoskonalszym ujęciu jego absolutnie
wyzwolonej z wszelkich ograniczeń wyobraźni. Przede wszystkim
stanowi refleksję nad małością i wielkością każdego z nas. Opowiada
o nadmuchanym heroizmie i rzeczywistym nihilizmie naszych czasów, względności pojęć i marzeniach. W przedstawieniu absurd takiego życia dyktują multimedia, którym przecież wszyscy poddajemy się bez przymusu, żyjąc na co dzień podporządkowani telewizorom, smartfonom, tabletom, komputerom – cudownym, ale niebezpiecznym osiągnięciom najnowszej cywilizacji. To jest nasz świat, w
którym żyjemy i który sami sobie stworzyliśmy. Chaos informacyjny, wyścig w korporacjach, nienasycona żądza władzy, roboty zamiast ludzi, ambiwalentne stosunki rodzinne i próby doszukiwania
się w utworach estradowych celebrytów zaginionych wartości takich
jak prawda, sprawiedliwość, miłość, to tylko wierzchołek góry lodowej, zwanej naszą rzeczywistością. Jednak najważniejszym, klu35

Por. z A. Zawadzki, Wstęp, [w:] G. Vattimo, Koniec nowoczesności,
przeł. M. Surma-Gawłowska, Warszawa 2006, s. 5.
36
Chodzi między innymi o poglądy Zygmunta Baumana, twórcy koncepcji ponowoczesności, jednego z najbardziej znanych współczesnych
socjologów postmodernistycznych, [w:] Z. Bauman, Etyka ponowoczesna,
Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000. Do filozofów postmodernistycznych należą tacy myśliciele jak: Jacques Derrida, Richard
Rorty, Michel Foucault, Paul Feyerabend, Jean-François Lyotard, Jean
Baudrillard.
37
T. Eagleton, Iluzje postmodernizmu, przeł. P. Rymarczyk, Warszawa 1998.
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czowym tropem interpretacyjnym spektaklu Nowary, jest jego bezpośredni przekaz, spoza którego wyłania się, wychodząc poza ramy
teatru i literatury, niezwykle ważny współczesny kontekst. To, co nas
przeraża i wlewa się w postaci nowej rzeczywistości – widmo terroryzmu. Zaproponowany przez reżysera współczesny ekwiwalent
Witkiewiczowskiej rewolucji – Rewolucja Islamistyczna, która działa w imię rzekomej walki z korporacjami i mediami, chociaż sama
korzysta z globalnej sieci, uświadamia, że nie chodzi o wymierzanie
sprawiedliwości w naszym imieniu, bo przecież nikt nas nie pyta o
zdanie.
Realizatorzy spektaklu z Teatru Siemaszkowej w Rzeszowie
Kurka wodna – katastrofa jest coraz bliżej spróbowali uchwycić
ważną część przestrzeni życiowej przeciętnego, współczesnego
człowieka. Przestrzeni opanowanej przez systemy korporacji i media. Witkacy był i do dzisiaj pozostaje antysystemowy. Był i jest
proroczy. Kurka Wodna to sztuka o świecie, w którym umiera duch i
rozpadają się więzy. Rośnie konsumpcja, a pożądania pozostają
wciąż nienasycone. Absolutu brak, a nieuchronna katastrofa jest
coraz bliżej. Witkacy jako awangardowy prekursor teatru absurdu w
Polsce, jeszcze za życia dostarczał repertuaru sprawdzającego się w
najrozmaitszych działaniach eksperymentalnych. Inscenizacje jego
sztuk wyzwoliły różnorodność form artystycznych z pogranicza teatru, happeningu, performansu, malarstwa oraz sztuki przedmiotu i
przestrzeni. Czy dzisiaj w dobie teatru postmodernistycznego tak
niepokorny artysta czułby się dobrze? Czy byłby dumny ze swoich
spełniających się proroctw? Trudno powiedzieć, bo przecież wybrał
wyjście awaryjne. A jeśli spogląda na nas z góry (o ile nie z dołu), to
przecież w każdej sytuacji posiada szerszą perspektywę oglądu i
nieznane nam doświadczenie przejścia na „tamtą” stronę. Można
nawet przypuszczać, że wie co dalej nastąpi.
Streszczenie:
W swoim artykule „Witkacego Kurka wodna – katastrofa jest
coraz bliżej” poddaję analizie spektakl z Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie Kurka Wodna – katastrofa jest coraz bliżej wg
S. I. Witkiewicza. Twórca Teorii Czystej Formy głosił nadciągający
koniec cywilizacji jednostki, który przyniesie zagładę sztuki i meta-
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fizyki. Przenikliwość sądów i katastroficznych przepowiedni Witkacego skłania do redefinicji. Śledząc jego pisma odnosimy wrażenie,
że czytamy wypowiedzi współczesnego intelektualisty, narzekającego na zamerykanizowany świat ludzi sterowanych przez korporacyjne demagogie i mass-media. Autor Kurki wodnej nie pomylił się co
do kierunku, w jakim poszedł świat: globalnej wioski podporządkowanej zabójczym prawom rynku. Kurka wodna to spektakl multimedialny, w którym wizje sceniczne przenikają się z obrazami z sieci, a
teatralna wyobraźnia konkuruje z ostrym przekazem rzeczywistości
on-line. W świat witkiewiczowskich postaci wlewa się nowa rzeczywistość – Rewolucja Islamistyczna jako egzemplifikacja witkiewiczowskiej wizji upadku kultury i cywilizacji Zachodu.
Summary:
In my article “Witkacy’s Swamp chicken* – the catastrophe is
getting closer” I analyze the play Swamp Chicken – the catastrophe
is getting closer, by S. I. Witkiewicz, from Wanda Siemaszkowa
Theatre in Rzeszow. The creator of Pure Form was predicating an
impending end of an individual’s civilization which was supposed to
bring annihilation of art and metaphysics. Incisiveness of his judgements and catastrophic prophecies disposes us to redefinition. Following the texts of Witkacy, we have the impression that we read
utterances of a modern intellectual, moaning about Americanized
world of people controlled by corporate demagoguery and massmedia. The author of Swamp chicken did not make mistake when
talking about the direction which our world is following: a global
village subordinated to killing market laws. Swamp chicken is a multimedia performance where stage visions interfuse with network
images, and theatrical imagination competes with a blistering on-line
reality. New reality is merging with the world of Witkacy’s characters – it is a Muslim Revolution as an exemplification of a declining
culture and civilization of the West.
* in Polish people use this “saying” as a substitute/replacement
of a vulgarism (e.g. damn it!, or oh heck!)
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Jacek Szałapata

Rola obrońcy w związku z przedstawieniem zarzutów
podejrzanemu
Przedstawienie zarzutów stanowi jeden z najistotniejszych aktów
procesowych w postępowaniu przygotowawczym i stanowi jego punkt
zwrotny. Obejmuje ono zespół czynności procesowych rozgraniczający
fazę in rem (tzw. postępowanie w sprawie) i fazę in personam (tzw.
postępowanie przeciwko osobie) postępowania przygotowawczego. W
wyniku przedstawienia zarzutów następuje formalne skierowanie
postępowania karnego przeciwko określonej osobie, która staje się
podmiotem określonych praw, ale również obowiązków procesowych. Mogą być względem niej stosowane także środki zapobiegawcze mające na celu zabezpieczenie prawidłowego biegu procesu.
Przedstawienie zarzutów ma znaczenie gwarancyjne i to nie tylko dlatego, że prowadzi do wyodrębnienia podejrzanego, czyli strony procesowej zagrożonej odpowiedzialnością karną, ale także dlatego, że służy
wytyczeniu granic, w jakich będzie prowadzone przeciwko podejrzanemu postępowanie karne. Określenie tych granic następuje w drodze
poinformowania podejrzanego o treści stawianych mu zarzutów i przyjętej przez organ ścigania karnego kwalifikacji prawnej. Ze względów
gwarancyjnych ważne znaczenie ma również czas i podstawa przedstawienia zarzutów określonej osobie. Nie może ono bowiem ani przedwczesne, gdyż mogłoby oznaczać nieuzasadnione pociągnięcie określonej osoby do odpowiedzialności karnej i wplątanie w tok postępowania
karnego, ani spóźnione, gdyż groziłoby to pozbawieniem określonej
osoby możliwości działania w procesie karnym w charakterze strony. Z tych przyczyn decyzja o przedstawieniu zarzutów powinna być
podejmowana rozważnie i w sposób odpowiedzialny.
Według art. 313§ 1 Kodeksu postępowania karnego1 (zwanego
dalej w skrócie – k.p.k.) jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia
śledztwa lub zebrane w jego toku uzasadniają dostatecznie
podejrzenie, że czyn popełniła określona osoba, sporządza się
1

Dz. U. 1997 nr 89 poz. 555 z późn. zm.
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postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ogłasza je niezwłocznie
podejrzanemu i przesłuchuje się go, chyba że ogłoszenie
postanowienia lub przesłuchanie podejrzanego nie jest możliwe z
powodu jego ukrywania się lub nieobecności w kraju. Pojęcie
dostatecznie uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu, nie zostało
bliżej określone przez ustawodawcę, jednakże pewną wskazówkę
może stanowić określenie w ustawie przesłanek do wszczęcia
śledztwa i stosowania środków zapobiegawczych, które stanowią
odpowiednio: uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa (art.
303 k.p.k.) oraz duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa
(art. 249 §1 k.p.k.). Porównanie treści art. 303 k.p.k. z treścią art. 313
k.p.k. prowadzi do wniosku, że dostatecznie uzasadnione podejrzenie
w odniesieniu do konkretnej osoby oznacza wyższy stopień
podejrzenia tak co do faktu popełnienia przestępstwa, jak i co do
osoby sprawcy. Nie chodzi zatem o ustalenie, że określona osoba
popełniła przestępstwo, lecz o to, że zebrane dowody wskazują na
wysokie prawdopodobieństwo zaistnienia tego faktu2.
W razie zaistnienia w toku śledztwa uzasadnionego podejrzenia,
że czyn popełniła określona osoba, prokurator jest zobligowany do
przedstawienia zarzutów. Ze względów gwarancyjnych, jakie dla
obrony podejrzanego ma uzyskanie przez niego adekwatnej do ustaleń
postępowania pozycji procesowej, nie jest dopuszczalne opóźnianie
wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Należy zgodzić
się, że nie uzasadnia tego nawet przyjęta taktyka śledcza. Trafnie
stwierdza Sąd Najwyższy, że "przyczyną odebrania zeznań i zwłoki w
wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów były względy
taktyki postępowania przygotowawczego, co oznacza, że organ
ścigania zbagatelizował obowiązek wynikający z art. 313 §1 k.p.k."3.
Przez niezwłoczne ogłoszenie podejrzanemu postanowienia
należy rozumieć ogłoszenie w możliwie najszybszym czasie, bez
zbędnych przerw. Już w momencie sporządzenia postanowienia o
przedstawieniu zarzutów powinny zostać podjęte również czynności
związane z wezwaniem podejrzanego do stawiennictwa w realnym
2

uchwała SN z 23.02.2006 r., SNO 3/06, OSN – Sądu Dyscyplinarnego
2006, Nr 1, poz. 25.
3
uchwała SN z 26.04.2007 r., I KZP 4/07, OSNKW 2007, Nr 6, poz. 45.
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terminie i jeżeli nie wystąpią przeszkody wskazane w art. 313 § 1 in
fine k.p.k., to obowiązkiem organu ścigania jest wykonanie
wymienionych w tym przepisie czynności (sporządzenie, ogłoszenie
postanowienia i przesłuchanie podejrzanego) w możliwie krótkich
odstępach czasu, bez nieuzasadnionej zwłoki, co nie oznacza
natychmiast. Obowiązek niezwłocznego ogłoszenia postanowienia o
przedstawieniu zarzutów ciąży tym samym na organie procesowym i
wyłącznie z przyczyn praktycznych(ukrywanie się podejrzanego lub
jego nieobecność w kraju) możliwe jest w tym względzie opóźnienie4.
Względy gwarancyjne nakazują również nadanie uczestnikowi
postępowania pozycji w procesie odpowiadającej rzeczywistym
ustaleniom, co oznacza zakaz przesłuchania w charakterze świadka
osoby, co do której istnieje uzasadnione dostatecznie podejrzenie, że
dopuściła się ona przestępstwa. "Nie jest to kwestia pozostawiona
swobodnej decyzji organu ścigania i nie sprowadza się do
nieznacznego naruszenia prawa. Współczesne rozwiązania procesowe
nie akceptują już subiektywnego podejścia organu ścigania, jako
kryterium wszczęcia postępowania in personam5.
W orzecznictwie przyjmuje się , że osoby, co do której
występują przesłanki wymienione w art. 313 § 1 k.p.k. nie można
traktować tylko jako tzw. osoby podejrzanej, a więc osoby, "wobec
której podejmowane są przez organ ścigania określone działania w
celu sprawdzenia posiadanych informacji. Organ ścigania dysponował
bowiem dowodami obciążającymi, uzasadniającymi dostatecznie
podejrzenie popełnienia przez nią czynu, zatem takim ich stanem,
który nakazywał podjęcie czynności określonych w art. 313 k.p.k.. Nie
można również twierdzić, że osobą podejrzaną jest także osoba, wobec
której – z naruszeniem tego przepisu – zwleka się z wydaniem
postanowienia o przedstawieniu zarzutów, i jest nią aż do czasu
wydania tego postanowienia. Sam fakt, że w art. 74 § 3 k.p.k.
wskazano zakres czynności, których wolno dokonać wobec osoby
podejrzanej, świadczy o dostrzeganiu przez ustawodawcę jej
szczególnej sytuacji procesowej – właśnie ze względu na jakościowo
odmienny (od określonego w art. 313 § 1 k.p.k.) stan dowodów
4
5

wyrok SN z 16.01.2009 r., IV KK 256/08, Biul. PK 2009, Nr 3.
uchwała SN z 26.04.2007 r., jw.
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obciążających. Można też nie mieć wątpliwości, że osoba podejrzana
może być – bez naruszenia prawa – przesłuchana w charakterze
świadka, jednakże tylko do chwili, kiedy stan dowodów obciążających
ją osiągnie poziom wskazany w art. 313 § 1 k.p.k." W konsekwencji
osoba, która przesłuchana została w charakterze świadka wbrew
wynikającemu z art. 313 § 1 k.p.k. nakazowi przesłuchania jej jako
podejrzanego, nie ponosi odpowiedzialności karnej na podstawie art.
233 § 1k.k.6. Od "osoby podejrzanej" należy odróżnić nieznane
ustawie pojęcie tzw. faktycznie podejrzanego, oznaczające osobę, co
do której organ procesowy zwleka z wydaniem postanowienia o
przedstawieniu zarzutu lub z przesłuchaniem jej w charakterze
podejrzanego, pomimo istnienia dostatecznie uzasadnionego
podejrzenia, że dopuściła się ona czynu zabronionego (art. 313 § 1,
art. 325g k.p.k.). Osoba taka – z winy organu procesowego –
pozbawiona jest prawa korzystania w procesie karnym z
przysługujących jej uprawnień podejrzanego i nie jest o nich
informowana (art. 300 § 1 k.p.k.), co nie może jednak wywoływać dla
niej ujemnych skutków procesowych (art. 16 § 1 k.p.k.). Z tych
powodów, pomimo nieprzesłuchania w charakterze podejrzanego,
należy przyznać jej taki status i zezwolić na skorzystanie z
przysługujących podejrzanemu uprawnień zawsze, gdy jest to jeszcze
możliwe, skoro została ich pozbawiona bezpodstawnie, w celu
obejścia przepisów chroniących prawa podejrzanego.
Podkreślenia wymaga, że w ramach czynności składających się
na instytucję przedstawienia zarzutów pojawia się po raz pierwszy możliwość działania obrońcy w procesie karnym. Znaczenie przedstawiania
zarzutów dla podejrzanego, jego sytuacji prawnej, a także dla dalszego
toku procesu karnego, przesądza o istotnej roli obrońcy w czynnościach składających się na tę instytucję. Stosownie do treści art. 71 § 1
k.p.k. za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Prowadziło to, zgodnie z utrwaloną praktyką, do przyjmowania, iż już samo sporządzenie przez prokuratora postanowienia o przedstawieniu zarzutów, nawet bez jego
ogłoszenia podejrzanemu skutkowało przekształcenie procesu w fazę
6

uchwała SN z 26.04.2007 r., jw.; postanowienie SN z 4.06.2007 r., V
KK 108/06, KZS 2007, Nr 12, poz. 27.
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in personam. Praktyka ta została słusznie zakwestionowana ( zob. wyr.
NSA z 7.11.2000 r., V SA 952/00, Legalis), bowiem w pojęciu ''wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów'' mieści się nie tylko
jego sporządzenie lecz także obowiązek niezwłocznego ogłoszenia go
osobie, wobec której je sporządzono (art. 71 i art. 313 k.p.k.), zaś istota tej czynności procesowej polega na przedstawieniu zarzutów osobie,
wobec której zebrano w toku postępowania przygotowawczego dowody wskazujące na popełnienie przez nią przestępstwa. Wykładnia ta
została ostatecznie zaakceptowana, a w wyniku nowelizacji Kodeksu
postępowania karnego z 10.01.2003 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 155 ze zm.),
uzupełniono w tym kierunku treść art. 313 § 1 k.p.k. Obecnie nie budzi już wątpliwości, iż w pojęciu "przedstawienie zarzutów" mieści się
sporządzenie postanowienia, jego ogłoszenie i przesłuchanie podejrzanego, z zastrzeżeniem, związanym z ukrywaniem się podejrzanego lub
jego nieobecnością w kraju. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów
musi spełniać wymogi postanowienia określone w art. 94 § 1 oraz w
art. 313 § 2 k.p.k. a zatem zawierać wskazanie podejrzanego, dokładne
określenie zarzucanego mu czynu i jego kwalifikacji prawnej. Konieczne jest także sporządzenie odrębnego postanowienia o przedstawieniu zarzutów dla każdego podejrzanego, także w przypadkach, w
których czynu dopuścili się działając wspólnie i w porozumieniu.
Wymóg dokładnego określenia zarzucanego podejrzanemu czynu
należy rozumieć tak jak został on sprecyzowany w art. 332 § 1 pkt 2
k.p.k.. Konieczne jest zatem wskazanie w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów czasu, miejsca, sposobu i okoliczności popełnienia
czynu oraz jego skutków a zwłaszcza wysokości powstałej szkody.
Podejrzanego należy pouczyć o jego uprawnieniach, stosownie do art.
300 § 1 k.p.k. oraz o tym, że do czasu zawiadomienia go o terminie
zaznajomienia z materiałami śledztwa może żądać podania mu ustnie
podstaw zarzutów, a także sporządzenia uzasadnienia na piśmie, które
należy mu doręczyć oraz ustanowionemu obrońcy w terminie 14 dni.
Należy przyjąć, że ustne podanie podstaw zarzutów powinno nastąpić
przed przesłuchaniem, gdyż wskazany w art. 313 § 3 k.p.k. termin,
dotyczy tylko uzasadnienia pisemnego. W uzasadnieniu postanowienia
o przedstawieniu zarzutów należy przytoczyć w sposób zwięzły okoliczności faktyczne stanowiące podstawę przedstawienia zarzutów, a
w razie potrzeby – argumenty przemawiające za przyjętą kwalifikacją
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prawną. Nie oznacza to konieczności ujawniania już na tym etapie
postępowania całości materiałów obciążających podejrzanego. Należy
jednak przytoczyć okoliczności i dowody wykazujące zasadność postanowienia. Nie narusza to prawa podejrzanego do obrony i zasad
uczciwego procesu, gdyż nawet w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (zwanego dalej w skrócie - ETPC) przyjmuje
się, że wzgląd na potrzebę zapewnienia sprawnego prowadzenia śledztwa może uzasadniać utajnienia części materiałów celem zapobieżenia
matactwu podejrzanych oraz zabezpieczenia toku postępowania (wyr.
ETPC z 9.1.2003 r., Shishkov przeciwko Bułgarii, 38822/97).
Żądanie podania ustnie podstaw zarzutów lub sporządzenia uzasadnienia postanowienia o przedstawieniu zarzutów stwarza obrońcy
możliwość uzyskania informacji na temat faktów i dowodów, na których organ procesowy oparł przekonanie, że zachodzi uzasadnione
podejrzenie popełnienia przestępstwa (art. 313 § 4 k.p.k.). Szczegółowa
znajomość podstawy faktycznej przedstawienia zarzutów, a także argumentów przemawiających na rzecz przyjętej przez organ procesowy
kwalifikacji prawnej stanowi dla obrońcy fundament dla określenia
linii obrony, w tym dla rozważenia potrzeby zgłoszenia wniosków
dowodowych, udziału w czynnościach dowodowych w postępowaniu
przygotowawczym, czy ustalenia treści pytań, które należałoby zadać
w trakcie przesłuchania osobowych źródeł dowodowych w pierwszym
stadium procesowym. Może być również podstawą do przedsięwzięcia
przez obrońcę we własnym zakresie czynności zmierzających do zebrania informacji o charakterze dowodowym lub dowodów, np. w
drodze zlecenia sporządzenia opinii prywatnej. Żądanie sporządzenia
uzasadnienia postanowienia o przedstawieniu zarzutów, a w wypadkach, w których decyzja ta nie zostaje sporządzona, żądanie podania
ustnie podstaw zarzutów, należy ujmować w gruncie rzeczy w kategorii powinności obrońcy. Ustawa karnoprocesowa w przepisie art. 313 §
4 k.p.k. w sposób bardzo oszczędny określa zawartość treściową uzasadnienia postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Przewiduje bowiem jedynie, że należy w nim w szczególności wskazać, jakie fakty
dowody zostały przyjęte za podstawę zarzutów. Nie ulega jednak wątpliwości, że ze swej istoty uzasadnienie musi przekonywać do tego, że
zachodzą podstawy do skierowania postępowania karnego przeciwko
określonej osobie. Przyjmując perspektywę podejrzanego i jego obroń-
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cy, należy stwierdzić, że powinno ono stwarzać obronie możliwość
zorientowania się co do podstaw, na jakich opiera się postawienie go w
stan podejrzenia. Rzetelne uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zarzutów, konkretyzujące materiał dowodowy i okoliczności, które
przesądzały o wydaniu tej decyzji procesowej, zabezpiecza prawo
oskarżonego do obrony. Jest przejawem jawności wewnętrznej postępowania przygotowawczego, która stanowi zabezpieczenie praw podejrzanego w pierwszym stadium procesowym7.
Należy podkreślić, że uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zarzutów nie może sprowadzać się do powielenia składników
treściowych zawartych już w samej, rozbudowanej pod względem
treściowym, decyzji procesowej. Trzeba stwierdzić, że w sytuacji, w
której merytoryczna zawartość uzasadnienia postanowienia o przedstawieniu zarzutów pokrywa się w istocie z treścią samego postanowienia o
przedstawieniu zarzutów, trudno w ogóle mówić o uzasadnieniu wskazanej decyzji. z Z takimi sytuacjami można spotkać się w praktyce, co
oczywiście powinno wywoływać reakcję obrońcy. Uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zarzutów powinno konkretyzować materiał dowodowy przy uwzględnieniu specyfiki danej sprawy, jej
złożoności pod względem faktycznym i prawnym. Realizujące ten cel
przedstawienie istoty zebranego materiału dowodowego powinno
przekonywać o zasadności wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Przyjąć należy, że nie pozwala tego celu osiągnąć
uzasadnienie ogólnikowe, w którym organ procesowy odwołuje się
w sposób generalny do przesłuchania wielu świadków i zgromadzenia innego materiału dowodowego. Standard rzetelnego uzasadnienia postanowienia o przedstawieniu zarzutów należy uznać za
spełniony, jeżeli zawiera ono wskazanie rodzajowe określenie zebranych w sprawie dowodów. Wskazanie to nie może być jednak oderwane od podania faktów, które zostały ustalone na podstawie dowodów określonego rodzaju. Uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zarzutów musi zawierać wyjaśnienie zarówno ustaleń faktycznych
(podstawy faktycznej), jak i kwalifikacji prawnej zarzucanego podejrzanemu czynu. Brak wyjaśnienia kwalifikacji prawnej przyjętej w
7

T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa
2014, s. 669.
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postanowieniu o przedstawieniu zarzutów stanowi istotne utrudnienie
efektywnej obrony podejrzanego przed stawianym mu zarzutem.
Obowiązujące przepisanie gwarantują udziału obrońcy w zasadniczych czynnościach składających się na przedstawieni zarzutów,
w tym w pierwszym przesłuchaniu podejrzanego. Wątpliwości nie
powinno wywoływać stwierdzenie, że z perspektywy zapewnienia
podejrzanemu realnej obrony i zabezpieczenia jego interesów procesowych udział obrońcy w trakcie pierwszego przesłuchania podejrzanego byłby jak najbardziej pożądany. Mógłby on przynieś również
korzyści w zakresie ujawnienia wszystkich aspektów sprawy i zapobiec ich jednostronnej ocenie, tylko z punktu widzenia interesów ścigania karnego. Biorąc udział w czynnościach zasadniczych przedstawienia zarzutów, obrońca mógłby również dopilnować zachowania
wymaganych form procesowych przez organ przeprowadzający te
czynności. Zapewnieniu udziału obrońcy w przesłuchaniu związanym z przedstawieniem zarzutów może służyć wykorzystanie przez
podejrzanego uprawnienia do żądania przesłuchania go z udziałem
ustanowionego obrońcy, przewidzianego w art. 301 k.p.k. Artykuł
301 k.p.k. zapewnia podejrzanemu prawo, do co najmniej jednokrotnego przesłuchania go w toku postępowania przygotowawczego z udziałem obrońcy. Należy go o tym pouczyć przed pierwszym
przesłuchaniem (art. 300 § 1 k.p.k.), gdyż uprawnienie to związane
jest ze złożeniem przez podejrzanego stosownego żądania, obejmującego przeprowadzenie czynności i udziału w niej obrońcy. W
przeciwnym razie podejrzany, po pierwszym przesłuchaniu, mógłby w ogóle nie mieć już możliwości złożenia kolejnych wyjaśnień,
gdyż przesłuchania podejrzanego odbywają się z reguły z inicjatywy organu prowadzącego postępowanie a w większości spraw, w
praktyce, dominuje właśnie jednokrotne przesłuchanie podejrzanego w toku całego postępowania przygotowawczego. Warunkiem
skuteczności wniosku podejrzanego jest posiadanie obrońcy z wyboru lub z urzędu. Tylko w takiej sytuacji organ procesowy nie
może odmówić żądaniu podejrzanego i zobowiązany jest czynność
przesłuchania przeprowadzić. Z uwagi na możliwość, raczej teoretyczną, nadużywania tego prawa, polegającą na niestawianiu się
obrońcy, zawiadomionego o terminie tej czynności, co mogłoby
prowadzić do permanentnego przesłuchiwania podejrzanego, usta-
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wodawca uznał, iż to uprawnienie podejrzanego wyczerpuje się po
jednorazowym przesłuchaniu i to nawet, jeżeli obrońca nie stawił
się (art. 301 zd. 2 k.p.k.). Warunkiem jest jednak prawidłowe powiadomienie obrońcy o terminie przesłuchania. Nie ma natomiast
znaczenia czy niestawiennictwo obrońcy było usprawiedliwione8.
Należy przyjąć, że przesłuchanie podejrzanego z udziałem obrońcy
z inicjatywy organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze
lub na wniosek obrońcy względnie podejrzanego, zgłoszony w
związku z czynnością przesłuchania prowadzoną z inicjatywy organu procesowego (art. 249 § 3, art. 317 § 1 k.p.k.), nie pozbawia
podejrzanego prawa, o jakim mowa w art. 301 k.p.k. Podejrzany
odmawiając składania wyjaśnień bez obecności obrońcy przy przesłuchaniu, może wymusić udział obrońcy w każdym przesłuchaniu.
Udział obrońcy w przesłuchaniu oznacza, że ma on prawo do zadawania pytań podejrzanemu i składania wniosków. Trafny jest
pogląd, że rozszerzenie i zmiana zarzutów (art. 314 k.p.k.), oznacza
dla podejrzanego nową sytuację procesową i przyjąć w związku z
tym należy, że aktualne staje się uprawnienie przewidziane w art.
301 k.p.k. w postaci żądania przesłuchania z udziałem ustanowionego obrońcy i to niezależnie od tego czy uprzednio w toku postępowania przygotowawczego podejrzany już raz złożył takie żądanie, czy też nie9. Zamiar zmiany wyjaśnień przez podejrzanego nie
uzasadnia tezy o możliwości ponowienia żądania, o jakim mowa w
art. 301 k.p.k.. W każdym razie może budzić wątpliwości sugestia,
aby także przy każdej zmianie wyjaśnień prawo to odżywało 10.
Zgodzić się należy natomiast z sugestią, iż celowe może okazać się
w takiej sytuacji ponowne przesłuchanie podejrzanego11. Nie może
stanowić podstawy do ponownego zgłoszenia żądania, o jakim
mowa w art. 301 k.p.k. zmiana osoby obrońcy lub ustanowienie
kolejnego obrońcy. Przy pierwszym przesłuchaniu podejrzany jest
w szczególnie wysokim stopniu narażony na nieprzemyślane obcią8

T. Grzegorczyk, KPK. Komentarz, Warszawa 2014, komentarz do art.
301 KPK.
9
S. Stachowiak, Przesłuchanie podejrzanego z udziałem obrońcy, Prokuratura i Prawo 1997, Nr 12, s. 23.
10
T. Grzegorczyk, jw.
11
S. Stachowiak, jw. s. 24.
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żenie się swoimi wyjaśnieniami, zwłaszcza jeżeli działa bez fachowego doradcy. Często nie jest też psychicznie przygotowany na
konfrontację z nową dla niego sytuacją, a niekiedy nawet jest wystraszony. Tymczasem właśnie już pierwsze wyjaśnienia, złożone
pod nieobecność obrońcy, mają często zasadnicze znaczenie dla
dalszego przebiegu postępowania12. W przypadku zatem złożenia
przez podejrzanego oświadczenia o chęci skorzystania z prawa
odmowy wyjaśnień do czasu konsultacji z obrońcą, organ procesowy winien umożliwić mu kontakt z obrońcą i zaniechać dalszego
przesłuchania bez udziału obrońcy. Pomimo oświadczenia podejrzanego o chęci skorzystania z udziału obrońcy w przesłuchaniu,
czynność ta może być kontynuowana pod nieobecność obrońcy –
zwłaszcza dłuższą – jednak tylko wówczas, jeżeli podejrzany w
sposób wyraźny i nieskrępowany wyrazi na to zgodę. Wyjątkowo
należy przyjąć wyrażenie takiej zgody w sposób konkludowany,
przykładowo w sytuacji rozpoczęcia spontanicznego składania
przez niego wyjaśnień odnośnie do postawionego zarzutu, jeszcze
zanim możliwa była obecność obrońcy przy przesłuchaniu. Organ
procesowy zobowiązany jest uwzględnić żądanie podejrzanego, o
jakim mowa w art. 301 k.p.k. W razie złożenia żądania należy zarządzić przesłuchanie, powiadamiając o tym obrońcę13. Żądanie
takie może zostać zgłoszone już przy pierwszym przesłuchaniu.
Jego uwzględnienie nastąpi po zakończeniu tego przesłuchania,
gdyż chodzi o czynność procesową dokonaną z inicjatywy podejrzanego. Jednakże już przy pierwszym przesłuchaniu w czynności
tej, prowadzonej z inicjatywy organu procesowego, może wziąć
udział obrońca podejrzanego (art. 249 § 3 i 317 § 1 i 2 k.p.k).
Udziałowi obrońcy w każdym, a zatem i w pierwszym przesłuchaniu, służyć ma obowiązek pouczenia podejrzanego o prawie do
korzystania z pomocy obrońcy właśnie przed pierwszym przesłuchaniem. W przypadku podejrzanego odpowiadającego z wolnej
stopy, informację o swoim statusie procesowym uzyska on z doręczonego mu wezwania i nie ma przeszkód, aby wówczas ustanowił
12

C. Kulesza, [w:] System Prawa Karnego Procesowego, Warszawa
2015, s. 953 i n.
13
T. Grzegorczyk, jw.
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obrońcę i zgłosił się wraz z nim na przesłuchanie, składając wniosek o jego dopuszczenie do udziału w tej czynności. Posiadanie
obrońcy już na tym etapie postępowania gwarantuje podejrzanemu
pełną informację o przysługujących mu uprawnieniach, w tym
określonych w art. 300 § 1 k.p.k. Inna jest sytuacja zatrzymanej
osoby podejrzanej, która nie może ustanowić obrońcy (art. 83 § 1
k.p.k.), ale ma prawo do niezwłocznego nawiązania kontaktu z
adwokatem lub radcą prawnym (art. 245 § 1 k.p.k.). Ten z kolei
może następnie zostać ustanowiony obrońcą i wziąć udział w
pierwszym przesłuchaniu podejrzanego.
Rolą obrońcy w związku z przesłuchaniem podejrzanego jest
między innymi czuwanie nad prawidłowym przebiegiem przesłuchania. W tym zakresie do obrońcy należy reagowanie na zachowania lub okoliczności, które mogą wyłączać swobodę wypowiedzi
przesłuchiwanego. Wyłącznie tej swobody może być skutkiem np.
przesłuchania wielogodzinnego, wyczerpującego, chociażby ze
względu na podeszły wiek podejrzanego, przesłuchania podejrzanego mimo odczuwanego przez niego bólu, pragnienia, głodu.
Obrońca może domagać się wycofania pytań sugerujących odpowiedź
lub pytań nieistotnych dla sprawy (art. 171 § 6 k.p.k.). Jeżeli wniosek
obrońcy nie spotkałby się z akceptacją organu procesowego, obrońca
powinien zadbać o precyzyjne odzwierciedlenie w protokole treści
pytania i zażądać wciągnięcia do protokołu jego stanowiska domagającego się uchylenia pytania.
Reasumując, znaczenie działalności obrońcy z związku z czynnościami przedstawienia zarzutów nabiera konkretnego, realnego
kształtu na gruncie poszczególnych uprawnień składających się na tę
działalność procesową. Decydujące znaczenie ma w tym względzie
skonkretyzowanie stosunku prawnokarnego i zarazem skierowanie
postępowania przeciwko określonej osobie, które powoduje pojawienie się w procesie podejrzanego i warunkuje działanie obrońcy w postępowaniu przygotowawczym.
Streszczenie:
Artykuł prezentuje wykonywanie funkcji obrońcy w kontekście instytucji przedstawienia zarzutów. Rola obrońcy w tym zakresie jest szczególnie doniosła, ponieważ przedstawienie zarzutów sta-
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nowi jeden z najważniejszych aktów procesowych w postępowaniu
przygotowawczym, rzutujących na dalsze położenie prawne podejrzanego w procesie karnym. Powierzenie uprawnienia do występowania
w roli obrońcy osobom przygotowanym zawodowo do świadczenia
pomocy prawnej ma zapewnić jej fachowość w procesie karnym, co
nabiera szczególnego znaczenia w aspekcie zagwarantowania pełnej
realizacji prawo do obrony podejrzanego. 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: podejrzany, obrońca, adwokatura, prawo
do obrony, postępowanie karne.
Summary:
Role of the defender in relation to the presentation of the
charges
The article presents the role of a defender in the context of the
presentation of the charges. The role of the defender in this regard is
especially important, since the presentation of the charges is one of
the most important procedural documents in the preparatory proceedings that project the legal status of the suspect in criminal proceedings. Enforcement of the right to be a lawyer for the professionally
trained person to provide legal aid is supposed to ensure his professionalism in criminal proceedings, which is of particular importance
in terms of ensuring full implementation of the defendant's right to
defend. The author discusses both the relevant judgments of the Supreme Court and the theses of the representatives of the criminal
procedure doctrine on this issue. Also, draws attention to some aspects of this issue from his own work experience.
Key words: suspect, counsel, advocacy, the right to defence,
criminal proceedings.
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E-papierosy kontra zwykła nikotyna.
Czy rozwój cywilizacji nam szkodzi czy pomaga?
Wstęp
E-papieros – inaczej papieros elektroniczny lub elektroniczny
inhalator nikotyny (EIN) to zasilane akumulatorem urządzenie
inhalacyjne dające użytkownikowi podobne wrażenia jak przy
paleniu tradycyjnych papierosów. W e-papierosie zachodzi zamiana
roztworu inhalacyjnego na wdychany przez użytkownika aerozol,
który dostaje się do organizmu zamiast dymu papierosowego.
Roztwór inhalacyjny (tzw. e-liquid) składa się zazwyczaj z glikolu
propylenowego, gliceryny, aromatów oraz nikotyny na różnych
poziomach stężeń (od 0% do 3,6%).
Pracę nad pierwszymi e-papierosami rozpoczęły się w latach
60. XX wieku, kiedy to Philip Morris poszukiwał sposobu na
ograniczenie szkodliwości palenia papierosów na organizm osoby
zarówno palącej, jak i palaczy biernych. Pierwszego EIN udało mu
się opracować w latach 90-tych. Jego podstawowym zadaniem było
ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tzw. biernego
palenia o około 85-90%. Sam zaprojektowany papieros dawał
charakterystyczny smak papierosa tradycyjnego, jednak w trakcie
palenia nie powstawał popiół i dym. W 2003 roku chiński
farmaceuta Hon Lik opracował kolejny elektroniczny papieros, w
trakcie palenia którego powstawało znacznie mniej rakotwórczych
związków niż w przypadku palenia papierosów tradycyjnych1. W
Polsce e-papieros pojawił się w roku 2006 natomiast na popularności
zyskał w latach 2008-2009.
Jego popularność związana jest przede wszystkim z szybkim i
prostym dostępem, bowiem urządzenie to można zakupić w
konkretnym sklepie typu „Smoke” lub „E-smoking world”, których
na rynku pojawia się coraz więcej. Dostępne są również w internecie.
1

Elektroniczny papieros - bezpieczny substytut papierosa czy nowe
zagrożenie?
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Do jego zakupu skłaniają także: niższe koszty palenia, teoretycznie
mniejsza szkodliwość, a także panująca moda i niekiedy chęć
zaprzestania palenia „zwykłych” papierosów.
Nikotyna – główny winowajca
Palenie papierosów, zarówno tych tradycyjnych jak i w
wydaniu „e-papierosów” na na celu dostarczenie do organizmu
osoby palącej nikotyny. Nikotyna jest to organiczny związek
chemiczny z grupy alkaloidów pirydynowych o wzorze
sumarycznym C10H14N2, naturalnie występujący liściach i korzeniach
tytoniu szlachetnego o wyglądzie bezbarwnej cieczy brunatniejącej
na powietrzu. Jej wzór strukturalny oraz przestrzenną budowę
cząsteczki przedstawiono na rysunku 1.
Rys. 1. Wzór strukturalny oraz struktura przestrzenna nikotyny

W zależności od pH środowiska cząsteczka nikotyny może
występować w trzech formach, z których najbardziej przyswajalna
jest ta występująca w środowisku zasadowym. Ona także odpowiada
za proces uzależnienia. Pozostałe formy, nazywane uroprotowanymi
występują w stałych składnikach dymu tytoniowego i nie wpływają
na proces uzależnienia2. Uzależnienie jest wynikiem wielu
czynników, między innymi farmakologicznych, fizjologicznych a
psychologicznych. Często sięganie po papierosa staje się również
nawykiem na przykład podczas picia kawy lub przebywania w
2
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towarzystwie innych palących osób. Nikotyna działa niemal
natychmiast po przyjęciu, gdyż czas potrzebny na dotarcie do mózgu
od momentu wprowadzenia jej do płuc wynosi około 7 sekund3.
Dzięki temu palacz szybko zaczyna odczuwać euforię, która równie
szybko mija, co skłania do sięgnięcia po kolejną dawkę.
Nikotyna jest dość silną neurotoksyną, po przyjęciu większych
dawek może powodować nudności, wymioty, biegunkę,
niekontrolowane ślinienie, bradykardię, a także drgawki i
hiperwentylację, jednak w niskich stężeniach ma łagodne działanie
analgetyczne (przeciwbólowe)3.
Teoretycznie przedawkowanie nikotyny może prowadzić do
śmierci, jednak jak dotąd nie udało się wyznaczyćśmiertelnej dawki
tej substancji. Na obecną chwilę wiadomo tylko tyle, że jest ona tak
duża, że człowiek nie jest w stanie jej przekroczyć4.
Nikotynizm jest zaraz po alkoholizmie jedną z najczęstszych
chorób cywilizacyjnych XXI wieku a zatrucie nikotyną wbrew
pozorom występuje dość często. We wczesnej fazie ostrego zatrucia
nikotyną występują przyspieszony oddech, nudności, wymioty, bóle
brzucha, bóle i zawroty głowy oraz ślinotok. Charakterystycznym
objawem jest również hipotensja, czyli niedociśnienie, tachykardia
(przyspieszenie akcji serca powyżej 100 uderzeń na minutę) oraz
bladość skóry. Obserwuje się także zwężenie źrenic, zaburzenia
koordynacji ruchowej ciała, zaburzenie świadomości, dreszcze i
drgawki. W kolejnej fazie pojawia się biegunka, duszność i bezdech,
sinica, senność i zaburzenia rytmu serca. Może dojść także do utraty
przytomności wywołanej nagłym zatrzymaniem krążenia, a nawet do
wstrząsu i śpiączki5.
Działanie i budowa e-papierosów
Podstawowa zasada działania e-papierosa polega na
podgrzaniu e-liquidu (zazwyczaj zawierającego nikotynę) do
temperatury, w której przechodzi on w stan lotny i może być
wdychany przez użytkownika. Podczas tego procesu nie zachodzi
3

Palenie tytoniu a cukrzyca
Próby zerwania z nałogiem palenia tytoniu
5
Nikotynizm w Polsce - aspekt prawny
4
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spalanie, dzięki czemu nie wydziela się silny zapach i powstaje
bardzo niewiele substancji ubocznych, w związku z tym należy
zaznaczyć, że e-papieros nie jest typowym wyrobem tytoniowym.
Najpopularniejsze elektroniczne inhalatory nikotyny dostępne
w Polsce to modele składające się z dwóch elementów: akumulatora
(baterii litowo-jonowej) oraz parownika. W urządzeniach I i II
generacji parownik składał się z dwóch części – atomizera
podgrzewającego płyn oraz kartridża, który pełnił jednocześnie rolę
ustnika i pojemnika na płyn. Na chwilę obecną najpowszechniejsze
e-papierosy wyposażone są w clearomizery będące wspólnym
elementem łączącym w sobie atomizer i kartridż1. Dużą zaletą
papierosów elektronicznych wyposażonych w clearomizery jest to,
że są one proste w obsłudze oraz serwisowaniu. Przy odrobinie
wiedzy na temat posiadanego urządzenia samodzielnie można
wymienić praktycznie wszystkie podstawowe elementy a części do
nich można znaleźć w sklepach internetowych bądź w salonach.
Ustnik papierosa elektronicznego posiada wymienny wkład
wypełniony specjalnym płynem (e-liquid), zawierającym glikol propylenowy, glicerynę i opcjonalnie nikotynę oraz dodatki smakowe
lub aromatyczne zapewniające dodatkowe doznania w trakcie palenia. Podczas „zaciągania się” mikroprocesor poprzez przełącznik
aktywuje zasilanie tak zwanego atomizera, który przez podgrzewa
płyn do temperatury 150 -180°C a następnie rozpyla w postaci mikrospokijnych kropelek, wprowadzanych kolejno do przepływającego powietrza. Wytworzony aerozol jest inhalowany przez użytkownika6. Glikol propylenowy powoduje, że płyn tworzy mgiełkę przypominającą wyglądem dym tytoniowy a dodatek gliceryny zwiększa
ten efekt, co daje dodatkowe wrażenie wizualne.
Analiza składników obecnych w dymie z e-papierosa
Jako że elektroniczne papierosy są produktem dostatecznie
nowym a producenci cały czas modyfikują i ulepszają swoje produkty prowadzone są badania nad składem olejków i dymu powstającego podczas procesu e-palenia. Ich celem jest także porównanie
6
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otrzymanych wyników z wynikami odnoszącymi się do składu tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Przeprowadzone do tej pory badania6 wykazały, że e-liquidy zawierają humektanty, glicerynę i/lub
glikol propylenowy w ilości mniejszej bądź równej 75%; wodę
(<20%); nikotynę (około 2%) oraz dodany indywidualnie aromat
(<10%). Wykazano także, że zawartość nikotyny w próbkach z elektronicznych papierosów jest z reguły o 85% niższa w porównaniu z
papierosami tradycyjnymi. Co więcej, w dymie z tradycyjnych papierosów znajduje się około 1500 razy więcej szkodliwych składników w porównaniu z aerozolem z e-papierosów, a poziom na jakim
występują one w aerozolu jest zbliżony poziomów występujących w
powietrzu atmosferycznym7.
Na podstawie wyżej przedstawionych danych można wnioskować, że e-papierosy są mniej szkodliwe niż wyroby tradycyjne,
jednak nie są ona ani zdrowe, ani też wolne od innych, szkodliwych
związków chemicznych, do których zaliczyć możemy8:
związki karbonylowe: formaldehyd, acetaldehyd, akroleina
lotne związki organiczne [LSO]: benzen, toulen, anilina
nitrozoaminy (TSNA): N’-nitroznornikotyna [NNN], 4(metylonitrozoamino-)1-(3-pirydylo-I-butanon
[NNK],
N’nitrozoetylometyloamina
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne [WWA]:
benzo(a)piren, benzo(a)antracen, dibenzo(a)antracen
wolne rodniki: metylowy, hydroksylowy, tlenek azotu II
gazy toksyczne: siarkowodór, amoniak, tlenek siarki IV,
cyjanowodór
metale ciężkie: kadm, ołów
Dobrą wiadomością jest to, że w dymie produkowanym przez
EIN nie znajduje się niebezpieczny tlenek węgla(II), znany jako
czad.

