
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA 
 

FAKTY I MITY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
w Lublinie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

  
 



3 
 

 

Katedra Pedagogiki Katolickiej 
 
 
 

 

 

 

 

 

WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA 
 

FAKTY I MITY 

 
 

Praca zbiorowa pod redakcją: 

Ks. prof. dr hab. Jana Zimnego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stalowa Wola 2014 

  
 



4 
 

© Copyright by Jan Zimny 
 
 

 
Recenzenci 

 
Abp Prof. dr hab. Andrzej Dzięga 

Ks. Prof. dr hab. Amantius Akimjak 
Ks. Prof. dr hab. Franciszek Długosz 

 
 
 
 

Projekt okładki: ks. Jan Zimny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-83-63835-15-6 
 
 
 
 
 
 

Zamówienia można składać: 
Katedra Pedagogiki Katolickiej 

tel. 015/642 -25 -77; 
 e -mail: pedagogika@pedkat.pl www.pedkat.pl  

______________________________________________ 
Drukarnia: Eikon Plus, 31-302 Kraków, ul. Wybickiego 46 

Tel. 12/636-27-13; fax: 832-77-87 
eikonplus@eikon.net.pl; www.eikon.net.pl 

 



5 
 

 
 

Wstęp 
 

W ówczesnych czasach nie wszyscy czujemy się bezpieczne. Boimy się aby 
nie było kataklizmów, wojen, jesteśmy w strachu jeżeli przeczuwamy, że zagro-
żone jest nasze życie lub naszych bliskich. Nasze odczucia są prawidłowe. Czę-
sto i niejednokrotnie zastanawiam się jakie są te zagrożenia. Współczesny świat 
jest zróżnicowany pod wieloma względami. W dobie ogromnego postępu techno-
logicznego ludzie coraz bardziej 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. 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. Trudno jest tu wymienić nawet same grupy 
zagrożeń, których jest tak wiele. 

Zapewno uświadamiamy sobie to, że świat jest wielowymiarowy, zarówno w 
ujęciu czasowym, jak i przestrzennym. Człowiek, spoglądając nań i próbując 
ogarnąć umysłem to, co widzi, stara się uporządkować docierające do niego in-
formacje, tworząc swój własny obraz otaczającej go rzeczywistości. I pomimo 
tego porządkowania, także i ten obraz, jako zbiór wzajemnie powiązanych in-
formacji, własnych przemyśleń, abstraktów, jest wielowymiarowy. Każdy więc 
widzi świat i to, co w nim zachodzi, z własnej perspektywy, samemu nadając 
wartości temu, co obserwuje i tworząc tego hierarchie. Dlatego, każdy człowiek 
ma swój subiektywny punkt widzenia, co nie znaczy, że wyraźnie różniący się od 
innych, gdyż pomimo naszego subiektywizmu, wszyscy jesteśmy ludźmi, potra-
fiącymi dostrzec pewne obiektywne wartości, powiązania, pojęcia abstrakcyjne 
wytworzone na podstawie uogólnienia tego, co dostrzegamy, obserwując otacza-
jący nas świat. Dochodzimy więc do wniosku, iż to, co poznajemy i traktujemy 
jako obiektywne, takie może być, ale nie musi, dlatego nie należy tego absoluty-
zować, czy przyjmować za punkt wyjściowy bądź odniesienia do dalszych roz-
ważań, co może poważnie wpłynąć na rzeczywisty odbiór zachodzących obok 
nas zdarzeń, czy nawet poważnie zniekształcać ten obraz, lecz opisując najważ-
niejsze zagrożenia współczesnego świata jako zjawiska o charakterze globalnym, 
co jest tematem mojego referatu, postaram się zachować należyty dystans do 
wszystkiego, co będę opisywał, nie stopniując problemów związanych z zagad-
nieniami z punktu widzenia jednej, jedynej, dajmy na to, szeroko dziś rozpo-
wszechnionej, hierarchii szeroko rozumianych wartości zachodnich, ale starając 
się objąć problem jak najszerszym horyzontem myślowym , ukazującym możli-
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wie najszerszy punkt widzenia na daną sprawę, niekoniecznie zgodny z utartymi, 
powszechnie znanymi, lecz mimo to nie zawsze rozumianymi, przekonaniami. 