7
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Elektroniczne inhalatory nikotyny a zdrowie
Przeprowadzone do tej pory badania7 potwierdzają mniejszą
szkodliwość papierosów elektronicznych, nie można jednak powiedzieć, że nie mają one żadnego wpływu na zdrowie użytkownika. Do
głównych efektów ubocznych ich stosowania zaliczyć możemy:
podrażnienie gardła, suchość w ustach i gardle (20%), bóle i zawroty
głowy, nudności oraz nieprzyjemny smak. Wśród korzyści wymienić
możemy mniejsze niż w przypadku papierosów tradycyjnych problemy z oddychaniem, mniejszy kaszel oraz z tych psychologicznych
przekonanie, że taka forma dostarczania nikotyny pomoże rzucić
palenie tradycyjnych papierosów. E-papierosy u tzw. „młodych”
palaczy wywołują niewielkie zmiany w oporze obwodowym oraz w
przepływie powietrza w drogach oddechowych. Mogą prowadzić
również do pojawienia się stresu oksydacyjny związanego z obecnością w dymie papierosowym wolnych rodników, jednakże według
autorów tych badań zmiany te są zbyt małe aby mogły mieć jakiekolwiek znaczenie kliniczne6. Dane dotyczące negatywnego oraz
pozytywnego wpływu e-papierosów zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Wpływ elektronicznych papierosów na zdrowie6
Grupa badana
40 palaczy
3587 respondentów
86 palaczy

81 respondentów

Efekt używania e-papierosa
E-papieros powoduje mniejsze podrażnienie gardła,
powoduje mniejszy wzrost stężenia nikotyny we krwi w
krótszym czasie (do 1,3 mg/ml) niż papieros (13,4 ng/ml)
84% respondentów uważało e-papieros za mniej toksyczny niż papieros tradycyjny
22% wskazywało na podrażnienie gardła
Używanie e-papierosa poprawiało procesy zapamiętywania
Większość badanych wierzyła, że e-papieros jest zdrowszy od konwencjonalnego papierosa
Badani po zaprzestaniu palenia, podczas stosowania epapierosa odczuwali mniejsze problemy z oddychaniem
(38%), mniejszy kaszel i mniejsze podrażnienie gardła
(28%)
Badani uważali, że e-papieros pomaga rzucać palenie
(25%)
20% odczuwało w wyniku stosowania e-papierosa suchość w ustach i gardle,

541

40 palaczy

32 palaczy

30 palaczy

9% bóle głowy, zawroty, nudności, a 5% nieprzyjemny
smak
32% badanych odczuwało w wyniku stosowania epapierosa podrażnienie gardła i suchy kaszel
21% odczuwało podrażnienie ust
Nie zaobserwowano statystycznie istotnych zmian stężenia nikotyny we krwi 5 min po stosowaniu e-papierosa
Stwierdzono brak CO w wydychanym powietrzu po
zastosowaniu e-papierosa
Stosowanie e-papierosa powodowało wśród zdrowych
palaczy zmiany w impedancji, oporze obwodowym, przepływie w drogach oddechowych oraz stres oksydacyjny
Zmiany te mogą być zbyt małe aby mieć znaczenie kliniczne

Badania potwierdzają też, że korzyść zdrowotną z przerzucenia się z tradycyjnych papierosów na papierosy elektroniczne odniosą zwłaszcza pacjenci z chorobami układu krążenia7. Nie jest jednak
do końca jasne, czy elektroniczne inhalatory nikotyny powinny być
używane jako substytut tradycyjnych wyrobów tytoniowych przez
osoby, którym trudno jest rzucić palenie, lub które tego nie chcą.
Danych na ten temat jest na obecną chwilę zbyt mało.
Papierosy, czyli tradycyjne wyroby nikotynowe
Papieros jest wyrobem tytoniowym składającym się z rurki
wykonanej z cienkiej bibułki (gilzy) o średnicy do 1 cm i długości do
12 cm (zwykle 85 mm), wewnątrz której znajduje się mieszanka
tytoniowa zawierająca spreparowane liście różnych odmian tytoniu.
Podczas palenia zawarta w dymie papierosowym nikotyna dostaje się
do krwi i wpływa na organizm palacza. Papieros zawiera przeciętnie
od 15 do 20 mg nikotyny, a podczas palenia do krwi przenika około
1 mg tej substancji. Oprócz nikotyny dym tytoniowy zawiera wiele
innych, szkodliwych substancji chemicznych.
W wyniku palenia tytoniu powstaje dym tytoniowy - układ
dwufazowy, w którym powietrze stanowi ośrodek rozpraszający dla
maleńkich cząsteczek. Do tej pory wyizolowano w nim ponad 6000
składników, przy czym mówi się, że około 8000-9000 związków
pozostaje niezidentyfikowanych. Strumień dymu tytoniowego składa
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się z mieszaniny gazów i mieszaniny różnych ciał smolistych. Na
frakcję gazową składają się dwutlenek i tlenek węgla, amoniak, cyjanowodór, formaldehyd a także akroleina. Ciała smoliste to między
innymi wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, czy Nnitrozaminy2.
Osoby nadmiernie palące papierosy często popadają w uzależnienia zwane nikotynizmem. Objawy uzależnienia są kwestią indywidualną, ale najczęściej towarzyszą mu takie symptomy, jak: drażliwość, poirytowanie, pogorszenie koncentracji, spadek nastroju,
uczucie zmęczenia, ospałość, lęk, zaburzenia snu, zawroty i bóle
głowy, wzmożone łaknienie, wzrost masy ciała, zaparcia, kurcze
mięśniowe, kaszel, wzmożona potliwość, frustracja, czy spowolnienie rytmu serca8. Symptomy uzależnienia od nikotyny składają się na
obraz zespołu abstynencyjnego a objawy odstawienne pojawiają się
w ciągu pierwszej godziny od zaprzestaniu przyjmowania nikotyny.
Zjawisko to jest już popularne do tego stopnia, że postrzegane
jest jako problem społeczny, ekonomiczny a także jako zagadnienie
prawne. Szacuje się, że na świecie odsetek osób regularnie palących
papierosy wynosi ponad miliard dorosłych, trzeba jednak wziąć pod
uwagę, że osoby poniżej 18 roku życia także sięgają po tego rodzaju
używki. W Europie palacze stanowią 1/3 populacji, w tym 1/5 to
osoby poniżej 15 roku życia5.
Skutki zdrowotne palenia papierosów
Negatywne skutki przyjmowania nikotyny są dobrze znane.
Do najczęstszych skutków palenia tytoniu i przebywania w zadymionych pomieszczeniach są zaliczyć możemy: mdłości, podrażnienie oczu oraz układu oddechowego (w tym reakcja alergiczna, kaszel, chrypka) i przesiąkanie dymem tytoniowym (włosów, ubrań,
mebli). U palaczy przedwcześnie rozpoczyna się proces starzenia
skóry, który objawia się m.in. szarzeniem cery3. Na skórze dłoni,
paznokciach i zębach pojawiają się przebarwienia. Długotrwałe palenie może być skutkiem licznych chorób, które prowadzą do większej liczby zgonów niż AIDS, uzależnienie od alkoholu, czy narkotyki narkotyków4.
8
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Długotrwałe przyjmowanie nikotyny prowadzi do zaburzeń
głównie w układzie krążeniowo-naczyniowym, natomiast wdychanie
substancji smolistych i gazów, między innymi toksycznego CO
zwiększa ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych. Ponadto nikotyna powoduje silne uzależnienie fizyczne i wzrost tolerancji na
coraz częściej przyjmowane dawki. Częstość palenia papierosów
przez osoby uzależnione warunkuje czas działania nikotyny w organizmie od momentu przeniknięcia do ośrodkowego układu nerwowego, który wynosi około 30 minut9.
Natychmiastowe pozytywne doznania, jak: uspokojenie, ulga,
jasność umysłu, wzrost koncentracji, poprawa nastroju oraz wydolności psychicznej i fizycznej zachęcają do dalszego palenia i zwiększają ryzyko uzależnienia
Palenie tradycyjnych papierosów szkodzi nie tylko samemu
palaczowi, ale także osobom postronnym, będącym tzw. biernymi
palaczami. Mogą one cierpieć na bóle głowy, podrażnienie spojówek, błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej oraz obarczeni są
większym ryzykiem rozwoju chorób nowotworowych. Co ciekawe,
po wypaleniu pierwszego papierosa mogą pojawić się pewne skutki
uboczne np.: ból głowy, nudności, wymioty, podrażnienie gardła i
krtani, przyspieszenie akcji serca, pocenie się, osłabienie widzenia10.
Zbyt duża ilość spożytej nikotyny może doprowadzić do zatrucia organizmu. Do podstawowych objawów zatrucia nikotyną
zalicza się: przyspieszenie akcji oddechowej, bóle i zawroty głowy,
tachykardię, wzrost ciśnienia krwi, wzmożoną potliwość, ślinotok,
nudności, wymioty, biegunkę.
Regularne i długoletnie palenie papierosów może doprowadzić
do poważnych schorzeń i chorób nowotworowych, wśród których
wymienić możemy 2,3,4,8,9:
• nowotwory, na przykład rak płuc, rak przełyku i krtani, jamy
ustnej, rak trzustki, rak nerki. Nikotyna i inne substancje zawarte w
dymie papierosowym niszczą równowagę w błonie śluzowej żołądka
i znacząco zwiększają ryzyko przewlekłego owrzodzenia. Według
różnych badań ryzyko zachorowań na raka żołądka wzrasta od 50 do
100%. Palenie tytoniu może powodować także raka pęcherza mo9
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czowego i jest przyczyną połowy zachorowań na nowotwór pęcherza
u mężczyzn i jednej trzeciej u kobiet. Ryzyko zachorowania na ten
typ nowotworu jest dwa do trzech razy większe u osób palących
tytoń,
• choroby serca i naczyń krwionośnych między innymi nadciśnienie tętnicze, zaburzenia pracy serca, chorobę wieńcową, czy
miażdżycę,
• choroby układu pokarmowego - wrzody żołądka i dwunastnicy, przepuklinę jelitową. Dym papierosowy może prowadzić do
powstawanie guzów jelita grubego,
• choroby zębów, jak na przykład paradontoza, zapalenie dziąseł, próchnicę, nieprzyjemny zapach z ust (halitoza),
• choroby oczu - dym papierosowy jest częstą przyczyną podrażnień oczu, zapalenia spojówek, problemów z nadmiernym łzawieniem. U osób palących ponad 20 lat istnieje wysokie ryzyko zachorowania na zwyrodnienie plamki żółtej,
• choroby układu oddechowego - w zależności od ilości wypalanych papierosów wystąpić mogą nowotwory języka, dziąseł i podniebienia. Inne skutki palenia to żółknięcie zębów, zmiana głosu
(dym atakuje struny głosowe), astma, gruźlica,
• choroby układy hormonalnego - palenie papierosów zaburza
funkcjonowanie tarczycy. U palaczy częściej występuje nadczynność
jak i niedoczynność tarczycy,
• choroby okresu okołoporodowego - palenie w czasie ciąży
jest wysoce niebezpieczne. Gwałtownie wzrasta ryzyko ciąży pozamacicznej, poronienia oraz przedwczesnego porodów. Kobiety palące czynnie lub biernie podczas ciąży częściej niż inne rodzą dzieci z
obniżoną odpornością. Skutkami palenia w ciąży są także częstsze
zachorowania dzieci na astmę,
• choroby układu rozrodczego - palenie tytoniu zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów szyjki macicy i jajników. Palenie
papierosów może prowadzić do impotencji seksualnej.
Podsumowanie
Z przeglądu literaturowego wynika, że e-papierosy zawierają
dużo mniej substancji smolistych i nie zawierają substancji rakotwórczych w przeciwieństwie do papierosów tradycyjnych, a koszt
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palenia e-papierosów (poza wstępnym zakupem sprzętu) jest niższy
niż koszt palenia „zwykłych” papierosów. Przebywanie w towarzystwie osób palących e-papierosy nie szkodzi osobom postronnym.
Przeprowadzone badania wykazały, że zawartość nikotyny jest dużo
mniejsza (nawet o 85%) niż w tradycyjnym papierosie, co skutkuje
dostarczaniem mniejszych ilości tej substancji do organizmu. Jak
dotąd nie wykazano, by palenie e-papierosów przyczyniało się do
powstawania chorób nowotworowych lub innych poważnych schorzeń. W pewnych przypadkach e-papierosy ułatwiają rzucenie palenia tradycyjnych papierosów przez osoby uzależnione. E-papierosy
tak, jak papierosy tradycyjne mogą uzależniać, jednak ich szkodliwość jest dużo mniejsza. Podsumowując, na podstawie obecnie dostępnych źródeł literaturowych i doświadczalnych śmiało można
stwierdzić, że elektroniczne inhalatory nikotyny są mniej szkodliwe i
mają mniejszy wpływ na zdrowie palacza niż tradycyjne wyroby
nikotynowe.
Streszczenie:
Jak wiadomo, palenie tytoniu jest jedną z przyczyn występowania chorób cywilizacyjnych. Wpływa ono szkodliwie na organizm
palacza, powodując różne schorzenia od niegroźnych problemów
zdrowotnych do poważnych chorób nowotworowych. Coraz szersza
wiedza na ten temat skłoniła ludzi do poszukiwania alternatywnego,
mniej toksycznego rozwiązania, które dawałoby palaczom równie
satysfakcjonujące odczucia. Efektem tych poszukiwań było zaprojektowanie tzw. e-papierosa. Mimo, iż są to produkty stosunkowo
nowe to na rynku cieszą się dużą popularnością głównie ze względu
na niskie koszty palenia, a także na panującą szczególnie wśród osób
młodych modę. Nie mniej jednak nie jest to wyrób zdrowy, a badań
oraz danych literaturowych na temat ich szkodliwości i działania na
organizm jest stosunkowo mało. W związku z tym nie do końca jesteśmy świadomi skutków, jakie niesie za sobą korzystanie z epapierosów, jako zamienników papierosów tradycyjnych. Celem
niniejszej pracy jest charakterystyka e-papierosów oraz ich porównanie z papierosami tradycyjnymi pod kątem składu oraz działania.
Słowa kluczowe: papierosy, e-papierosy, nikotyna, nałóg,
toksyczność
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Summary:
E-cigarettes versus regular nicotine - is the development of civilization harming us or helping us?
It is known that smoking is one of the most common causes of
lifestyle diseases. It has an adverse effect on organisms and causes a
lot of health problems, from non-serious dysfunctions to serious cancers. The increase in knowledge of this problem was an incentive to
find an alternative and less toxic substitute that would give smokers
the same satisfaction as smoking of traditional cigarettes. The product called “E-cigarette” has become a solution of this problem. Ecigarettes are relatively new products on the market, they are very
popular especially with young people because of the lower cost of
smoking and fashionable design. It should be stressed that ecigarettes are not healthy products, and there is still not enough information about their influence on the human body. We are not fully
aware of the influence of e-cigarettes on organisms as a substitute of
traditional cigarettes. The purpose of this paper was to characterize
e-cigarettes and compare them with conventional cigarettes, their
composition and activity.
Keywords: cigarettes, e-cigarettes, nicotine, addiction, toxicity
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Substancje psychoaktywne – podział, charakterystyka
i skutki zażywania
Substancje psychoaktywne to środki chemiczne, które po dostaniu się do organizmu człowieka wpływają w początkowym etapie
na zmianę jego nastroju oraz sposobu myślenia i postrzegania rzeczywistości, a przy długotrwałym spożywaniu również na jego osobowość [1]. Główną przyczyną spożywania substancji psychoaktywnych jest potrzeba doznania przyjemności, czy też przeżycia ekstremalnych doznań wywołanych zmianami psychicznymi i fizycznymi.
Zażyciu substancji psychoaktywnej zazwyczaj towarzyszy euforia,
czy też uczucie „błogiego” spokoju, jak również omamy, czy też
zaburzenia pamięci. Do efektów fizycznych ich spożywania zaliczyć
możemy przyspieszone bicie serca, wzrost ciśnienia, czy też zaburzenia koordynacji ruchowej. Działają one na centralny układ nerwowy (CUN), a ich długotrwałe przyjmowanie prowadzi do uzależnienia. Wśród substancji psychoaktywnych możemy wyróżnić substancje zarówno pochodzenia naturalnego i syntetycznego [2].
Krótka wzmianka historyczna na temat substancji psychoaktywnych
Wykorzystanie substancji psychoaktywnych w celu odurzenia
się i zmiany postrzegania rzeczywistości nie jest czymś nowym we
współczesnym świecie. Jak się okazuje, substancje o takich właśnie
właściwościach wykorzystywane były już w starożytności, zaś
pierwsze wzmianki o ich stosowaniu pojawiły się około 10 tysięcy
lat temu. Środki te ze względu na rozpowszechnienie i dostępność
stały się bardzo popularne, nie tylko wśród ludzi zamożnych, ale
zwłaszcza wśród szukającej nowości młodzieży. Obecnie, korzystanie z tych środków jest surowo karane, a ich nadmierne spożycie
prowadzi do uzależnienia, konsekwencją którego może być również
śmierć [2,8].
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Podział substancji psychoaktywnych na najważniejsze grupy:
• alkohole i opiaty (opium, morfina, heroina)
• środki nasenne i uspokajające (barbiturany, benzodiazepiny – powodującą senność, rozluźnienie)
• lotne rozpuszczalniki (kleje, aceton, lakiery, farby), kannabinoidy (przetwory konopi indyjskich - haszysz, marihuana) i inne
substancje halucynogenne (LSD, grzyby psylocibe) – działające
euforycznie, powodujące zaburzenia rzeczywistości i omamy
• substancje stymulujące takie jak kokaina, amfetamina oraz
nikotyna – powodujące pobudzenie podwyższenie nastroju [1, 7].
Najważniejsze klasy substancji psychoaktywnych wraz z
przykładami oraz zmianami behawioralnymi i somatycznymi jakie
wywołują zestawiono w poniższej tabeli.
Tabela 1. Charakterystyka głównych grup substancji psychoaktywnych [1]
Najczęstsze zmiany behawioKlasa
Przykłady
ralne i somatyczne
pobudzenie, zwiększona enerAmfetamina
gia i koncentracja, podwyżŚrodki stymulują- Kokaina
szona akcja serca, zmniejszece
Ekstazy
nie apetytu, szybsze oddychaNikotyna
nie, panika, paranoja
Alkohol
Środki
nasenne/ zrelaksowanie,
zaburzenia
Środki depresyjne
uspokajające
pamięci, motoryczne oraz
Lotne
rozpusz- poznawcze
czalniki
Środki halucyno- Kannabinoidy
deficyty poznawcze i motogenne
LSD
ryczne, halucynacje
euforia, analgezja (zniesienie
Morfina
uczucia bólu), sedacja (obniOpiaty
Heroina
żenie aktywności ośrodkowego
układu nerwowego)

Wszystkie z przedstawionych powyżej substancji wywołują
znaczne zmiany nastroju, a wiec wpływają na zachowanie i stan
psychiczny jednostki, ponad to wywołują również zmiany fizyczne
tj. przyspieszone bicie serca, czy analgezja i sedacja.
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Powody zażywania substancji psychoaktywnych [1]:
zwykła ciekawość, szukanie nowych wrażeń,
potrzeba zapomnienia o problemach,
potrzeba akceptacji przez otaczające środowisko,
podwyższenie kondycji fizycznej,
lepsze i szybsze przyswajanie wiedzy.
Skutki ich spożywania dzieli się na somatyczne (fizyczne) tj.
zatrucia, uszkodzenia narządów oraz psychiczne tj. zaburzenia osobowości i zachowania, zespoły abstynencyjne [1].
Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych [7]:
• edukacja w placówkach oświatowych itp.
• informowanie o niebezpieczeństwie – istotna rola mediów
• tworzenie grup wsparcia, leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych
• ograniczenia prawne, różnorodne sankcje nałożone na osoby
nie przestrzegające zakazu kupowania narkotyków, a co za tym idzie
ograniczenie szkód fizycznych i psychicznych tych osób – zapobieganie narkomanii
• nadzór nad obrotem, wytwarzaniem, przerobem i innymi
czynnościami związanymi z produkcją substancji psychoaktywnych
oraz nadzór nad uprawami roślin, z których są one pozyskiwane.
Stosowanie tych substancji określa się w trzech kategoriach w zależności od ich statusu społeczno – prawnego
I. Grupa I – zaliczmy do niej substancje stosowane jako leki,
znalazły one zastosowanie jako środki pomagające w zasypaniu (nasenne), łagodzące ból i zaburzenia nastroju (uspokajające). Substancje te są głównie sprzedawanie na receptę przy zleceniu lekarza. Te o
łagodniejszym działaniu można nabyć również bez recepty. Interesującym jest, że w wielu krajach, zwłaszcza tych rozwiniętych aż 1/3
wszystkich recept stanowią recepty na leki psychoaktywne. Świadczy to przede wszystkim o słabej kondycji psychicznej społeczeństw,
jak również niesie za sobą niebezpieczeństwo uzależnienia osób
przyjmujących dane leki.
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II. Grupa II – zaliczmy do niej substancje nielegalne lub niedozwolone do użytkowania. Na zorganizowanych w 1961, 1971 oraz 1988
roku międzynarodowych konferencjach (Single Convention on Narcotic
Drugs – 1961; Convention on Psychotropic Substances – 1971; United
Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances - 1988) większość krajów zobowiązała sie do zakazu
handlu i poza medycznego stosowania m.in. opiatów, marihuanny, kokainy, czy substancji halucynogennych. Ograniczono również dostępność do napoi alkoholowych oraz środków do inhalacji. Pomimo zakazów i surowych kar substancje te cieszą się jednak dużą popularnością,
zwłaszcza wśród osób młodych.
III. Grupa III – zaliczamy tu substancje legalne lub dozwolone
do użytkowania, przy czym ich przeznaczenie może być różne.
Wśród nich wymienić możemy np. etanol, wykorzystywany w np.
przemyśle, a nie tylko w celu odurzania się [1].
Najczęściej stosowane substancje psychoaktywne według WHO
• kofeina i pokrewne środki pobudzające (teina), nikotyna, napoje alkoholowe [1].
Dopalacze
Dopalacze są to także substancje psychoaktywne, które są zakazane w sprzedaży, jednakże nie są objęte ustawą o przeciwdziałaniu
narkomanii. Legalne w sprzedaży były do 2010 roku, gdyż wydały się
niegroźnymi preparatami. Z czasem okazało się, że są one bardzo niebezpiecznie ponieważ zawierają zazwyczaj mieszaninę 3-4 substancji
psychoaktywnych np. kokainę i amfetaminę. Ponad to ich skład chemiczny był trudny do ustalenia, co pociągało za sobą niebezpieczeństwo
występowania praktycznie niemożliwych do przewidzenia skutków
spożywania. Ich nadmierna konsumpcja prowadzi podobnie jak w przypadku innych substancji psychoaktywnych do uzależnienia zarówno
psychicznego i fizycznego.
Dopalacze mogą być pochodzenia naturalnego lub syntetycznego. Pozyskuje się je z wielu roślin np. pokrzyw, wilczej jagody, muchomorów, skóry jadowitych gadów czy płazów. Wykazują one m.in.
właściwości halucynogenne, wywołują pobudzenie i euforię. W większości przypadków stanowią one jednak modyfikacje związków chemicznych głównie. na bazie kodeiny, czy pseudoefedryny. Jak wyżej
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wspomniano ich działanie jest trudne do przewidzenia, co więcej brak
jest wiarygodnych testów umożliwiających ich wykrycie w organizmie.
Niektórzy sądzą, że stanowią jeszcze większe niebezpieczeństwo niż
„tradycyjne” narkotyki [3].
Zestawienie najczęściej stosowanych i rozpowszechnionych
substancji psychoaktywnych przedstawiono na Ryc. 1. Na polu niebieskim znajdują się środki stymulujące, spośród których najsilniejsze są aminy sympatykomimetyczne oraz stymulanty psychomotoryczne. Środki depresyjne umieszczono na polu czerwonym, wśród
nich najsilniejsze są opioidy takie jak morfina, heroina, czy opium.
Trzecią grupę diagramu stanowią substancje psychodeliczne, spośród których najsilniejszym działaniem cechują się delirianty. Ostatnie pole tj. różowe reprezentują neuroleptyki, w grupie których
wszystkie z wymienionych substancji są bardzo niebezpiecznie zarówno dla zdrowia i życia człowieka [4].

Ryc. 1. Zestawienie najpopularniejszych substancji psychoaktywnych
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Substancje psychoaktywne, a filozofia i moralność
W Polsce najbardziej popularnymi substancjami psychoaktywnymi jest są: kofeina, alkohol oraz nikotyna. Jak wiadomo
alkohol i nikotyna są zakazane do 18 roku życia, jednak po osiągnięciu pełnoletniości możemy z nich korzystać praktycznie bez
żadnego ograniczenia. Tak zwane „twarde narkotyki” są nielegalne we wszystkich krajach świata, niezależnie od wieku osoby
kupującej je. Spożywanie każdej, tej o łagodniejszym, ale też i o
silniejszym działaniu, substancji psychoaktywnej budzi kontrowersje. Ludzie mają często mieszane uczucia względem substancji psychoaktywnych. Prowadzą niekiedy wewnętrzny spór czy
dana substancja jest w większej mierze lecznicza czy może szkodliwa oraz czy jej stosowanie jest nieodpowiedzialne i ryzykowne
czy też może jednak pomocne? [2].
Badania nad substancjami psychoaktywnymi
Przeprowadzone przez Ostaszewskiego (2008) pod kątem spożywania substancji psychoaktywnych badania w losowo wybranych 58
miejscowościach na terenie kraju na niemalże 1300 (63% stanowili
chłopcy) osobach w wieku od 13 do 19 lat pokazały, że nastolatki najczęściej sięgają po środki najłatwiej dostępne, a mianowicie: alkohol,
nikotynę i konopie indyjskie. Wśród najczęstszych przyczyn sięgania po
te substancje ankietowani wymieniali problemy w relacjach z rodzicami
i kolegami w szkole. Natomiast wśród skutków ich spożywania wymieniali: pojawianie się zachowań agresywnych, straty materialne związane
z koniecznością ich zakupu oraz problemy z prawem [5]. W tabeli 2
zestawiono najpopularniejsze wśród młodzieży substancje psychoaktywne wraz z częstością ich przyjmowania.
Tabela 2. Częstość używania substancji psychoaktywnych w 2008
roku, młodzież badana 13-19 lat [5].
Substancja
Alkohol
Amfetamina
Leki

554

nasen-

Od 1-2 do 19
razy
42,8
36,0
19,8

Od 20 do 39
razy
18,4
4,4
1,2

40 razy
więcej
34,1
12,3
2,6

lub

ne/uspokajające
LCD i inne halucynogeny
Kleje i inne lotnie
rozpuszczalniki
Heroina
Ekstazy
Kokaina
Narkotyki dożylne
Alkohol z narkotykami
Alkohol z tabletkami

17,2

1,3

1,1

10,9

0,8

2,6

5,6
26,9
7,0
3,0

0,2
3,0
0,3
0,4

0,6
4,2
0,2
1,1

29,9

3,7

4,9

28,1

2,0

2,4

Z powyższej tabeli widać, że największą popularnością, przy
jednocześnie najmniejszej częstości przyjmowania (do 19 razy) charakteryzował się alkohol i amfetamina, zaś najmniejszą popularnością przy tej samej częstości przyjmowania kokaina i heroina. Należy
jednak zwrócić uwagę na fakt, że znaczną popularnością obok alkoholu i amfetaminy cieszy się także odpowiednio: połączenie alkoholu
z narkotykami oraz tabletkami i ekstazy. Alkohol i amfetamina są
również najchętniej spożywanymi w wymiarze długofalowym używkami (częstość przyjmowania >40 razy).
Inne badania prowadzone przez zespół Łaszka w 2011 roku na
407 studentach wybranych losowo wśród studentów Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi miały na celu oszacowanie częstości spożywania wybranych substancji psychoaktywnych w zależności rodzaju
substancji i płci. Jak wykazały powyższe badania najczęściej stosowanymi środkami były te najtańsze i najbardziej dostępne, a mianowicie alkohol i nikotyna (Tabele 3-5) [6].
Tabela 3. Częstość spożywania alkoholu według płci [6].
Częstość
Piwo
Wino
Wódka
Inne
picia alkoK
M
K
M
K
M
K
holu
niemal
0,9
0,4
4,5
0,8
0,8
codziennie
kilka razy
6,0
5,0
30,8 1,7
4,2
3,0
w tygodniu
raz w tygo- 28,0 30,8 17,2 8,4
7,7
18,2 2,5

M
5,6
5,6
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dniu
raz w miesiącu
rzadziej niż
raz w miesiącu
bardzo
rzadko lub
wcale

27,6

12,8

33,2

29,4

14,0

33,3

17,5

16,7

18,1

9,0

25,6

25,2

26,1

25,0

22,6

22,2

19,4

12,0

21,9

31,9

52,3

19,7

52,5

50,0

Tabela 4. Palenie tytoniu według płci [6].
Palenie tytoniu
Kobiety
kiedykolwiek w życiu
51,1
Aktualnie
31,6
sporadycznie
14,4
kilka papierosów w
5,5
tygodniu
palę codziennie
11,7

Mężczyźni
63,8
44,3
16,2
7,0
21,1

Tabela 5. Stosowanie substancji psychoaktywnych według płci [6].
Środki poOpiaty
Halucynogeny Leki uspobudzające
Substancje
(heroina, (marihuanna,
kajające
i
(kokaina,
psychoaktywne
opium)
LSD, grzybki) nasenne
amfetamina)
K
M
K M K
M
K
M
kiedyś próbo33,
32,
6,
82,3
52,2
19,1 7,5
wałem
8
8
0
zażywam od1,5
6,0
1,5
3,0
kąd studiuje
w czasie ostat2,9
4,5
11,8
9,0
4,4
niego roku
w czasie ostat1,5
2,9
6,0
1,5
1,5
niego miesiąca
regularnie, co
1,5
7,5
1,5
tydzień
Razem
36,
41,
6,
80,7
97,0
26,5 13,5
7
8
0

Jeśli chodzi o częstość przyjmowania nikotyny to w zależności
od płci mężczyźni palą od 10-13% więcej, ale też i częściej (Tabela
4). Analizując tabelę dotyczącą spożywania alkoholu widać, że męż-
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czyźni piją więcej i częściej w okresie czasu do tygodnia, jednakże
statystyki te też są uwarunkowane rodzajem spożywanego alkoholu.
Widać, że mężczyźni bardziej preferują piwo i wódkę aniżeli wino i
inne alkohole. Jeśli chodzi o inne substancje psychoaktywne to z
tabeli 5 wynika, że mężczyźni preferują głównie środki pobudzające
tj. kokaina i amfetamina oraz opiaty tj. opium, heroina. Kobiety z
kolei wolą substancje halucynogenne tj. marihuanna i LSD oraz leki
nasenne i uspokajające.
Ze względu na fakt, że wśród używek dominują papierosy
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) (2002) przeprowadziła badania wśród dorosłych i młodzieży z różnych krajów pod kątem częstości palenia papierosów [1].
Tabela 6. Rozpowszechnienie
młodych ludzi w różnych krajach [1].
Roczna
konKraj
sumpcja papierosów na mieszkańca
Argentyna
1495
Boliwia
274
Chile
1202
Chiny
1791
Gana
161
Indonezja
1742
Kenia
200
Meksyk
754
Nepal
619
Peru
1849
Polska
2061
Singapur
1230
Sri Lanka
374
USA
2255

palenia papierosów przez dorosłych i
Rozpowszechnienie palenia (%)
Dorośli
Młodzi
K
M
K
M
34,4
18,1
18,3
4,2
3,5
3,7
31,9
18,4
29,0
15,7
25,0
3,1
1,7
21,5

46,8
42,7
26,0
66,9
28,4
59,0
66,8
51,2
48,0
41,5
44,0
26,9
25,7
25,7

30,0
22,0
43,4
7,0
17,3
5,3
10,0
16,0
6,0
15,0
20,0
7,5
5,8
24,2

25,7
31,0
34,0
14,0
16,2
38,0
16,0
27,9
12,0
22,0
29,0
10,5
13,7
27,5

Jak widać z tabeli 6 największe spożycie tytoniu jest odpowiednio w krajach: USA – odpowiednio 2255 papierosów na jednego mieszkańca, Polsce - 2061 papierosów na jednego mieszkańca, Peru - 1849
papierosów na jednego mieszkańca oraz w Chinach i Indonezji, odpowiednio 1791 i 1742 papierosów na jednego mieszkańca.
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Inne badania przeprowadzone także przez WHO (1998 2001), miały na celu oszacowanie rocznej globalnej częstości przyjmowania środków nielegalnych na dany rok [1]. Jak wykazały badania (Tabela 7), największy odsetek ludności ogółem na świecie oraz
odsetek ludności do 15 roku życia spożywa produkty konopii indyjskich, a liczba osób je spożywających sięga 147,4 mln. Najmniejszą
popularnością cieszy się ekstazy, którą przyjmuje jedynie około 7
mln użytkowników.

Ekstazy

Kokaina

Opiaty

Heroina

Liczba użytkowników
(mln)
Odsetek ludności świata
(%)
Odsetek ludności w wieku
15 lat i pow.
(%)

Amfetamina

Wszystkie
nielegalne
narkotyki

Konopie indyjskie

Tabela 7. Roczna globalna częstość przyjmowania środków nielegalnych w latach 1998-2001 rok [1].