Dzisiejszy świat atakuje nas różnymi zagrożeniami. Żyjemy w czasach, w 
których bycie nie tylko chrześcijaninem lecz także życie w spokoju jest bardzo 
trudne. Istnieją dwa powody, które nie pozwalają ludziom żyć spokojnie: zagro-
żenia wewnętrzne i zewnętrzne. Zapewne współczesnym pragnieniem ludzkości 
jest wolność od zagrożeń. I pomimo, iż uważa się, że największym zagrożeniem 
naszej pomyślności jest brak wyraźnych zasad moralnych i celu w życiu, to 
oprócz tego rodzaju zagrożeń, istnieje wiele innych, ogarniających nie tylko po-
szczególne grupy osób, ale całe społeczności, całą ludzkość. 

Żyjemy w XXI wieku, uważając, nie bez podstaw, iż jest to wyjątkowy okres 
w historii ludzkości, nacechowany bowiem niewyobrażalnymi zmianami, jakie 
zaszły w bardzo krótkim czasie, w stosunku do tego, co już przeżyliśmy przez 
całe tysiąclecia jako ludzkość. Możemy uważać to za wyjątkowe, lecz jest to 
raczej cecha ludzi, żyjących w każdym okresie, jak np. u Tomasza Malthusa, 
żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku, i już wtedy roztaczającego apokalip-
tyczne niemal wizje demograficznej eksplozji ludzkości ponad możliwości ich 
utrzymania prze naturę. Niemniej jednak, niewyobrażalny jakościowo - ilościo-
wy skok cywilizacyjny, jaki zaszedł w XX stuleciu, jest faktem. 

Niebywały rozwój dotknął niemal wszystkich sfer działalności człowieka, 
gospodarki, nauki, czy polityki, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i mię-
dzynarodowym. Stosunkowo niedawno stało się modne takie pojęcie, jak globa-
lizacja, oznaczające może nie tyle umiędzynarodowienie, co raczej uświatowie-
nie(z braku lepszego określenia), upowszechnienie na świecie jakiegoś wzorca, 
modelu, stylu zachowania, działania. Niektórzy nazywają globalizacją epokę, w 
jakiej obecnie żyjemy, czy też proces, który miał swój początek w bliżej określo-
nej przeszłości2 , jako pewne wydarzenie, które zapoczątkowało nowy etap w 
historii rozwoju ludzkości. Można przyjąć tę definicję, lecz można ją też nieco 
rozszerzyć, bowiem chęć człowieka do przekroczenia szeroko rozumianej grani-
cy nie pojawiła się w jasno określonym momencie, lecz towarzyszyła mu stale, 
popychając do poszerzania swego pola widzenia, do eksploracji, choć początko-
wo mogła przybierać nieco skromniejsze formy3. Niemniej, wiek XX odznaczył 
się niebywałym poszerzeniem pola działalności człowieka, którym stał się cały 
świat, dzięki rozwojowi nauki, techniki, nieograniczony, tak jak w poprzednich 
wiekach. W efekcie tego wielopłaszczyznowego rozwoju, nastąpiło parokrotnie 
już wspominane przyspieszenie w rozwoju4. Jednak, każdy czas ma także swoje 
problemy, i o ile dotąd (XIX w.-umownie) mieściły się one w pewnych grani-
cach, o tyle dwudziestowieczny charakter globalizacji spowodował właśnie 
uświatowienie starych i nowych, wygenerowanych przez nowy rodzaj systemu, 
problemów. Świat jest niezwykle skomplikowany, dlatego trudno określić pe-
wien zestaw głównych problemów i zagrożeń, czy nawet określić kryterium pro-
blemu globalnego. 
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Najważniejsze zagrożenia, jakie niesie ze sobą postępujący rozwój ludzkości, 
pomimo swej pewnej odrębności, są jednak, niekiedy ściśle, ze sobą powiązane, 
bowiem są wynikiem działalności ludzkiej, i samych ludzi dotyczą. Można więc 
spojrzeć na nie oddzielnie, traktując każdy z osobna, ale można także spojrzeć 
inaczej, podążając według filozofii G. W. F. Hegla, i dostrzec je jako całość, 
dotyczą ludzkości, jako całości i wielu sfer jej działalności, dlatego czasem będą 
mogły na siebie zachodzić, będąc niejako dwoma, lub więcej, refleksjami tego 
samego zjawiska.  

Czy grozi nam katastrofa, kryzys demograficzny, żywnościowy, surowcowy 
lub ekologiczny? Jak liczną populację ludzką może wyżywić Ziemia? Ile czasu 
zostało do ogólnoświatowej klęski żywiołowej? Czy współczesna medycyna 
znajdzie odpowiedź na choroby cywilizacyjne i zakaźne ostatnich lat? Czy za-
graża nam nadmierne ocieplenie klimatu? Czy naszej planecie nie grozi zagłada, 
kiedy mamy do czynienia z nowym problemem współczesnego świata – zagro-
żeniem terrorystycznym? 

Są to tylko nieliczne z pytań stawianych coraz częściej przez naukowców, 
praktyków, ekonomistów, humanistów, teologów, filozofów itp. Każdy z nich na 
swój sposób poszukuje odpowiedzi, rozwiązań. I nie jest to łatwym zadaniem czy 
wyzwaniem także dla społeczeństw bardziej czy mniej zorganizowanych. Wiele 
z pytań jakie są stawiane pozostanie jeszcze na długo bez odpowiedzi. Obecnie 
potrafimy jedynie obserwować zmiany i starać się w jakimś stopniu przewidzieć 
ich konsekwencje. Na te pytania i podobne znajdą Państwo odpowiedź – przy-
najmniej w części - w niniejszej publikacji, która składa się z tekstów – głównie 
młodych naukowców różnych dziedzin nauki. Monografia składająca się z pięciu 
rozdziałów ukazuje szereg namacalnych zagrożeń dla współczesnego człowieka 
a jednocześnie autorzy tekstów podejmują próby ukazania w części odpowiedzi 
na zadawane pytania. Niektóre z nich wydają się zbyt banalne, inne zaś są bardzo 
konkretne, reczowe i powszechne, obejmujące całą ludzkość. Tak czy inaczej, 
musimy pamiętać, że wszystkie zagrożenia, winny stać się troską i przedmiotem 
pogłębionej refleksji, gdyż niejednokrotnie skutki owych zagrożeń powodują, że 
są ogromne.  

Ten szeroko wachlarz zagadnień zawarty w monografii zapewne stanię przy-
czynkiem do ogólno światowych przemyśleń, badań czy refleksji nad przyszło-
ścią ludzkości.  

Ks. Jan Zimny 
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Tomasz Czura (UWM) 
 

Współczesna myśl teologiczna wobec kultury postmodernistycznej 
 

Wprowadzenie 
Człowiek współczesny, zwłaszcza w Europie żyje w czasach, które można by na-

zwać czasami wielkich szans. Przyjęcie deklaracji Praw Człowieka, rozwój medycyny 
zapewniający dużą skuteczność w leczeniu chorób, które do niedawna wydawały się 
nie do opanowania, należą do największych osiągnięć ludzkości ostatnich dziesięciole-
ci. Poza tym rozwój techniki, informatyki, powoduje, że życie staje się bardzo wygod-
ne, a komfort jest czymś coraz bardziej powszechnym. Nadto rozwój transportu za-
pewnia dostęp do dóbr, które kiedyś wydawały się nieosiągalne. Współczesny czło-
wiek jak nigdy dotąd może przemieszczać się w celach turystycznych, badawczych, 
czy zarobkowych. Świat ze swoimi dobrami wydaje się być na wyciągnięcie ręki. 
Coraz częściej to, co dotąd było tylko marzeniem ludzkości, staje się rzeczywistością. 
Jednak obraz wyznaczany przez optymistyczna wizję przyszłości zostaje zaburzony 
przez różne czynniki, które mogą i często powodują to, że człowiek współczesny za-
czyna pogrążać się w mroku. Całe obszary kultury atakowane są przez zagrożenia i 
jeśli człowiek im ulega, to czas szans staje się bardzo szybko i na o wiele większą skalę 
czasem porażki. Dzieje się tak wtedy, gdy człowiek dąży do postępu, zrywając jedno-
cześnie konieczną nić łączącą postęp i wymiar etyczny. To, co nowoczesne i postępo-
we, nie zawsze posiada pozytywne znaczenie etyczne. Nierzadko współczesny czło-
wiek przypisuje pozytywne znaczenie moralne jakiemuś zjawisku tylko dlatego, że ma 
do czynienia z czymś postępowym, nowym i ułatwiającym życie. Nie zastanawia się 
przy tym, jaka jest cena tego postępu, czy w jego imię nie zostaje poświęcone jakieś 
dobro, o wiele większe niż osiągnięty postęp. 