185,0

147,4

33,4

7,0

13,4

12,9

9,20

3,1

2,5

0,6

0,1

0,2

0,2

0,15

4,3

3,5

0,8

0,2

0,3

0,3

0,22

Ciekawe, pod kątem oceny wg ankietowanych dostępności
substancji psychoaktywnych badania prowadził w województwie
zachodniopomorskim w 2010 roku Sierosławski [2]. Jak widać z
Tabeli 8 według ankietowanych bardzo łatwe do zdobycia, a wręcz
proste, są dopalacze oraz leki uspokajające i nasenne, najtrudniej zaś
pozyskać heroinę i kokainę. Duża część ankietowanych nie miała
zdania na temat możliwości pozyskania tychże substancji.
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Tabela 8. Ocena dostępności substancji psychoaktywnych w % [2].
Substancja
Niemożliwe Bardzo Dosyć Dosyć Bardzo Nie
trudne
trudne łatwe
Łatwe
wiem
Leki uspokaja- 25,3
13,8
20,5
13,3
16,5
10,6
jące i nasenne
Marihuana
33,4
9,2
12,9
14,8
8,1
21,6
LSD
42,3
9,3
7,0
4,9
0,8
35,7
Grzyby halu- 43,9
10,6
6,1
3,4
1,2
34,9
cynogenne
Amfetamina
43,8
10,4
6,4
5,1
1,5
32,9
Ekstazy
44,1
10,4
6,5
4,4
1,3
33,3
Kokaina
9,8
3,8
2,5
0,3
35,4
48,2
Heroina
9,4
3,1
2,1
0,5
35,0
50,0
Dopalacze
34,4
8,6
6,9
8,1
29,9
12,1

Podsumowanie
Podsumowując, bez względu na rodzaj, każda z substancji psychoaktywnych wpływa po dłuższym, lub krótszym czasie przyjmowania
negatywnie na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Zmiany behawioralne oraz somatyczne mogą być nieodwracalne, a odstawienie wiąże
się niejednokrotnie z pojawieniem się zespołu abstynencyjnego. O ile w
początkowym stadium uzależnienia, przyjmowanie ich działa w sposób
odbierany przez człowieka jako przyjemny, bądź korzystny, to jednak
długotrwałe ich stosowanie znacznie zaburza funkcjonowanie głównie
centralnego układu nerwowego, prowadzi do uzależnienia, a nawet
śmierci. Dołożenie wszelkich starań tj. informowanie o niebezpieczeństwie i edukacja na temat długotrwałych skutków zażywania substancji
psychoaktywnych jest niezbędne. Ponad to wprowadzenie działań mających na celu pomoc osobom uzależnionym oraz ich rodzinom jest nieodzownym elementem terapii i walki z uzależnieniem. Ze względu na
popularność substancji psychoaktywnych oraz bardzo pobłażliwe traktowanie przez osoby młode skutków ich przyjmowania jest to temat
niezwykle ważny nad którym warto się pochylić i szerzej zastanowić.
Streszczenie:
Substancje psychoaktywne obejmują wiele grup związków,
które nie tylko niekorzystnie wpływają na zdrowie człowieka, ale
również mogą prowadzić do uzależnienia, a niekiedy w konsekwen-
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cji tego do śmierci. Substancje te działają na ośrodkowy układ nerwowy, zaburzając funkcjonowanie niemalże całego organizmu. Niniejsza praca ma na celu przybliżenie pojęcia „substancji psychoaktywnych”, ich podziału, jak również przyczyn z jakich człowiek po
nie sięga. Zestawiono w niej również badania ankietowe, przeprowadzone przez badaczy nt. popularności, dostępności i częstości przyjmowania różnego rodzaju używek.
Słowa kluczowe: substancje psychoaktywne, podział, skutki
spożywania
Summary:
Psychoactive substances - classification, characteristics and
consequences of using
Psychoactive substances include many groups of compounds
that not only adversely affect human health, but can also lead to addiction and sometimes to death. These substances act on the central
nervous system by disturbing the major functions of the whole organism. The main objective of this work was to introduce the definition of "psychoactive substances", their division, and explain the
reasons why people take them. It also includes questionnaire surveys
about their popularity, availability and frequency of use of various
stimulants.
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Status prawny prywatnych firm wojskowych a zaangażowanie
we współczesne konflikty zbrojne - komercjalizacja wojny?
Wstęp
W ostatnich latach w związku z konfliktem zarówno w Iraku,
jak i Afganistanie oraz podczas działań w Donbasie, czy Syrii pojawiła się kwestia związana z posługiwaniem się przez strony jednostkami bojowymi, które zostały wynajęte. Tego typu działalnością
zajmują się prywatne firmy wojskowe (ang. Private Military Companies, dalej: PMC). Tego typu zjawiska stanowią współczesną formę najemnictwa, które występuje odkąd tylko państwa zaczęły ze
sobą walczyć. PMC w swojej ofercie mają zakres działań zbliżony
do czynności wykonywanych przez wojsko. Obejmują takie usługi
jak na przykład udostępnianie uzbrojonych jednostek, zapewnienie
ochrony określonym osobom, bądź obiektom, przeprowadzanie
konwojów, organizowanie szkoleń, czy konsultacje w związku z
prowadzonymi działaniami1. W 2013 r. specjalny zespół powołany
przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (dalej: ONZ) dokonał
oceny wartości rynku PMC wskazując, że wynosi on około 200 mld
dolarów z tendencją wzrostową 7,4% każdego kolejnego roku2. Według szacunków, usługi oferowane przez PMC są o około 60% tańsze niż analogiczne usługi świadczone przez armię amerykańską,
żołnierzy NATO lub ONZ3. Największym „graczem” na rynku PMC
jest Academia, wcześniej znana jako Blackwater, czy Xe Services, z
której usług korzystały władze USA podczas konfliktu w Iraku.
Głównym konkurentem Academi jest firma Dyn Corp, której, jak
1

International Committee of the Red Cross, International humanitarian
law and private military/security companies – FAQ,
https://www.icrc.org/en/document/ihl-and-private-military-securitycompanies-faq [dostęp: 03.04.2017].
2
P. Woźniak, ONZ ostrzega przed Prywatnymi Firmami Wojskowymi,
https://www.wprost.pl/424924/ONZ-ostrzega-przed-Prywatnymi-FirmamiWojskowymi [dostęp: 03.04.2017].
3
A. Gwiazda, Prywatne wojsko, „Wiedza i Życie” 2014, nr 4, s. 32-35.
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szacuje się, roczny dochód wynosi około 3,4 mld dolarów. Warto
zauważyć, że w Afganistanie w 2013 r. zatrudnionych było ponad 30
tys. osób należących do personelu PCM. Ponadto po ograniczeniu sił
NATO w 2014 r. w Afganistanie, liczba żołnierzy najemnych w tym
kraju znacznie wzrosła. ONZ opublikował także raporty, w których
wskazane zostało, że w Somalii występuje wiele PMC, które mają
doniosły wpływ na funkcjonowanie tego upadłego państwa4.
Prywatna firma wojskowa
Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Carlosa Ortiza prywatna firma wojskowa (PMC) jest to „utworzone na podstawie prawa, ponadnarodowe, komercyjne przedsiębiorstwo, oferujące usługi,
które zakładają możliwość użycia siły w systematyczny sposób i
poprzez zastosowanie środków militarnych i/lub przekazanie lub
wzmocnienie tej możliwości klientom”5. Jest to definicja o dość szerokim zakresie, gdyż można zakwalifikować w jej ramy firmy
świadczące usługi typowo wojskowe, jak również przedsiębiorstwa,
które oferują wsparcie logistyczne, doradztwo wojskowe, przeprowadzanie szkoleń, czy organizowanie treningów. Na podstawie wykładni zaproponowanych w doktrynie definicji PMC można wywieść
dwa podstawowe elementy, a mianowicie możliwość utworzenia
owych firm w sposób legalny w danym państwie oraz wskazanie
celu działalności, jakim jest chęć osiągnięcia zysku. Wskazać należy,
iż w doktrynie oprócz sformułowania private military companies
występują także takie określenia na tego typu działalność, jak: private security companies, private military firms oraz private military
contractors, co dosłownie oznacza prywatnych, militarnych zleceniobiorców6.
4

J. Stupart, Somalia’s PMCs: What’s the big deal?,
http://www.africanscene.co.za/2012/07/somalias-pmcs-whats-the-big-deal/
[dostęp: 03.04.2017].
5
C. Ortiz, The Private Military Company: An Entityat the Center of
Overlapping Spheres of Commercial Activity and Responsibility [w:] T.
Jäger, G. Kümmel, Private Military and Security Companies: Chance,
Problems, Pitfalls and Prospects, Wiesbaden 2007, s. 60.
6
A. Garnuszek, Prywatne firmy wojskowe – w stronę komercjalizacji
wojny [w:] A. Garnuszek, R. Baranowski, Współczesne wyzwania dla mię-

563

Pomimo, że społeczność międzynarodowa oraz ustawodawstwa wewnętrzne poszczególnych państw na ogół negatywnie odnoszą się do zjawiska najemnej służby wojskowej, to nie udało się wypracować kompleksowych regulacji, które byłyby w stanie określić
w pełni status międzynarodowy PMC. Wiele osób zajmujących się
badaniem owych zjawiskami często wskazuje, że pracownicy firm są
współczesnymi najemnikami. Określenie, czy współczesne PMC
stanowią formę najemnictwa jest utrudnione również ze względu na
fakt, iż w ramach toczącej się debaty na arenie międzynarodowej nie
udało się wypracować precyzyjnej, jednolitej definicji charakteryzującej to zjawisko. Internetowa Encyclopedia Britannica za najemnika
uważa wynajętego (hired) zawodowego żołnierza, który walczy dla
jakiegokolwiek państwa lub narodu bez względu na interesy czy
kwestie polityczne7. Natomiast w Słowniku współczesnego języka
polskiego zostało stwierdzone, iż najemnik jest to osoba (zwykle
żołnierz) służąca za pieniądze w obcym wojsku lub formacjach
zbrojnych8. Nie ulega wątpliwości, że PMC pozyskują osoby, które
służyły w wojsku, policji, czy innych jednostkach i następnie wykorzystuje ich umiejętności związane z wojskowością. Także osoby,
które są zatrudnione w takich organizacjach wykonują określone
usługi dla uzyskania korzyści majątkowych9. Aby określić, czy wyżej wskazane przesłanki zakwalifikują określone osoby jako najemników, należy odnieść się do aktów wypracowanych w ramach prawa międzynarodowego publicznego. W art. 47 ust. 2 I. protokołu
dodatkowego do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczących ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych10
dzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, Warszawa
2012, s. 4.
7
Encyclopedia Britannica Online:
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/375662/mercenary [dostęp:
03.04.2017].
8
B. Dunaj, Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1995, s. 559.
9
A. Wojciechowski, Prywatne firmy wojskowe a międzynarodowa
ochrona praw człowieka – stan obecny i perspektywy, Warszawa 2014, s. 4.
10
Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r.,
dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych Genewa,
8 czerwca 1977 r. (Dz. U. z 1992 r., nr 41, poz. 175, załącznik).

564

(dalej: PD) została zawarta definicja legalna najemnika, która stanowi, iż jest to „każda osoba, która:
a) została specjalnie zwerbowana w kraju lub za granicą do
walki w konflikcie zbrojnym;
b) rzeczywiście bierze bezpośredni udział w działaniach
zbrojnych;
c) bierze udział w działaniach zbrojnych głównie w celu uzyskania korzyści osobistej i otrzymała od strony konfliktu lub w jej
imieniu obietnicę wynagrodzenia materialnego wyraźnie wyższego
od tego, które jest przyrzeczone lub wypłacane kombatantom mającym podobny stopień i sprawującym podobną funkcję w siłach
zbrojnych tej strony;
d) nie jest obywatelem strony konfliktu ani stałym mieszkańcem terytorium kontrolowanego przez stronę konfliktu;
e) nie jest członkiem sił zbrojnych strony konfliktu;
f) nie została wysłana przez państwo inne niż strona konfliktu
w misji urzędowej jako członek sił zbrojnych tego państwa.
Na podstawie PD strona wojująca może odmówić przyznania
najemnikowi przyznania statusu kombatanta, jak również jeńca wojennego. Wynika to z nieobjęcia najemników ochrona zapewnioną w
III Konwencji Genewskiej z 1949 r. Nie polega to na wyjęciu spod
prawa określonej grupy ludzi. Wobec osoby, która zostaje zakwalifikowana jako najemnik ograniczaniu ulega ochrona zagwarantowana
przez międzynarodowe prawo humanitarne11.
Zaproponowana definicja na gruncie PD jest krytykowana
przez znawców prawa międzynarodowego ze względu na występujące sprzeczności. Na przykład status braku uznania za kombatanta
powoduje, że przyznany zostaje najemnikom statusu ludności cywilnej, co wiąże się z zagwarantowaniem szczególnej ochrony prawnej,
co z pewnością nie było celem autorów PD. Nie została także przewidziana jakakolwiek szczególna sankcja taka jak nałożenie określonej odpowiedzialności karnej wobec najemników i osób zajmujących
się werbowaniem. Zauważyć należy, że w świetle powyższej defini11

L. Cameron, Private military companies and their status under international humanitarian law, „International Review of the Red Cross” 2006,
vol. 88, nr 863, s. 579.

565

cji większość pracowników PMC nie zostanie zakwalifikowanych
jako najemnicy, gdyż niespełnienie jednego z warunków uniemożliwia to. Definicja jest zbyt wąska i nieadekwatna do dynamicznie
rozwijających się zjawisk w tym sektorze12. Wprowadzenie precyzyjnych przepisów w zakresie umowy międzynarodowej, która zostałaby przyjęta przez państwa wchodzące w skład Stałych Członków Rady Bezpieczeństwa spowodowałoby oddziaływanie na krajowe systemy prawne oraz unifikację przepisów eliminujących najemnictwo na świecie13. Identyczna definicja co w PD występuje w
konwencji z 1977 r. o eliminacji najemników w Afryce14, która zawarta została w ramach Organizacji Jedności Afrykańskiej.
Analogiczna sytuacja występuje w konwencji ONZ z 1989 r. o
zwalczaniu rekrutacji, wykorzystania, finansowania i szkolenia najemników15, w której w art. 1 została zawarta definicja najemnika, za
wyjątkiem wymogu bezpośredniego udziału w konflikcie zbrojnym.
Dodane zostało, iż jest to osoba, która „w jakiejkolwiek innej sytuacji
została specjalnie zwerbowana w kraju lub za granicą w celu wzięcia
udziału w zbiorowym akcie przemocy mającym na celu obalenie
rządu lub w inny sposób naruszenie porządku konstytucyjnego w
państwie albo naruszenie integralności terytorialnej państwa”.
Warto zauważyć, że pomimo uniwersalnego charakteru, konwencja jest nieefektywnym instrumentem mającym na celu przeciwdziałanie najemnictwu ze względu na fakt, iż nie została ratyfikowana przez Stałych Członków Rady Bezpieczeństwa oraz jej uregulo-

12

K. Dobrzeniecki, Antropoarchiczna krytyka prywatyzacji konfliktów
zbrojnych – aspekty prawne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, zeszyt 1, s. 116.
13
E. Greppi, The evolution of individual criminal responsibility under
international law, „International Review of the Red Cross” 1999, nr 835, s.
531-553.
14
OAU Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa.
Libreville, 3rd July 1977.
15
International Convention against the Recruitment, Use, Financing
and Training of Mercenaries [w:] M. Flemming, Międzynarodowe prawo
humanitarne konfliktów zbrojnych, Warszawa 2013, s. 86 – 90.
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wania nie został poddane jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału
Karnego16. Polska podpisała ją, ale jej nie ratyfikowała.
Wobec braku inicjatywy państw w zakresie stworzenia uregulowań przeciwdziałających najemnictwu w postaci umów międzynarodowych, podejmowane są próby znalezienia norm prawa zwyczajowego. W ramach ONZ wyznaczony został Specjalny Sprawozdawca do spraw Najemników, którego zadaniem było wyszukanie prawa
zwyczajowego, które spowodowałoby podważenie legalności występowania PMC. Problemem stał się jednak fakt, że nie istnieje powszechny zakaz tworzenia i uczestnictwa w wojsku najemnym, ze
względu na powszechną praktykę i przyzwolenie państw korzystających z tego rodzaju usług17.
Międzynarodowe prawo humanitarne
Status osób zatrudnionych przez PMC w trakcie konfliktów
zbrojnych zależy w dużej mierze od międzynarodowego prawa humanitarnego. Praktyka państw nie przejawia się jednak restrykcyjnym podejściem do owego zjawiska. Jak zauważa, specjalny sprawozdawca wchodzący w skład Komisji Praw Człowieka Narodów
Zjednoczonych Enrique Bernales Ballesteros – w ramach rezolucji,
które zostały przyjęte przez ONZ najemnikiem jest osoba, która popełnia akty przemocy skierowane przeciwko prawu ludności do samookreślenia i ingerująca w konstytucyjny porządek w państwie lub
jego integralność terytorialną w celu uzyskania korzyści osobistych18. Według Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża,
status prywatnych firm wojskowych jako takich nie jest regulowany

16

K. Fallah, Corporateactors: the legal status of mercenaries in armedconflict, „International Review of the Red Cross” 2006, vol. 88, nr 863, s.
609 – 610.
17
S. Gołębiowski, Status prawny Francuskiej Legii Cudzoziemskiej,
„Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2013, nr 3, s. 18 – 19.
18
E. B. Ballesteros, Report on the question of the use of mercenaries as
a means of violating humanrights and impeding the exercise of the right of
peoples
to
self
determination,
s.
27-28
http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/G98/102/97/PDF/G9810297.pdf?OpenElement [dostęp: 03.04.2017].
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przez międzynarodowe prawo humanitarne19. W każdym wypadku
działania poszczególnych PMC należy traktować indywidualnie. Nie
ulega wątpliwości, że musi taka organizacja respektować międzynarodowe prawo humanitarne i może ponosić odpowiedzialność karną
za wszelkie naruszenia, które popełni. Co do zasady, status każdego
pracownika będzie zależeć od rodzaju podejmowanych przez niego
działań w trakcie konfliktu zbrojnego20. Skoro wszystkie państwa są
odpowiedzialne za przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego to zgodnie z argumentum a minori ad maius również PMC.
Państwa, na których terytorium PMC są założone lub prowadzone są
zobligowane, aby wpływać na ich zachowanie poprzez właściwe
prawo krajowe. W piśmiennictwie wskazuje się, że jedną z możliwości, ażeby określone państwo mogło sprawować pełną kontrolę i
nadzór, mogłoby być ukształtowanie systemu licencjonowania. Pozwoliłoby to na określenie, które usługi mogą lub nie mogą być
przeprowadzane przez PMC lub ich personel.
Zauważyć należy, iż kompleksowe uregulowanie statusu PMC
spowodowałoby, że organizacje tego typu mogłyby być wykorzystywane przez misje humanitarne i pokojowe. Misje te obejmują
szerokie spektrum działań, począwszy od zabezpieczenia pokoju
poprzez działania rozjemcze, kontrolne, misje szkoleniowe etc. Mając na uwadze chociażby okrutnie działania w Rwandzie, gdzie ekstremiści Hutu dokonali ludobójstwa na osobach pochodzenia Tutsi
obrazuje, że każdy dzień zwłoki w podjęciu działań przez społeczność międzynarodową powodował zwielokrotnienie liczby ofiar (w
Rwandzie szacuje się, że w ciągu około 100 dni zginęło od 800 tys.
do nawet 1.100 tys. osób)21. Gdyby organizacje humanitarne mogły
19

International Committee of the Red Cross, Contemporary challenges
to IHL – Privatization of War, http://www.icrc.org/eng/war-andlaw/contemporary-challenges-for-ihl/privatizationwar/overviewprivatization.htm [dostęp: 03.04.2017].
20
E. C. Gillard, Bussinessgoes to war: private military/security companies and international humanitarian law, „International Review of the Red
Cross” 2006, vol. 88, nr 863.
21
M. Staniul, Zabili milion osób w 100 dni,
http://konflikty.wp.pl/kat,1020225,page,4,title,Zabili-milion-osob-w-100dni,wid,11335457,wiadomosc.html [dostęp: 03.04.2017].
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korzystać z usług PMC wszelkie działania przeciwdziałające tego
typu zjawiskom byłby przeprowadzane znacznie szybciej, przez bardzo dobrze przygotowane jednostki i tańszym kosztem (aniżeli koszt
wykorzystania regularnej armii konkretnego państwa).
Rozwój PMC
Państwem, w którym najlepiej jest rozwinięty sektor PMC są
Stany Zjednoczone. W Arms Export Control Act z 1968 r. usługi w
zakresie bezpieczeństwa traktowane są w sposób zbliżony do eksportu
towarów. Ściśle zostało określone dla kogo takie usługi mogą być
świadczone, choć rząd nie ingeruje w sposób ich świadczenia. Głównym wymogiem jest uzyskanie licencji od Departamentu Stanu USA,
która umożliwia PMC eksport swoich usług. Eskalacja w zakresie korzystania z tego typu usług i powstanie dużej ilości nowych PMC miała
miejsce w trakcie okupacji Iraku. Wartość umów, które zostały zawarte
w ramach owego konfliktu zbrojnego przez brytyjskie prywatne firmy
wojskowe wyniosła ponad 530 milionów dolarów w 2003 r., natomiast
w 2004 r. do PMC wpłynęło 30 miliardów dolarów. Szacuje się, że w
Iraku zatrudnionych było ponad 48 tysięcy osób wchodzących w skład
PMC. Przyjmuje się, iż przychód PMC na całym świecie w 2004 r.
wyniósł ok. 100 miliardów dolarów22.
Korzystanie z tego typu usług jest korzystne dla rządów państw,
gdyż pozwala ominąć ograniczania związane z prawem zarówno krajowym, jak i międzynarodowym, głównie w zakresie użycia sił zbrojnych za granicą. Postępowania przez państwa w taki sposób powoduje, że nie można im przypisać statusu agresora. Ponadto interwencja,
bądź obecność wojsk podyktowana chęcią zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom, często wykonującym pracę poza granicami
kraju, w którym istnieje bezpośrednie zagrożenie dla ich życia i zdrowia w większości przypadków przez społeczność międzynarodową
będzie uznana za niedopuszczalną23. Wykorzystanie PMC pozwala
uniknąć wszelkich niedogodności w tym zakresie. W tak umiejętny
22

F. Mathieu, N. Dearden, Corporate Mercenaries – the threat of private military and security companies, Londyn 2006, s. 2.
23
Ł. Szozda, Prywatne firmy wojskowe, „Bezpieczeństwo Narodowe”
2006, nr 2, s. 209.
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sposób działała Federacja Rosyjska, która wynajęła najemników, którzy następnie wpłynęli na włączenie Krymu do państwa rosyjskiego.
Należy zauważyć, iż ważnym argumentem przemawiającym za możliwością korzystania z usług PMC jest chęć uniknięcia przez rządy
politycznej odpowiedzialności za ewentualną śmierć własnych żołnierzy. Kluczową rolę odgrywa także kwestia związana z finansowaniem
tego typu działań. Za pomocą prowadzenia w odpowiedni sposób
księgowości w danym państwie można zwiększyć finansowanie
obronności. W przypadku USA wydatki ponoszone na usługi prywatnych firm wojskowych wynoszą blisko 70% środków przeznaczonych
na obronność24.
Ponadto z usług oferowanych przez PMC korzystają także
podmioty prywatne tj. De Beers, Texaco, Chevron-Schlumberger,
British Gas, Amoco, Exxon, Mobil, Ranger Oil, BP, American Airlines and Shell. Wiele kontrowersji wzbudziło działanie kolumbijskiego kartelu z Meddelin, którym kierował Pablo Escobar, który wynajmował personel PMC z Izraela i Wielkiej Brytanii, ażeby szkolić „żołnierzy” grupy narkotykowej. Wyszkolone w ten sposób jednostki były
później wykorzystywane do walk z wojskiem i policją Kolumbii25.
Działalność PMC pozwala także państwom na obchodzenie różnego
rodzaju przeszkód prawnych. Na przykład w 1991 r. ONZ nałożyła
embargo w postaci zakazu sprzedaży broni oraz szkolenia którejkolwiek ze stron konfliktu w byłej Jugosławii. Amerykanie obeszli jednak
embargo wynajmując firmę MPRI26. Z tego rodzajów usług korzystają
również rządy tzw. państw upadłych, które w taki sposób rekompensują swoje braki w aparacie bezpieczeństwa27. Dotyczy to w dużej mierze państw afrykańskich. Na uwagę zasługuje również fakt, iż zwolennicy PMC domagają się, by personel prywatnych firm wojskowych
zastąpiły zazwyczaj niewydolne międzynarodowe siły zbrojne, które
wykorzystywane są w operacjach humanitarnych. Nie ulega wątpliwo24

M. Wawrzyniak, Prywatyzacja sektora bezpieczeństwa militarnego,
„De Securitate et Defensione O Bezpieczeństwie i Obronności” 2016, nr 1
(2), s. 172.
25
F. Mathieu, N. Dearden, op. cit., s. 9.
26
A. Garnuszek, op. cit., s. 7.
27
R. Uesseler, Wojna jako usługa: jak prywatne firmy wojskowe niszczą
demokrację, Warszawa 2008, s. 83.
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ści, że państwa mają świadomość tego, iż ONZ i jej siły pokojowe są
całkowicie nieskuteczne, natomiast rozwinięte państwa, które posiadają dobrze wyszkolone, mobilne armie nie są zainteresowane pomocą, a
kraje biedniejsze wysyłają swe wojska, które uczestniczą w konfliktach zbrojnych niezwiązanych z ich krajem tylko i wyłącznie dla pieniędzy – nie występuje pełne zaangażowanie się28.
Federacja Rosyjska wzorując się na standardach wypracowanych w zakresie podejścia do PMC na Stanach Zjednoczonych w
2007 r. zaakceptowała ustawę zaproponowaną przez grupę deputowanych, która zezwalałby operatorom sieci tranzytowych i dystrybucji gazu oraz ropy (Gazprom i Transnieft) na utworzenie własnych
formacji zbrojnych, których celem byłaby ochrona infrastruktury
strategicznej. Projekt zakłada nie tylko uregulowanie zadań jakie
mogłyby wykonywać takie firmy, ale także rozszerzenia gamy broni,
uzbrojenia i wyposażenia o charakterze wojskowym, jakie byłyby
dla nich dostępne29. Wskazuje się także, że otrzymają owe jednostki
takie uprawnienia jak: możliwość rewidowania ludzi oraz pojazdów,
co stanowi naruszenie podstawowych prawa zagwarantowanych w
państwie30.
Podsumowanie
Wykorzystanie najemników w wojnach znane jest w historii
od czasów starożytnych. Współczesne zjawisko „najemnictwa” to
głównie profesjonalnie zarządzane przedsiębiorstwa, które zatrudniają doświadczonych i doskonale wyszkolonych byłych żołnierzy,
policjantów oraz ekspertów w zakresie bezpieczeństwa i wywiadu.
Branża usług oferowanych przez PMC przynosi tym organizacjom
ogromne zyski, które sięgają miliardów dolarów. Ponadnarodowe
przedsiębiorstwa militarne, zaczynają powoli wypierać narodowe
28

J. Piątek, Prywatne firmy wojskowe – nowy charakter prowadzenia
wojen w świecie globalnym, „Kultura – Historia – Globalizacja” 2010, nr 8,
s. 127 – 128.
29
J. Sabak, W Rosji powstają prywatne armie,
http://www.defence24.com/101283,w-rosji-powstaja-prywatne-armie [dostęp: 03.04.2017].
30
P. Grudka, Rosja: Prywatne armie oligarchów, www.lewica.pl [dostęp: 03.04.2017].
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siły zbrojne. PMC dzięki swoim zasobom są w stanie obalać rządy
małych państw (np. afrykańskich), przejmować władzę oraz wpływać na wybory głów państw za odpowiednie wynagrodzenie. Coraz
większa liczba zatrudnianych prywatnych wojskowych zleceniobiorców, jak również wielomilionowe kontrakty zawierane między PMC
a państwami, czy prywatnymi spółkami wykazują tendencję, iż
współcześnie zmierzamy w stronę prywatyzacji wojny.
Streszczenie:
Artykuł stanowi omówienie podstawowych zasad działania
prywatnych firm wojskowych w odniesieniu do najemnictwa.
Współczesne najemnictwo to profesjonalnie zarządzane przedsiębiorstwa militarne, które zatrudniają doświadczonych oraz doskonale
wyszkolonych żołnierzy, policjantów oraz przedstawicieli innych
grup związanych z działaniami operacyjnymi. Autor w publikacji
dokonuje charakterystyki zjawiska. Omówione zostają przesłanki
przemawiające za możliwością korzystania z usług prywatnych firm
wojskowych, jak również negatywne aspekty związane z tym zjawiskiem. Zaprezentowane zostają definicje wypracowane w doktrynie.
W publikacji omówione zostają międzynarodowe konwencje związane z przeciwdziałaniem najemnictwu, jak również dokonana zostaje analiza w zakresie ustalenia statusu prawnego tych organizacji. W
publikacji zaprezentowane zostają także kwestie związane z dalszym
rozwojem tego typu organizacji. Autor dokonuje także omówienia
prywatnych firm wojskowych w kontekście międzynarodowego
prawa humanitarnego.
Słowa kluczowe: najemnictwo, prawo międzynarodowe, konflikt zbrojny, PMC, wojna
Summary:
The legal status of private military firms and their in volvement in contemporary ar medconflicts - commercialization of war?
This article provides an overview of the basic principles of
private military operations in relation to mercilessness. Modern
mercantilisation is a professionally managed military company that
employs experienced and well-trained soldiers, police officers and
other operational groups. The author in the publication characterizes
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the phenomenon. The reasons for the possibility of using private
military services as well as negative aspects related to this
phenomenon are discussed. The definitions developed in the doctrine
are presented. The publication discusses international conventions
dealing with counterfeiting, as well as analyzes the scope of
establishing the legal status of these organizations. The publication
also presents issues related to further development of this type of
organization. The author also discusses private military companies in
the context of international humanitarian law.
Keywords: mercenary, international law, armedconflict,
PMC, war
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Adrian Poparda
,,Gdzie dłoń nie utrudzona okrutnym żelazem
gdzie granica wita tylko drogowskazem. " ?
Antoni Słonimski

Uwagi o nielegalnej migracji na południowym odcinku
granicy Polski
Wstęp
Straż Graniczna wykonuje swoje ustawowe zadania1 w nierozłącznej triadzie: zwalczanie nielegalnej migracji obok ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego stanowi jedno z głównych zadań Straży Granicznej. Kontrola kto, w jakim celu i jak długo
i na jakich zasadach może przebywać na terytorium państwa stanowi
o jego suwerenności i zwierzchnictwie terytorialnym2. Już w artykule 5 Konstytucji Rzeczypospolitej3 czytamy, że Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium
[...]. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej4 z 2014 r. uważa za jeden z celów strategicznych w dziedzinie
bezpieczeństwa miedzy innymi ochronę granic Polski stanowiących
zewnętrza granicę Unii Europejskiej. Straż Graniczna plasuje się w
podsystemie wykonawczym systemu bezpieczeństwa narodowego.
1

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U.
1990 Nr 78 poz. 462 z późn. zm.). W artykule 1 czytamy, że : Straż Graniczna jest jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do
ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji. Użyte w niniejszej pracy określenie trzech podstawowych zadań SG nie jest więc precyzyjne.
2
Zob.: System Ochrony Granicy Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.
Stan obecny i prognozy na przyszłość, B. Wiśniewski, R. Jakubczak (red.),
wydaw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2015, s. 9.
3
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.
1997 nr 78 poz. 483 z óźń. zm.).
4
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, źródło: https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/sbn_rp_2014.pdf, dostęp z dnia
12.03.2017 r.
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SG stanowi część sił i środków przewidzianych do realizacji zadań z
obszaru bezpieczeństwa państwa. Podsystem ten dzieli się na podsystemy operacyjne - obronne i ochronne. Potencjał obronny Polski
to przede wszystkim Siły Zbrojne. Potencjał ochronny państwa jest
natomiast dość zróżnicowany i obejmuje: wymiar sprawiedliwości,
służby specjalne, państwowe służby, straże i inspekcje, Straż Graniczą i Służbę Celną a także podmioty sektora prywatnego, służby
ratownicze. W ujęciu SBN RP działania ochronne stanowią istotny
element zapewniający utrzymanie ładu i porządku konstytucyjnego
państwa, jego stabilności, zasobów materialnych (indywidualnych i
zbiorowych). Strategia wymienia też utrzymanie bezpieczeństwa i
porządku publicznego na właściwym poziomie, poprzez skuteczne
wykrywanie ich naruszeń porządku prawnego, i chociaż SBN uznaje
Policję za służbę szczególnie predestynowaną do zapewnienia porządku publicznego, SG w swojej właściwości również stanowi
istotne ogniwo w przeciwdziałaniu rożnego typu naruszeniom porządku i bezpieczeństwa. W rozdziale IV tejże strategii czytamy, iż
wzrasta znaczenie transgranicznego wymiaru bezpieczeństwa. Wymaga to doskonalenia i rozwijania systemu zarządzania granicą.
Ponadto, duży nacisk kładzie się na prognozowane zmiany charakteru samej Straży Granicznej w kierunku służby graniczno - migracyjnej a nie tylko formacji wykorzystywanej wyłącznie do ochrony
samej granicy państwa. Takie zmiany wymuszane są zmieniającą się
sytuacją geopolityczną na kontynencie Europejskim.
Przystąpienie Polski do wspólnoty Unii Europejskiej i podpisanie traktatu z Schengen to główne przykłady takich zmian. Według
Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej5 polskie służby graniczne stały się istotnym ogniwem europejskiej wspólnej strategii ochrony granic, wpływając swoimi działaniami nie tylko na bezpieczeństwo Polski ale też całej wspólnoty.
Biała Księga Bezpieczeństwa nakreśla też potrzebę intensyfikacji
działań zmierzających nie tylko do ochrony samej granicy ale też do
rozwijania działań wewnątrz kraju.
5

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej,
źródło:
https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/Biala_Ksiega_inter_mm.pdf,
dostęp z dnia 12.03.2017 r.
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Wymienione we wstępie dokumenty strategiczne stanowią o
kierunkach działania organów państwa i kształcie jego polityki bezpieczeństwa. Patrząc na bezpieczeństwo przez pryzmat zmieniającego się otoczenia geopolitycznego Polski i realizację przez nasz kraj
zobowiązań wynikających z przyjęcia do Unii Europejskiej i strefy
Schengen, w tym zwalczania nielegalnej migracji, poszczególne
państwa członkowskie stały się elementem wzajemnej, wielkiej sieci
zależności i układanki bezpieczeństwa, w której każdy z podmiotów
odpowiada nie tylko za bezpieczeństwo własne ale i całej wspólnoty.
Nielegalna migracja a południowa granica
Mówiąc o nielegalnej migracji na południowej granicy Polski
należy przede wszystkim zdefiniować dwa podstawowe pojęcianielegalnej migracji i sprecyzować pojęcie południowej granicy RP.
W ujęciu słownikowym migracja to masowe przemieszczanie się
ludności, zwykle w poszukiwaniu lepszych warunków życia6.
Nielegalna migracja w ujęciu prawym wiąże się z nieposzanowaniem porządku prawnego danego państwa regulującego kwestie
prawa wjazdu i pobytu na jego terytorium osób które nie są jego
obywatelami. Stawiając pytanie kto przebywa w Polsce nielegalnie
należałoby się w pierwszej kolejności odnieść do zapisów ustawy z
dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach7. W artykule 302 ust. 1 pkt
1-16 wymienione są tam okoliczności w których pobyt danego cudzoziemca na terytorium Polski można uznać za nielegalny. Ustawodawca określa tam miedzy innymi takie okoliczności: nieposiadanie
przez cudzoziemca ważnej wizy lub innego wymaganego dokumentu, przeterminowanie czasu dozwolonego pobytu w krajach Schengen, brak środków finansowych do pokrycia kosztów pobytu i powrotu do kraju pochodzenia bądź tranzytu, praca wbrew obowiązującym przepisom, prowadzenie nielegalnej działalności gospodarczej,
zagrożenie dla zdrowia publicznego, zagrożenie dla bezpieczeństwa
publicznego i obronności, wpis do wykazu danych cudzoziemców
których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany, figurowanie
6

Za: http://sjp.pwn.pl/szukaj/migracja.html, dostęp z dnia 08.03.2017 r.
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013 poz.
1650 z późn. zm.).
7
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cudzoziemca w Systemie Informacyjnym Schengen8 do celów odmowy wjazdu, przekroczenie lub usiłowanie przekroczenia granicy
wbrew przepisom prawa, skazanie prawomocnym wyrokiem na karę
pozbawienia wolności, zagraża zdrowiu publicznemu, jego cel i warunki pobytu nie są zgodne z deklarowanymi, odmówiono mu nadania statusu uchodźcy9.
Można przyjąć, że przesłanki stanowiące o tym, że dany cudzoziemiec przebywa w Polsce nielegalnie stanowią tylko jedną z
dwóch istotnych części na podstawie których można stwierdzić czy
przebywa on na terytorium Polski nielegalnie. Drugim ważnym elementem kształtującym nasz stosunek do statusu pobytowego cudzoziemca to zbadanie czy nie istnieją okoliczności czy to prawne czy
proceduralne, w wydaniu mu na podstawie nakreślonych wyżej przesłanek art. 302 ustawy o cudzoziemcach decyzji zobowiązującej go
do powrotu. Jeżeli takie przesłanki zachodzą, organ Straży Granicznej prowadzący (tj. Komendant Placówki/Dywizjonu lub Oddziału
SG) postępowanie w sprawie o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu orzeka na przykład o przyznaniu cudzoziemcowi pobytu humanitarnego bądź tolerowanego10. Oczywiście, do przesłanek wykluczających wszczęcie i wydanie cudzoziemcowi decyzji powrotnej
będzie również posiadanie przez niego tytułu pobytowego wydanego
przez inne państwo członkowskie, ale nie uprawniające go do wjazdu
na terytorium RP. W takim wypadku zastosowane zastosowanie
będzie pouczenie do niezwłocznego11 opuszczenia Polski, w myśl
art. 314 cytowanej już ustawy o cudzoziemcach.
8

Zob. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. 2007 nr 165 poz. 1170 z późń. zm.).
9
Powyższe przesłanki zostały przedstawione w sposób skrócony. Ich
pełny i dokładny zapis znajduje się w cytowanym wyżej art. 302 ustawy o
cudzoziemcach.
10
Ustawa o cudzoziemcach...art. 348, 351. Oczywiście ustawa określa
również okoliczności w których ww. Postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu nie wszczyna się lub nie wydaje się -art. 303.
11
Definicja "niezwłocznego" opuszczenia terytorium Polski nie jest precyzyjna i powodować może liczne komplikacje dla organów dedykowanych
do kontroli legalności pobytu określonych w ustawie. Istnieje też druga
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Podobny charakter wydają się mieć przepisy dotyczące wjazdu
i pobytu na terytorium Polski dotyczące obywateli Unii Europejskiej
i członków ich rodzin12. Porównując jednak możliwość wydania
decyzji o wydaleniu tej kategorii cudzoziemców należy jednak podkreślić, że jet ona mocno ograniczona i zamyka się w zasadzie do
stanu w którym dalszy pobyt obywatela UE lub członków jego rodziny godzi w bezpieczeństwo publiczne, obronność, lub zdrowie
publiczne13.
Kolejnym ważnym miernikiem określającym czy cudzoziemiec migruje do Polski legalnie, będzie sposób w jaki przekroczył
granicę państwa. Cytowana już ustawa o cudzoziemcach określa i
wymienia jakie warunki powinien spełnić cudzoziemiec przekraczający granice. Są to: posiadanie ważnego dokumentu podróży, posiadanie ważnej wizy (lub innego dokumentu) uprawniającej do wjazdu
i pobytu na terytorium Polski, zezwolenie na wjazd do innego państwa członkowskiego14. Ustawa o ochronie granicy państwowej
określa, że osoby przekraczającą zewnętrzną granicę Schengen są
obowiązane poddać się kontroli granicznej15. W rozumieniu kodeksu

trudność w wydaniu takiego pouczenia, mianowicie sposób w jaki kontrolujący organ miałby udowodnić cudzoziemcowi, że istotnie terytorium Polski,
biorąc pod uwagę, że wyjazd do innego państwa należącego do strefy
Schengen nie będzie w żaden sposób odnotowany w dostępnych bazach
danych czy dokumencie podróży cudzoziemca.
12
Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. 2006 nr 144
poz. 1043 z późn. zm.).
13
Tamże, art. 66 i art nn.
14
Ustawa o cudzoziemcach..., art. 23; por. Ustawa o ochronie granicy
państwowej...art. 14- "Przekraczanie granicy państwowej jest dozwolone na
podstawie dokumentów uprawniających do jej przekroczenia ".
15
Tamże, art. 15 "Osoby przekraczające granicę państwową stanowiącą
granicę zewnętrzną w rozumieniu przepisów kodeksu granicznego Schengen są obowiązane poddać się kontroli granicznej, w zakresie określonym
kodeksem granicznym Schengen [...]".
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granicznego Schengen16 zewnętrzne granice oznaczają granice lądowe, morskie, na rzekach i jeziorach, porty lotnicze , porty rzeczne,
morskie oraz na jeziorach17. Ponadto kodeks wyraźnie określa prawo
cudzoziemców tj. obywateli państw trzecich18 do prawa swobodnego
przemieszczania się na mocy prawa Unii19. Zgodnie z Kodeksem
Granicznym Schengen przekraczanie granic zewnętrznych dozwolenie jest tylko i wyłącznie na przejściach granicznych w ustalonych
godzinach ich funkcjonowania20. Naruszenie normy prawnej w postaci przekroczenia granicy zewnętrznej Schengen niezgodnie z
obowiązującymi przepisami penalizowane jest również w Kodeksie
Wykroczeń21. W art. 49a. czytamy: Kto wbrew przepisom przekracza
granicę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze grzywny (§ 1). Usiłowanie i pomocnictwo są karalne (§ 2). Warto zauważyć, iż oprócz
wykroczenia łamiący przepisy cudzoziemiec wypełnia całkowicie
przesłankę zawartą w cytowanej już wyżej ustawie o cudzoziemcach
zawartą w art. 302 ust. 1 pkt. 10 tejże ustawy i stanowiącą podstawę
do wydania cudzoziemcowi decyzji o zobowiązaniu go do powrotu.
Próba zdefiniowania pojęcia nielegalnej migracji nie jest jak
widać sprawą oczywistą. Przesłanki do wydania decyzji powrotowej
nie określają wprost statusu cudzoziemca ale w znacznej części warunki i okoliczności które umożliwiają wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu.
Podsumowując próbę zdefiniowania pojęcia nielegalnej migracji- jest każdy przypadek w której cudzoziemiec naruszył obowiązującą normę określoną w art. 302 ust. 1 pkt 1-16 ustawy o cudzoziemcach i nie zachodzą okoliczności które uniemożliwiałyby
16