Stąd celem tego artykułu będzie ukazanie współczesnej myśli teologicznej w 
aspekcie rozpoznawania i pokonywania zagrożeń i zasadzek współczesności. 
Analizie teologicznej zostaną poddane takie zjawiska jak relatywizm moralny, 
nihilizm, groźne w swych skutkach myślenie ideologiczne. Tok tym rozważa-
niom będą nadawać wybitni współcześni teologowie tacy jak: Joseph Ratzin-
ger/Benedykt XVI, Walter Kasper, czy Jan Paweł II oraz Bruno Forte. Ich myśl 
poparta autorytetem Kościoła pozwala nie tylko uniknąć zasadzek współczesno-
ści, ale jednocześnie pokazuje możliwe drogi wyjścia z kryzysu. 

 
1. Problem z definicją postmodernizmu 
Chociaż pojęcie postmodernizmu jest wieloznaczne i wymyka się ostatecz-

nemu zdefiniowaniu1, to możliwe jest wyliczenie pewnych cech charakterystycz-

                                                 
1 Por. B. Smart, Postmodernizm, tłum. M. Wasilewski, wyd. Zysk I S-KA, Poznań 

1998, s. 11-12. 
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nych dla tego sposobu myślenia. Po pierwsze, odwołuje się on do kultu nowości, 
a co się z tym wiąże, podkreśla wartość wszystkiego, co nowoczesne i postępo-
we2. Po drugie, postmodernizm odnosi się w sposób nieufny do przeszłości, do 
tego wszystkiego, co związane jest z tradycją, co z kolei wskazuje na powierz-
chowność tego sposobu myślenia3. Po trzecie, idea ta posiada cechę, polegającą 
na asymilowaniu w obręb kultury obszarów, które dotąd nie należały do tego 
wymiaru4, co przejawia się w kiczowatości niektórych przejawów kultury maso-
wej, przeciwstawianej kulturze wysokiej. Po czwarte, idea ta posiada pesymi-
styczną otoczkę, wynikającą z odniesienia do modernistycznych niespełnionych 
obietnic, dotyczących zbawiennego wpływu postępu5. Poza tym idea postmoder-
nizmu charakteryzuje się relatywizmem poznawczym oraz relatywizmem moral-
nym, która to cecha wydaje się być najistotniejszą dla niniejszych rozważań. 

 
2. Współczesne zagrożenia 
Zdecydowanie najpoważniejszymi zagrożeniami współczesności są te, które 

odnoszą się do wartości ludzkiego życia. Można powiedzieć, że podejście do 
wartości ludzkiego życia stanowi największą sprzeczność współczesności. Z 
jednej strony bowiem chroni się życie jako najwyższą wartość, a z drugiej społe-
czeństwa Europy godzą się na aborcję, eutanazję, zapłodnienia In Vitro, podczas 
których zamraża się nadliczbowe zarodki ludzkie, narażając je na śmierć6. Do 
tego dochodzą wciąż aktualne, chociaż stare zagrożenia, które wydawało się, że 
zostaną szybko zażegnane: wojny, głód, handel ludźmi, współczesne formy nie-
wolnictwa, nierówny podział dóbr, niebezpieczne zderzenie kultur7. Poza tym 
coraz szybciej rozwijający się sektor medyczny, oprócz niewątpliwych sukcesów 
i szans, przynosi ze sobą również wiele zagrożeń wobec wartości życia. Najpo-
ważniejszymi z nich są te dotyczące integralności oraz godności ludzkiego płodu. 
Stąd Kościół katolicki stanowczo sprzeciwia się eksperymentom na embrionach 
ludzkich w celach naukowych, jak również badaniom prenatalnym podjętym w 
celu eugenicznym, oraz tworzeniu hybryd ludzko-zwierzęcych „w celu repro-
dukcyjnym”, widząc w tych działaniach zamach na ludzką godność i zagrożenie 
dla życia nienarodzonego8. Błogosławiony Jan Paweł II zwracając się do UNE-
SCO, mówił: „Zbyt często zdarza się, że nauka, zamiast pozostawać w służbie 
ludzkiego życia, zostaje wprzęgnięta w zniszczenie prawdziwej godności czło-
wieka i jego życia (…). Dzieje się to zarówno w dziedzinie manipulacji gene-