Rozporządzeni Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z
dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice.
17
Tamże, art. 2 pk 2.
18
Tamże, art. 2 pkt 6- "obywatel państwa trzeciego" oznacza każdą osobę niebędącą obywatelem Unii w rozumieniu art. 20 ust. 1 TFUE i która nie
jest objęta pkt. 5 artykułu 2.
19
Tamże, art. 2 pkt. 5.
20
Tamże, art. 5
21
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 1971 nr 12
poz. 114 z późn. zm.).
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wydania mu decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu ( a w
wypadku ob. UE decyzji o wydaleniu). Kwestia zdefiniowania pojęcia nielegalnej migracji jak już wspomniano musi obejmować i składać się z naruszenia przez cudzoziemca normy prawnej ale też odnosić się do jego statusu tj. możliwości wydania mu w trybie decyzji
administracyjnej decyzji o zobowiązaniu go do powrotu.
Kluczowym dla niniejszej pracy jest pojęcie granicy. Granica
to według definicji słownikowej miedzy innymi: linia zamykająca
lub oddzielająca pewien określony obszar, linia podziału lub czynniki różnicujące coś, ograniczony zasięg lub miara czegoś dozwolonego22. Pojęcie granicy ujęte też jest w definicję prawną w ustawie o
ochronie granicy państwowej z dnia 12 października 1990 r. Według
tej definicji granica to powierzchnia pionowa przechodząca przez
linię graniczną, oddzielająca terytorium państwa polskiego od terytoriów innych państw i od morza pełnego. Granica państwowa rozgranicza również przestrzeń powietrzną, wody i wnętrze ziemi”23.
Południowa granica państwa (kryterium geograficzne) to granica z Republiką Czeską (789,79 km) oraz Republiką Słowacji
(541,06 km) oraz odcinek Granicy RP z Ukrainą, mierzoną od znaku
granicznego ,,Krzemieniec”24 do najdalej na południe wysuniętej
części Polski tj. szczytu Opołonek w gminie Lutowiska. Jak widać,
znaczna część południowej granicy Polski stanowi jednocześnie
wewnętrzną granicę Unii Europejskiej i Schengen.
Biorąc pod uwagę właściwości terytorialne Straży Granicznej25, należny mówić również o zasięgu terytorialnym poszczególnych organów terenowych SG. Jest to o tyle istotne, że po zniesieniu
kontroli granicznej na granicy wewnętrznej UE w grudniu 2007 r.
nie kontroluje się już przepływu osób przez te granice. Zgodnie z
kryterium właściwości terytorialnej mówimy o zasięg terytorialny

22

Za: http://sjp.pwn.pl/szukaj/migracja.html , dostęp z dnia 08.03.2017 r.
W rozumieniu Ustawy z 12 października 1990 r. o ochronie granicy
państwowej (Dz. U. 1990 nr 78 poz. 461 z późn. zm).
24
Znak graniczny Krzemieniec to monolit u zbiegu granic trzech
państw- Polski, Słowacji i Ukrainy.
25
Zasięg terytorialny SG za: https://www.strazgraniczna.pl/, dostęp z
dnia 07.03.2017 r.
23
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poszczególnych oddziałów SG chroniących południową granicę. W
takim rozumieniu południowa granica RP obejmuje:
1) Województwo Dolnośląskie, Lubuskie, Wielkopolskie będące w zasięgu terytorialnym Nadodrzańskiego Oddziału Straży
Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim,
2) Województwo Opolskie i Śląskie- Śląski Oddział Straży
Granicznej z siedzibą w Raciborzu,
3) Województwo Małopolskie- Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu,
4) Województwo Podkarpackie- Bieszczadzki Oddział Straży
Granicznej z siedzibą w Przemyślu.
Odpowiedzialność służbowa poszczególnych oddziałów
obejmuje województwa które nie graniczą bezpośrednio z terytorium
południowych państw sąsiadujących z Polską jak i te województwa
które bezpośrednio z nimi graniczą (tj. Województwa Dolnośląskie,
Opolskie, Śląskie, Małopolskie, Podkarpackie).
Dla potrzeb niniejszej pracy przyjmuje się definicję południowej
granicy Polski- rozumianej jako zasięg służbowej odpowiedzialności
Karpackiego i Śląskiego (wcześniej Śląsko- Małopolskiego OSG) Oddziału Straży Granicznej. W takim ujęciu południowej granicy, dane
dotyczące nielegalnej migracji ograniczają się do statystyk obejmujących dwa wymienione wyżej oddziały SG i terytorium województw
Małopolskiego, Opolskiego i Śląskiego oraz obejmują odcinki granicy z
Republiką Czeską i Republiką Słowacji stanowiące odcinki terytorialnej
odpowiedzialności służbowej wspomnianych już oddziałów. Ponadto
dla zrozumienia ogólnego kontekstu zagrożeń migracyjnych w tej części
Polski, pojęcie "południowej granicy" obejmować musi też w niektórych fragmentach i opiera się na danych statystycznych dla całej długości granicy z Czechami i Słowacją.
Wybrane dane empiryczne do nielegalnej migracji.
Wszystkie dane przedstawione w niniejszej pracy pochodzą z
ogólnodostępnych źródeł Komendy Głównej Straży Granicznej26.
Źródło danych nie może w tym wypadku dziwić, skoro SG jest formacją wyspecjalizowaną właśnie w zakresie granic, ich ochrony i
26

https://www.strazgraniczna.pl/ dostępy z dni 06.03do 10.03.2017 r.
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zwalczania nielegalnej migracji, oraz nieprzerwanie gromadzi i przetwarza informacje według swojej ustawowej właściwości.
Dla zarysowania problemu nielegalnej migracji wskazano trzy
główne wskaźnik: przekroczenia lub usiłowania przekroczeń granicy
wbrew przepisom, ujawnienia cudzoziemców za nielegalny pobyt
oraz nielegalną pracę.
Zatrzymani przez SG za przekroczenie granicy państwowej wbrew
przepisom lub usiłowanie pgpwp27:
Zatrzymani
Rok Granica z Granica ze Granice
Granice
ogółem
Czechami Słowacją wewnętrzne zewnętrze
(ogółem)
(ogółem)
2010 331

38

988

1361

2349

2011 277

16

1123

1379

2502

2012 395

8

1591

1657

3248

2013 276

27

1937

1858

3795

2014 574

77

2787

2124

4911

2015 804

94

3615

3365

6980

2016 1250

112

4041

3525

7566

Powyższe dane nie mogą jednak w pełni oddać skali problemu
migracyjnego. Podstawowym problemem jest tutaj możliwość weryfikacji i kontroli granicy wewnętrznej. Ponadto statystyka ta obarczona jest jeszcze jedną wadą, mianowicie nie oddaje w pełni właściwości południowej granicy " definiowanej wyżej jako zasięg służbowej odpowiedzialności Śląskiego i Karpackiego Oddziału Straży
Granicznej.
Wskazuje to na potrzebę zebrania innych danych empirycznych, związanych z kontrolami legalności pobytu i kontrolami legalności zatrudnienia już na samym terytorium Polski, na obszarze
służbowej odpowiedzialności wyżej wspomnianych oddziałów Straży Granicznej:

27
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Opracowanie własne na podstawie www. źódła.

Rok

1) Zatrzymani/ ujawnieni za nielegalną pracę przez Straż Graniczną28:
Województwo Województwo Województwo Razem
Małopolskie
Sląskie
Opolskie
terytorium
RP

2015

167

107

74

2160

2016

118

160

84

2646

Rok

2) Zatrzymani/ujawnieni za nielegalny pobyty przez Straż Graniczną
Województwo Województwo Województwo Razem
Małopolskie Sląskie
Opolskie
terytorium
RP

2015

256

220

115

12557

2016

286

248

194

18493

Zakończenie
Jak widać z wyżej przedstawionych danych odnośnie nielegalnej migracji na południowym odcinku granicy Polski, liczba zdarzeń
czy to przekroczeń granicy wbrew przepisom, przypadków nielegalnej pracy czy nielegalnego pobytu wykazuje tendencje wzrostowe.
Zauważalne jest przesunięcie akcentu nielegalnej migracji nie tylko z
granicy wewnętrznej (co jest zrozumiałe ze względu na niedokonywanie tam kontroli granicznych) ale też z granicy zewnętrznej
UE/Schengen.
Możliwości ochrony tego odcinka granicy (będącego wewnętrzną granicą UE/Schengen) są mocno ograniczone i w zasadzie
muszą skupiać się na kontrolach legalności pobytu i legalności zatrudnienia cudzoziemców wewnątrz kraju. Nie dotyczy to oczywiście
portów lotniczych (Port Lotniczy w Krakowie Balicach czy Port
Lotniczy w Katowicach Pyrzowicach) które stanowią zewnętrzną
granicę i obsługują połączenia z licznymi krajami trzecimi. Zwalczanie zjawiska nielegalnej migracji wyraźnie przesuwa się z pola fi-

28

Tabela zatrzymani/ ujawnieni za nielegalny pobyt, nielegalną pracę opracowanie własne na podstawie https://www.strazgraniczna.pl/ dostępy z
dni 06.03do 10.03.2017 r.
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zycznej ochrony i kontroli tzw. granicy zielonej w obszar działań
kontrolnych wewnątrz kraju.
Streszczenie:
Ochrona południowej granicy Polskie stanowi nowe wyzwanie
jakościowe dla całego systemu bezpieczeństwa narodowego. W
obecnej sytuacji po zniesieniu kontroli granicznych na wewnętrznych granicach strefy Schengen akcent zwalczania nielegalnej migracji wydaje się przenosić z samej granicy do wnętrza terytorium
państwa. Wszystkie kraje Schengen stanowią w tym aspekcie część
wspólnego i wzajemnie się wspierającego systemu bezpieczeństwa.
Abstract:
Protecting the southern Polish border is a new challenge for
the whole national security system. Present situation, after the abolition of border controls at the internal borders of the Schengen area,
the main efforts is to fight against illegal migration seems to move
from the border line into the territory of the state. All Schengen
countries are part of this common and mutually supportive security
system.
Bibliografia:
1) System Ochrony Granicy Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.
Stan obecny i prognozy na przyszłość, Bernard Wiśniewski, Ryszard Jakubczak
(red.), wydaw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2015.
2) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 z późń. zm.).
3) Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 1971 nr
12 poz. 114 z późn. zm.)
4) Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.
U. 1990 Nr 78 poz. 462 z późn. zm.)
5) Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013
poz. 1650 z późn. zm.)
6) Ustawy z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej
(Dz. U. 1990 nr 78 poz. 461 z późn. zm).
7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. 2007 nr 165 poz. 1170 z późń. zm.)
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Katarzyna Konik

Upadek moralności a koncepcja filozofii obiektywistycznej
Wstęp
Filozofia obiektywistyczna narodziła się w II połowie XX
wieku w Stanach Zjednoczonych za sprawą Ayn Rand1. Myślicielka,
pochodząca z Rosji, uważała, że tworzy spójny system filozoficzny,
pozwalający na pełne wytłumaczenie rzeczywistości. Zdaniem badaczy, obiektywizm to nurt w obrębie libertarianizmu2, jednakże wnikliwa analiza pozwala dostrzec pewne elementy sprzeczne pomiędzy
obiektywizmem a libertarianizmem, silnie je różnicujące3.

1

Za początek obiektywizmu należy uznać wydanie przez Rand pierwszej
powieści w 1943 roku, w której w sposób literacki zawarła ona podstawy koncepcji obiektywizmu: A. Rand, The Fountainhead, Nowy Jork 1943.
2
Przedstawienie koncepcji Rand w ramach nurtu libertarianizmu jest
obecne w następujących pozycjach: N. P. Barry, On Classical Liberalism
and Libertarianism, Nowy Jork 1987; D. Boaz, Libertarianizm, tłum. D.
Juruś, Poznań 2005; J. Narveson, The Libertarian Idea, Filadelfia 1988;
Left-Libertarianism and Its Critics: The Contemporary Debate, red. P.
Vallentyne, H. Steiner, Nowy Jork 2000;M. Guzek, Doktryny ustrojowe: od
liberalizmu do libertarianizmu, Warszawa 2015; D. Juruś, W poszukiwaniu
podstaw libertarianizmu: w perspektywie Rothbardowskiej koncepcji własności, Kraków 2012; J. Miklaszewska, Libertariańskie koncepcje wolności
i własności, Kraków 1994; M. Modrzejewska, Libertariańskie koncepcje
jednostki i państwa we współczesnej amerykańskiej myśli politycznej, Kraków 2010; D. Sepczyńska, Libertarianizm: mało znane dzieje pojęcia zakończone próbą definicji, Olsztyn 2013; T. Teluk, Koncepcje państwa we
współczesnym libertarianizmie, Warszawa 2006; Libertarianizm: teoria,
praktyka, interpretacje, red. W. Bulira, W. Gogłoza, Lublin 2010; Oblicza
anarchizmu i libertarianizmu w filozofii i polityce, red. J. Michalczenia, A.
Sobiela, Olsztyn 2012; Oblicza wolności: od klasycznego liberalizmu do
libertarianizmu, red. T. Słupik, S. Górka, G. Szewczyk, Katowice 2012.
3
Przede wszystkim należy poddać analizie koncepcję stosunków międzynarodowych, stosunek do własności intelektualnej oraz anarchizmu
pomiędzy Rand a przedstawicielami libertarianizmu.
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Koncepcja Rand zasługuje na uwagę nie tylko dzięki podejmowaniu tematów dotyczących jednostki, społeczeństwa, etyki czy
państwa, ale także ze względu na krytykę zjawisk współczesnego
świata, generujących dychotomiczne stanowiska w społeczeństwie.
Obok wyrażania dezaprobaty w stosunku do ekologizmu, krytyki
prymatu wielokulturowości czy homoseksualizmu4, Rand zwracała
uwagę na zagrożenia, wynikające z niesłusznego postrzegania etyki
przez społeczeństwo. Dotyczyło ono zarówno pozycji etyki, jej zadań, jak i treści5.
Przedstawiając problem upadku moralności należy skupić się
na krytyce aspektu moralnego panującego ładu społecznego, podejmowanej przez autorkę Źródła, zagrożeniach z niego wynikających
oraz sposobie zapobiegania im.
Należy dodać, że XX wiek to okres częstej krytyki moralności
podejmowanej przez różnych myślicieli – zarówno konserwatystów,
romantyków czy humanistów. Jednakże rzadko problem ten rozważany był przez libertarian. Jeśli uznać Rand za przedstawicielkę tego
nurtu, stanowi ona w tym gronie myślicielkę o innowacyjnym stosunku do etyki, jako nauki wymagającej naprawy i ustanowionej
jako punkt wyjścia dla ludzkiego funkcjonowania6. Pomimo łączenia
jej poglądów z libertarianizmem, Rand odcina się od uznania sfery
moralnej człowieka i jego przemyśleń za aspekt wyłącznie prywatny.
Dostrzega konieczność przeprowadzenia odnowy moralnej ludzi,
poprzez etykę, stanowiącą w pełni uprawianą naukę.
Krytyka rzeczywistości – pozycja etyki
W kontekście panującego stanu rzeczy, myślicielka podkreślała przede wszystkim, że etyka przestała spełniać cele, które ją po4

Cf., A. Rand, Ayn Rand Answers, the Best of Her Q&A, red. R. Mayhew, Nowy Jork 2005; Cf., A. Rand, Ayn Rand’s Marginalia: Her Critical
Comments on the Writings of Over 20 Authors, red. R. Mayhew, New Milford 1995; A. Rand, Lewica: stara i nowa, [w:] eadem, Powrót człowieka
pierwotnego. Rewolucja antyprzemysłowa, tłum. Z. M. Czarnecki, Poznań
2003, s. 210-224.
5
A. Rand, Etyka absolutna, [w:] eadem, Cnota egoizmu, tłum. na podst.
wyd. Oficyny Liberałów (Warszawa 1987), Poznań 2000.
6
Ibidem, s. 40.
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winny konstytuować. Promowana koncepcja moralności nie opiera
się bowiem na dawaniu wzorów postępowania ludziom, czy stawianiu przed nimi wymagań. Pozostaje skupiona na przeszłości, prezentując tym samym wartości, czasami niemożliwe do urzeczywistnienia w aktualnych czasach.
W odbiorze Rand, etyka w XX wieku została uznana za naukę
skończoną, która nie może wnieść żadnych innowacji do rzeczywistości. Powoduje to, że praca nad nią stała się uznawana za zbędną
czy irracjonalną. Amerykańska filozofka starała się uzmysłowić, iż
pierwiastek rozwoju w etyce jest konieczny. Obserwując społeczeństwo, widać jednoznacznie, że moralność jest koniecznym elementem ludzkiej rzeczywistości. Co więcej, musi być ona stale argumentowana, uzasadniana, a przede wszystkim rozwijana w miarę zmieniających się potrzeb ludzi i okoliczności ich życia.
Ponadto Rand zauważała, że człowiek, mimo dążenia do działań racjonalnych, musi być wpisany w jakąś etykę, nadającą mu wewnętrzną hierarchię wartości. Bez niej stosunek jednostki do świata
pozostaje zrelatywizowany. Nie jest on oparty na silnym fundamencie, zgodnie z którym należy postępować, lecz na elastycznych regułach, ulegających ciągłej zmianie pod wpływem pragnień, kaprysów
i emocji. Tym samym wartości, które należałoby pielęgnować i
umacniać, przestają być postrzegane przez ludzkość jako sztywny
wzór. Dochodzi zatem do upadku w sferze moralnej, wynikającym
bezpośrednio z pozbawienia wartości ich znaczenia i doniosłości.
Etyka, która winna stanowić grunt dla rozwoju człowieka, staje się
płynna i przyczynia się do coraz większej relatywizacji świata. Nie
można jej określić, czy zdefiniować. W związku z tym, ocena rzeczywistości i działań pozostaje poszukiwaniem czegoś pomiędzy
pojęciami dobra i zła7. Nie jest jasnym określeniem poprawności,
czy nagannego zachowania, lecz rozpatrywaniem pozytywnych i
negatywnych aspektów, na które wyraża się zgodę w zależności od
konkretnej sytuacji.

7

A. Rand, Kult moralnej szarości, [w:] eadem, Cnota egoizmu, tłum. na
podst. wyd. Oficyny Liberałów (Warszawa 1987), Poznań 2000, s. 89-95.
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Zjawiska wzmacniające
Należy zwrócić uwagę, że tak postrzegany przez Rand stan
rzeczy, pozostający przedmiotem silnej krytyki, jest związany ze
zjawiskami, łatwymi do zaobserwowania w rzeczywistości społecznej. Przede wszystkim relatywizacja życia oraz brak silnego oparcia
moralnego ma swoje źródło w postawie altruistycznej8. Zdaniem
myślicielki, promowanie altruizmu sprowadza się do wyzbywania się
przez człowieka własnych interesów na rzecz innych jednostek. Często przyczynia się także to zahamowania rozwoju poszczególnych
ludzi. Działalność, kierująca się poświęceniem, nie ma charakteru
zachowań dobrowolnych, lecz zazwyczaj pozostaje wymuszona
przez system instytucjonalny. System ten rozumiany jest w sposób
szeroki i zakłada, że pierwszą instytucja egzekwującą altruistyczny
wzór postępowania jest najbliższe otoczenie, między innymi rodzina.
Przekładając tę postawą na przestrzeń państwową, altruizm doprowadza do zjawiska, w którym jedne grupy funkcjonują kosztem innych, często doprowadzając dobroczyńców do zubożenia w sensie
materialnym, rozwojowym, intelektualnym9. Zdaniem Rand, dochodzi tutaj do zatarcia granicy pomiędzy działaniem właściwym, pożądanym i logicznym a działaniem irracjonalnym, przypadkowym i
nieumotywowanym. Człowiek jest w stawiany w sytuacji, w której
wyzysk każe mu się uznawać za postępowanie słuszne.
Kolejnym elementem, wzmacniającym niewłaściwie uporządkowaną rzeczywistość społeczną, który bezpośrednio się na nią
przekłada, jest zjawisko kompromisu. Samo pojęcie stało się często
powtarzanym celem dyskursów w każdej sferze – politycznej, kulturalnej, społecznej, ekonomicznej, gospodarczej. Owa wręcz moda na
zdolność do kompromisu, powoduje generowanie w człowieku postawy, zgodnie z którą ugoda jest czymś pożądanym i koniecznym w
relacjach międzyludzkich. Poszukiwanie kompromisu, porozumienia
stało się modelem funkcjonowania jednostek. Rand zauważała, że
8

A. Rand, Etyka absolutna, op. cit., s. 39; A. Rand, Etyka skolektywizowana, tłum. na podst. wyd. Oficyny Liberałów (Warszawa 1987), Poznań
2000, s. 96-102.
9
A. Rand, Wstęp, [w:] eadem, Cnota egoizmu, tłum. na podst. wyd. Oficyny Liberałów (Warszawa 1987), Poznań 2000, s. 5-7.
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godząc się na jakikolwiek kompromis, człowiek każdorazowo rezygnuje ze swojego systemu wartości, bądź go modyfikuje pod wpływem innych. Sytuacja ta może dotyczyć zarówno całej hierarchii
wyznawanych zasad, jak i poszczególnej wartości, którą zaczyna się
swobodnie redefiniować pod wpływem argumentów. Kompromis
tym samym przyzwala na relatywizację życia, stając się skutecznym
narzędziem rozwiązywania konfliktów między wartościami, poprzez
ich zmianę10. Przyczynia się to do wprowadzania moralnego chaosu
w systemie etycznym oraz do niszczenia porządku sieci społecznej,
która przestaje być oparta na stałym fundamencie, niepodlegającym
negocjacji11.
Obok altruizmu, wymuszającego na jednostce podporządkowanie najwyższemu celowi, jakim jest poświęcenie dla innych i
kompromisu, modelującemu wartości w sposób dowolny, przyczyną
upadku moralności pozostaje także niewłaściwe pojmowanie indywidualizmu. Amerykańska filozofka podpowiadała, że indywidualizm ma swój początek w ludzkim rozumie i jest wynikiem racjonalnego postępowania. Poprzez samodzielne ocenianie sytuacji w
oparciu o etykę, zakładającą wiarę w możliwości ludzkiego rozumu,
człowiek staje się niepowtarzalnym indywiduum12. Rand dostrzegała, iż XX wiek doprowadził do łączenia zjawiska indywidualizmu,
przypisanego do tej pory wyłącznie jednostce z przynależnością do
większej grupy, mającej zapewniać jednostce jedynie poczucie wyjątkowości. Człowiek określany jest jako unikatowy nie poprzez
swoje świadome działanie, lecz poprzez związanie się z określoną
grupą.
Tak niewłaściwie pojmowany indywidualizm rodzi się już nie
z rozumu, lecz z podjęcia decyzji o przynależności do określonej
zbiorowości. Jeśli człowiek nie jest określony przez zbiór, nadający
mu niezwykłość i ponadprzeciętność, pojęcie jednostki staje się rozłączne z pojęciem indywidualizmu. Należy dostrzec tutaj szerszy
problem – samodefiniowania się człowieka. Wskutek złej interpreta10

A. Rand, Czy życie nie wymaga kompromisu?, tłum. na podst. wyd.
Oficyny Liberałów (Warszawa 1987), Poznań 2000, s. 81-82.
11
Ibidem, s. 83.
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A. Rand, Etyka absolutna, op. cit., s. 39
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cji indywidualizmu, człowiek przestaje zawierzać swoim działaniom
i interesom, na rzecz grupy, która może w sposób dowolny kreować
jego poczucie własnej wartości, wpływając tym samym w sposób
istotny na jego decyzje. Za przykłady takiego zjawiska, Rand uważa
między innymi ruch zielonych czy homoseksualizm13.
Wszystkie trzy, opisane wyżej zjawiska, traktowane jako wzór
postępowania lub wpływające na kreowanie tego wzoru, przyczyniają się do ciągłej stagnacji w sferze etycznej, braku rozwoju moralnego człowieka i kultu moralnej szarości14. Jednostka staje się elementem zawieszonym w rzeczywistości społecznej, charakteryzującym
się masową powtarzalnością nieuzasadnionej etyki o niewyznaczonych granicach i treści.
Konsekwencje upadku moralności
Pogłębianie się problemów z zakresu moralności doprowadza
do rodzenia się coraz to nowych niekorzystnych zjawisk społecznych. Rand spośród nich, jako najważniejszy wymieniała niewłaściwy rozwój społeczeństwa pod względem ekonomicznym. Wzorce
działania, które promują poświęcanie się jednych grup dla innych,
doprowadzają do szerzenia się myślenia roszczeniowego, życzeniowego. Jednostka przestaje odpowiadać sama za siebie i brać odpowiedzialność za własne działania, przekładając to na pozostałych
uczestników życia społecznego15. Poniekąd świadomie ogranicza
swoją samodzielność, stając się uzależniona od innych ludzi. Zdaniem amerykańskiej myślicielki, problemy ekonomiczne, które są w
taki sposób generowane, rodzą kolejne – na poziomie społecznym i
gospodarczym.
Argumentowała to, że już bowiem na poziomie mentalnym
wytwarzane są klasa zarabiających i autonomicznych oraz klasa pasożytów ekonomicznych16. Ta pierwsza obejmuje jednostki, charakteryzujące się ciągłą pracę i podejmowaniem wysiłków. Na drugą zaś
składają się ludzie, nieustannie oczekujący wsparcia, pomocy, po13
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zbawieni chęci działania i liczący na ofiarność ze strony państwa lub
współobywateli.
Co istotne, według Rand, postawa altruistyczna doprowadza
do niezdrowego zacieśniania więzi społecznych. Nie wynikają one
bowiem z takich postaw, jak dążenie do celu, realizowanie własnego
interesu, budowanie swojej wartości poprzez pracę i ciągły rozwój,
lecz z konieczności współistnienia pomiędzy jednostkami oraz z
konieczności wzajemnych zależności. Myślicielka podkreślała, że
relacje na poziomie społecznym wyzbyte są szczerości i oddania na
rzecz postrzegania drugiego człowieka jako ciężaru, a samego stosunku z nim jako przymusu i obowiązku. Rodzący się tu kłopot na
poziomie psychologicznym, wpływa negatywnie na cały system
społeczny.
Dodatkowym i niemniej ważnym niż powyższe aspektem problemu, jest zwrócenie uwagi na relacje pomiędzy etyką i politykę.
Zdaniem autorki Hymnu, sfera polityczna pozostaje ściśle związana
ze sferą moralną17. Jeżeli bowiem etyka nie posiada wyznaczonych
zadań i nie jest precyzyjnie określona, przekłada się to na sposób
uprawiania polityki. Nie może ona być właściwie realizowana bez
konkretnie określonego fundamentu, zbudowanego ze sztywnych
wartości. Rozmycie moralne powoduje zatem, że zarówno polityka,
jak i całe systemy państwowe oparte są na niestabilnym podłożu
etycznym. W związku z tym, jakiekolwiek działania polityczne są
chaotyczne, niespójne, impulsywne. Podlegają ciągłym zmianom i
charakteryzują się chwiejnością. Należy dodać, że odnosić to należy
nie tylko do instytucji państwowych, wyzbytych trwałych podstaw,
ale także do samego wprowadzania w życie określonego programu
politycznego.
Droga naprawy
Aby doprowadzić do poprawy bieżącego stanu rzeczy, koniecznie jest przede wszystkim wyniesienie etyki do poziomu uprawianej nauki. Należy uszanować jej historyczny charakter, ale równocześnie nadać jej takich cech, jak dynamizm i rozwój. Powinna
17
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ona bowiem, nie poprzestając na analizie przeszłości, być w stanie
sprostać panującym okolicznościom i się do nich dostosować, dając
ludziom wzór postępowania w konkretnych sytuacjach. Jej fundament należy oprzeć na stałym i jasno określonym wzorze postępowania, nałożonym na każdego człowieka z osobna.
Oczywiście samo uznanie etyki nie jest jedynym elementem
rozwiązywania problemu. Należy równocześnie postawić przed etyką konkretne wymagania18. Mają się one sprowadzać do nieustającego komentowania, analizowania i tłumaczenia rzeczywistości, w
której funkcjonuje jednostka. Wynika to bezpośrednio zarówno z
wielości pojawiających się problemów, z ilości nierozwiązanych
trudności życia społecznego, jak i z dynamiki i siły otaczających
człowieka zjawisk, ruchów społecznych. Etyka musi dostosować się
do intensywności życia społecznego.
Z pojęciem etyki związane jest pytanie, na czym należy oprzeć
proponowany system wartości. Krytykując i rezygnując z altruizm,
Rand oferowała, a wręcz zalecała uznanie za fundament moralności
egoizmu. Pojęcie to należy jednak przede wszystkim pozbawić pejoratywnego rozumienia i pojąć jego właściwą istotę19. Filozofka podkreślała, że egoizm ma na celu zapewnienie jednostce rozwoju, samorealizacji, szczęścia i dobrobytu przy jednoczesnym pozbawieniu
jej sposobu myślenia, zakładającego konieczność poświęcenia dla
drugiej osoby. Egoizm jest bowiem oparty na racjonalizmie człowieka20. Pozwalając mu działać w trosce o siebie, generuje rozwój społeczny i właściwe relacje międzyludzkie. Nie zawiera oceny moralnej, lecz jest wyłącznie troską o własne dobro. Jego niewłaściwie
rozumienie stanowi przyczynę zahamowania moralnego ludzkości.
Tak zdefiniowany egoizm wiąże się nie tylko z dbałością jednostki o
swój interes, ale i wymogiem, iż to jednostka sprawcza winna czerpać korzyści ze swego działania.
Co istotne, samo pojęcie oddania i zaangażowania w relację z
innym człowiekiem nie jest atakowane. Jednakże ma ono wynikać z
18
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dobrowolności stosunku, a nie przymusu. Pozwoli to na unicestwienie w społeczeństwie istniejącego poczucia niesprawiedliwości, wyzysku, straty i bezradności, zrywając tym samym z myśleniem roszczeniowym21. Grupy, które zmuszone są do wyrzeczeń na rzecz innych, od tej pory będą swoje działanie uzasadniały poprzez własną
decyzję, nie zaś konieczność. Dokonując analizy, świadomie zadecydują o chęci i celach niesionej pomocy. Z kolei osoby, korzystające z poświęceń innych, a nawet je wyzyskujące, zrozumieją niezbędność własnej pracy, rozwoju i konieczność brania odpowiedzialności
za własny los.
Kolejny postulat, który należy rozważyć to rola rozumu.
Umysł kierowany racjonalnością ma stać się podstawą nie tylko postawy egoistycznej, ale i indywidualizmu. Tym samym ten ostatni,
na nowo należy związać tylko i wyłącznie z człowiekiem. Panujące
zjawisko łączenia indywidualizmu z grupą jest bezzasadne z logicznego punktu widzenia. Grupa bowiem jest tworem wtórnym względem jednostki. Powoduje to, że jej rola społeczna, nawet jeśli przynosi komuś sztuczne poczucie wyjątkowości i unikatowości, nie
może być silniejsza, aniżeli rola i pozycja samej jednostki22. To
człowiek ma wypracowywać swoją pozycję poprzez realizację własnych ambicji, a tym samym osiągać niepowtarzalność.
Ostatnia wymagana i niezbędna zmiana dotyczy pojęcia kompromisu. Zdaniem autorki Cnoty egoizmu, należy zerwać z akceptacją
idei ugodowości23. Zarówno życie jednostki, jak i funkcjonowanie
całego systemu społecznego musi zostać oparte na stałym fundamencie, wynikającym z ustalonej, stabilnej hierarchii wartości. Oczywiście
powinna ona być na tyle elastyczna, aby dostosowywać się do zmieniającego się świata i jego żywiołowości. Nie może jednak pozostawać uzasadniana i podtrzymywana przez relatywizację i rozmycie
moralności. Myślicielka dostrzegała, że najskuteczniejszym rozwiązaniem tego problemu będzie zmiana sposobu myślenia samych jedno21
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stek. To poprzez rozwój doprowadzi do przekształcenia sposobu myślenia większych grup, a następnie całego systemu społecznego.
Zakończenie
Jak zostało zaznaczone we wstępie, obiektywizm jest przypisywany do nurtu libertariańskiego, chociaż z wieloma aspektami
tego nurtu pozostaje sprzeczny. Bez względu jednak na jego postrzeganie: jako części libertarianizmu czy jako osobnej filozofii, problemy, które porusza pozostają nadal aktualne. Dotyczy to spraw z zakresu wielokulturowości, ekonomii, ale także kluczowej dla tematu
moralności. Należy zdawać sobie sprawę, że obiektywizm został
ukształtowany przez rzeczywistość drugiej połowy XX wieku. Na
jego koncepcję wpłynął przenikliwy strach przed przyszłością, doświadczenie komunizmu i kolektywizacji, zimna wojna. Chociaż
zjawiska te straciły na aktualności we współczesnym świecie, pojawiły się nowe zagrożenia i obawy, z którymi trzeba się zmierzyć. W
tym zakresie obiektywizm jest nadal żywą koncepcją – rozwiązania
przez niego zaproponowane, można z łatwością przenieść do czasów
współczesnych. Należy także dostrzec, że przyczyny niekorzystnych
zjawisk, zdefiniowane przez obiektywizm, są także źródłem obecnych problemów. Rozwój etyki jest konieczny. Zdaniem Rand, moralności nie trzeba tworzyć, ale właściwie ją odkryć, zrozumieć i
zargumentować24.
Koniecznie trzeba zauważyć i uznać za istotne, że nie można
przyjmować proponowanej przez Rand koncepcji w sposób bezrefleksyjny. Każdorazowo należy dokonać bowiem głębokiej analizy
konkretnego zjawiska, pozwalającej na jego właściwe zrozumienie i
ocenienie poprzez dostrzeżenie jego źródeł. Dopiero na tej podstawie
można poszukiwać drogi naprawy. Zobowiązuje do tego przede
wszystkim ta część założeń obiektywistycznych, które pozostają na
granicy pomiędzy realnością a utopijnością pod względem ich możliwości wprowadzenia w życie.
Warto także wskazać, że niektóre z problemów rzeczywistości
społecznej, dostrzegane przez Rand, zyskały z biegiem lat gorących
zwolenników lub stały się zjawiskami powszechnie tolerowanymi.
24
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Za przykład służy tutaj ruch ekologiczny, który cieszy się popularnością i zrozumieniem, zwłaszcza w państwach Ameryki Północnej i
Europy Zachodniej. Obok zaakceptowanych zjawisk istnieją jednak i
takie, które do dziś rodzą konflikty o naturze społecznej czy politycznej. Egzemplifikację stanowi tutaj ruch wielokulturowości, posiadający od swego zarania zagorzałych przeciwników i rodzący
brak porozumienia w sferze polityki.
Streszczenie:
Upadek moralności stał się problemem rozważań filozofii
obiektywizmu, stworzonej przez Ayn Rand. Amerykańska myślicielka dostrzegała, że ów upadek wynika w dużej mierze ze złego podejścia i pojmowania etyki. Zauważyła, że obok historycznej analizy,
etyka jako nauka ma posiadać trwałą podstawę moralną i skupiać się
na współczesnych problemach świata, proponując ich rozwiązanie.
Pozwoli to na zaoferowanie ludziom wzoru właściwego postępowania. Miałby się on opierać na prymacie rozumu jednostki, uzasadnionej rezygnacji z pojęcia kompromisu, zrozumienia indywidualizmu
oraz zastąpienia postawy altruistycznej egoizmem.
Słowa kluczowe: Ayn Rand, egoizm, altruizm, indywidualizm, etyka
Summary:
Decline of morality is the problem considered also by objectivism philosophy created by Ayn Rand. American philisopher
claims that the source of this decline is defined in the wrong and
unright ethics way. She adds that aims of ethics is historical analizing, but also having the strong and stable moral fundament, focusing
on contemporary problems of worlds and offering some solutions of
them. These functions of ethics can give the people moral code of
behaviour. It will be based on human minds, justified resignation
from concept of compromise, understading of individualism and
changing by resignation from the altruistic attitude and implementation the egoistic attitude.
Keywords: Ayn Rand, egoism, altruism, individualism, ethics
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Marlena Zadorożna

Rodzina w dobie przemian.
Z namysłu nad kryzysogenną przestrzenią cywilizacji zachodniej
Choć rodzina od wieków konstytuuje ład społeczny, wyłanianiu się nowej rzeczywistości cywilizacyjnej towarzyszy zmiana wzorów życia familijnego. Odejście od tradycji w przestrzeni rodzinnej
zbiega się z etycznym kryzysem cywilizacji zachodniej, w której
dziedzictwo przeszłości jest stopniowo marginalizowane. Zachodnie
tradycje sukcesywnie zastępuje orientacja na przyszłość, generując
jednocześnie szereg nowych wyzwań i zagrożeń.
Dynamika i złożoność trwających przemian uzasadniają potrzebę namysłu nad kondycją rodziny we współczesnej cywilizacji
zachodniej i coraz wyraźniej naglącymi w tym kontekście zagrożeniami. Zarysowanie owej problematyki, stanowiące jednocześnie cel
niniejszego opracowania, opierać się będzie na analizie teoretycznej
obejmującej treść prac badawczych i monografii z zakresu teorii
cywilizacji, historiozofii, pedagogiki czy socjologii. Choć podjętym
rozważaniom towarzyszyć ma podejście interdyscyplinarne, główną
przestrzenią, w jakiej należy sytuować opisywane zagadnienia, są
nauki o bezpieczeństwie tworzące wystarczająco szeroki kontekst dla
analizowania zagrożeń. W pierwszej części studium wzajemnej konfrontacji poddane zostaną narracje odnoszące się do tożsamości cywilizacji zachodniej i jej fundamentu, jakim jest judeochrześcijańska
percepcja zagadnień egzystencjalnych. Kolejnym krokiem będzie
refleksja nad rolą rodziny w życiu społecznym. Więzi rodzinne stanowią bowiem prototyp relacji społecznych, a sama rodzina często
wskazywana jest jako fundament społeczeństwa. W owej części
omówione zostaną przemiany, jakie towarzyszyły instytucji rodziny
począwszy od epoki przedprzemysłowej, skończywszy na obecnej
rzeczywistości społecznej. Obie narracje stworzą podstawy dla określenia kondycji współczesnych zachodnich rodzin, ich zagrożeń oraz
wyzwań, jakie stawia przed nimi świat indywidualizmu i technicyzacji, co ujęte zostanie w kolejnej części opracowania. Podjęte rozwa-
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żania pozwolą zasygnalizować wagę zjawiska i wskazać konteksty
dla dalszych badań.
O tożsamości świata zachodniego1
Amerykański politolog Samuel P. Huntington (1927-2008)
pod pojęciem „cywilizacji zachodniej” rozumiał Europę, Amerykę
Północną i Amerykę Łacińską. Jeszcze w XIX wieku Amerykanie –
jako orędownicy idei wolności i równości – stawiali swój naród w
opozycji do europejskiego ucisku, hierarchii, konfliktu klasowego i
zacofania. Poczucie identyfikacji z Europą rozwinęło się jednak wraz
z wejściem Stanów Zjednoczonych na międzynarodową arenę. Zachód sukcesywnie nabierał charakteru światowego, a główną przesłanką jego ekspansji było wynalezienie metod nawigacji umożliwiających docieranie do dalekich ludów, których podbój ułatwiło z kolei
usprawnienie środków militarnych. Wskutek rewolucji przemysłowej
udoskonalono bowiem broń, transport, logistykę i służbę medyczną
oraz zdobyto przewagę organizacyjną. Pod koniec XX wieku Zachód
wyszedł jednak ze stadium „państwa wojującego” i wkroczył w fazę
„państwa uniwersalnego”.
Ponieważ polityczną formą zachodniej cywilizacji jest demokracja, wyłaniające się stopniowo państwo uniwersalne nie ma charakteru imperium, lecz stanowi związek federacji, systemów i organizacji międzynarodowych2. Owemu uniwersalizmowi sprzyja fakt,
że Zachód jako pierwszy uległ modernizacji, wskutek czego najlepiej
przyswoił sobie kulturę nowoczesności – na całym świecie rozpowszechniane są wszakże zachodnie wzorce konsumpcji i kultury
masowej. Główne cechy cywilizacji zachodniej wykształciły się
jednak przed jej modernizacją. Swoisty fundament stanowiło dla niej
choćby przejęcie dziedzictwa starożytności klasycznej, zwłaszcza
greckiej filozofii i racjonalizmu, prawa rzymskiego oraz chrześcijań1

Niniejszy fragment przedstawionego tekstu powstał na podstawie pracy dyplomowej napisanej pod kierownictwem ks. dr. hab. Cezarego Smuniewskiego, dostępnej w Archiwum Biblioteki Głównej Akademii Sztuki
Wojennej w Warszawie.
2
Por. S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. H. Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2006, s. 63-69.
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stwa. Po cywilizacjach klasycznych Zachód odziedziczył także łacinę, jednak wyłanianiu się różnych narodów towarzyszyło powstanie
mnogości języków. Przejęta od Rzymian tradycja rządów prawa stała
się natomiast podstawą konstytucjonalizmu i ochrony praw człowieka. Pluralizm społeczny oraz gremia przedstawicielskie stworzyły z
kolei podwaliny dla wykształcenia się współczesnych instytucji demokratycznych oraz ruchów samorządowych. Wiele z tych cech
przyczyniło się do rozwoju tradycji praw i wolności jednostki, a w
konsekwencji – do rozkwitu indywidualizmu. Właściwości te nie
były jednak wyłączną domeną Zachodu, lecz dla jego ukonstytuowania miały znaczenie większe niż dla kształtowania się innych kręgów
kulturowych. Huntington uznaje je zatem za cechy przesądzające o
tożsamości Zachodu3.
Na podobne kwestie zwracał uwagę polski historyk, Feliks
Koneczny (1862-1949), zdaniem którego największy wpływ na
kształt wytworzonej w Europie cywilizacji – „chrześcijańskoklasycznej” bądź „łacińskiej” – wywarło jednak chrześcijaństwo4.
Koneczny podkreśla, że zarówno katolicka tradycja filozoficzna, jak
i cała cywilizacja łacińska oparte są na personalizmie, zgodnie z
którym każda jednostka obdarzona jest wolną wolą, a dobrowolne
zrzeszanie się ma ułatwiać rozwój i służyć tworzeniu dobra wspólnego5. Podstawę państwa stanowi zatem społeczeństwo i poczucie
obywatelskości. Ze społecznej organizacji wyłania się także naród,
świadczący o najwyższym stopniu jej rozwoju. Poprzedza to całkowita emancypacja rodziny spod władzy rodu, bowiem nie mogą tworzyć narodu społeczeństwa tkwiące w bycie plemiennym czy rodowym. Historyk podkreśla, że poza cywilizacją łacińską „nie rozwinęło się dotychczas poczucie narodowe, nigdy i nigdzie”6. Wyłącznie
tej cywilizacji badacz przypisuje ponadto poddanie życia prywatnego
i publicznego wymogom moralności, czego determinantą była nie-

3

Por. tamże, s. 100-104.
Por. F. Koneczny, Kościół a cywilizacje, wyd. ONION, Lublin 1996, s. 5-6.
5
Por. tamże, s. 45-46.
6
F. Koneczny, Napór Orientu na Zachód i inne pisma o życiu społecznym, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 1999, s. 27.
4
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wątpliwie etyka katolicka7. Koneczny wymienia zresztą cztery postulaty etyczne Kościoła katolickiego, które wywarły znaczący wpływ
na kształtowanie się cywilizacji łacińskiej. Są to: dożywotnie małżeństwo monogamiczne, dążność do zniesienia niewolnictwa, niezawisłość Kościoła od władzy państwowej jako następstwo uznania
supremacji czynnika duchowego nad fizycznym oraz zniesienie
msty8. Owa msta stanowi w tym kontekście „obowiązek moralny
(…) pomszczenia zabójstwa na zabójcy, względnie nawet na każdym
członku jego rodu”9. Znosząc mstę, Kościół aprobował sądownictwo
publiczne, a tym samym skłaniał się ku państwowości10. W ujęciu
Konecznego chrześcijaństwo dąży zatem do umacniania ustroju państwowego11. Zwracając uwagę na rozdział władzy duchowej i doczesnej, historyk podkreślał, że to Rzymianie zasłynęli z prawodawstwa
oddzielonego od sakralności, a społeczeństwa z odrębnym prawem
publicznym wyłoniły się właśnie w cywilizacji łacińskiej, składającej
się ze społeczeństw ukształtowanych przez Kościół12. Koneczny
przekonywał ponadto, że chrześcijaństwo gloryfikuje prawdę. „Gdy
w obrębie cywilizacji łacińskiej zaniecha się kultu prawdy, musi
nastąpić rozbicie społeczeństwa, upadek narodu, bezsilność państwa
na zewnątrz, a zobojętnienie obywatelskie wewnątrz (…)”13 – pisał.
Według historyka ocalić cywilizację łacińską może jedynie Kościół.
Powinno jednak towarzyszyć temu przestrzeganie założeń personalizmu, aposterioryzmu oraz supremacja sił duchowych. Pożądane jest,
aby etyka cywilizacji łacińskiej zmierzała natomiast do konstytu-

7

Por. F. Koneczny, O cywilizację łacińską, wyd. MILLA, Warszawa
2003, s. 6-18.
8
Por. F. Koneczny, Kościół…, wyd. cyt., s. 37.
9
F. Koneczny, Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, wyd. Antyk,
Komorów 2001, s. 41.
10
Por. F. Koneczny, O wielości cywilizacyj, wyd. Antyk, Komorów
1998, s. 271.
11
Por. F. Koneczny, Napór Orientu…, wyd. cyt., s. 29.
12
Por. F. Koneczny, O wielości…, wyd. cyt., s. 291; P. Bezat, Poglądy
polityczno-prawne Feliksa Konecznego, Dom Wydawniczy „Ostoja”, Krzeszowice 2004, s. 49-55.
13
F. Koneczny, O cywilizację…, wyd. cyt., s. 25.
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owania państwa opartego na społeczeństwie, od wysiłku którego
zależy wszakże trwanie całej cywilizacji14.
Fundamentalne znaczenie religii dla kształtowania się Zachodu dostrzegał także angielski historiozof Arnold J. Toynbee (18891975). Zgodnie z jego ujęciem na kształt cywilizacji zachodniej
istotny wpływ wywarły okoliczności interregnum trwającego między
zniknięciem cywilizacji helleńskiej a wyłonieniem się cywilizacji
zachodniej. Działalność rozwinął wówczas właśnie Kościół chrześcijański, który „dawał (…) przewodnictwo i zjednywał lojalność”15.
Toynbee zwraca jednak uwagę na zróżnicowanie zachodniego i prawosławnego świata chrześcijańskiego. Kościół katolicki na Zachodzie wyraźnie ulegał bowiem centralizacji pod władzą średniowiecznego papiestwa, zaś Kościół prawosławny stanowił pasywne uzupełnienie bizantyńskiego państwa16. Zdaniem historiozofa państwo uniwersalne będące finalnym stadium starej społeczności, powstały w
niej i zarazem tworzący nową cywilizację Kościół oraz inwazje barbarzyńskich państw sukcesyjnych stanowią trzy czynniki znamionujące przejście z cywilizacji helleńskiej do zachodniej, a także sygnalizujące ich pokrewieństwo. Spośród nich największe znaczenie miał
według Toynbee’ego Kościół17.
Istoty religii nie umniejszał ponadto urodzony w 1916 roku w
Londynie historyk Bernard Lewis. Choć pojęcie tożsamości w chrześcijańskiej Europie opiera się przede wszystkim na terytorium bądź
etnicznym państwie narodowym, Lewis – podobnie jak Koneczny –
podkreśla, że cywilizacja zachodnia konstytuowała się pod hasłem
rozróżniania Boga od Cezara. Po stuleciach zmagań i prześladowań,
schizmach oraz konfliktach wielu chrześcijan nabrało przekonania, że
wyłącznie brak dostępu kościołów do władzy państwowej i niemoż-

14

Por. F. Koneczny, Kościół…, wyd. cyt., s. 49-51.
A. J. Toynbee, Studium historii, przeł. J. Marzęcki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000, s. 30.
16
Por. tamże, s. 31-32.
17
Por. tamże, s. 29-33.
15
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ność ingerowania państwa w sprawy kościoła mogą zapewnić właściwą koegzystencję ludzi o różnych wyznaniach czy poglądach18.
Prognozy dla Zachodu nie są jednoznaczne. W XX wieku
Toynbee pisał, że cywilizacja zachodnia jako jedyna nie znajduje się
w fazie dezintegracji, co więcej – może być w fazie wzrostu. Według
historiozofa pod wieloma względami nabrała ona charakteru światowego, bowiem ekspansja zachodniej kultury podporządkowała Zachodowi pozostałe – podatne na wpływy westernizacji – cywilizacje19. Groźny dla zachodnich społeczności może okazać się natomiast rozwój militaryzmu, który w przypadku innych cywilizacji
okazywał się zabójczy. „Krytyczny przegląd znanych katastrof cywilizacji wykazuje, że upadek społeczny jest na ogół tragedią, do której
klucz stanowi instytucja wojny”20 – pisał Toynbee. Zdaniem historiozofa zasięg panowania nad pozaludzką naturą, wywołane nim
nasilające się tempo zmian społecznych oraz sukcesy w innych dziedzinach (m.in. zniesienie niewolnictwa czy rozwój edukacji i demokracji) nie tylko stanowią unikatowe dla cywilizacji zachodniej elementy, ale pozwalają także domniemywać, że mimo upadków
wszystkich istniejących niegdyś cywilizacji, Zachód nie jest definitywnie skazany na to niepowodzenie21. Podobne stanowisko zajmował Huntington, według którego Zachód pozostanie najpotężniejszą
cywilizacją jeszcze w pierwszych dekadach XXI wieku. Wewnętrzne
problemy – m.in. kryzys demograficzny, powolny wzrost gospodarczy, bezrobocie, zanik etyki pracy, ogromne deficyty budżetów
państw czy dezintegracja społeczna – przyczynią się do jego upadku.
Wraz ze schyłkiem Zachodu wzrastać będzie znaczenie kultur niezachodnich22. Prawdopodobieństwo tej prognozy potęguje także upadek moralności i kulturowe samobójstwo Zachodu, o którym świadczy narastanie antyspołecznych zachowań, zanik tradycji rodziny i
18

Por. B. Lewis, Co się właściwie stało? O kontaktach Zachodu ze światem islamu, przeł. J. Kozłowska, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2003, s. 120-122.
19
Por. A. J. Toynbee, Studium…, wyd. cyt., s. 729-732.
20
A. J. Toynbee, Wojna i cywilizacja, przeł. T. J. Dehnel, A. Piotrowski,
Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1963, s. 6.
21
Por. A. J. Toynbee, Studium..., wyd. cyt., s. 737-743.
22
Por. S. P. Huntington, Zderzenie…, wyd. cyt., s. 122-136.
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kapitału społecznego oraz kult folgowania własnym potrzebom. Proces słabnięcia będzie jednak zachodził powoli i nieregularnie, co
oznacza, że po okresie słabości Zachód może przeżyć odrodzenie,
odwrócić tok wydarzeń i w dalszym ciągu zajmować pozycję lidera23. Nieco inaczej przyszłość cywilizacji zachodniej postrzega Lewis. Historyk jest przekonany, że choć zachodnie standardy są obecnie dominujące, w przyszłości sytuacja będzie kształtowała się inaczej. Fakt, że zachodnią cywilizację wzbogaciły wpływy poprzedzających ją kultur, pozwala jego zdaniem domniemywać, że Zachód
także przekaże własne dziedzictwo kulturom, które nadejdą24.
O roli rodziny w społeczeństwie
Tym, co od wieków konstytuuje ład społeczny i kształtuje życie zbiorowe jest rodzina. W kręgu cywilizacji zachodniej jawi się
ona jako źródło indywidualnych doświadczeń, rdzeń tożsamości,
przestrzeń życia zbiorowego, w której jednostka po raz pierwszy
styka się z relacyjnością25. Rodzina stanowi wreszcie „kolebkę osobowości”26, wytwarzając w swym obrębie wielorakie typy postaw. Z
życia rodzin zagorzale czerpią społeczeństwa. Procesy przekazywania wiedzy i sposobów jej pozyskiwania, wpajania wzorców zachowania oraz zaznajamiania z systemem wartości współtworzą bowiem
funkcję socjalizacyjną rodziny, pozostając w bezpośrednim odniesieniu do budowania tożsamości indywidualnej i społecznej27.

23

Por. tamże, s. 532-537; S. P. Huntington, Przedmowa. Z kulturą trzeba się liczyć, w: Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój
społeczeństw, red. L. E. Harrison, S.P. Huntington, przeł. S. Dymczyk,
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 13.
24
Por. B. Lewis, Co się właściwie…, wyd. cyt., s. 177-178.
25
Por. C. Smuniewski, W poszukiwaniu sposobów tworzenia bezpieczeństwa. Refleksja o roli rodziny w społeczeństwie, [w:] Rodzina w lokalnych i globalnych kontekstach bezpieczeństwa, red. I. Urych, C. Smuniewski, Wydawnictwo AON, Warszawa 2015,s. 22.
26
P. Sporek, Rodzina – przestrzeń aksjologicznego bezpieczeństwa. O
aktach preferencji wartości w wyborach uczniów i studentów, [w:] Rodzina
w lokalnych…, wyd. cyt., s. 42.
27
Por. C. Smuniewski, W poszukiwaniu…, wyd. cyt., s. 26.

606

W toku dziejów poszczególne wizje owej tożsamości różnicowały bądź zjednywały ewoluujące zbiorowości. Zmianom podlegał nie tylko kształt społeczeństwa, ale również instytucja rodziny.
Jak pisze socjolog Barbara Szacka: „W epoce przedprzemysłowej,
której umowny koniec w Europie wyznaczają rewolucja francuska i
rewolucja przemysłowa, świat społeczny przedstawiał się ludziom
jako złożony nie z autonomicznych jednostek ludzkich, ale ze zbiorowości, w które wtopione były jednostki”28. Elementarną cząstkę
społeczną stanowiła rodzina, pod pojęciem której rozumiano wspólnotę tworzącą gospodarstwo domowe. Społeczeństwo przedprzemysłowe składało się zatem z rodzin-domostw, a każde z nich uosabiała
„głowa domu” dysponująca w swej domowej przestrzeni władzą
absolutną. Choć państwo nie interesowało się przejawami prywatnej
tyranii, rodzina – jako jednostka nie tylko reprodukcyjna, ale także
produkcyjna – w odniesieniu do otoczenia społecznego była w zasadzie pozbawiona prywatności. „Do każdego domu obcy mieli swobodny dostęp. Wciąż się po nim kręcił ktoś z zewnątrz i wszyscy
dookoła doskonale wiedzieli, co się w każdym domu dzieje (…)”29.
Skład przedprzemysłowych „rodzin” był nader wielobarwny.
Domownikami bywali choćby służący, których do XVIII wieku traktowano jak krewnych. „Rodzinę” rzemieślników współtworzyli natomiast ich uczniowie i terminatorzy, zaś do domów arystokracji
należeli paziowie. Wysoka śmiertelność dzieci skutkowała z kolei
„niesformalizowaną adopcją” – ubogie i wielodzietne rodziny oddawały bowiem swoje potomstwo osobom bogatszym i bezdzietnym,
co nie było rozpatrywane w kategorii uchybienia, lecz kojarzyło się z
okazją do poznania świata i zdobycia doświadczenia. Wielkość gospodarstw domowych zależała zatem m.in. od usytuowania społecznego i położenia ekonomicznego. „Ludzie ubodzy mieli rodziny
małe, złożone tylko z rodziców i dzieci, bogatsi – rozszerzone”30 –
pisze Szacka. O doborze małżeńskim także przesądzało usytuowanie
społeczne. Samo małżeństwo było właściwie związkiem rodzin,
28

B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, s. 384.
29
Tamże.
30
Tamże, s. 385.
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które wybierały partnerów, mając na względzie swoje polityczne i
ekonomiczne interesy. W epoce przedprzemysłowej odpowiedzialność za domostwo, w tym wychowanie dzieci, ponosił ojciec. Jednocześnie do połowy XIX wieku kobieta pełniła przede wszystkim rolę
żony, a nie matki, co wynikało z krótkich odstępów czasu między
licznymi porodami bądź towarzyszącej im wysokiej śmiertelności
kobiet. Dzieci były natomiast cenione jako „siła robocza i zabezpieczenie rodziców na starość”31. Choć rodziny w rozbudowanych domostwach cechowała mała mobilność, przemieszczanie się jednostek
między rodzinami sprzyjało kształtowaniu się tkanki społecznej32.
Wraz z tworzeniem się społeczeństwa przemysłowego rodzina
zaczęła sukcesywnie sytuować się w ramach modelu, który obecnie
postrzegany jest jako wzorzec „rodziny tradycyjnej”. Postępujące
uprzemysłowienie sprzyjało rozwojowi indywidualizmu, toteż rodzina stopniowo zmniejszała się, przybierając postać rodziny elementarnej złożonej wyłącznie z rodziców i dzieci33. Małżeństwo coraz
częściej było wynikiem osobistych decyzji partnerów, a tworzone
przez nich domostwo przestawało funkcjonować jak jednostka produkcyjna. Podstawą egzystencji stała się praca wykonywana poza
domem, co sprzyjało także oddzieleniu sfery prywatnej (rodzinnej)
od publicznej (zarobkowej). Ingerencję otoczenia społecznego zastą31

Tamże, s. 387.
Por. tamże, s. 384-387.
33
W tym miejscu warto przytoczyć rozważania socjologa Tomasza
Szlendaka, który zwraca uwagę na spory dotyczące kształtu rodziny preindustrialnej. Szlendak pisze wprost o micie rodziny rozszerzonej, rozpropagowanym przez francuskiego badacza Frédérica Le Playa. Zob. T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 311-312: „Gdy myślimy o rodzinie
średniowiecznej, staje nam przed oczami wielka rodzina wielopokoleniowa
– zamieszkujący pod wspólnym dachem dziadowie, rodzice oraz bardzo
liczne ich dzieci. (…) Wyobrażenie to jednak zupełnie mija się z prawdą
historyczną. Z całą pewnością tak liczna rodzina rozszerzona nie była typem dominującym w wiekach poprzedzających powstanie kapitalizmu,
przynajmniej na zachodzie Europy. Najczęściej występującą formą gospodarstwa domowego w owych czasach była świetnie nam dzisiaj znana rodzina nuklearna: matka, ojciec oraz ich nieliczne dzieci (…)”.
32
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piła natomiast kontrola państwa. Sformalizowaniu uległo także wiele
funkcji pełnionych uprzednio przez rodzinę – nauczanie dzieci czy
opiekę nad osobami chorymi stopniowo przejmowały organizacje
sfery publicznej. W indywidualistycznej epoce przemysłowej prywatność stała się dla nowej, elementarnej rodziny wartością. Zmianie
uległo ponadto kryterium dobrego ojcostwa, które zaczęło polegać
na skutecznym dostarczaniu środków finansowych na utrzymanie
rodziny. Słabnięciu domowej władzy patriarchalnej towarzyszyło
przerzucenie odpowiedzialności za funkcjonowanie gospodarstwa
domowego na kobiety. Jak pisze Szacka: „Począwszy od XIX wieku
patriarchalna władza w rodzinie, która uprzednio w pełni harmonizowała z absolutną władzą monarchy w państwie, zaczynała być w
coraz większej sprzeczności z zasadami kształtującego się i umacniającego ustroju demokratycznego”34. Jednocześnie za naturalne powołanie kobiety i jej podstawowy obowiązek uznano macierzyństwo. W
latach 30. XX wieku szczególną uwagę zwrócono z kolei na problem
wykorzystywania dzieci jako taniej siły roboczej. Wkrótce – dzięki
ustawodawstwu państwowemu – uwolnione od pracy zarobkowej
dzieciństwo stało się normą w kręgu kultury euroamerykańskiej.
Obowiązek pracy wyparto obowiązkiem nauki35.
Współczesna rzeczywistość społeczna tworzy przestrzeń dla
kolejnych zmian, jednak wpływ jaki instytucja rodziny wywiera na
będące w jej zasięgu społeczności pozostaje bezsporny. Jak zauważa
Szacka: „(…) w świadomości potocznej rodzina jest synonimem
harmonii i miłości”36. Bliscy wciąż dostarczają jednostkom wzorów
zachowań, inicjują proces socjalizacji, wprowadzają człowieka w
świat społeczności lokalnej, narodu, państwa. Więzi rodzinne będące
prototypem relacji społecznych przybliżają niejako ideę dobra
wspólnego, a sama rodzina wskazywana jest jako fundament społeczeństwa. Życie rodzinne kształtuje przyszłość jednostek, stając się
jednocześnie determinantą stabilności społecznej. Choć powinno ono
ograniczać zakres występowania dysfunkcji społecznych, niejednokrotnie dom rodzinny przeobraża się w miejsce napięć i konfliktów.
34

B. Szacka, Wprowadzenie…, wyd. cyt., s. 389.
Por. tamże, s. 387-390; T. Szlendak, Socjologia…, wyd. cyt., s. 305-314.
36
B. Szacka, Wprowadzenie…, wyd. cyt., s. 394.
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Brak rodziny, a także jej deformacja mogą implikować postawy
aspołeczne czy nieprzystosowane, co niewątpliwie przesądza o nieodzowności niniejszych rozważań37.
O kryzysie tradycyjnej rodziny w cywilizacji zachodniej
Choć teoretycy nauk społecznych niejednoznacznie prognozują przyszłość Zachodu, ich rozważania coraz częściej wpisują się w
nurt dyskursu o jego rzekomym słabnięciu38. Współczesna rzeczywistość cywilizacyjna generuje bowiem wiele zagrożeń, stając się
przedmiotem niezadowolenia szerokich kręgów społeczeństwa.
Bezwzględna dewastacja środowiska naturalnego, nierozważna eksploatacja ziemskich zasobów czy konflikty o podłożu kulturowocywilizacyjnym i światopoglądowym wpisują się w szereg zagrożeń
globalnych, których zasięg nie tylko wykracza poza świat zachodni,
ale obejmuje przestrzeń właściwą całej ludzkości. Samej cywilizacji
zachodniej zarzuca się natomiast fascynację krótkotrwałym materialnym dobrobytem, polityczną poprawność przybierającą kształt legalnej cenzury, a przede wszystkim postępujący laicyzm. Włoski filozof
Marcello Pera pisząc o współczesnym kryzysie etycznym Europy,
zauważa, że jej kultury wyartykułowało chrześcijaństwo, toteż Europa „nie posiada nic więcej solidnego, do czego mogłaby się odnieść i
37

Por. T. Zych, Małżeństwo i rodzina a bezpieczeństwo społeczne w
ustroju konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Rodzina w lokalnych…, wyd. cyt., s. 117; A. Korcz, Bezpieczeństwo społeczne Rzeczypospolitej Polskiej, s. 30, URL: http://adamkorcz.w.interiowo.pl/spol.pdf (dostęp: 07.04.2017).
38
Zob. N. Ferguson, Cywilizacja. Zachód i reszta świata, przeł. P. Szymor, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2013; O. Spengler, Zmierzch
Zachodu: zarys morfologii historii powszechnej, przeł. J. Marzęcki, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2014; Z. Jankowski, Zakłamana cywilizacja
zachodnia, „Dziś”, nr 12 (2006); K. W. Studnicki-Gizbert, Współczesna
cywilizacja zachodnia, postmodernizm i islam, „Cywilizacje w Czasie i
Przestrzeni”, nr 5 (1999); F. Znaniecki, Upadek cywilizacji zachodniej.
Szkic z pogranicza filozofii kultury i socjologii, Wyd. „Głos”, Warszawa
1986; S. P. Huntington, Zderzenie…, wyd. cyt.; M. Pera, Dlatego powinniśmy nazywać siebie chrześcijanami: liberalizm, Europa, etyka, przeł. F.
Glen, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin 2014.
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trwałego, wokół czego mogłaby się zjednoczyć”39. Za konieczne
uznaje „ponowne przyznanie Europie tradycyjnej tożsamości chrześcijańskiej”40, a dla uzasadnienia swojego postulatu przytacza słowa
Romano Prodiego, który jako przewodniczący Komisji Europejskiej
w 1999 roku mówił: „Europy nie można stworzyć na Jej niepamięci,
bo w Jej pamięci jest trwały ślad chrześcijaństwa. Dla różnych europejskich kultur narodowych, sztuki, literatury, hermeneutyki myśli
chrześcijaństwo jest kolebką, która karmi wierzących i niewierzących”41. Tymczasem dzisiejsza kultura wyśmiewa religię. Lekceważenie czy też negacja religii, usuwanie jej ze sfery publicznej, tożsame jest z porzucaniem kamienia węgielnego Europy, z odwrotem od
korzeni. Odchodzenie od Boga stanowi natomiast odchodzenie od
tożsamości42. Bez świadomości religijnej społeczeństwo nie może
być jednak stabilne, czego starał się dowieść socjolog francuski ÉmileDurkheim. Opisując dezintegrację struktur społecznych, za jej początek uznawał on właśnie rozpad religii, a w konsekwencji rozkład
moralności43.
Symptomy obecnego we współczesnej rzeczywistości cywilizacyjnej kryzysu etycznego obejmują choćby osłabienie więzi społecznych, które w warunkach postępującej technicyzacji sprzyja deprecjonowaniu kontaktów bezpośrednich. Przestrzenie, które dotąd
służyły kształtowaniu stosunków międzyludzkich, ulegają dehumanizacji na rzecz zastępujących pracę ludzką urządzeń, a ogromna
ilość napływających informacji obniża zdolność ich przetwarzania.
Ujawnia się stłumienie kreatywności, brak pogłębionej refleksji,
naśladownictwo postaw. Politolog Andrzej Chodubski analizując
zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata, za istotne narzędzie
wzmagające zagrożenia ładu społecznego uznaje także środki masowego przekazu, które goniąc za sensacją, bagatelizują to, co wcze39

M. Pera, Dlatego powinniśmy…, wyd. cyt., s. 112.
Tamże, s. 113.
41
Cyt. za: M. Pera, Dlatego powinniśmy…, wyd. cyt., s. 81.
42
Por. J. Moskwa, Wstęp do wydania polskiego. Czy religia jest potrzebna liberalnej Europie?, [w:] M. Pera, Dlatego powinniśmy…, wyd.
cyt., s. 13-14.
43
Por. A. Skorupka, Cywilizacja zachodnia w poglądach o. Józefa Marii
Bocheńskiego, „Filo-Sofija”, nr 21 (2013/2), s. 251.
40
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śniej uznawano za doniosłe i ważne44. Na tę kwestię zwraca uwagę
również Iwona Dudzik z Państwowej Wyższej Szkoły TechnicznoEkonomicznej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu: „(…) w życiu
rodziny nastąpiły poważne zmiany. (…) Niemałą rolę w tym procesie odgrywają również mass media, które nastawione są na ciągłe
zwiększenie oglądalności oraz słuchalności, nie licząc się ze szkodliwymi treściami, jakie serwują młodemu człowiekowi, który w tak
ogromnym szumie informacyjnym czuje się zepchnięty na margines,
a nawet zagubiony”45. Zachód staje się zatem cywilizacją zdeterminowaną nie tylko triumfem pieniądza, ale także kulturą obrazkową w
jej trywialnej, najprostszej formie. Banał, powierzchowność i egoizm
coraz dobitniej oddają wymiar nowej rzeczywistości, w której rolę
autorytetu odrzuca się na rzecz idola, a za miarę sukcesu uznaje się
ilość posiadanych pieniędzy. Degradacji sukcesywnie ulegają tradycyjne wartości, a dziedzictwo przeszłości jest stopniowo marginalizowane. Zastępuje się je orientacją na przyszłość.
Odejście od tradycji zauważalne jest także w przestrzeni rodzinnej. Jak zwracał uwagę Lewis, przez wieki chrześcijaństwo –
zabraniając wielożeństwa czy konkubinatu – w dużej mierze formowało zachodnie pojęcie rodziny46. W wymiarze teoretycznym cywilizacji zachodniej nie jest obce przekonanie, że miejscem praktykowania i uczenia się cnót powinna być rodzina. W domu rodzinnym
doskonalić można zarówno cechy związane z wychowaniem czy
wzajemną troską, jak i cnoty niezbędne wolności oraz państwu. Okazuje się jednak, że wymiar teoretyczny nie współgra ze współczesną
rzeczywistością społeczną. W wyniku przemian cywilizacyjnych
transformacji ulegają bowiem także wzory życia familijnego. W
znacznym stopniu zaburzony został patriarchalny układ klanów wielopokoleniowych czy wielodzietnych, podczas gdy liczba jednooso44

Por. A. Chodubski, Zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata,
„Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla Bezpieczeństwa”, nr 3(24),
vol. 7 (2014), s. 343.
45
I. Dudzik, Rodzina wobec kryzysu wartości. Refleksja etyczna na
marginesie przeprowadzonych badań, [w:] Rodzina. Wartości. Przemiany,
red. M. E. Ruszel, Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli, Stalowa Wola-Rzeszów 2010, s. 239-240.
46
Por. B. Lewis, Co się właściwie…, wyd. cyt., s. 76-85.
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bowych gospodarstw domowych stale wzrasta47. Zwielokrotnieniu
ulega liczba rozwodów i separacji, zaś decyzje małżeńskie czy prokreacyjne są nieustannie opóźniane. Wobec tradycyjnego modelu
rodziny coraz częściej występują modele alternatywne, wśród których wymienić można choćby singularyzację, konkubinat, kohabitację czy monoparentalość. W trendy deprymująco wpisuje się sieroctwo społeczne bądź eurosieroctwo. Jak zauważa Zofia Szarota z
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w
Krakowie: „Dyktowany normą obyczajową historyczny wzorzec
rodziny opartej na patriarchacie konkuruje z chęcią do przejmowania
egalitarnego, partnerskiego modelu ról rodzinnych, który z kolei
bywa wypierany przez konsumpcyjny i liberalny w seksualnej sferze
styl życia”48.
Rozluźnienie więzi emocjonalnych w rodzinie przyczynia się
natomiast do powstania w niej zjawiska dysfunkcji, a nawet patologii. W obrębie rodziny zmniejsza się choćby skala świadczenia wzajemnej pomocy, a zmiany demograficzne czy społeczno-kulturowe
wymuszają reorganizację jej dotychczasowych funkcji. Wciąż istnieją sfery, które potencjalnie powinny sprzyjać edukacji, takie jak
kształtowanie upodobań i nawyków poprzez wspólny wypoczynek,
uczestnictwo w kulturze, przekazywaną tradycję, przeżywanie okresów okołoświątecznych bądź samo korzystanie ze wspólnej przestrzeni, w której nadrzędną rolę odwiecznie pełni stół. Edukacyjnym
wzorcem pozostają jednak także „zachowania patologiczne oraz
niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i związanych
z prowadzeniem gospodarstwa domowego”49. Naprzeciw owym
defektom wychodzą specyficzne formy oświatowe, wśród których
prym wiodą kursy przedmałżeńskie, terapie i mediacje rodzinne, a
47

Tymczasem osłabienie sytuacji demograficznej w państwie pociąga za
sobą dotkliwe konsekwencje dla jego wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa. Zob. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2013, s.
134-136.
48
Z. Szarota, Asystent rodziny: między interwencjonizmem państwa a
spolegliwym opiekuństwem – konteksty edukacyjne, „Edukacja: studia, badania, innowacje”, nr 4 (2011), s. 57.
49
Tamże, s. 59.
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także lokalne inicjatywy z odradzającą się działalnością kół gospodyń wiejskich na czele. Wzmacnianie rodzin znajdujących się w
kryzysie niejednokrotnie stawało się celem analiz polityki społecznej. Wykrystalizowana w poprzednim stuleciu koncepcja efektywnego państwa opiekuńczego miała niwelować zagrożenia w obrębie
rodziny, przewidując świadczenia opiekuńcze i pomocowe dla potrzebujących jednostek oraz grup. Niepożądanym efektem nadmiernej instytucjonalnej opieki i pomocy społecznej okazała się wyuczona bezradność, a nawet utrwalenie postawy roszczeniowej. Brakuje
zatem kompleksowych działań, które skutecznie wspierałyby rodzinę, także w aspekcie edukacyjnym, integrowały ją ze środowiskiem
lokalnym, zapobiegały degradacji poszczególnych jej członków i
propagowały idee pomocowe, wzmacniając tym samym solidarność
społeczną50.
Zakończenie
Gwałtowne zmiany społeczne, które przyniosła epoka technologiczna, przekształcają także istniejące już wzory życia familijnego.
Rodzina we współczesnej cywilizacji zachodniej, zdominowanej
przez triumf pieniądza, indywidualizm i bezprecedensową technicyzację, sytuuje się zatem w rzeczywistości pełnej nowych wyzwań.
Zgodnie z zamysłem w ramach niniejszego opracowania zarysowano
problematykę kondycji rodziny w owych realiach, przedstawiając
jednocześnie towarzyszące jej zagrożenia. Podjęta refleksja może
wskazywać konteksty dla dalszych eksploracji, toteż za zasadne
uznano sformułowanie wstępnych wniosków.
1. Rodzina stanowi podstawę wszystkich zbiorowości ludzkich wyższego rzędu. Jako podstawowy element każdej szerszej
struktury społecznej tworzy ona fundament ładu społecznego. Jest
bowiem pierwszym środowiskiem wychowawczym, które pozwala
kształtować postawy jednostki, wtłaczając ją sukcesywnie w ramy
całego społeczeństwa. Daje ona sposobność formowania w kolejnych
pokoleniach podejścia do dobra wspólnego i narodu, co dowodzi jej
znaczenia w tworzeniu bezpieczeństwa. Dla budowania zarówno
50

Por. tamże, s. 49-63; T. Szlendak, Socjologia…, wyd. cyt., s. 366-377,
458-466.
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jednostkowego, jak i wspólnotowego dobrostanu oraz wzmacniania
kapitału społecznego nieodzowne jest zatem wykorzystywanie potencjału, jaki niesie za sobą rodzina. Życie rodzinne jest tym, co od
wieków kształtuje tkankę życia społecznego, a tym samym determinuje społeczną stabilność.
2. Choć rodzina powinna stanowić ostoję i źródło uniwersalnych wartości, uwikłanie jej w wielorakie kryzysy może wpisywać ją
w szereg dolegliwości współczesnego świata. Kryzys rodziny jest
bowiem symptomem załamania moralności, którego podłoże tworzy
postępujący laicyzm. Odchodzenie od judeochrześcijańskiej percepcji zagrożeń egzystencjalnych stanowi nie tylko odwrót od korzeni,
od fundamentu, który wyartykułował cywilizację zachodnią, ale
oznacza także odrzucenie tożsamości.
3. Wewnętrzna złożoność rodziny, dynamika interakcji jej
członków, a także towarzyszące im przeobrażenia społeczne i kulturowe wymagają wielostronnego podejścia badawczego. Dostrzega
się potrzebę pogłębionej, interdyscyplinarnej refleksji o rodzinie,
uwzględniającej zarówno pożądany kształt życia rodzinnego, jak i
determinujące kondycję współczesnej rodziny zachodnie trendy.
Analizy nie mogą być prowadzone w oderwaniu od dorobku nauk
tradycyjnie towarzyszących procesowi wychowania. Tłem wielowymiarowych rozważań powinny być zatem przykładowo ujęcia
pedagogiczne, psychologiczne, aksjologiczne, antropologiczne, kulturowe bądź prawne. Biorąc pod uwagę destrukcyjny potencjał dysfunkcjonalnych rodzin oraz związki życia rodzinnego ze stabilnością
społeczną, zasadny staje się rozwój namysłu nad rodziną na gruncie
nauk o bezpieczeństwie, jednoznacznie odżegnujący się od wąskiego, monodyscyplinarnego ujęcia.
Streszczenie:
Choć rodzina od wieków konstytuuje ład społeczny, wyłanianiu się nowej rzeczywistości cywilizacyjnej towarzyszy zmiana wzorów życia familijnego. W pierwszej części studium wzajemnej konfrontacji poddane zostaną narracje odnoszące się do tożsamości cywilizacji zachodniej i jej fundamentu, jakim jest judeochrześcijańska
percepcja zagadnień egzystencjalnych. Kolejnym krokiem będzie
refleksja nad rolą rodziny w życiu społecznym. Więzi rodzinne sta-
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nowią bowiem prototyp relacji społecznych, a sama rodzina często
wskazywana jest jako fundament społeczeństwa. W owej części
omówione zostaną przemiany, jakie towarzyszyły instytucji rodziny
począwszy od epoki przedprzemysłowej, skończywszy na obecnej
rzeczywistości społecznej. Poszczególne narracje stworzą podstawy
dla określenia kondycji współczesnych zachodnich rodzin, ich zagrożeń oraz wyzwań, jakie stawia przed nimi świat indywidualizmu i
technicyzacji.
Słowa kluczowe: rodzina i bezpieczeństwo, kryzys rodziny,
kryzys etyczny, cywilizacja zachodnia, zmiana społeczna
Abstract:
Family in the Time of Transformations. Reflections on Crises
in Western Civilization’
For ages family constitutes the social order, however the
change of the family life accompanies the new civilization reality. In
the first part of the article narrations about the identity of the western
civilization and typical for it Judeo-Christian perception of existential questions will be confronted. The next step will be the reflection
on the role of family in the social life. Family ties are the prototype
of social relations hips, meanwhile the family is of tens hown as the
foundation of the society. This part we will discuss the transformations of the institution of the family, taking in to account thepreindustrial period and the present social reality. This article will let
usde scribe the shape of present western families, their threats and
the challenges that families are facing in the world of individualism
and technicalization.
Keywords: family and security, family crisis, ethicalcrisis,
western civilization, socialchange
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Katarzyna Fortunka

Zespół nabytego niedoboru odporności jako realne zagrożenie
cywilizacyjne współczesnego świata
1.Wprowadzenie
W tym roku wypada 36 rocznica wyizolowania wirusa nabytego niedoboru odporności. Można byłoby założyć, że choroba jest
już dobrze znana - jasne są jej przyczyny, przebieg i konsekwencje,
jednak wciąż pod znakiem zapytania pozostaje lekarstwo. Pomimo
niebywałych nakładów zarówno finansowych jak i dociekliwych
prac badawczych nie rozwiązano tajemnicy nieprzeciętnego wirusa
HIV. Jednakże AIDS została uznana za ogromne niebezpieczeństwo
dla ludzkości od czasów średniowiecznej ,, Czarnej Śmierci"1.
Zespół nabytego niedoboru odporności to końcowe stadium
ogólnoustrojowego zakażenia wywoływanego przez wirus HIV[1].
Owy zespół charakteryzuje się niskim poziomem limfocytów T komórek układu immunologicznego uczestniczących w obronie organizmu. Prawidłowo funkcjonujące wcześniej wspomniane krwinki białe doskonale spełniają swoją rolę opierającą się na rozpoznawaniu i likwidacji obcych antygenów czyli w konsekwencji do
komórkowej odpowiedzi odpornościowej[2]. Sytuacja dla organizmu
staje się niebezpieczna gdy wirus zaczyna się namnażać w organizmie, a tym samym liczba limfocytów spada tak dramatycznie, że
doprowadza to do wyniszczenia układu immunologicznego co w
rezultacie prowadzi do zwiększonej podatności zapadalności na choroby, które powodują śmierć pacjenta.
2. Dane statystyczne
Dane epidemiologiczne nie napawają optymizmem, liczba
osób zarażonych wirusem HIV w Polsce jest nadal bardzo wysoka.
Według danych opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS
łączna liczba zarażonych od początku epidemii do 30 listopada
1

T. Gabiś, M. Rolik Raport o AIDS Pierwodruk: „Stańczyk. Pismo
postkonserwatywne”, 2004, 5-7
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2016r. wynosiła 21 052 osób w tym co najmniej 6 295 osób zaraziło
się HIV w związku z używaniem narkotyków, 3 413 zachorowało na
AIDS a 1 355 chorych zmarło. Wirusem HIV zakażają się przede
wszystkim osoby młode – między 15 a 24 rokiem życia (stanowią
prawie 40% zarażonych na całym świecie). W Polsce 7% wszystkich
zakażeń wykryto u osób poniżej dwudziestego roku życia, a 46% – u
osób w wieku 20 – 29 lat. Dominującą grupę (84%) wśród zakażonych HIV i chorych na AIDS w naszym kraju stanowią osoby w
wieku produkcyjnym (20 – 49 lat)2.
3. HIV a AIDS
HIV – ludzki wirus upośledzenia odporności (Human Immunodeficiency Virus) należy do rodziny Retroviridae, rodzaju Lentivirus, może powodować postępujące zaburzenie odpowiedzi immunologicznej prowadząc do rozwoju AIDS, a więc nabytego zespołu
upośledzenia odporności (Acquired Immune Deficiency Syndrome).
Do komórek wrażliwych na zakażenie HIV należą limfocyty T CD4
(LT CD4), monocyty/makrofagi, komórki dendrytyczne, komórki
nabłonka, eozynofile, mikroglej, astroglej, oligodendroglej, komórki
prekursorowe szpiku i komórki prekursorowe grasicy[3]. Literatura
podaje co najmniej 4621 przypadków AIDS bez HIV.[4] HIV wywołuje 26 chorób, z których część jest skutkiem niewydolności odpornościowej, a część nie ma z funkcjonowaniem układu odpornościowego żadnego związku. Dodatkowo, wszystkie z tych chorób występują w obecności lub w absencji wirusa. Brak jest więc jednej choroby spowodowanej wirusem, pomimo że posiadając RNA podobne do
wirusa polio, HIV powinien wywoływać jedną określoną chorobę.
4. Nieprzeciętność wirusa HIV
W odróżnieniu od pozostałych wirusów ten konkretny mikroorganizm wykazuje dużo większą zmienność genetyczną. Proces
replikacji umożliwia wirusowi powstanie wielu wariantów wywodzącego się z tego samego wyjściowego retrowirusa.

2

Dane epidemiologiczne – Polska http://www.aids.gov.pl/hiv_aids/450/
- dostęp 04.10.2016r.
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5. Ryzyko wystąpienia choroby
Prawdopodobieństwo wywołania choroby jest wprost proporcjonalne do liczby czynników związanych z mikroorganizmem oraz
samym organizmem narażonym na ekspozycję. Do czynników zależnych od drobnoustroju należą przede wszystkim zjadliwość danego szczepu wirusa oraz tzw. dawka zakażająca, czyli inoculum. 5]
Organizm może zostać zakażony na drodze : seksualnej,
krwiopochodnej i wertykalnej, jednak z punktu widzenia historii
naturalnej można dokonać innego podziału:
• ekspozycja błon śluzowych i skóry na materiał zakaźny (droga seksualna, zachlapanie błon śluzowych lub skóry materiałem zakaźnym),
• podanie dożylne materiału zakaźnego (transfuzja zakażonych
produktów krwiopochodnych, zakłucia, iniekcje),
• transmisja wertykalna - ( przezłożyskowa przed porodem
przeciek zakażonej krwi odmatycznej, w czasie porodu przez kontakt
z wydzielinami kanału rodnego, w czasie karmienia przez mleko
matki HIV(+).
Zdecydowanie najwyższe ryzyko zakażenia wiąże się z podaniem donaczyniowym materiału zakaźnego (np. w czasie transfuzji
produktów krwiopochodnych zakażonych HIV), gdyż najwięcej
komórek docelowych dla HIV znajduje się w krwi3.
6. Drogi zakażenia wirusem HIV
a) przez płyn ustrojowy - krew
Do przeniesienia zakażenia nie potrzeba tak wiele krwi, jak w
transfuzji. Może wystarczyć taka ilość, jaka pozostaje w końcówce
strzykawki i w świetle igły w sprzęcie do iniekcji używanym wspólnie przez wiele osób do przyjmowania w iniekcjach narkotyków, ale
także anabolików, sterydów i tym podobnych. To dlatego zakażenia
HIV szerzą się tak szybko wśród osób uzależnionych od narkotyków
wstrzykiwanych dożylnie, domięśniowo czy podskórnie. Zakażenie
przenosi się także w sytuacjach, w których zawierająca HIV krew
3

A. Gładysz i B. Knysz, Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS – współczesne możliwości i problemy. Wrocław 2009 Wydawnictwo Continuo 20 -2
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dostaje się do skaleczonego miejsca, w którym skóra jest uszkodzona
w widoczny sposób. Dlatego pewne ryzyko pociąga za sobą dokonywanie tatuaży, piercingu przy użyciu niesterylnych narzędzi. Nie
jest też wskazane używanie wspólnie, przez kilka osób tej samej
maszynki do golenia lub szczoteczki do zębów – może się na nich
znaleźć niewielka ilość krwi, która dostawszy się na błony śluzowe
lub do skaleczonego miejsca na skórze może przenieść zakażenie[6].
Przypadków zakażeń, do których doszło w ten sposób jest niewiele,
ale zawsze lepiej zmniejszać ryzyko, jeśli tylko to możliwe. Z doświadczeń pracowników medycznych wynika, że najbardziej niebezpiecznym narzędziem w opiece medycznej są używane igły do iniekcji, które najczęściej używane są przez pielęgniarki. Ale nawet w
sytuacji zakłucia, skaleczenia się igłą zawierającą zakażoną HIV
krew ryzyko zakażenia wynosi 0,3%. Ponadto należy zaznaczyć, że
podczas udzielania pomocy medycznej osobie rannej konieczna jest
ochrona własnego ciała przed potencjalną ekspozycją na mikroorganizm poprzez popularne lateksowe rękawiczki. Jeśli to niemożliwe
można użyć plastikowej torebki czy folii. Ale warto pamiętać, że
nieuszkodzona w widoczny gołym okiem sposób skóra chroni przed
zakażeniem. W sytuacji, kiedy krew ma kontakt ze skórą powinno
się wymyć zanieczyszczoną jej część wodą i mydłem tak proste
środki czystości niszczą wirus[6].
b) przez kontakt seksualny z osobą zakażoną
HIV nie jest najbardziej zakaźnym wirusem, znacznie łatwiej
zakazić się można innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową,
jak na przykład rzeżączką, kiłą. Co ciekawe zakażenie HIV przenosi
się łatwiej z mężczyzn na kobiety (u mężczyzny wrażliwa na zakażenie jest niewielka obwódka błony śluzowej wokół ujścia cewki
moczowej i wewnętrzna warstwa napletka; kontakt z wydzielinami
narządów nawet zakażonej kobiety trwa tyle, ile trwa kontakt seksualny, a w dodatku po jego zakończeniu mężczyzna może się dokładnie umyć wodą i mydłem, które niszczą wirus; u kobiety wrażliwa na
zakażenie jest cała powierzchnia błony śluzowej pochwy, a jeśli
kontakt seksualny z zakażonym HIV partnerem kończy się wytryskiem, wówczas nie tylko większa powierzchnia wrażliwa jest na
zakażenie, ale kontakt z wirusem jest dłuższy, kobieta nie ma też
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możliwości dokładnego umycia się). Najbardziej ryzykowne są kontakty analne ale niebezpieczne są też kontakty waginalne oraz seks
oralny . Oczywistą rzeczą jest fakt, że liczba kontaktów seksualnych
wpływa na ryzyko zakażenia: im więcej partnerów seksualnych, tym
większe ryzyko napotkania zakażonej/zakażonego HIV partnerki/partnera; ale czasem jeden kontakt seksualny bez zabezpieczenia
może doprowadzić do zakażenia[7]. W Polsce wprawdzie wolno, ale
systematycznie rośnie liczba osób zakażonych HIV w następstwie
kontaktów heteroseksualnych. O ile mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami i osoby przyjmujące narkotyki w iniekcjach zdają sobie sprawę z dokonywanego ryzyka, o tyle osoby heteroseksualne
często nie mają poczucia ryzyka, nawet utrzymując kontakty seksualne z wieloma partnerkami/partnerami, bez używania prezerwatywy. Dlatego rzadko wykonują testy diagnostyczne i dlatego też zakażenie HIV najpóźniej rozpoznawane jest u osób heteroseksualnych.
c) poprzez przeniesienie zakażenia z matki na dziecko
Niemal od początku epidemii wiadomo, że HIV przenosi się z
zakażonej nim matki na jej dziecko. Najczęściej dochodzi do tego w
okolicach lub w czasie porodu, rzadziej w czasie ciąży, jeszcze rzadziej w następstwie karmienia piersią. [8] Warunkiem uniknięcia
przeniesienie wirusa jest wczesne rozpoznanie obecności mikroorganizmu w organizmie matki i włączenie odpowiedniej profilaktyki.
Najczęstszą drogą zakażenia HIV u dzieci jest droga odmatczyna – stanowi ok. 90% wszystkich rozpoznań. Młodzi dorośli i
starsze dzieci mogą zakazić się takimi samymi drogami jak osoby
dorosłe (ok. 10% przypadków). Warunkiem włączenia profilaktyki, a
zatem zapobiegania wertykalnemu zakażeniu HIV, jest rozpoznanie
zakażenia HIV u matki. W obecnych czasach nie istnieją już grupy
ryzyka, mowa jest jedynie o ryzykownych zachowaniach. Każda
osoba, która miała kontakt seksualny ma za sobą potencjalnie ryzykowne zachowanie. Oferta badania w kierunku HIV powinna być
złożona każdej kobiecie ciężarnej, a patrząc perspektywicznie – każdej parze planującej dziecko. Dzieci zakażone HIV objęte są rozszerzonym programem szczepień ochronnych. Szczepionki żywe (poza
gruźlicą) mogą być i są podawane pacjentom bez niedoboru odpor-
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ności. Dziecko zakażone HIV nie powinno być nigdy szczepione
przeciwko gruźlicy.
Należy podkreślić raz jeszcze, że aktualnie nie istnieją grupy
ryzyka. Kobieta planująca ciążę lub będąca w ciąży powinna wykonać badanie w kierunku HIV. Jest to bowiem najskuteczniejszy sposób ochrony dzieci przed odmatczynym zakażeniem, umożliwiający
zastosowanie profilaktyki u kobiet HIV+ i ich dzieci. HIV u dzieci
jest nadal aktualnym problemem w Polsce, przede wszystkim w
związku z brakiem obligatoryjnego testowania ciężarnych oraz z
brakiem kojarzenia przez lekarzy objawów prezentowanych przez
dziecko z możliwością zakażenia HIV. Skutkiem tego są wciąż notowane zgony dzieci zakażonych oraz późne rozpoznania (na etapie
AIDS), zmniejszające szanse dziecka na prawidłowy rozwój i długoletnie przeżycie.
7. Przyczyny wysokiego odsetka osób zarażonych wirusem HIV
Wysoka liczba chorych wynika z oczywistej zależności pomiędzy występowaniem wirusa a brakiem niepokojących syndromów chorobowych. Pacjenci, który wyeksponowani byli na zarażenie wirusem HIV często żyją w nieświadomości nosicielstwa choroby, dlatego w tym konkretnym przykładzie znajduje zastosowanie
ogólnie pojęta promocja zdrowia uświadamiająca pacjentom z grupy
ryzyka o konieczności badania na obecność wirusa. Objawy wniknięcia wirusa HIV nie są charakterystyczne i wyglądają jak zwykła
infekcja wirusowa dlatego często są traktowane pobłażliwe a fakt, że
objawy zmniejszają swoje nasilenie sprawiają, że pacjenci nie widzą
konieczności podjęcia badania[9]. Aż połowa osób zakażonych nie
ma żadnych objawów, a gdy już się pojawiają to zazwyczaj późno,
po kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu latach od momentu zakażenia.
Jeśli nie zrobi się testu diagnostycznego można nawet przez 10-12 lat
nie wiedzieć o tym, że uległo się zakażeniu. Należy podkreślić, że
osoba, która nie wie, że jest chora stanowi potencjalne źródło zakażenia dla innych, rozprzestrzeniając wirusa - nieświadomie.
Nie należy zapominać, że istnieje grupa pacjentów z grupy ryzyka która świadomie nie poddaje się badaniu ze względu na możliwość wykluczenia z życia społecznego lub rodzinnego, obawiają się,

624

że informacje medyczne dotyczące ich stanu zdrowotnego nie będą
tajne, a co za tym idzie nie decydują się na diagnostyczne badania,
które mogą jednoznacznie określić ich obecny stan zdrowia i w razie
konieczności rozpoczęcie terapii, ograniczającej namnażanie się
wirusa, a tym samym wydłużającym życie pacjenta. Wszystkie obawy odnośnie chorych z HIV wynikają jednak z całkowitego braku
bądź deficytu wiedzy. Społeczeństwo co dowiodły liczne anonimowe
ankiety charakteryzuje się niewielkim zasobem wiedzy, a w wyniku
jej niewystarczającej ilości osoby zarażone HIV żyją najczęściej w
osamotnieniu. Należy pamiętać, że w przypadku ekspozycji na wirusa należy natychmiast zgłosić się do najbliższego szpitala zakaźnego,
w którym leczone są osoby zakażone HIV. Im szybciej przyjmie się
leki tym lepiej (najlepiej w ciągu 2-3 godz. po zdarzeniu) tym większa szansa na wyeliminowanie wirusa z organizmu i uniknięcie zakażenia. Po 48 godz. od zdarzenia jest już za późno na podanie leków choroba jest nieunikniona.
Kolejnym powodem tłumaczącym tak wysoką liczbę zakażeń
są osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych najczęściej
narkotyków podawanych dożylnie. Środowiska, w których dane
środki odurzające są zażywane nie przestrzegają zasad aseptyki i
antyseptyki, strzykawki i igły, które bezdyskusyjnie są środkami
jednorazowymi wykorzystywane są wielokrotnie co w konsekwencji
powoduje rozprzestrzenianie się wirusa za pośrednictwem płynów
ustrojowych jakim jest niewątpliwie krew. Pocieszający jest jednak
fakt, że część z osób stosujących dożylne środki odurzające, zdaje
sobie sprawę z ryzykownego trybu życia i sama zgłasza się do punktów wykonujących testy anty-HIV. Trzeba jednak podkreślić, że do
środowisk osób uzależnionych trudno dotrzeć, tworzą oni małe grupy do których trudno przenikają informacje ze świata zewnętrznego.
W owych grupach zdarzają się również poglądy zakładające, że substancje odurzające przyjmowanie dożylnie nie stanowią jakiegokolwiek źródła zakażenia wirusa. Co po raz kolejny dobitnie ukazuje
braki wiedzy w zakresie możliwości zakażenia się wirusem.
Wirus HIV może być także rozprzestrzeniany drogą płciową w
kontaktach hetero- jak i homoseksualnych. Najwięcej wirusa w organizmie osoby nim zakażonej jest we krwi, w nasieniu mężczyzn i
wydzielinach narządów płciowych kobiet [10]. Należy uświadamiać
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społeczeństwo, iż podczas kontaktu seksualnego możliwe jest przeniesienie zakażenia na partnerkę lub partnera seksualnego co nie dla
wszystkich jest oczywiste. Jak już wcześniej wspomniano HIV łatwiej przenosi się z zakażonego HIV mężczyzny na kobietę, niż z
kobiety na mężczyznę. Nie każdy kontakt seksualny z osobą zakażoną musi się skończyć przeniesieniem zakażenia na partnera seksualnego. Zwiększone ryzyka zakażenia HIV, dotyczy osób zmieniających partnerów seksualnych. Obecnie wiadomo, że już jeden kontakt
seksualny z partnerem zakażonym HIV może wystarczyć do przeniesienia zakażenia. Praktyki seksualne przy których nie dochodzi do
kontaktu nasienia, wydzielin kobiecych narządów płciowych lub
krwi z błonami śluzowymi są bezpieczne. Niemożliwe jest przeniesienia HIV przez nieuszkodzoną w sposób widoczny gołym okiem
skórę, która stanowi przecież naturalną barierę chroniącą przed
czynnikami chorobotwórczymi. Jedyną 100% metodą antykoncepcyjną jest absencja seksualna.
8. Szczepionka na AIDS
Warto zastanowić się nad kwestią szczepionki na HIV/AIDS,
którą od blisko 20 lat łudzą ludzkość naukowcy i eksperci od HIV.
Jak wiadomo, wytężone i kosztowne prace na tym polu nie przybliżyły ludzkości do szczepionki nawet o krok. Wszystkie dotychczasowe wysiłki spełzły na niczym. Z drugiej strony nic dziwnego, że
nie ma i najprawdopodobniej nie będzie szczepionki, skoro naukowcy wciąż tak mało wiedzą o HIV. Bada się obecnie wszystkie dziewięć genów wirusa HIV i funkcje, jakie pełnią jednak ciągle wiedza
ta nie jest wystarczająca. Głównymi przeciwnościami, z którymi
musza się zmierzyć naukowcy to fakt, iż wiele osób żyje z HIV 20
lat i dłużej, więc taka szczepionka faktycznie niewiele zmieni ale
przeświadczenie, ze cierpi na nią tylu ludzi stale motywuje. Szczepienia na AIDS, tak jak w przypadku szczepień na inne choroby,
mają u osób zdrowych (niezakażonych) wywołać produkcję przeciwciał na wypadek infekcji. A przecież w przypadku HIV przeciwciała są wskaźnikiem choroby. Istnieje więc prawdopodobieństwo,
że na skutek szczepień zdrowe osoby zostaną zakwalifikowane jako
zakażone, ponieważ testy wykażą obecność przeciwciał HIV, a nie
jesteśmy w stanie przewidzieć jaki wpływ na organizm człowieka
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będą miały przeciwciała skierowane przeciwko konkretnemu patogenowi. 26-27 [1]
Streszczenie:
Podsumowując AIDS wywołane przez wirus nabytego niedoboru odporności stanowi ogromne wyzwanie dla współczesnej medycyny. Mimo wielu starań liczba zarażonych nadal jest niepokojąca.
Rozwiązanie problemu staje się wyraźniejsze gdy wprowadzona
edukacja społeczna i polityka prozdrowotna ukształtuje w społeczeństwie przekonanie, że AIDS nie jest jedynie możliwym zagrożeniem
ale realnym niebezpieczeństwem mogącym spotkać każdego z nas
niezależnie od wykształcenia, płci wieku czy zawodu. Warto zaznaczyć, że codziennie w Polsce dwie osoby dowiadują się o swoim
zakażeniu HIV. Niestety liczba osób nabywających zakażenie nie
jest możliwa do oszacowania. Jedynie świadome, właściwe ukierunkowane postawy personelu medycznego są w stanie nie tylko zwiększyć świadomość społeczną ale w konsekwencji zmniejszyć liczbę
cierpiących, nieuleczalnie chorych ludzi, którzy liczą na pomoc. Co
najważniejsze opieka nie może się opierać o terapeutyczne aspekty
procesu leczenia, głównie powinna całościowo sprawować opiekę
nad pacjentem w zgodzie z holistycznym modelem opieki nad pacjentem jako istotą bio-psycho-społeczną.
Słowa kluczowe: wirus, odporność, zagrożenie
Abstract:
To sum up, AIDS which is caused by the human immunodeficiency virus is a huge challenge for current medicine. Thought a lot
of efforts a number of infections are alarming. The solution to the
problem is a socials' education and pro-health policy which shape
with belief that AIDS isn't only dangerous maybe happen independently from the age, a gender, education or even profession. Everyday in Poland two people are getting know that they had been in
group of infections. Unfortunately the number of ills, isn't simply to
estimate. Only conscious, properly oriented attitudes of medical staff
are able to not only increase social awareness but, consequently,
reduce the number of suffering, terminally ill people who count on
help. Most importantly, care can not be based on the therapeutic
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aspects of the treatment process, and should be holistically holistic in
taking care of the patient in harmony with the holistic model of patient care as a bio-psycho-social being.
Key words: virus, immunity, dangerous
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Aleksandra Chęcińska

Doping jako zagrożenie rywalizacji fair play
Wstęp:
Sport w życiu człowieka odgrywa niebagatelną rolę. Często
też z odskoczni od codziennych spraw staje się sposobem na zaspokojenie potrzeb materialnych. Profesjonalni sportowcy uczestniczący
w zawodach sportowych nierzadko zapominają o istocie sportu. Rywalizacja powinna opierać na poszanowaniu zasady fair play. Według Haliny Zdebskiej-Biziewskiej „Uczciwość, sprawiedliwość,
życzliwość i koleżeństwo, honor, godność, lojalność, kultura, szacunek, odpowiedzialność – tworzą konglomerat cech stanowiących
fundament etyki sportowej, do których wprost odwołuje się zasada
fair play1. Współzawodnictwo stało się motorem szukania łatwych
dróg do sukcesu, zwłaszcza, że zwycięstwo przynosi nie tylko satysfakcję, ale również lukratywne nagrody, stypendia, zaszczyty i honory. Stąd dąży się do zwycięstwa "za wszelką cenę", a dla osiągnięcia
tego celu "wszystkie środki są dozwolone"2. Wtedy właśnie sportowiec ucieka się do łamania przepisów prawa o stosowaniu środków
niedozwolonych.
W swoim artykule przedstawię doping jako zagrożenie rywalizacji fair play. Przede wszystkim wyjaśnię czym jest doping, jakie są
sposoby zwalczania go, a także przedstawię historie sportowców,
którzy stosowali środki niedozwolone.
Pojęcie i historia stosowania dopingu:
Termin słowa - doping - wywodzi się z języka Zulu – doop i
oznacza "odurzający środek" zwiększający wydolność organizmu3.
Obecnie obowiązująca definicja dopingu sformułowana została przez
Komisję Medyczną Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w
1986 r. Brzmi ona następująco: doping to podawanie lub stosowanie
1

H. Zdebska-Biziewska, O istocie rywalizacji fair play [w:] „Czysta
gra”, Warszawa 2014.
2
P. Poźniak, Zagrożenia we współczesnym sporcie.
3
Ibidem.

629

przez zawodników jakiejkolwiek substancji obcej dla ustroju lub
jakiejkolwiek substancji fizjologicznej pobranej w anormalnej ilości
lub podanej drogą nienaturalną do ustroju jedynie w celu zwiększenia w sztuczny i nieuczciwy sposób osiągnięć w zawodach4.
W historii sportu zjawisko dopingu jest od bardzo dawna, lecz
nie koniecznie w świetle obowiązującej definicji. Starożytni Grecy,
aby poprawić swoją formę przed ważnymi zawodami spożywali
specjalną dietę. Oparta była o różne rodzaje mięsa. Dodatkowo powszechnie używano herbat ziołowych. Miały one za zadanie dodać
siły, odwagi, a przede wszystkim zmniejszyć odczuwanie bólu.
Dawni mieszkańcy Etiopii żuli natomiast bogate w kofeinę ziarna
kakaowca w celu poprawy kondycji. Niektóre Afrykańskie plemiona
przed rozmaitymi sprawdzianami fizycznymi stosowały także napoje
alkoholowe zawierające kofeinę, które rzekomo powodowały „przypływ mocy” i które nazywane były - „dop”5.
W 1889 w jednym z angielskich słowników po raz pierwszy
użyty został termin doping we współczesnym rozumieniu tego słowa. Pierwszy udokumentowany przypadek zastosowania dopingu
miał miejsce w 1865r. Momentem przełomowym była końcówka
XIXw. Duży wpływ miało na to odnowienie idei igrzysk olimpijskich. Co prawda, wtedy jeszcze nie istniało żadne uregulowania
prawne dotyczące stosowania środków niedozwolonych. W tym
czasie używanie środków dopingowych w wielu przypadkach spowodowało śmierć. „Przykładem może być zgon wielu zawodników
światowej klasy. Już w 1896 roku zmarł znany kolarz Artur Linton,
powodem była zbyt duża dawka efedryny przyjęta podczas wyścigu
Paryż-Bordeaux. Kilka lat później zapaści doznał Thomas Hicks. W
1967 roku zmarł brytyjski kolarz Tom Simpson w którego krwi wykryto spore ilości amfetaminy i alkoholu (zgon nastąpił w czasie
wyścigu). Podobnie zmarł nagle również biegacz Dick Howard, w

4

E. Godlewska, Etyka w sporcie, [w:] „Humanistyczne, wychowawcze,
społeczne i kulturowe wartości olimpijskiego sportu antycznego i nowożytnego”, Warszawa- Bydgoszcz 2013.
5
http://potreningu.pl/articles/949/historia-dopingu-w-sporcie/ dostęp 15
marca 2017
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tym wypadku powodem była heroina. Rok później przez dopingowy
zestaw stymulantów odszedł niemiecki bokser JuppaElze”6.
Zagrożenie płynące ze stosowania substancji zagrażających
życiu ludzkiemu wymusiło wprowadzenie pierwszych regulacji
prawnych, miało to miejsce w 1928r. Międzynarodowa Federacja
Lekkoatletyki Amatorskiej oficjalnie zakazała stosowania środków
stymulujących. Kolejne organizacje sportowe zaczęły wydawać tożsame komunikaty. Ważne zmiany pojawiły się pod koniec lat 60 XX
wieku. Wtedy właśnie weszły do obiegu pierwsze testy antydopingowe na zawartość stymulantów.
Najwcześniej w sporcie zawodowym sterydy anaboliczno- androgenne zastosowane zostały w 1954r. przez Rosjan biorących
udział w mistrzostwach podnoszenia ciężarów, które odbywały się w
Wiedniu7. Reprezentacji Rosji znokautowali rywali, odnosząc nieosiągalne wówczas wyniki. Od tamtego momentu substancje te stały
się bardzo popularne. W celu zahamowania używania produktów
stymulujących powidło się wprowadzenie testów antydopingowych
umożliwiających wykrycie środków takich jak kokaina czy amfetamina. Chęć uzyskania wysokich korzyści przede wszystkim majątkowych przez zawodników, przyczyniło się do powstania nowej
opcji wspomagania organizmu. Testosteron i jego pochodne umożliwiły szybki przyrost masy mięśniowej, a ponadto były pozytywnym
bodźcem motywacyjnym. Deficyt regulacji prawnych przerodziło się
w powszechne stosowanie tych substancji. Hormon ten, na tyle cieszył się popularnością, że stosowały go nawet kobiety. Dyskusję na
temat wywołało korzystanie z tej substancji przez niemieckie pływaczki. Miało to miejsce na Mistrzostwach Świata w Belgradzie, w
1973r. Wówczas zdobyły 10 z 14 medali. Jeszcze większy pokaz siły
zaprezentowały na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu, gdzie nie
dały szans innym rywalkom. Wówczas na całym świecie proponowano rozwiązanie tego problemu. Konsekwencją tego było wprowadzenie odpowiednich norm prawnych. Ważną kwestią, która przyczyniła się do rozwikłania tego problem miało być egzekwowanie
tych praw. Zostały wprowadzone testy, wykrywające stosowanie
6
7

Ibidem.
Ibidem.

631

testosteronu i jego pochodnych. Skutkowało to ograniczeniem jego
używania. Jednak dopiero w 2006r. zastosowano nowatorską metodę
badań. Wykluczyła ona całkowicie błąd pomiaru. W początkowej
fazie testów sprawdzano stosunek testosteronu oraz epitestosteronu
w moczu i przyrównywano do wartości referencyjnych ustalonych na
podstawie relacji powyższych hormonów u zdrowych mężczyzn,
niestosujących niedozwolonego wspomagania8. Po dość krótkim
czasie wyszło na jaw, iż podawanie testosteronu razem z epitestosteronem sprawia, że ich wzajemna relacja mieści się w wartościach
referencyjnych. Dlatego też zawodnicy mogli przyjmować niedozwolone doping unikając „wpadki” na badaniach. Okoliczności uległy zmianie, gdy wynaleziono sposób badania zawartości niektórych
izotopów węgla w moczu. Metoda ta została wprowadzona do świata
sportu, bez zapowiedzi. Było to niewątpliwie bardzo dobre posunięcie, gdyż zawodnicy nie mogli oszukać badań.
Pomimo rozwoju technik analitycznych sterydy anaboliczno –
androgenne nadal są stosowane w sporcie, nie tylko wyczynowym,
ale także amatorskim9.
Doping- ocena prawna zjawiska:
Międzynarodowa Konwencja z 19 października 2005 r. poświęcona była zwalczaniu problemu dopingu w sporcie. Zauważono
w niej, iż sport powinien odgrywać istotną rolę w dziedzinie ochrony
zdrowia, w edukacji moralnej i kulturalnej oraz w wychowaniu fizycznym10. W związku z przytoczonymi założeniami sportu Konwencja ma na celu stymulowanie i koordynowanie międzynarodowej
współpracy w celu wyeliminowania dopingu w sporcie oraz jego
skutków dla zdrowia, zasad fair play, walki z oszustwem oraz przyszłością sportu. Mówiąc o dopingu, mamy tu na myśli jego szersze
pojęcie. Nie oznacza tylko obecności w organizmie sportowca substancji zabronionej lub jej metabolitów czy markerów11.
8

http://potreningu.pl/articles/949/historia-dopingu-w-sporcie/ dostęp 15
marca 2017
9
Ibidem.
10
M. Bojarski, Doping w sporcie – prawnokarna ocena zjawiska, [w:]
A. J. Szwarc (red.) Ustawa o sporcie Poznań 2011, s.102.
11
Ibidem.
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Doping to nie tylko oszustwo w sporcie, biorąc pod uwagę, że
osiągnięty wynik sportowca nie jest jego naturalnym efektem treningu, to także bardzo duże zagrożenie dla zdrowia zawodnika. Taki
tryb życia prowadzi do m.in. zaburzeń psychicznych, uszkodzenia
mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca, prowadzi do nadciśnienia tętniczego, zwiększa ryzyko gęstnienia i krzepnięcia krwi w naczyniach oraz wpływa na impotencje czy zmniejszenie płodności.
Wyżej wskazane skutki obok oszustwa sportowego, zdrowia
sportowca ewidentnie uzasadniają zakaz stosowania dopingu w sporcie. Osiągnięcie wyniku sportowego nie może uzasadniać działań
szkodzących zdrowiu12.
Biorąc pod uwagę stosowanie środków niedozwolonych możemy również używać przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
przeciwdziałaniu narkomanii13. Według niej, kto wbrew przepisom
ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do
użycia takiego środka lub substancji popełnia przestępstwo.
Jeśli weźmiemy aspekt zagrożenia życia po przez zaaplikowanie produktu niedozwolonego, wyraźne zastosowanie będzie miał
art. 160 k.k. W normie tej mowa jest o czynie zabronionym polegającym na narażaniu osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życia lub zdrowia14.
Konwencja mająca za zadanie eliminację dopingu w sporcie
reguluje tę kwestie bardzo szeroko. Przez naruszenie przepisów antydopingowych w sporcie należy przyjąć w myśl tej Konwencji również użycie lub próbę użycia substancji zabronionej lub metody zabronionej, niewyrażenie zgody lub bez ważnego uzasadnienia niezgłoszenie się na pobranie próbki po powiadomieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami antydopingowymi lub w inny sposób unikania pobierania próbki, naruszenie odpowiednich wymogów określa12

B. Kopff, K. Szmigielska, Sposoby poprawy zdolności wysiłkowych
organizmu człowieka- podstawy fizjologiczne, [w:] A. Jegier (red.), Dozwolone i niedozwolone wspomaganie zdolności wysiłkowych człowieka, Łódź
2007, s.51p
13
Dz. U. nr 179, poz.1485.
14
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks karny, Dz. U. 1997 nr.88
poz.553.
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jących dostępność sportowca do kontroli poza zawodami, w tym
nieprzedstawienie wymaganych informacji na temat miejsca pobytu
oraz niepoddanie się badaniom ogłoszonym w oparciu o rozsądne
zasady, manipulowanie lub próba manipulowania jakąkolwiek częścią kontroli antydopingowej, posiadanie substancji lub metod zabronionych, handel dowolną substancją zabronioną lub metodą zabronioną, podanie lub próba podania sportowcowi substancji zabronionej lub metody zabronionej lub pomaganie, zachęcanie, ułatwianie, podżegnie, ukrywanie lub każdy inny rodzaj współdziałania
wiążący się z naruszeniem przepisów antydopingowych lub próbą
ich naruszenia (art.2 ust.3 Konwencji)15.
Polecenie zastosowania przepisów wyżej wymienionej Konwencji zostało zaaprobowane w Ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o
sporcie16. Tematyce dopingu został poświęcony rozdział 9.W pierwszym z przepisów tego rozdziału ustawodawca zawarł obszerną definicję dopingu w sporcie, wskazującą, jakie rodzaje zachowań czy
sytuacji uznaje się za doping, a które z nich w danych okolicznościach dopingiem nie są. Ponadto określone zostało, jakie podmioty
uprawnione są do sprawowania odpowiedzialności dyscyplinarnej za
stosowanie dopingu (art. 43 u.s.)17. Odpowiednikiem art. 43 ustawy o
sporcie był art. 50 ustawy o sporcie kwalifikowanym który zawierał
definicję dopingu, przy czym była ona sformułowana w sposób niezwykle lakoniczny. Zgodnie z tym artykułem ustawy ( o sporcie
kwalifikowanym) za doping uważało się stosowanie przez zawodników zakazanych środków farmakologicznych lub metod uznanych za
dopingowe. Natomiast art. 50 ust. 2 stanowił, że stosowanie dopingu
jest zabronione. Podkreślić należy, że obecna regulacja ustawy o
sporcie nie zawiera przepisu jednoznacznie zakazującego stosowania
dopingu. Definicję dopingu z art. 50 ustawy sporcie kwalifikowanym
miało uzupełniać rozporządzenie wydane przez ministra właściwego
do spraw kultury fizycznej i sportu w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zdrowia wydane na podstawie upoważnienia
15

M. Bojarski, Doping w sporcie – prawnokarna ocena zjawiska, [w:]
A. J. Szwarc (red.), Ustawa o sporcie Poznań 2011, s.106.
16
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie, Dz. U., nr. 127, poz. 85 ze zm.
17
M. Badura, Ustawa o sporcie. Komentarz, LEX 2011.
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zawartego w treści art. 52 tejże ustawy, gdzie zawarty miał być wykaz środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe,
których stosowanie jest zabronione, oraz tryb przeprowadzania kontrolnych badańantydopingowych, uwzględniając najnowsze osiągnięcia naukowe i ustalenia międzynarodowych organizacji sportowych. Rozporządzenie takie nie zostało jednak wydane, przy czym
stosownie do treści art. 80 u.s.k. do czasu wydania rozporządzenia na
podstawie art. 52 u.s.k. swoją ważność zachowywało rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 sierpnia 2004 r. w
sprawie określenia środków farmakologicznych i metod uznanych za
dopingowe, których stosowanie jest zabronione, wydane na podstawie art. 48 ust. 3 u.k.f. (uchylonego po wejściu w życie u.s.k.)18.
W celu zwalczania dopingu w Polsce na mocy art. 44 ustawy o
sporcie została powołana do życia Komisja do Zwalczania Dopingu
w Sporcie. Liczba członków tej komisji jest równa 11 osobom, co
jest uszczupleniem w stosunku do ustawy poprzedzającej. Zmienił
się również nieznacznie katalog zawodów, których przedstawiciele
mogą zostać członkami Komisji, przy czym zrezygnowano ze zwrotu
"w szczególności", co powoduje, iż nie jest obecnie możliwe wybranie do składu Komisji przedstawiciela innych zawodów niż wyraźnie
wskazane w art. 44 ustawy o sporcie19. Członkiem może zostać wybrana wyłącznie osoba, która wykonuje jeden z zawodów z zakresu
tj. medycyny, sportu, etyki, biologii lub prawa. Przyszły członek
Komisji powinien ponadto dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Komisji. Kryterium odwołujące się do wykonywanego
zawodu ma charakter obiektywny i jest łatwo weryfikowalne20. Ponadto kandydat na działacza Komisji nie może być również karany
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kadencja tego zespołu trwa 4 lata. Za datę rozpoczęcia działań powołanego organu uważa się datę powołania. Natomiast wygaśnięcie następuje jak już wcześniej wspomniałam po upływie 4 lat od daty
powołania. Wedle ustawy nie ma żadnych ograniczeń co do kadencyjności członków Komisji, stąd nie ma przeszkód, aby pełnili oni
18

M. Badura, Ustawa o sporcie. Komentarz, LEX 2011
Ibidem.
20
Ibidem.

19
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swoją funkcję wielokrotnie. W ustępie 5 omawianego artykułu enumeratywnie zostają wyliczone zadania owej Komisji.
Są one następujące:
1) prowadzenie wykazu substancji i metod zabronionych;
2) przeprowadzanie kontroli antydopingowych podczas zawodów oraz poza nimi;
3) prowadzenie badań wspierających zwalczanie dopingu w
sporcie;
4) wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych lub szkoleniowych, dotyczących zwalczania dopingu w
sporcie;
5) ustanawianie reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu
w sporcie21.
Żaden z przepisów art. 44 omawianej ustawy nie przewiduje
wynagrodzenia dla członków Komisji z tytułu sprawowanej funkcji.
Ponadto jednak ustawa ta nie stanowi również, że członkowie Komisji sprawują swoją funkcję społecznie. Należy można domniemywać,
że wobec braku wyraźnego zastrzeżenia, iż członkowie Komisji mogą otrzymywać wynagrodzenie za swoją działalność w ramach Komisji, w tym zwrot kosztów uczestnictwa w posiedzeniach, przy
czym zasady ustalania jego wysokości powinny zostać uregulowane
w statucie22.
Analizując treść obowiązującego aktu prawnego, nie można
pominąć uregulowania dotyczącego powstania Badań Antydopingowych. Instytut Sportu posiada akredytację Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) na przeprowadzanie analiz antydopingowych
sportowców.Przyjęte przepisie rozwiązanie ma pozwolić na pełną
realizację zobowiązań wynikających z przyjętej i ratyfikowanej
przez Polskę konwencji antydopingowej i wprowadzonej do polskiego porządku prawnego23.
Opierając się na rozwiązaniach zastosowanych w ustawie o
sporcie, w literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na to, iż sami
zawodnicy w przypadku zastosowania dopingu podlegają uregulo21

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie, Dz. U., nr. 127, poz. 85 ze zm.
M. Badura, Ustawa o sporcie. Komentarz, LEX 2011.
23
Ibidem
22
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waniom międzynarodowym. Zgodnie z postanowieniami Światowego Kongresu Antydopingowego za stosowanie dopingu przez sportowca na zawodach może doprowadzić do anulowania osiągniętego
wyniku. Mogą też być anulowane wyniki, nie tylko tych zawodów,
podczas których wykryto w organizmie sportowca zabronioną substancję, ale również innych zawodów. Za stosowanie dopingu grozi
maksymalnie dwuletnia dyskwalifikacja zawodnika. Za powtórne
korzystanie ze środków niedozwolonych uczestnik imprezy sportowej może być dożywotnio pozbawiony w niej udziału. Te same uregulowania dotyczą sytuacji, gdy zaistniała próba użycia zabronionej
substancji czy jej samo posiadanie24.
Przykłady stosowania dopingu w historii sportu:
„Pierwszy ważny przypadek dopingu w polskim sporcie również dotyczył ciężarowca. Zbigniew Kaczmarek, brązowy medalista
igrzysk w Monachium (1972), dwukrotny mistrz i trzykrotny wicemistrz świata, startował w kategorii do 67,5 kg. W 1976 roku wywalczył złoty medal olimpijski w Montrealu. Trzy miesiące później
mu go jednak odebrano, gdyż MKOl poinformował, że w wyniku
badań przeprowadzonych po igrzyskach wykryto u niego niedozwoloną substancję.
Polska na olimpijskiej mapie dopingu ponownie pojawiła się
w 1988 roku. Zimowe igrzyska w Calgary bardzo dobrze rozpoczęli
biało-czerwoni hokeiści. Po minimalnej porażce z faworyzowana
Kanadą 0:1 i remisie ze Szwecją 2:2, rozbili Francję 6:2. Jednak po
spotkaniu z „Trójkolorowymi” podwyższony poziom testosteronu
wykryto u Jarosława Morawieckiego. Zawodnik tłumaczył się, że
doping podano mu w barszczu z krokietami, podczas przyjęcia organizowanego przez kanadyjską Polonię.
Bogaty w dopingowe wpadki był rok 1993. Także z powodu
podwyższonego poziomu testosteronu pływaczkę Alicję Pęczak
zdyskwalifikowano na dwa lata. Karę zawieszono po 18 miesiącach.
Poważna afera wybuchła w podnoszeniu ciężarów. Na stosowaniu
24

Ł. Kuligowski, Obywatel Sport. Substancje niedozwolone. Co grozi za
podanie środków dopingujących., Dziennik Gazeta Prawna, 205/2010 (dodatek Nowe prawo s. 8).
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niedozwolonych środków przyłapano aż trzech polskich sztangistów.
W tym gronie był brązowy medalista igrzysk Barcelona 1992, pochodzący z Zaporoża Sergiusz Wołczaniecki. Spowodowało to
roczną karencję Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Polscy
zawodnicy nie mieli w tym czasie prawa startu w imprezach międzynarodowych.
W kolejnych latach o dopingu nad Wisłą mówiło się praktycznie
tylko w kontekście sztangistów. "Wpadli" m.in. Grzegorz Kleszcz, jeszcze w zawodach juniorskich, późniejszy dwukrotny wicemistrz olimpijski i obecny prezes PZPC Szymon Kołecki oraz Marcin Dołęga, który z
tego powodu nie pojechał na igrzyska do Aten. W 2015 roku ten drugi
ponownie "wpadł" i został zdyskwalifikowany na dwa lata, co prawdopodobnie oznacza koniec jego kariery.
W lutym 2005 roku do grona najlepszych biegaczek narciarskich zaczęła dobijać się Justyna Kowalczyk. Polka podczas MŚ w
Oberstdorfie m.in. zajęła czwarte miejsce w biegu na 30 km stylem
klasycznym. Jednak w jej organizmie wykryto zabronioną substancję
i zdyskwalifikowano na dwa lata. Deksametazon znajdował się w
preparacie, który stosowała na zapalenie ścięgna. W wyniku odwołania karę skrócono do zaledwie sześciu miesięcy.
W 2007 roku w kadrze biało-czerwonych na mistrzostwa Europy w koszykówce zabrakło Marcina Stefańskiego. Grającego
wówczas w Śląsku Wrocław zawodnika przyłapano na stosowaniu
metandienonu. Rok później po raz pierwszy głośno zrobiło się o
clenbuterolu, substancji, która w 2012 roku spowodowała dyskwalifikację słynnego hiszpańskiego kolarza Alberto Contadora. Najpierw
jednak problemy przez nią miał Adam Seroczyński. Kajakarz zajął
podczas igrzysk w Pekinie czwarte miejsce, ale wynik anulowano. W
jego organizmie wykryto śladowe ilości clenbuterolu. W Chinach
jest on stosowany w tuczeniu zwierząt i mógł znaleźć się w spożywanym mięsie. W takie wyjaśnienia nie uwierzono ani Polakowi, ani
później Contadorowi.
Prawie rok od futbolu przymusowo odpoczywał Jakub Wawrzyniak. Obrońca po transferze zimą 2009 roku z Legii Warszawa do
Panathinaikosu Ateny postanowił się odchudzać. Robił to jednak na
własną rękę i skorzystał z preparatu zawierającego zakazaną substancję. Podczas zimowych igrzysk Vancouver 2010 na dopingu
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przyłapano tylko jednego sportowca. Była nim polska biegaczka
narciarska Kornelia Marek (obecnie Kubińska). EPO wykryto u niej
po biegu sztafetowym, w którym biało-czerwone zajęły szóste miejsce. Po dwuletniej dyskwalifikacji wróciła do rywalizacji.
W tym samym roku Polacy swoją cegiełkę dołożyli także do
negatywnej opinii o kolarstwie, jako wyjątkowo nieczystym sporcie.
W Taborze tytuł młodzieżowego mistrza świata w kolarstwie przełajowym wywalczył Paweł Szczepaniak, a jego brat Kacper zajął drugi
miejsce. Okazało się jednak, że obaj stosowali EPO. Paweł, mimo iż
wówczas miał zaledwie 21 lat, na dopingu został przyłapany już po
raz drugi. Zdyskwalifikowano go na osiem lat. Rok młodszego Kacpra na cztery. W listopadzie 2012 roku do walki o mistrzostwo świata federacji IBF, WBA i WBO stanął Mariusz Wach. Polski bokser
przegrał jednogłośnie na punkty z Władimirem Kliczko, a w dodatku
okazało się, że stosował steryd stanozol. Zdyskwalifikowano go na
osiem miesięcy.
Zimowe igrzyska w Soczi 2014 przyniosły kolejny przypadek
dopingu w polskim sporcie. Zakazany stymulant wykryto w organizmie Daniela Zalewskiego. Czwórka bobslejowa z nim w składzie i
tak spisała się fatalnie, zajmując dopiero 27. miejsce. Po stanozol,
tak jak Wach, sięgnął Dawid Nowak. Występujący wówczas w zespole Cracovii piłkarz został zawieszony na dwa lata. 1 sierpnia tego
roku podpisał kontrakt z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza”25.
Przedstawione historie zawodników stosujących substancje
niedozwolone ukazują jednoznacznie, iż chęć bycia najlepszym jak
również korzyści majątkowe mogą przysłonić zawodnikom podstawową ideę sportu. Ponadto takie zachowanie bardzo często niszczy
wypracowane przez wiele lat dobre imię sportowca. W tym miejscu
warto zadać sobie pytanie czy naprawdę warto posuwać się do tego
typu zachowań, by osiągnąć chwilowe korzyści.

25

Fragment ten, przedstawiający zawodników polskich stosujących doping został przedstawiony w oparciu o artykuł dostępny na stronie
http://www.newsweek.pl/sport/.
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Zakończenie
Idea sportu choć, narodziła się bardzo wcześnie wciąż jest zachowana. Cel jaki zakładają sobie profesjonalni zawodnicy często
okupiony jest ciężką pracą. Istnieje jednak grupa sportowców, która
zapomina o pierwotnych założeniach zmagań najlepszych podczas
wielkich imprez o randze mistrzowskiej. Osoby, te nierzadko starają
się być najlepszym, pomimo wszystko. W swoich dążeniach, uciekają się do praktyk zabronionych przez obecne uregulowania prawne,
które cały czas są aktualizowane, na potrzeby współczesnego świata
sportu. Zachowanie takie kłóci się niewątpliwie z zasadą rywalizacji
fair play. Zjawisko dopingu zostało zapoczątkowane przez sportowców słabszych i leniwych, którym nie chciało się zbytnio przykładać
do treningów, a którzy mimo wszystko chcieli zdobyć sławę i pieniądze. Następuje to oczywiście za zgodą i z udziałem działaczy
sportowych, a nawet funkcjonariuszy państwowych. Co poniekąd
działa deprymująco na pozostałych zawodników, którzy cenią sobie
sprawiedliwe współzawodnictwo. Warto dodać, iż niestety we obecnej rzeczywistości to pieniądz rządzi światem i nie inaczej jest w
świecie zmagań najlepszych sportowców.Różne były i są źródła
rozszerzania się dopingu w sporcie. Część z nich leży w samym sporcie, lecz część z nich ma podłoże dużo szersze - społeczne (ustrojowe, polityczne, propagandowe, komercjalne). Sport stał się widowiskiem, a widoczne jest to niektórych dyscyplinach o szczególnych
walorach widowiskowych i rozrywkowych. Warto dodać, iż stał się
także biznesem. Stawia to przed sportowcami coraz większe wymagania i zmusza do osiągania stale lepszych wyników i utrzymywania
się w dobrej formie sportowej.
Streszczenie:
W artykule tym, przedstawiono zagrożenie sportu jakim jest doping. Przede wszystkim uważa się stosowanie substancji niedozwolonych jest zaprzeczeniem rywalizacji fair play. Chęć zysku staje głównym motorem napędowym działania zawodników. W celu zwalczania
stosowania substancji zabronionych przez sportowców cały czas powstają uregulowania prawne, które są cały czas aktualizowane.
Słowa klucze:rywalizacja, doping, sport, działania antydopingowe.
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Summary:
In this article, there is a threat to sport that is doping. First of
all, the use of illegal substancesis considered to be a denial of fair
play. The desire to profit becomes the driving force of the players. In
order to combat the use of substances prohibited by athletes, legal
regulations are constantly beingdeveloped, which are constantly
being updated.
Kaywords: Rivalry, doping, sports, anti-doping activities
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Kamila Fortunka

Medycyna a zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku
Epidemia otyłości w XXI wieku
Otyłość jest obecnie uznawana za chorobę cywilizacyjną o zasięgu światowym. Badania potwierdzają jej związek przyczynowoskutkowy z występowaniem chorób układu krążenia, tj. nadciśnieniem tętniczym i chorobą niedokrwienną serca, jak również z cukrzycą typu 2, zaburzeniami lipidowymi i niektórymi nowotworami.
Według szacunkowych danych ok. 200 mln (50-65%) Europejczyków ma nadmierną masę ciała, a problem ten w coraz większym
stopniu dotyczy dzieci i młodzieży. Rozwój cywilizacyjny, a z nim
zmiana stylu życia człowieka, skutkująca zmniejszeniem aktywności
fizycznej w połączeniu z wprowadzeniem diety wysokoenergetycznej wydają się być najważniejszymi przyczynami występowania
otyłości, wyprzedzając czynniki genetyczne czy środowiskowe. W
związku z tym, należy szczególnie podkreślić potrzebę kształtowania
właściwych zachowań prozdrowotnych od wczesnego dzieciństwa1.
Zagrożenie chorobami nowotworowymi
Nowotwory złośliwe, zwane popularnie rakiem, stanowią drugą, po chorobach sercai naczyń, przyczynę zgonów ludności Polski.
W pewnych grupach wiekowych (np. kobietyprzed 65 rokiem życia)
choroby nowotworowe wysuwają się nawet ma pierwsze miejscejako
przyczyna przedwczesnej umieralności. W Polsce bezwzględna liczba zachorowań, jak i liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych wzrasta stale i systematycznie z każdym rokiem, zarówno
wśród kobiet, jak i mężczyzn Mężczyźni częściej chorują na raka niż
kobiety i częściej umierają z powodu tej choroby.Najczęstszymi
nowotworami złośliwymi u mężczyzn są: rak płuc, jelita grubego i

1

M. Szymocha.,M. Bryła., I. Maniecka-Bryła., Epidemia otyłości w XXI
wieku, ZdrPubl 2009; 119(2):207-212
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żołądkaoraz gruczołu krokowego. Kobiety chorują najczęściej na
nowotwory piersi, jelita grubego, płuc i szyjki macicy2.
Tylko niewielka część zachorowań na raka (poniżej 10%
wszystkich nowotworów) ma podłoże genetyczne, dziedziczne.
Większość przyczyn upatruje się w szeroko rozumianych wpływach
środowiskowych. Najlepiej rozpoznaną przyczyną zachorowań naraka płuc jest wieloletnia ekspozycja na dym tytoniowy (palenie papierosów lub ekspozycjabierna). Wśród innych czynników wymieniane
są ekspozycje na czynniki rakotwórcze i mutagenne znajdujące się w
miejscu pracy, w wodzie i pożywieniu lub w środowiskużycia człowieka. Zagrożenia stanowią czynniki chemiczne: pył azbestowy i
inne pyłyprzemysłowe, różne związki chemiczne wytwarzane albo
używane w procesach produkcyjnychalbo będące ubocznymi skutkami takich procesów, substancje chemicznewytwarzane w procesie
spalania materiałów organicznych, wyziewy silników samochodowych,niektóre substancje nieorganiczne, niektóre toksyny pleśni,
niektóre wirusy.Istotne są też czynniki fizyczne, takie jak promieniowanie słoneczne, promienie rentgenowskiei pierwiastków radioaktywnych3.
Pokarm i woda oraz sposoby i nawyki w odżywianiu są często
wymienianymi czynnikami mającymi związek przyczynowy z rakiemw sposób bezpośredni lub pośredni, np. przez powodowanie
otyłości i zmniejszoną ruchliwośćfizyczną, a zatem zmniejszone
wydatki energetyczne.W tym kontekście warto podkreślić, że współczesne praktyki w zakresie wyżywieniasą same w sobie potencjalnym zagrożeniem zdrowia i biologicznego rozwoju społeczeństw,w
tym także społeczeństwa polskiego. Surowce dla przygotowywania
żywnościpochodzące z wielkich przedsiębiorstw produkujących
zboże, prowadzących na skalęprzemysłową hodowlę drobiu, trzody
chlewnej i bydła stosują metody i środki upraw/hodowli wprowadza2

M. P. Nowacki., Onkologia polska – osiągnięcia, aktualne problemy i
propozycje rozwiązań systemowych. [w:] M. Nowacki, Z. Religa i W. Zatoński (red.), Kardiologia i onkologia w Polsce na początku XXI wieku. I
Kongres Demograficzny w Polsce. Warszaw 2002.
3
U. Wojciechowska., J. Didkowska., W. Zatoński., Nowotwory złośliwe
w Polsce w 2006 roku. Centrum Onkologii – Instytutim. M. SkłodowskiejCurie. Warszawa 2008.
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jące do surowców spożywczych nowe substancje chemiczne. Przyrostmasy mięsnej zwierząt w takich hodowlach jest często napędzany
sztucznie przez podawaniehormonów, antybiotyków czy poprzez
manipulacje genetyczne. Z kolei surowcespożywcze podlegają głębokiemu przetwórstwu. Technologie przetwórcze wprowadzajądo
żywności różne składniki chemiczne oraz „wypełniacze” niemające
wartości odżywczeji obniżające biologiczne standardy. Produkty
żywnościowe są często zwyczajniefałszowane, np. masło olejami
roślinnymi, mięso wodą i mączką sojową itp. Szacuje się,że w krajach „cywilizowanych” przeciętny człowiek spożywa rocznie ok. 6
kg chemikaliówdodawanych do żywności4.
Uzależnienia
Do wyjątkowych zagrożeń cywilizacyjnych można z całą pewnością zaliczyć szerzące się uzależnienia, np. narkomanię, alkoholizm,
nikotynizm, a także uzależnienie od Internetu i telewizji. Alkoholizm
wywołuje w człowieku agresję i skłania go do stosowania przemocy.
Choroba alkoholowa potrafi skutecznie rozbić każdą rodzinę. Ten nałóg
jest uwarunkowany wieloma czynnikami: osobowościowymi, małżeńskimi, rodzinnymi, środowiskowymi. Pogłębiająca się frustracja, problemy w pracy, a także jej utrata, kłopoty finansowe, nieumiejętność
radzenia sobie w trudnych sytuacjach, brak asertywności, zachłanność,
zazdrość, lęk przed odrzuceniem, obwinianie innych, dążenie do kłótni,
poczucie wyobcowania, brak jakiegokolwiek wsparcia - oto przyczyny,
a jednocześnie skutki alkoholizmu5.
Podobnie dzieje się w przypadku narkomanii, która jest przyczyną konfliktów społecznych, porzucenia szkoły czy pracy, wkroczenia na drogę przestępczą. Niełatwo będzie rozwiązać ten problem,
biorąc pod uwagę ogromne dochody, jakie płyną z handlu tym towarem. Zarówno alkoholizm, jak i narkomania są w pewnym sensie

4

M. Chorąży (red.)., Nauczanie w szkołach o nowotworach złośliwych.
Przewodnik dla nauczycieli. Gliwice 2009.
5
E. Wyrzykowska., Uzależnienie od alkoholu jako wynik deficytu w zakresie relacji przywiązania, Alkoholizm i Narkomania 2012, Tom 25, nr 3,
s.307- 315
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"zaraźliwe". Przenoszone z pokolenia na pokolenie nie dają się wyplenić, a obecnie dosięgają nawet najmłodszych6.
Wyjątkowo niebezpiecznym nałogiem jest pochłaniające mnóstwo czasu wysiadywanie przed telewizorem lub komputerem. Rezultatem tych uzależnień, które już teraz dotykają mnóstwo ofiar,
może być odosobnienie społeczne, wtórny analfabetyzm, poczucie
odrealnienia, autyzm, brak innej aktywności, stosowanie w sytuacjach codziennych zachowań podpatrzonych na ekranie, a także
różnego typu zaburzenia psychiczne. To dobrze, że technika się rozwija, jednak warto zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa związane z
jej rozwojem. Techniczne urządzenia medialne i komunikacyjne
mają coraz większy wpływ na nasze funkcjonowanie społeczne.
Ludzi nazywa się już nawet "społeczeństwem informacyjnym", jak
gdyby stawali się bezmyślnymi maszynami7.
Wpływ promieniowania na życie człowieka
Ludzie już od bardzo dawna byli narażeni na działanie promieniowania pochodzącego ze środowiska naturalnego, nie mając na
to wpływu. Wszystkie żywe organizmy na Ziemi są zagrożone promieniowaniem jonizującym. Pod wpływem promieniowania w organizmie ludzkim (tkanka żywa) zachodzą zmiany. Są one uzależnione
od rodzaju, natężenia, ale także od dawki energii czy rodzaju danej
tkanki, na która działają. Promieniowanie działając na żywe tkanki
wywołuje jonizacje atomów oraz zmiany procesów biologicznych
zachodzących w komórkach. Czasami te zmiany są bardzo poważne,
i jak w przypadku DNA i chromosomów mogą być zauważalne po
pewnym okresie po napromieniowaniu. Do chorób, które mogą
ujawniać się w późniejszym czasie nalezą:
• choroby nowotworowe skóry;
• białaczka (uszkodzony szpik kostny);
• choroby układu pokarmowego;
6

K. Tsirigotis., W. Gruszczyński., M. Kruszyna., M. TsirigotisWołoszczak., Autodestruktywność pośrednia u osób uzależnionych od narkotyków, Alkoholizm i Narkomania 2009, Tom 22: nr 2, s.119-128
7
J. Aleksandrowicz., Uzależnienie - wybór czy konieczność?, Wszechświat, t. 114, nr 1––3/2013 12/2012
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• choroby kości;
• zaćma.
Ostatnimi czasy zajęto się badaniem skutków działania promieniowania elektromagnetycznego, nieulegającego jonizacji, ale
promieniowania o bardzo wysokiej częstotliwości. Wpływ tego promieniowania na życie organizmów nie jest jeszcze dobrze znane. Nie
kwestionuje się jednak, że powoduje zanieczyszczenie środowiska.
Ten typ promieniowania może powstać w skutek urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w domu (lodówka, pralka, żelazko,
telewizor, kuchenka mikrofalowa, radio, komputer), pracy, ale także
w wykorzystywanych w badaniach diagnostycznych oraz zabiegach
fizykoterapeutycznych oraz w stacjach nadawczych, urządzeniach
telekomunikacyjnych, energetycznych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych. Niekorzystny wpływ tego typu promieniowania ujawnia się: bólami głowy, udarem cieplnym, zmiany biologicznymi
(zmiana własności koloidalnych w odpowiednich tkankach), może
spowodować także śmierć termiczną8.
Dodatki utrwalające stosowane w nowoczesnej technologii
żywności
Substancjami dodatkowymi do żywności określasię substancje
normalnie nie spożywane jako żywność, nie będące typowymiskładnikami żywności, posiadające lub nie mające wartości odżywczej,
których celowe użycie technologiczne w czasie produkcji, przetwarzania, preparowania, traktowania, przechowywania, transportu spowoduje zamierzone lub spodziewane rezultaty w środku spożywczym albo w półproduktach będących jego komponentami9.
Zagadnienie dotyczące dodatków do żywności jest tematem
kontrowersyjnymi dlatego wzbudza na ogół negatywne emocje.
Konsumentposzukuje obecnie zdrowych, naturalnie smacznych i
atrakcyjnych(trwałość, barwa, smakowitość) artykułów żywnościo8

J. Salamon., Wpływ promieniowania naturalnego na zdrowie człowieka, Metody i Technologie Jądrowe w Środowisku, Przemyśle i Medycynie,
Warszawa 2014
9
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2002 w sprawie
definicji substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 73 poz. 780).
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wych zawierających możliwie najmniej dodatków. Według Rogozińskiej nowoczesneprzetwarzanie żywności jest więc kwestią stworzenia produktukomercyjnego w kategorii ceny i czasu przydatności do
spożycia, z zachowaniemjednocześnie jak najbardziej naturalnego
aromatu, tekstury i wartości odżywczej10.
W ostatnim półwieczu udział substancji dodatkowychw produkcji artykułów żywnościowych stał się niezbędny i trwałym elementem procesu technologicznego, a szczególnym zainteresowaniem
cieszą się substancje dodatkowe wpływające na wartośćprozdrowotną i trwałość produktów11.
Producentów żywności, ich importerów i eksporterów obowiązujestosowanie dodatków zgodnie z prawem, w tym poszczególnych substancjiutrwalających – konserwantów wymienionych w
Codex Alimentarius oraz w ustawodawstwach UE, USA12.
Dane dotyczące rodzajówdozwolonych w Polsce substancji
utrwalających do żywności znajdująsię w zarządzeniach Ministerstwa Zdrowia (Monitory, DziennikiUrzędowe), a podstawowym
aktem prawnym jest ustawa z dnia 25sierpnia 2006 roku: O bezpieczeństwie żywności i żywienia13.
Wpływ zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia
Jakość powietrza ma ogromne znaczenie dla stanu zdrowia i
spodziewanej długości życia ludzi. Wraz z postępem cywilizacji stan
czystości powietrza atmosferycznego oraz powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie pogarsza się. Istnieją liczne doniesienia na temat zwiększonej chorobowości i skrócenia spodziewanej długości życia ludzi w miejscach, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest najbardziej nasilone. Według Światowej Organizacji
Zdrowia (World Health Organization – WHO) ponad trzy miliardy

10

I. Rogozińska: Inż. Ap. Chem. 46, nr 1, 110 (2007)
A. Rutkowski: Przem. Spoż. nr 5, 8 (2006).
12
Codex Alimentarius List of EEC additives,1996.
13
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie
substancji wzbogacających dodawanych do żywności i warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 27 poz. 237)
11
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ludzi cierpi z powodu chorób wywołanych przez zanieczyszczenia
powietrza w pomieszczeniach zamkniętych14.
Gotowanie i ogrzewanieźródłami stałymi w otwartych kominkach lub tradycyjnychpiecach skutkuje wysokim stężeniem pyłów,
obecnością tlenku węgla i podwyższonym stężeniemdwutlenku węgla, którego koncentracja może byćdwudziestokrotnie wyższy niż
stężenie dozwolonedla zamkniętych pomieszczeń15.
Zanieczyszczenia powietrza pomieszczeń zamkniętych mają
podobną naturę do zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Do
zanieczyszczeń pomieszczeń zamkniętych zaliczamy zanieczyszczenia biologiczne (np. pleśnie, bakterie Legionella pneumophila) pochodzące z nawilżaczy i systemów klimatyzacji, dym tytoniowy,
pestycydy i produkty używane w gospodarstwie domowym (np. detergenty, odświeżacze powietrza), gazy (np. radon i tlenek węgla),
materiały używane do budowli (np. azbest, ołów, formaldehyd)16.
Ślady pestycydów - niebezpieczne dla człowieka i środowiska
Chemiczne środki ochrony roślin mają olbrzymie znaczenie w
powiększaniu efektywności i jakości produkcji rolnej. Jednak nieracjonalne ich stosowanie wywiera negatywny wpływ na środowisko i
człowieka, jest przyczyną wielu chorób oraz zatruć pracowników
rolnych i konsumentów produktów spożywczych. Prowadzona w UE
strategia zrównoważonego stosowania pestycydów ma doprowadzić
do eliminacji zagrożeń jakie związane są z ich stosowaniem.
Niemniej jednak jednoznaczne udowodnienie, że kontakt z pestycydem spowodował rozwój choroby albo powstanie innego zaburzenia, jest wciąż poważnym wyzwaniem. W całej populacji ludzkiej
nie da się znaleźć grupy, która nigdy nie była wystawiona na działanie pestycydów, dodatkowo większość chorób jest powodowana
przez różne czynniki, co utrudnia jednoznaczne określenie ich pochodzenia. Większość ludzi jest codziennie narażona na działanie
14

WHO: Indoor air pollution, World Wide Web: http://www.
who.int/indoorair/en/
15
J. T. Marcinkowski., Podstawy higieny. Volumed, Wrocław, 1997
16
Environmental Protection Agency: Indoor Air Pollution World Wide
Web: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ indoorairpollution.html.
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złożonego i ciągle zmieniającego się koktajlu substancji chemicznych, a chemiczne środki ochrony roślin stanowią tylko jeden z jego
składników17.
Podsumowanie
Obecne czasy to okres, w którym rozwój cywilizacyjny wchodzi na nowy poziom. Rozwój gospodarki i postęp przemysłu następują dzisiaj szybciej niż kiedykolwiek. Współczesny świat jest zróżnicowany pod wieloma względami. W dobie ogromnego postępu
technologicznego ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że
świat stoi w obliczu wielu zagrożeń i problemów do niedawna nie
dostrzegalnych lub nie istniejących. Wiele z nich jest ze sobą ściśle
powiązana przyczynowo. Na przykład, przeludnienie, zanieczyszczenie środowiska, ubytek lasów, zasobów naturalnych, zmiany klimatyczne, epidemie i zarazy, rosnąca przestępczość, terroryzm, szerzenie narkomanii, etc. Wzajemne łączenie się problemów prowadzi
do lawinowego narastania, a ich rozwiązywanie staje się coraz trudniejsze. Czy grozi nam kryzys demograficzny, żywnościowy i ekologiczny? Czy współczesna medycyna znajdzie sposób walki z chorobami cywilizacyjnymi nękającymi świat? Czy zagraża nam ocieplenie klimaty? Takich pytań we współczesnym świecie pojawia się
coraz więcej. Wiele z nich pozostaje bez odpowiedzi.
Streszczenie:
Nasze życie jest zależne od wielu czynników o charakterze
społecznym, przyrodniczym czy religijnym. Wśród ogromu zagrożeń
czających się na człowieka dość duży procent stanowią niepożądane
skutki osiągnięć cywilizacji. Taki stan rzeczy ma wpływ na procesy
życiowe człowieka, jego postawę etyczną, pro- lub antyspołeczną,
działalność w różnych dziedzinach, np. w polityce, nauce, kulturze
czy sporcie. Niektóre zagrożenia nie dają się łatwo zaklasyfikować, o
niektórych nawet nie wiemy, że istnieją. Zagrożenia XXI wieku mają
zasięg globalny. Są one wynikiem nieprzemyślanej działalności
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Z. Makles, W. Domański, Ślady pestycydów - niebezpieczne dla człowieka i środowiska, Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka 2008, nr 1, s.5-9
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człowieka, który tym samym staje się odpowiedzialny za dalsze losy
jednostki ludzkiej, o jej przetrwanie, a także kierunek rozwoju.
Abstract:
Medicine and civilization threats of the 21st century
Our lives depend on many factors of a social, natural or religious nature. Among the enormous dangers to man, quite a large
percentage are undesirable effects of civilization. Such a state of
affairs has an impact on human life processes, its ethical, pro- or
anti-social behavior, activities in various fields, such as politics,
science, culture or sport. Some dangers are not easy to classify, some
do not even know they exist. The dangers of the 21st century are
global. They are the result of the unthinkable activity of man, who
thus becomes responsible for the further fate of the human individual, its survival, and the direction of its development.
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Krzysztof Snoch1

Nagłe zatrzymanie krążenia u osób dorosłych w praktyce
ratownika medycznego
Wstęp
Każdy człowiek niespodziewanie może znaleźć się w sytuacji
bezpośredniego zagrożenia życia jaką jest nagłe zatrzymanie krążenia (NZK). Do takiej sytuacji może dojść na tle wielu różnych jednostek chorobowych, zwłaszcza tych związanych z układem oddechowym oraz układem krążenia, a także wskutek urazów. Również
miejsce, w którym znajdzie się poszkodowany jest nieprzewidywalne. W przypadku wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia najistotniejszym elementem pomocy przedszpitalnej jest wczesne jego
stwierdzenie, defibrylacja oraz resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO), w skład której wchodzi kompresja klatki piersiowej oraz
sztuczna wentylacja poszkodowanego. Aby czynności te były skuteczne muszą zostać podjęte w jak najkrótszym czasie od momentu
wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia. Z tego powodu ważna
jest rola świadków zdarzenia, którzy jako pierwsi mogą zapewnić
poszkodowanemu niezbędną pomoc, do której zalicza się podjęcie
resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz powiadomienie służb
ratunkowych.
Niniejsza praca ma na celu omówienie działań podejmowanych w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia przez ratowników
medycznych stanowiących część Zespołów Ratownictwa Medycznego, a także przybliżenie podstawowych informacji o lekach wykorzystywanych podczas resuscytacji. Celem jak najdokładniejszego
zrozumienia omawianego zagadnienia niezbędnym wydaje się wyjaśnienie pojęć: nagłe zatrzymanie krążenia, ratownik medyczny, a
także stan bezpośredniego zagrożenia życia. Mianem nagłego zatrzymania krążenia określamy sytuację, w której dochodzi do ustania
mechanicznej czynności mięśnia sercowego powodującej ustanie
przepływu krwi oraz następowe zatrzymanie funkcjonowania układu
oddechowego. Stan ten może mieć również przyczyny pierwotnie
oddechowe, w których najpierw dochodzi do zatrzymania oddechu.
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Ratownik medyczny jest to osoba uprawniona do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, posiadająca pełną zdolność prawną, wymagane doświadczenie oraz posiada stan zdrowia pozwalający
na wykonywanie tego zawodu. Stan bezpośredniego życia jest natomiast definiowany jako „stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia,
wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności
ratunkowych i leczenia”1.
Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – podstawowe
informacje
Nadrzędnym zadaniem każdego ratownika medycznego jest
upewnienie się czy nie grozi mu żadne niebezpieczeństwo (np. agresywni świadkowie, dzikie zwierzęta, płonący lub grożący zawaleniem budynek), a także czy poszkodowany znajduje się w bezpiecznym otoczeniu. Elementem zapewnienia bezpieczeństwa jest również używanie środków ochrony osobistej, takich jak jednorazowe
rękawiczki, okulary czy też maseczki ochronne. Działania takie mają
na celu zabezpieczenie przed kontaktem z krwią lub innymi płynami
ustrojowymi poszkodowanego, gdyż może on być potencjalnym
nosicielem jednej z chorób zakaźnych.
Ratownicy medyczni mający kontakt z poszkodowanym, u
którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia podejmują czynności ratunkowe mające na celu przywrócenie zarówno krążenia jak i
oddechu. W skład tych działań wchodzi: udrożnienie dróg oddechowych, sztuczna wentylacja, pośredni masaż serca, wykonanie defibrylacji elektrycznej (jeśli wskazane), podaż leków wykorzystywanych w resuscytacji krążeniowo oddechowej (według wskazań),
zwalczanie odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia, opieka
poresuscytacyjna. Całość wykonywanych czynności jest określona
odpowiednimi algorytmami postępowania, zgodnymi z aktualnym
stanem wiedzy, które mają na celu uporządkowanie działań w sposób
1
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zapewniający udzielenie poszkodowanemu pomocy w jak najskuteczniejszy sposób. Niezwykle istotny jest również wywiad medyczny zbierany od rodziny lub świadków zdarzenia. Informacje zebrane
w ten sposób mogą wskazać przyczynę nagłego zatrzymania krążenia. Poniżej omówione zostaną poszczególne części składowe resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Uprzednio jednak należy zaznaczyć różnicę pomiędzy pojęciami „resuscytacja”, a „reanimacja” z
racji na fakt iż często mylnie są one ze sobą utożsamiane. Tak więc o
resuscytacji mówimy w przypadku przywrócenia poszkodowanemu
czynności układu krążenia oraz układu oddechowego. O reanimacji
natomiast mówimy w przypadku gdy przywrócona zostaje również
prawidłowa czynność układu nerwowego. Różnica pomiędzy tymi
dwoma pojęciami jest dosyć istotna, dlatego nie powinny być one ze
sobą mylone lub utożsamiane.
Jedną z przyczyn zatrzymania oddechu, a w następstwie zatrzymania krążenia może być niedrożność dróg oddechowych. Jest to
powód, dla którego udrożnienie dróg oddechowych powinno być
pierwszą czynnością wykonaną u poszkodowanego, u którego podejrzewane jest nagłe zatrzymanie krążenia. Najprostszą w wykonaniu
czynnością pozwalającą uzyskać drożność dróg oddechowych jest
odchylenie głowy do tyłu, a więc rękoczyn „czoło – żuchwa”. Jego
wykonanie polega na ułożeniu jednej ręki na czole poszkodowanego,
natomiast dwóch palcy drugiej ręki na krawędzi żuchwy, a następnie
odgięcie głowy w tył. Nie zawsze jednak wykonanie tego rękoczynu
jest możliwe z racji na wystąpienie przeciwwskazań do jego zastosowania (najczęściej jest to podejrzenie uszkodzenia szyjnej części
kręgosłupa). W takim przypadku można wykorzystać rękoczyn
Esmarcha, a więc wysunięcie żuchwy ku górze, tak aby uzębienie
dolne znalazło się ponad górnym. Takie sposoby uzyskiwania drożności nazywane są bezprzyrządowymi. Po udrożnieniu dróg oddechowych należy ocenić oddech poszkodowanego. Czas poświęcony
na sprawdzenie oddechu powinien wynosić 10 sekund. W tym czasie
należy ocenić czy poszkodowany oddycha czy też nie, stosując w
tym celu zasadę „widzę, słyszę, czuję” (widzę ruchy klatki piersiowej, słyszę oddech poszkodowanego, czuję oddech poszkodowanego
na własnym policzku). O nagłym zatrzymaniu mówimy wówczas
gdy stwierdzimy brak oddechów lub zaobserwujemy oddechy ago-
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nalne (pojedyncze, głośne oddechy), których nie należy mylić z prawidłowymi i w przypadku ich wystąpienia również konieczne jest
rozpoczęcie resuscytacji. Również w przypadku niepewności co do
obecności lub prawidłowości oddechów u poszkodowanego zalecane
jest podjęcie resuscytacji krążeniowo – oddechów2.
Poza bezprzyrządowymi metodami udrażniania dróg oddechowych ratownicy medyczni mogą wykorzystać metody przyrządowe. Jedną z takich metod są rurki: nosowa – gardłowa oraz ustno –
gardłowa. Ich zadaniem jest zapobieganie opadaniu języka na tylną
ścianę gardła. Innymi metodami są: maska krtaniowa (LMA), rurka
krtaniowa (LT), intubacja dotchawicza. Te metody oprócz udrożnienia dróg oddechowych pozwalają na prowadzenie sztucznej wentylacji poszkodowanego. Zalecanym sposobem udrażniającym drogi
oddechowe podczas nagłego zatrzymania krążenia jest intubacja
dotchawicza. Jednak w przypadku trudności z jej zastosowaniem
należy wykorzystać metody alternatywne3.
Kolejnym parametrem ocenianym w celu potwierdzenia lub
wykluczenia nagłego zatrzymania krążenia jest tętno. Jednak jego
ocena nie jest do końca dokładną metodą potwierdzającą zatrzymanie krążenia. Dlatego też stwierdzenie braku oddechu jest wystarczającym powodem do rozpoczęcia resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Podział resuscytacji obejmuje podstawowe (BLS) oraz zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (AALS). Do tych pierwszych
zalicza się bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych, uciśnięcia klatki piersiowej, oddechy ratownicze, a także wykonanie defibrylacji za pomocą automatycznego defibrylatora zewnętrznego
(AED).Ratownicy medyczni przybyli na miejsce zdarzenia podejmują zaawansowane zabiegi resuscytacyjne, które rozszerzają BLS o
przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych, dokładną ocenę rytmu
serca, farmakoterapię oraz zwalczanie odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia4.
2

J. E. Campbel (red.), International Trauma Life Support. Ratownictwo
przedszpitalne w urazach. Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2015 s. 90-95
3
Tamże, s.96 - 99
4
Wytyczne Resuscytacji 2015, J. Andres (red.), Polska Rada Resuscytacji, Kraków, 2015, s. 104-117, 136-142
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Liczba uciśnięć klatki piersiowej do liczby sztucznych oddechów
powinna pozostawać w stosunku 30:2. Uciśnięcia należy wykonywać
na głębokość 5 – 6 cm i w tempie 100 – 120/min. Natomiast w trakcie
wykonywania sztucznej wentylacji konieczne jest zadbanie o zachowanie szczelności przepływu oraz o dostarczenie odpowiedniej objętości
powietrza. W tym celu należy udrożnić drogi oddechowe, zacisnąć
skrzydełka nosa poszkodowanego, objąć jak najdokładniej ustami
otwarte usta poszkodowanego oraz wykonać wdech trwający 1 sekundę.
Aby zachować niezbędne bezpieczeństwo podczas tego zabiegu zalecane jest stosowanie maseczek do sztucznego oddychania. W przypadku
braku takowej maseczki lub niechęci wykonania tej procedury z uwagi
na obawę przed przypadkowym zarażeniem się od poszkodowanego
chorobą, której może być nosicielem (obawa tym bardziej uzasadniona
u nieznanego osobie udzielającej pomocy poszkodowanego), można
odstąpić od jej wykonywania na rzecz ciągłych uciśnięć klatki piersiowej. Taka sytuacja zdarzyć się może świadkom zdarzenia, natomiast
ratownicy medyczni dysponują przyrządami do udrażniania dróg oddechowych, które umożliwiają skuteczną wentylację poszkodowanego.
Należy mieć na uwadze, aby kompresja klatki piersiowej pozostawała
przez cały czas jej trwania jednakowo skuteczna. Dlatego też zaleca się
jej wykonywanie w dwuminutowych przedziałach czasu na zmianę z
drugim ratownikiem. Po każdym dwuminutowym cyklu powinna nastąpić ocena rytmu serca w celu obserwacji skuteczności prowadzonych
działań. Przerwy niezbędne na ocenę rytmu mięśnia sercowego lub
wykonanie defibrylacji powinny być możliwie jak najkrótsze5.
Oceny rytmu mięśnia sercowego dokonuje się za pomocą
EKG (elektrokardiografii). W warunkach przedszpitalnych zespoły
ratownictwa medycznego mogą dokonać takiej oceny za pomocą
elektrokardiografu wchodzącego w skład defibrylatora posiadanego
na wyposażeniu. W trybie pilnym wystarczające jest wykonanie
EKG z użyciem odprowadzeń kończynowych bez potrzeby podpinania odprowadzeń przedsercowych. Uzyskany w ten sposób zapis
rytmu serca pozwala ocenić przede wszystkim czy jest to rytm defibrylacyjny czy nie. Do rytmów wymagających defibrylacji należą
migotanie komór (VF) oraz częstoskurcz komorowy bez tętna (pVT).
5
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Wytyczne Resuscytacji., jw. s.104-117

Migotanie komór jest zaburzeniem prawidłowego rytmu serca, które
polega na szybkiej i nieskoordynowanej pracy komór serca. Natomiast częstoskurcz komorowy jest nieprawidłową, przyspieszoną
czynnością skurczową mięśnia sercowego. (wiki - VF i pVT). W
trakcie oceny rytmu można czasami stwierdzić rzadką postać komorowego zaburzenia zwaną polimorficznym częstoskurczem komorowym (torsades de pointes). W przypadku jego zaobserwowania i
braku tętna u poszkodowanego należy postępować tak jak w dwóch
poprzednich rytmach oraz podać 2 g siarczanu magnezu. Podczas
oceny rytmu u poszkodowanego, który doznał nagłego zatrzymania
krążenia można również zaobserwować rytmy takie jak PEA (rozkojarzenie elektromechaniczne, aktywność elektryczna bez tętna) oraz
asystolia. Pierwsza z wymienionych nieprawidłowości cechuje się
aktywnością elektryczną serca bez obecności fali tętna. Asystolię
natomiast charakteryzuje całkowity brak aktywności elektrycznej.
Ratownicy medyczni muszą jednak pamiętać, iż w momencie
stwierdzenia asystoli należy upewnić się czy wszystkie odprowadzenia są odpowiednio podłączone celem wykluczenia rzekomej asystoli
spowodowanej nieprawidłowościami technicznymi.Te rytmy są rytmami niedefibrylacyjnymi. W przypadku ich wystąpienia nie należy
wykonywać defibrylacji, a jedynie prowadzić uciśnięcia klatki piersiowej połączone ze sztuczną wentylacją oraz zastosować odpowiednią farmakoterapię6.
Defibrylacja jest to zabieg polegający na zastosowaniu impulsu prądu stałego o odpowiedniej energii poprzez zewnętrzną powierzchnię klatki piersiowej celem przywrócenia prawidłowego rytmu zatokowego7. Wczesna defibrylacja zwiększa szansę poszkodowanego na przeżycie, dlatego też ma ona pierwszeństwo przed uciśnięciami klatki piersiowej. Jednak na ogół to kompresja jest pierwszą z podjętych czynności. W takim przypadku defibrylacja musi
zostać wdrożona jak najszybciej po zaistnieniu możliwości jej wykonania. Po jej zakończeniu należy natychmiastowo wznowić RKO.
Energią używaną podczas pierwszego wyładowania jest energia 150
J dla defibrylatorów dwufazowych oraz 360 J dla jednofazowych.
6
7

Tamże, s.136-141
https://pl.wikipedia.org/wiki/Defibrylacja [dostęp: 04.04.2017]
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Kolejne wyładowania należy wykonywać energią 150 – 360 J (dwufazowe) lub 360 J (jednofazowe)8.
Czasami nagłe zatrzymanie krążenia spowodowane jest odwracalnymi przyczynami. Zadaniem ratowników medycznych jest
ich identyfikacja, a w przypadku stwierdzenia wystąpienia jakiejkolwiek z nich skuteczne ich zwalczanie. Przyczyny te podzielono na
dwie grupy i określane są mianem „4 H, 4 T”. Do pierwszej z nich
należą: hipoksja (niedobór tlenu w tkankach), hipowolemia (zbyt
mała ilości krwi w stosunku do pojemności łożyska naczyniowego),
zaburzenia elektrolitowe, hipotermia/hipertermia (obniżona lub podwyższona temperatura ciała). Do drugiej grupy natomiast zaliczamy:
zaburzenia zatorowo – zakrzepowe, odmę (obecność powietrza w
przestrzeniach, w których ono zwykle nie występuje), tamponadę
worka osierdziowego (obecność krwi w jamie osierdzia), zatrucia.
Niwelacja skutków wystąpienia jednej lub kilku z wymienionych
przyczyn zwiększa szansę poszkodowanego na przeżycie910.
Kolejnym elementem wdrażanym przez zespoły ratownictwa
medycznego podczas nagłego zatrzymania krążenia jest zastosowanie farmakoterapii. W celu zastosowanie leków niezbędne jest zapewnienie dostępu dożylnego. W warunkach Zespołów Ratownictwa
Medycznego zalecana jest kaniulacja żył obwodowych, z racji na
prostszą technikę w porównaniu z dostępem centralnym oraz krótszy
czas konieczny do jego zapewnienia. Dodatkowo wkłucie centralne
wymaga przerwy w RKO na co nie można sobie pozwolić. W przypadku niemożności jego wykonania dopuszczalne jest wykonanie
dostępu doszpikowego. W sytuacji stwierdzenia rytmu nie do defibrylacji należy podać 1 mg adrenaliny tak szybko jak to tylko możliwe, a więc zaraz po zapewnieniu dostępu donaczyniowego i powtarzać jej podaż co drugi cykl RKO (ok. 3 – 5 minut). Przed podaniem
należy ją rozcieńczyć 0,9% roztworem soli fizjologicznej do objętości 10 ml lub podać, poprzez tą samą kaniulę, sól fizjologiczną po jej
podaży. Zaleca się również uniesienie kończyny, w której znajduje
się dostęp dożylny, poprzez który lek ten został podany. Czynność ta
8

Wytyczne Resuscytacji., jw. s.138-139
Tamże, s.141-142
10
https://acls-algorithms.com/hsandts/ [dostęp: 05.04.2017]
9
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ma na celu szybszą dystrybucję substancji. Adrenalinę podaje się
również w przypadku stwierdzenia jednego z rytmów defibrylacyjnych. Wówczas należy ją zastosować po trzeciej defibrylacji, również w dawce 1 mg i ok. 3 – 5 minutowych odstępach czasu. Łącznie
z pierwszą dawką adrenaliny zalecane jest podanie zastosowanie
amiodaronu w dawce 300 mg. Kolejną dawkę tego leku można podać po piątej defibrylacji, wówczas wynosi ona 150 mg. Lek ten
należy zawsze rozcieńczać w 5% glukozie .Alternatywą dla amiodaronu jest lidokaina podana w dawce 1 mg / kg masy ciała. Możną ją
zastosować w przypadku niedostępności amiodaronu11.
W przypadku powrotu podstawowych funkcji życiowych należy zapewnić poszkodowanemu natychmiastową opiekę poresuscytacyjną. W jej skład wchodzi ponowna ocena poszkodowanego według schematu ABCDE; zapewnienie odpowiedniego wysycenia
hemoglobiny tlenem, tak aby saturacja utrzymywała się na poziomie
94 – 98%; kontrola stężenia O2 w wydychanym powietrzu; wykonanie 12 – odprowadzeniowego EKG; kontrola temperatury ciała; dalsze leczenie przyczyn zatrzymania krążenia. Działania te mają na
celu ponowną ocenę funkcji oraz parametrów życiowych, gdyż po
powrocie krążenia należy traktować poszkodowanego jak „nowego
pacjenta”, który wymaga szczegółowego badania12.
Farmakologia leków stosowanych w nagłym zatrzymaniu
krążenia
Jak już zostało wyżej nadmienione w przypadku stwierdzenia
nagłego zatrzymania krążenia należy zastosować odpowiednią farmakoterapię. Wskazania do podaży w przypadku NZK oraz dawkowanie stosowanych leków zostały opisane powyżej. Ten rozdział
natomiast ma na celu przybliżenie mechanizmów działania wspomnianych wyżej leków. Adrenalina (epinefryna) jest naturalnie występującą katecholaminą wytwarzaną przez rdzeń nadnerczy. Wywiera pobudzający wpływ na receptory adrenergiczne α oraz β , co w
konsekwencji daje pobudzenie układu współczulnego. Fizjologicznie
odgrywa ona znaczącą rolę w sytuacjach stresowych. Zwiększa ona
11
12

Wytyczne Resuscytacji., jw. s.157-161
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kurczliwość serca oraz przyspiesza jego czynność. Powoduje rozszerzenie oskrzeli oraz źrenic, a także reguluje poziom glukozy w organizmie. Oprócz nagłego zatrzymania krążenia epinefryna znajduje
również zastosowanie w zwalczaniu napadu astmy oskrzelowej oraz
wstrząsu anafilaktycznego. Wówczas zmianie ulega nie tylko dawka,
ale i droga podania tego leku. Pomimo iż istnieje wiele przeciwwskazań do jej zastosowania to w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia jakim niewątpliwie jest NZK nie są one brane pod uwagę, ponieważ korzyści wynikające z jej zastosowania zdecydowanie
przewyższają potencjalne ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia działań niepożądanych1314.
Kolejnym lekiem wykorzystywanym w resuscytacji krążeniowo – oddechowej jest amiodaron. Należy on do III grupy leków antyarytmicznych według podziału Vauhgana Walliamsa. Mechanizm
jego działania opiera się na wydłużeniu czasu trwania potencjału
czynnościowego oraz okresu repolaryzacji mięśnia sercowego, a
także zmniejszeniu częstości pracy serca co w efekcie zmniejsza
zapotrzebowanie serca na tlen. Działanie tego leku ma związek z
hamowaniem kanałów potasowych1516.
Substancją, która może być stosowana alternatywnie do amiodaronu jest lidokaina. Jest to również lek antyarytmiczny. Należy do
grupy IB według podziału Vaughana Williamsa. Lidokaina wykazuje
działanie hamujące w stosunku do kanałów sodowych. Po jej zastosowaniu zahamowaniu ulega przewodnictwo we włóknach Purkinjego . Zmianie nie ulega kurczliwość mięśnia sercowego, przewodnictwo przedsionkowo – komorowe oraz skurczowe ciśnienie krwi.
Lidokainę należy stosować w przypadku stwierdzenia migotania
komór oraz częstoskurczu komorowego bez tętna, w sytuacji braku

13

K. Nadolny, Rekomendacje postępowanie w ratownictwie medycznym,
wyd. Elamed Media Group, Katowice, 2015, s.28
14
Kompendium farmakologii, red. W. Janiec, Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa, 2012, s.45
15
K. Nadolny, jw. s 22-23
16
Kompendium farmakologii, jw. s.214
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dostępu do amiodaronu. Jednak nie wolno podawać obu tych leków

jednocześnie1718.
Magnez jest jednym z najważniejszych kationów wewnątrzkomórkowych. Bierze on udział w przemianie białkowej, tłuszczowej oraz węglowodanowej. Oprócz tego spełnia istotną rolę w wielu
innych procesach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
organizmu. Podczas resuscytacji krążeniowo – oddechowej używany
jest w przypadku wystąpienia polimorficznego częstoskurczu komorowego (torsades de pointes)19.
Podsumowanie
Stan bezpośredniego zagrożenia życia jakim jest nagłe zatrzymanie krążenia jest sytuacją wymagającą natychmiastowego
podjęcia odpowiednich działań ratunkowych. Zdecydowana większość epizodów nagłego zatrzymania krążenia ma miejsce w warunkach pozaszpitalnych, natomiast Zespoły Ratownictwa Medycznego
potrzebują czasu, aby dotrzeć do poszkodowanego. Dlatego też niezwykle istotnym jest rozpoznanie NZK przez świadków zdarzenia
oraz podjęcie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych. Dzięki
temu poszkodowany otrzymuje szansę na powrót prawidłowego
rytmu zatokowego, a co za tym idzie na uniknięcie przedwczesnej
śmierci, do której prowadzą zaburzenia rytmu serca, które nie są
wystarczająco wcześnie stwierdzone i leczone. Rolą ratowników
medycznych przybyłych na miejsce zdarzenia jest wdrożenie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych. W tym celu niezbędna
jest dokładna znajomość algorytmów postępowania w przypadku
NZK opracowanych przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC –
European Resuscitation Council).
Najnowsza aktualizacja tychże algorytmów pochodzi z 2015
roku i jest zgodna z aktualnym stanem wiedzy. Kolejnymi umiejętnościami, którymi powinni dysponować ratownicy medyczni mający
do czynienia z nagłym zatrzymaniem krążenia jest prawidłowa kompresja klatki piersiowej oraz skuteczne udrożnienie dróg oddecho17
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wych i prawidłowa sztuczna wentylacja. Umiejętności te, aby były
dobrze opanowane wymagają praktykowania. Dlatego też, każdy
ratownik medyczny powinien brać udział w kursach/szkoleniach, na
których trenowane są te elementy ich codziennej pracy. Niezbędna
jest również umiejętność kreatywnego myślenia, gdyż miejsce, w
którym znajduje się pacjent niejednokrotnie może okazać się trudnodostępne. Podobnie sytuacja, czy też dostępność niezbędnych środków mogą okazać się odbiegające od większości przypadków. W
takim przypadku wymagana jest modyfikacja obowiązujących algorytmów w sposób gwarantujący poszkodowanemu otrzymanie jak
najskuteczniejszej pomocy. Gwarantem prawidłowo wykonanej resuscytacji krążeniowo – oddechowej jest również odpowiedni poziom wiedzy ratowników medycznych z zakresu anatomii i fizjologii
człowieka, farmakologii, czy też toksykologii. Cała zdobyta wiedza
musi być systematycznie utrwalana oraz pogłębiana celem prowadzenia jak najskuteczniejszych procedur medycznych, zarówno tych
związanych z nagłym zatrzymaniem krążenia, jak i innymi jednostkami chorobowymi oraz stanami bezpośredniego zagrożenia życia z
jakimi ratownicy medyczni spotykają się codziennie w swojej pracy
zawodowej.
Streszczenie:
W niniejszej pracy opisane zostało zagadnienie jakim jest nagłe zatrzymanie krążenia u osób dorosłych. Zostało ono rozpatrzone
przez pryzmat działań podejmowanych przez ratowników medycznych stanowiących personel Zespołów Ratownictwa Medycznego.
We wstępie zdefiniowane zostały pojęcia: nagłe zatrzymanie krążenia, ratownik medyczny oraz stan bezpośredniego zagrożenia życia.
Następnie przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące
resuscytacji krążeniowo – oddechowej. W tej części pracy zawarte
zostały zagadnienia obejmujące techniki udrażniania dróg oddechowych, wykonywania uciśnięć klatki piersiowej, ratunkową ocenę
rytmu serca oraz wykonywania defibrylacji. Kolejna część pracy
poświęcona została podstawowym informacją dotyczącym mechanizmów działania leków wykorzystywanych podczas resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Końcową część pracy stanowi podsumowanie, w którym zawarte zostały treści obejmujące istotne zagadnienia
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dotyczące udzielania przez ratowników medycznych pomocy osobom z nagłym zatrzymaniem krążenia.
Abstract:
This article describe the issue of sudden cardiac arrest in
adults. It was considered by the prism of actions undertaken by medical rescuers who are staffed by Emergency Medical Teams. In the
introduction were defined concepts such as: sudden cardiac arrest,
medical rescuers and the state of direct life threat. Next, basic information about cardiopulmonary resuscitation was presented. This
section includes issues including techniques of restoring patency of
airways, chest compressions, emergency heart rate assessment, and
defibrillation. The next part of the paper is dedicated to basic information on the mechanism of action of drugs used in cardiopulmonary
resuscitation. The final part of the work is a summary of the most
important issues about providing help by medical rescuer for people
with sudden cardiac arrest.
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Wiktoria Bielecka

Choroby układu krążenia zagrożeniem cywilizacyjnym
Wstęp
Układ krążenia krwi (nazywany także układem krwionośnym)
odpowiedzialny jest za transport krwi do wszystkich komórek organizmu, a wraz z nią transportowany jest tlen i substancje odżywcze.
Układ krążenia krwi zbudowany jest z naczyń krwionośnych
(żył, tętnic oraz naczyń włosowatych) i serca. Tętnice umożliwiają
przepływ krwi z serca do wszystkich części ciała, natomiast żyłami
krew ponownie powraca do serca. Wyróżnia się dwa układy krążenia
krwi w organizmie - mały i duży. W dużym układzie, krew bogata w
tlen przemieszcza się z lewej komory serca do tętnic, po czym powraca do prawego przedsionka serca jako krew nieutlenowana przechodząc wcześniej przez sieć naczyń włosowatych we wszystkich
narządach organizmu. W małym układzie krążenia natomiast, krew
nieutlenowana przemieszcza się z prawej komory serca do tętnic
płucnych, następnie przechodzi w sieć naczyń włosowatych w płucach i jako krew bogata w tlen powraca żyłami płucnymi do lewego
przedsionka serca.
Wśród najczęściej występujących schorzeń związanych z
układem krwionośnym wyróżnia się miażdżycę tętnic, zawał sercaczy zakrzepicę. Do rozwoju tego rodzaju chorób może dojść na
skutek nieprawidłowego stylu życia (dieta bogata w tłuszcze zwierzęce, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, mała aktywność
fizyczna), a także w konsekwencji innych schorzeń (np. cukrzycy)
lub uwarunkowań genetycznych. Na większość chorób układu krążenia mężczyźni zapadają częściej niż kobiety1.
Choroby sercowo-naczyniowe są wciąż główną przyczyną
przedwczesnych zgonów w większości krajów europejskich2. Umie1

M. Naruszewicz, Kardiologia zapobiegawcza, wyd. PTMNM, Szczecin 2003, s. 23
2
T. Zdrojewski,Rozpowszechnienie głównych czynników ryzyka chorób
układu sercowo – naczyniowego w Polsce. Wyniki badania NATPOL
PLUS, Kardiol. Pol. 2004, s. 61.
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ralność sercowo-naczyniowa w Polsce wzrosła gwałtownie w latach
80. XX wieku. Do czynników ryzyka chorób układu krążenia (powszechnie występujących także w Polsce) zalicza się czynniki niezależne (wiek, płeć męska, obciążenie rodzinne) oraz zależne I rzędu:
palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, cukrzycę i zależne II rzędu: nadwagę, złe nawyki żywieniowe, stres.
Wszystkie wymienione czynniki, często występujące u jednej osoby,
stanowią poważne zagrożenie zdrowia całego społeczeństwa, ponieważ przyspieszają powstawanie i rozwój miażdżycy, którą wymienia
się na 1. miejscu wśród chorób cywilizacyjnych XXI wieku . Do
czynników, które wpływają na poprawę funkcjonowania układu krążenia należą natomiast: konsumpcja owoców i warzyw, niewielkie
spożycie alkoholu oraz aktywność fizyczna. Jak wykazano, ograniczanie występowania czynników ryzyka i propagowanie prozdrowotnego stylu życia, zmniejsza umieralność i chorobotwórczość,
zwłaszcza u osób z jeszcze nierozpoznaną chorobą układu krążenia3.
Bardzo ważne jest wczesne wykrycie choroby serca i układu
krążenia, ponieważ leczenie we wczesnym stadium daje najlepsze
wyniki i zapobiega wystąpieniu powikłań choroby prowadzących do
kalectwa lub śmierci. Wczesne wykrycie choroby serca umożliwiają
badania okresowe (dlatego nie warto ich bagatelizować), a także
znajomość objawów choroby. Po stwierdzeniu choroby serca, należy
przestrzegać zaleceń lekarskich, choć często są uciążliwe i trudno im
sprostać. Bardzo ważna jest współpraca chorego z lekarzem.
Zdecydowanie największym wyzwaniem współczesnej medycyny jakie niosą choroby serca i układu krążenia to zapobieganie ich
wystąpieniu (profilaktyka). Polega ono na zwiększeniu świadomości
ludzi i aktywizowaniu ich postawy względem zdrowego stylu życia.
Trzy podstawowe cele profilaktyki to: walka z siedzącym trybem
życia, zmiana nawyków żywieniowych oraz walka z nałogami
(zwłaszcza z paleniem tytoniu)4.

3

A. Szczeklik,Podręcznik chorób wewnętrznych, wyd. Medycyna Praktyczna, Warszawa 2012, s.34.
4
Rekomendacje Komisji Profilaktyki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Profilaktyka Choroby Niedokrwiennej Serca. Kardiol Pol 2000, s. 53.
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Epidemiologia chorób układu sercowo-naczyniowego
Choroby serca i naczyń krwionośnych są cichymi, podstępnymi zabójcami. W Europie 42% zgonów kobiet oraz 38% zgonów
mężczyzn poniżej 75. roku życia wynika z chorób układu krążenia.
Większość z tych chorób rozwija się powoli przez wiele lat, a pierwsze objawy mogą dawać dopiero, kiedy są już zaawansowane.
Problem chorób układu krążenia (ChUK) jest istotnym problemem dla systemu opieki zdrowotnej. W roku 1996 odnotowano
15,3 mln zgonów z tego powodu, czyli 30% wszystkich zgonów, w
tym 46% w krajach rozwiniętych oraz 24,5% w rozwijających się.
Do najczęstszych przyczyn zgonów na świecie zaliczono w 1996
roku chorobę niedokrwienną serca) oraz udary mózgu. Z danych
WHO dotyczących roku 2002 wynika, że zgonów z powodu ChUK
było więcej, bo aż 16,7 mln na świecie i aż 4 mln w Europie. W Polsce choroby układu krążenia to również bardzo ważny problem, którym zajmują się lekarze od wielu lat. Z danych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wynika, że z powodu zawału serca umiera
codziennie w naszym kraju ok. 100 osób.Stwierdzono, że choroby
serca i naczyń to przyczyna około połowy zgonów w Polsce (ok.
48% w 2001 roku) a przedwczesna umieralność poniżej 65 roku
życia należy do najwyższych w Europie. Jedynie w Polsce w roku
2001 z powodu ChUK zmarło 82 692 mężczyzn i 91 117 kobiet, co
stanowiło 43% wszystkich zgonów mężczyzn i 54% wszystkich zgonów kobiet. Tak więc co trzeci zgon mężczyzn i co dziesiąty zgon
kobiet dotyczył osób poniżej 64. roku życia, czyli osób młodych i w
wieku średnim5.
Choroby układu krążenia są powodem wielokrotnych hospitalizacji pacjentów, pogorszenia ich sprawności czy wręcz prowadzą
do inwalidztwa, a to generuje bardzo duże koszty społecznoekonomiczne. Jak podaje Państwowy Zakład Higieny (PZH): w porównaniu z innymi mieszkańcami z pozostałych 25 krajów UE stan
zdrowia Polaków jest znacznie gorszy, również poziom umieralności

5

G. Broda, Wieloośrodkowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności – projekt WOBASZ. Zdefiniowanie problemu oraz cele badania.
Kardiologia Polska 2005, s.63: 6
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nadal jest wyższy w porównaniu do przeciętnego poziomu w krajach
UE w większości grup wiekowych6.
Podział czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego
Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia dzieli
czynniki ryzyka na:7
1. Modyfikowalne
2. Niemodyfikowalne
3. Nowe czynniki i markery ryzyka sercowo – naczyniowego,
które mają potencjalnie istotne znaczenie w strategii zapobiegania
chorobom sercowo – naczyniowym
Modyfikowalne czynniki ryzyka to takie, na które można mieć
wpływ poprzez odpowiednią terapię lub modyfikację stylu życia. Do
modyfikowalnych czynników ryzyka zaliczamy: nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, cukrzycę, palenie tytoniu, nadwagę/otyłość, niską aktywność fizyczną, nieprawidłowe odżywianie,
nadużywanie alkoholu, stres.
Do niemodyfikowalnych czynników ryzyka zaliczamy te, na
których obecnośćnie można miećwpływu. Niemodyfikowalne czynniki ryzyka to: wiek, płeć, obciążający wywiad rodzinny, obecność
chorób układu krążenia, związanych z miażdżycą. Tzw. nowe czynniki i markery ryzyka sercowo – naczyniowego to m.in.:
- wskaźnik układu krzepnięcia i fibrynolizy,
- wskaźnik reakcji zapalnej,
- homocysteina,
- grubość błony wewnętrznej i środkowej tętnicy szyjnej,
- wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych,
- częstość rytmu serca,
- ocena predyspozycji genetycznych,
- zanieczyszczenie powietrza.
6

I.Sakowska, Wybrane czynniki ryzyka zdrowotnego związane ze stylem
życia. Sytuacja Zdrowotna Ludności Polski. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2008, s. 185 – 202.
7
R. Szczęch, K. Narkiewicz, Jak zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia? Via Medica, Gdańsk 2006, s. 2–6.
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Wybrane czynniki chorób sercowo-naczyniowych
Jednym z głównych czynników mających wpływ na rozwój
chorób krążenia jest hiperlipidemia.
Hiperlipidemia to zaburzenia polegające na zwiększonej zawartości (stężenia) różnych tłuszczów w surowicy krwi. To zaburzenia metabolizmu lipidów, które mogą manifestować się jako podwyższone stężenie frakcji LDL cholesterolu lub też obniżenie frakcji
HDL (hipercholesterolemia) i/lub wysokim stężeniem trójglicerydów
(hipertrójglicerydemia). Wysoki cholesterol i trójglicerydy są wynikiem przede wszystkim nieprawidłowej diety, siedzącego trybu życia
i otyłości. Hiperlipidemia nie daje żadnych objawów dopóki nie wywoła groźnych chorób układu krążenia. Jest jedną z najważniejszych
przyczyn miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu8.
Nadciśnienie tętnicze , to kolejny czynnik predysponujący do
rozwoju zmian w układzie krążenia. Na podstawie wyników badania
NATPOL 2011 ocenia się, że na nadciśnienie tętnicze choruje około
32% Polaków w wieku <80. r.ż.
W większości przypadków nadciśnienie tętnicze nie daje żadnych objawów. Szczególnie na samym początku, kiedy wartości
ciśnienia nie są jeszcze aż tak wysokie, a większość pacjentów nie
odczuwa żadnych zmian mogących świadczyć o rozwoju choroby. U
innych mogą pojawiać się niespecyficzne dolegliwości, takie jak:9
- bóle i zawroty głowy, uczucie kołatania serca, potliwość,
bezsenność, zaczerwienienie twarzy i uderzenie gorąca, obniżenie
sprawności fizycznej oraz psychicznej.
Powikłania nadciśnienia tętniczego rozwijają się z różną szybkością u różnych pacjentów. Szybkość pojawienia się powikłań zależy od indywidualnych uwarunkowań, ale zasadą jest, że narastają
one z czasem trwania choroby. Powikłania nadciśnienia tętniczego
dotyczą zaburzeń ze strony układu sercowo-naczyniowego, jak rów-

8

A. Valente, Hyperlipidemia in children and adolescents. Am Heart J
2001, s.142, 433–439
9
K. Widecka, Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym — 2011
rok. Nadciśnienie tętnicze. 2011:2, s.55-82.
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nież innych narządów. Powikłania ze strony układu sercowonaczyniowego:10
- wzrost ryzyka miażdżycy, wzrost ryzyka choroby wieńcowej, niewydolność serca, przerost przegrody międzykomorowej,
przerost lewej komory serca, dysfunkcja rozkurczowa lewej komory
serca, zawał serca, tętniaki aorty.
Powikłania ze strony innych układów i narządów:
- uszkodzenie nerek, uszkodzenie narządu wzroku, udar mózgu.
Alkohol i produkty jego przemiany wywierają niekorzystny
wpływ na układ krążenia. Zaburzenia akcji serca, gwałtowne rozszerzenie czy zwężenie naczyń krwionośnych, stymulowane jest przez
wiele bodźców. Jeśli człowiek przez długi czas spożywa alkohol,
doprowadza tym samym do nieodwracalnych szkód w swoim organizmie. U ludzi nadużywających alkoholu występują różne dolegliwości serca i naczyń krwionośnych. Są to dodatkowe skurcze serca,
zwyżka ciśnienia tętniczego, bóle okolic serca o różnym natężeniu.
Inne dolegliwości, będące oznaką ciężkich objawów niewydolności
krążenia są stałe, uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Należy
podkreślić, że ludzie z chorym sercem gorzej tolerują napoje alkoholowe, są mniej odporni, częściej zapadają na choroby infekcyjne11.
Po wypiciu niewielkich ilości alkoholu ciśnienie tętnicze na
krótko podwyższa się, po pewnym czasie obniża, a później wraca do
normy. Jednakże po okresie długotrwałego spożywania alkoholu
zwyżki ciśnienia utrzymują się przez kilka dni. Może to doprowadzić
do trwałego nadciśnienia tętniczego. Rozwija się choroba nadciśnieniowa. Chorują na nią ludzie zwłaszcza źle odżywiający się, otyli,
palący papierosy, prowadzący nieregularny tryb życia, narażeni na
częste napięcia nerwowe, chorujący na cukrzycę lub nerki. Wahania
ciśnienia po wypiciu alkoholu mogą też, zwłaszcza u ludzi w podeszłym wieku, z miażdżycą i cierpiących na nadciśnienie prowadzić
do pęknięcia ściany tętnicy i do bardzo groźnych krwotoków tętni-

10

A. Więcek, Hipertensjologia. Patogeneza, diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego. 2011, wyd. Medycyna Praktyczna.
11
B. A. Thomas, Interactions between alcohol and cardiovascular medications. Alcohol Health Res World 2006:14(4), s.333-339.
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czych. Gdy ma to miejsce w obrębie mózgu, dochodzi często do
udarów, porażeń12.
Palenie tytoniujest jednym z czynników nie tylko zagrażającym zdrowiu, ale nawet życiu. Głównym składnikiem dymu papierosowego jest nikotyna - wywierająca szkodliwy wpływ na wiele narządów - w szczególności na serce i naczynia krwionośne oraz tlenek
węgla, powodujący przede wszystkim niedotlenienie organizmu (a
jak wiadomo narządami szczególnie wrażliwymi na niedotlenienie
jest mózg i serce).
Palenie tytoniu jest główną przyczyną choroby niedokrwiennej
serca. W połączeniu z innymi czynnikami ryzyka, takimi jak niezdrowy styl życia, wysoki poziom cholesterolu, otyłość, wysokie
ciśnienie tętnicze dodatkowo zwiększa ryzyko chorób układu krążenia. Ryzyko chorób serca i zawału serca rośnie wraz ze wzrostem
liczby wypalanych papierosów. Palacze mają dwa do czterech razy
większe ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia.
Polska znajduje sięna trzecim miejscu w Europie, jeśli chodzi
o ilośćwypalanych papierosów na jednego mieszkańca. Jest to odpowiednio 20 sztuk na dobędla mężczyzn i 14 sztuk na dobędla kobiet. Szacuje sięże w 2007 roku w Polsce paliło około 8 – 9 milionów osób. W 2000 z powodu następstw palenia tytoniu zmarło około
69 tysięcy osób. Wśród nich 43 tysiące stanowiły osoby w średnim
wieku 35–69 lat13.
Najczęściej spotykane choroby układu krążenia
Miażdżyca to rozwijający się latami proces chorobowy dotyczący głównie dużych i średnich naczyń tętniczych. W jego efekcie,
na skutek wieloletniego odkładania się lipidów w ścianach naczyń,
może dojść do ograniczenia przepływu naczyniowego. Skutkiem
tego jest stopniowe, a niekiedy nagłe i zagrażające życiu, ograniczenie zaopatrzenia w tlen i składniki odżywcze poszczególnych narządów, w tym tych najważniejszych – serca i mózgu.
12

P. Ponikowski, Od nadciśnienia tętniczego do niewydolności serca —
czy rzeczywiście nieunikniony ciąg zdarzeń? Terapia 2004:12, s.17–21.
13
K. Kawecka-Jaszcz, Polish forum forprevention guidelines on smoking. Kardiol Pol 2008:66, s.125-6.
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Na skutek osadzania się blaszki miażdżycowej naczynia
krwionośne zwężają się i krew ma coraz większe trudności, by dotrzeć do serca. W tym przypadku, serce zmuszone jest podjąć dodatkowy wysiłek, żeby utlenowana krew dotarła do wszystkich narządów w organizmie. Mięsień rozrasta się, a to powoduje, że zaczyna
domagać się większej porcji odżywczej krwi. Tymczasem zwężone
blaszką miażdżycową tętnice wieńcowe są zbyt wąskie, by rozrośnięty mięsień dostał tyle krwi, ile potrzebuje. Dochodzi do niedotlenienia serca. Powoduje to bóle w klatce piersiowej zwane wieńcowymi (tzw. dusznicę bolesną)14.
Do stanów nasilających rozwój miażdżycy należą:
- starszy wiek, płeć męska, występowanie u członków rodziny
chorób na podłożu miażdżycy, niewielka aktywność fizyczna, otyłość, palenie tytoniu, nieprawidłowa dieta, dyslipidemia (m.in. nieprawidłowe stężenie cholesterolu), nadciśnienie tętnicze, cukrzyca.
Osoby, u których stwierdza się powyższe czynniki, mają
większe ryzyko wystąpienia chorób naczyniowych i zgonu z tego
powodu15.
Choroba wieńcowa (choroba niedokrwienna serca) jest zespołem chorobowym spowodowanym niedostatecznym ukrwieniem
serca. Do jej najbardziej znanych postaci zalicza się dławicę piersiową oraz zawał serca. Zawał serca to martwica komórek mięśniowych
serca, do której dochodzi na skutek niedotlenienia tych komórek
(wywołanego zamknięciem tętnicy wieńcowej, doprowadzającej
krew do serca). W Polsce na zawał serca zapada co roku ok. 100 tys.
osób. Najczęstszym powodem zamknięcia tętnicy są blaszki miażdżycowe, naczynia mogą się także niebezpiecznie kurczyć w wyniku
nagłego stresu. Do innych przyczyn zawału serca zalicza się nieprawidłowy styl życia, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę czy predyspozycje genetyczne. Objawia się on silnymi, długotrwałymi bólami w
klatce piersiowej (zazwyczaj po lewej stronie klatki piersiowej),
dusznością, uczuciem silnego lęku, bólami brzucha, nudnościami,
14

T. Pasierski, Z. Gaciong, Rozwój i regresja miażdżycy. Angiologia,
PZWL 2004.
15
K. Zawilska, Czynniki ryzyka zakrzepów tętniczych, wyd. PZWL,
Warszawa, 2002, s.193-208.

671

wymiotami i znacznym osłabieniem organizmu. U pacjentów z podejrzeniem zawału wykonuje się takie badania jak EKG, zdjęcierentgenowskie, echokardiografię czy badania krwi (markerów martwicy
mięśnia sercowego), natomiast leczenie może być farmakologiczne
lub inwazyjne (pomostowanie, angioplastyka)16.
Zakrzepica rozwija się na skutek zaburzenia procesów krzepnięcia krwi - w konsekwencji czego dochodzi do miejscowego powstawania zakrzepu wewnątrz naczynia krwionośnego. Zakrzepica
zazwyczaj zajmuje żyły podudzia, a rzadziej żyły uda czy miednicy.
Powstanie skrzepliny nie jest samo w sobie niebezpieczne dla życia niebezpieczne jest jednak oderwanie się jej od ściany żyły (w szczególności gdy zakrzep jest duży), ponieważ może spowodować zator
tętnicy płucnej, co często kończy się zgonem. Do przyczyn rozwoju
zakrzepicy zalicza się uwarunkowania genetyczne, a także długotrwałe unieruchomienie. Często zakrzepica pojawia się u pacjentów
hospitalizowanych z powodu poważnych chorób lub zabiegów chirurgicznych i ortopedycznych - dotyczy to zwłaszcza chorych w
starszym wieku. Pierwszym objawem zakrzepicy jest gwałtowny ból
w nodze, który utrudnia poruszanie się - często towarzyszy temu
obrzęk (zawsze poniżej miejsca, w którym obecny jest zakrzep),
ponadto pojawia się zaczerwienienie skóry. Czasami u pacjentów
pojawia się także gorączka i przyspieszona czynność serca. Leczenie
zakrzepicy opiera się na podawaniu leków przeciwzakrzepowych zapobiegają one powstawaniu nowych zakrzepów i hamują powiększanie się tych już istniejących, a także zmniejszają ryzyko wystąpienia zatoru płucnego17.
Streszczenie:
Choroby układu sercowo-naczyniowego są powodem około
50% wszystkich zgonów oraz najczęstszą przyczynąhospitalizacji i
trwałej niezdolności do pracy w Polsce. Ze względu na olbrzymią,
wręcz epidemiczną skalę tego problemu, a także na jego konsekwen16

L. Giec, Choroba niedokrwienna serca. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2008, s.56.
17
K. Zawilska, Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej. Aktualizacja 2009. Med. Prakt 2009; (Supl. 4)

672

cje społeczne i ekonomiczne, choroby związane z miażdżycą tętnic
stanowi największe wyzwanie dla szeroko pojętej promocji zdrowia.
Do czynników ryzyka chorób układu krążenia zalicza się czynniki
niezależne: wiek, płeć męską, obciążenie rodzinne, oraz czynniki
zależne: palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, cukrzycę, nadwagę, złe nawyki żywieniowe, stres. Najczęstszymi chorobami układu krążenia są: miażdżyca, choroba niedokrwienna serca oraz zakrzepica.
Abstract:
Cardiovascular diseases account for about 50% of all deaths
and the most common cause of hospitalization and permanent incapacity for work in Poland. Because of the enormous, even epidemic
scale of the problem, and its social and economic consequences,
arterial disease is the biggest challenge for health promotion.Cardiovascular risk factors include independent factors: age,
gender, family burden, and dependent factors: smoking, hypertension, lipid disorders, diabetes, overweight, poor eating habits, stress.
The most common cardiovascular diseases are atherosclerosis,
ischemic heart disease and thrombosis.
Bibliografia:
1. Naruszewicz M., Kardiologia zapobiegawcza, wyd. PTMNM,
Szczecin 2003.
2. Zdrojewski T., Rozpowszechnienie głównych czynników ryzyka
chorób układu sercowo – naczyniowego w Polsce. Wyniki badania NATPOL PLUS, Kardiol. Pol. 2004.
3. Szczeklik A., Podręcznik chorób wewnętrznych, wyd. Medycyna
Praktyczna, Warszawa 2012.
4. Rekomendacje Komisji Profilaktyki Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego. Profilaktyka Choroby Niedokrwiennej Serca. Kardiol
Pol 2000.
5. Broda G., Wieloośrodkowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia
ludności – projekt WOBASZ. Zdefiniowanie problemu oraz cele badania.
Kardiologia Polska 2005.
6. Sakowska I., Wybrane czynniki ryzyka zdrowotnego związane ze
stylem życia. Sytuacja Zdrowotna Ludności Polski. Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2008.

673

7. Szczęch R., Narkiewicz K., Jak zmniejszyć ryzyko chorób układu
krążenia? Via Medica, Gdańsk 2006.
8. Valente A., Hyperlipidemia in children and adolescents. Am Heart J 2001.
9. Widecka K., Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym —
2011 rok. Nadciśnienie tętnicze. 2011.
10. Więcek A., Hipertensjologia. Patogeneza, diagnostyka i leczenie
nadciśnienia tętniczego,wyd. Medycyna Praktyczna, Warszawa 2006.
11. ThomasB.A., Interactions between alcohol and cardiovascular
medications. AlcoholHealth Res World, 2006.
12. Ponikowski P., Od nadciśnienia tętniczego do niewydolności serca — czy rzeczywiście nieunikniony ciąg zdarzeń?Terapia 2004.
13. Kawecka-Jaszcz K., Polish forum for prevention guidelines on
smoking. Kardiol Pol2008.
14. Pasierski,T., Gaciong Z., Rozwój i regresja miażdżycy. Angiologia, PZWL 2004.
15. Zawilska K., Czynniki ryzyka zakrzepów tętniczych, wyd. PZWL,
Warszawa, 2002.
16. Giec L., Choroba niedokrwienna serca. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2008.
17. Zawilska K., Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Aktualizacja 2009. Med. Prakt 2009.

674

Nota o autorach
Andrzejak-Nowara Małgorzata – mgr, Uniwersytet Opolski w Opolu
Berdzik Jowita – lic., Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w
Józefowie
Bielecka Wiktoria – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Burak Patrycja – mgr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w
Lublinie
Chęcińska Aleksandra – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w
Lublinie
Chmielewska Marta - dr, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Denysiuk Irmina - dr, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Konik Katarzyna – mgr, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Krzyżak-Szymańska Ewa – dr, Akademia Wychowania Fizycznego w
Katowicach
Kuberska Dominika – Uniwersytet Gdański w Gdańsku
Kubicz Sandra – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Lisak Mateusz – mgr, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Małkiewicz Paulina – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Mider Daniel – dr, Instytut Badań nad Człowiekiem i Społeczeństwem
Milkowski Kacper Mirosław – mgr, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w
Olsztynie
Mysiewicz Leszek – mgr. lic., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Napora Kinga – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Obrębski Mateusz – mgr, Uniwersytet Warmińko-Mazurski w Olsztynie
Olchawa Emilia – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Olchawa Krzysztof – mgr, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Pierzak Monika – mgr, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pietrycha Marta – mgr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w
Lublinie
Piskorska Anna Maria – mgr, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Podolski Paweł – mgr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Poparda Adsrian –mgr, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Potyczka Urszula – mgr, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Reterska-Trzaskowska Anna – mgr, Uniwersytet Łódzki w Łodzi

675

Smalej Olga – mgr, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Snoch Krzysztof – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Sójka Wojciech - ppłk dr inż., Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Szałapata Jacek – mgr, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku
Szymański Andrzej – dr, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Ślefarska Daria – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Tomczyk Przemysław Piotr – mgr, Uniwersytet Łódzki w Łodzi
Torczyńska Monika – dr, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
Wawrzyniak Helena – lic, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w
Lublinie
Wołoszyn Krzysztof – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydrych Magdalena – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Zadorożna Marlena – mgr, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Zimny Jan – ks. prof. dr hab. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w
Lublinie

676

SPIS TREŚCI
Wstęp
Ks. Jan Zimny .............................................................................. 5
Rozdział pierwszy
Zagrożenia jako współczesne zjawisko
Współczesne zagrożenia polski jako kategoria naukowa i element
projekcji bezpieczeństwa państwa Wojciech Sójka .......................................................................... 11
Nieprzestrzeganie praw człowieka – przemoc wobec osób
z niepełnosprawnościami Beata Jamrógiewicz ................................................................... 47
Nieumiejętna komunikacja interpersonalna jako zagrożenie
cywilizacyjne Sandra Kubicz ........................................................................... 61
Modyfikacje epigenetyczne – alternatywa dla GMO?Przemysław Piotr Tomczyk ....................................................... 75
Aspekty prawne funkcjonowania jednostek OSP Krzysztof Olchawa .................................................................... 91
Czynnik ludzki jako stymulator zagrożenia - analiza wybranych
stylów kierowania Magdalena Wydrych ............................................................... 104
Resocjalizacja poprzez edukację – studium przypadku Leszek Mysiewicz .................................................................... 117
Rozwód zagrożeniem współczesnej rodziny Marta Pietrycha ...................................................................... 128
Zakupoholizm jako współczesna forma zagrożenia Olga Smalej ............................................................................. 146
Wpływ czynników psychologicznych i infrastruktury drogowej
na bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce Paweł Podolski ........................................................................ 157
Mass media źródłem zagrożeń światopoglądu współczesnej
młodzieży Jowita Berdzik ......................................................................... 182

677

Młode pokolenie w sieci - uzależnienia i zagrożenia Internetowe Mateusz Obrębski .................................................................... 194
Zagrożenia towarzyszące pracy Ratownika Medycznego –
omówienie wybranych zagadnień Krzysztof Wołoszyn ................................................................. 207
Wolontariat jako antidotum na kryzys moralny młodego pokolenia Patrycja Burak ........................................................................ 221
Człowiek vs. android – filmowe Realizacje transhumanizmu Anna Maria Piskorska ............................................................ 232
Rozdział drugi
Zagrożenia naturalne
Orędownicy przemocy politycznej. Taksonomia Daniel Mider .......................................................................... 247
Zarządzanie kryzysowe w aspekcie ochrony ludności wobec
zagrożeń powodowanych przez siły natury Marta Chmielewska, Irmina Denysiuk ................................... 290
Wymieranie populacji słonia afrykańskiego leśnego i koralowców
w okresie Cesarstwa Rzymskiego Mateusz Lisak ......................................................................... 324
Derywaty pogodowe zabezpieczeniem przed ryzykiem pogodowym Kinga Napora ......................................................................... 339
Edukacja ekumeniczna w przestrzeni dialogu międzykulturowego Dominika Kuberska ............................................................... 353
Analiza czynników hamujących rozwój gospodarki wodnej w Polsce Emilia Olchawa ..................................................................... 367
Wzrost poziomu morza jako zagrożenie naturalne i cywilizacyjne
dla nisko położonych państw wyspiarskich Anna Reterska-Trzaskowska .................................................. 377
Rozdział trzeci
Zagrożenia cywilizacyjne
Kryzys moralny jako zagrożenie cywilizacyjne (okiem badacza
współczesnej kultury prawnej) Monika Torczyńska. ................................................................ 395

678

Problematyczne używanie Internetu przez studentów krajów
nadbałtyckich Ewa Krzyżak-Szymańska. ........................................................ 407
Terroryzm a system bezpieczeństwa antyterrorystycznego RP –
Andrzej Szymański. ................................................................. 428
Rak żołądka zagrożeniem cywilizacyjnym dla życia i zdrowia
człowieka Monika Pierzak. ...................................................................... 449
Alkoholizm jako zagrożenie cywilizacyjne Helena Wawrzyniak. ............................................................... 467
(Nie)obecny ojciec a rozwój moralny dziecka Urszula Potyczka. ................................................................... 481
„Kurka wodna” czyli katastrofa jest coraz bliżej Małgorzata Andrzejak-Nowara............................................... 504
Rola obrońcy w związku z przedstawieniem zarzutów podejrzanemu Jacek Szałapata. ...................................................................... 523
E-papierosy kontra zwykła nikotyna – czy rozwój cywilizacji
nam szkodzi czy pomaga?
Paulina Małkiewicz. ................................................................ 536
Substancje psychoaktywne – podział, charakterystyka i skutki
zażywania –
Daria Ślefarska. ...................................................................... 549
Status prawny prywatnych firm wojskowych a zaangażowanie
we współczesne konflikty zbrojne - komercjalizacja wojny? Kacper Mirosław Milkowski. .................................................. 562
Uwagi o nielegalnej migracji na południowym odcinku granicy Polski Adrian Poparda. ..................................................................... 576
Upadek moralności a koncepcja filozofii obiektywistycznej Katarzyna Konik. .................................................................... 588
Rodzina w dobie przemian. Z namysłu nad kryzysogenną
przestrzenią cywilizacji zachodniej Marlena Zadorożna. ............................................................... 600

679

Zespół nabytego niedoboru odporności jako realne zagrożenie
cywilizacyjne współczesnego świata Katarzyna Fortunka. ...............................................................
Doping jako zagrożenie rywalizacji fair play Aleksandra Chęcińska. ............................................................
Medycyna a zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku Kamila Fortunka. ....................................................................
Nagłe zatrzymanie krążenia u osób dorosłych w praktyce
ratownika medycznego Krzysztof Snoch. ......................................................................
Choroby układu krążenia zagrożeniem cywilizacyjnym Wiktoria Bielecka. ...................................................................

619
629
642

652
664

Nota o autorach.............................................................................. 675

680