                                                 
2 Tamże, s. 15. 
3 Tamże, s. 18. 
4 Por. Tamże, s. 19. 
5 Por. Tamże, s. 32. 
6 Por. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, Rzym 25 marca 1995., pkt. 3. 
7 Por. J. Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, Edycja Świętego Pawła, 

Częstochowa 2008, s. 42-43. 
8 Por. Konstytucja Kongregacji Nauki Wiary, Donum Vita, rozdz. I, pkt. 4,5,6. 
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tycznych i doświadczeń biologicznych, jak też w dziedzinie broni chemicznej, 
bakteriologicznej czy nuklearnej”9. 

Innym istotnym zagrożeniem, z którym mamy do czynienia współcześnie, 
jest skrajny indywidualizm i subiektywizm, mający swoje źródło w absoluty-
stycznym podejściu do problemu wolności. W tym ujęciu wolność jawi się jako 
wartość samowystarczalna, niepotrzebująca żadnego odniesienia, nawet do war-
tości dobra i prawdy. Bez tego odniesienia człowiek, chociaż ma pełną swobodę 
działania, to mimo tego ostatecznie popada w otchłań samotności, traci pasję 
poszukiwania prawdy, czego wyrazem staje się nihilizm moralny. Włoski teolog 
Bruno Forte pisze: „Nihilizm nie jest odrzuceniem wartości, rezygnacją z czegoś, 
dla czego warto żyć, ale procesem bardziej subtelnym. Pozbawia on człowieka 
chęci do angażowania się na rzecz wyższej racji (…) Tym, na co dziś najbardziej 
człowiek choruje jest brak ‹‹pasji prawdy››: oto tragiczne oblicze ponowoczesno-
ści”10. Powyższy cytat pozwala uznać w nihilizmie nie tylko pewien problem 
natury moralnej, ale również i zagadnienie egzystencjalne, pewien stan człowie-
ka, który traci nadzieję i ostatecznie popada w otchłań samotności11. Człowiek 
jako z natury przeznaczony do budowania wspólnoty, do spotkania z innym, 
znajdując się w stanie odizolowania, wewnętrznej alienacji, zaczyna rekompen-
sować sobie cierpienie samotności, zwracając się do świata rzeczy. To samotność 
doprowadza człowieka do skrajnego konsumpcjonizmu, szaleńczego zabiegania 
wokół posiadania. W ten sposób świat ludzki coraz bardziej staje się światem 
rzeczy, prymat bycia zostaje zastąpiony przez prymat posiadania. Biorąc pod 
uwagę naturalną potrzebę bliskości, z jaką człowiek otwiera się na drugiego 
człowieka, zabieg polegający na zwróceniu się przez niego do świata rzeczy po-
głębia tylko poczucie osamotnienia. 

Opisywany wyżej ponowoczesny subiektywizm odpowiada za powstanie in-
nego współczesnego zagrożenia, ateizmu. Walter Kasper rozróżnia pojęcie pod-
miotowości i subiektywizmu, wskazując na to, iż podmiotowość nowożytna jest 
„uniwersalną formą myślenia”, czego nie można powiedzieć o subiektywizmie, 
który przeciwnie tylko „absolutyzuje swoją ograniczoną pozycję i swoje prywat-
ne interesy”12. Jego zdaniem zanegowanie istnienia Boga, nieobecne jeszcze w 
myśli twórcy współczesnej podmiotowości- Kartezjusza, w późniejszym okresie 
stało się faktem, za przyczyną filozofów żyjących w XIX wieku, którzy uznali, iż 
wiara w Boga, godzi bezpośrednio w problem autonomii człowieka13. Niemiecki 
teolog pisze: „W istocie rzeczy systemy ateistyczne dadzą się sprowadzić do 
dwóch typów, które odpowiadają dwojakiemu możliwemu rozumieniu nowożyt-

                                                 
9 Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone w siedzibie UNESCO, Paryż, 2 czerwca 

1980 r., [w:] Europa, wyd. PUK komp-ART., s. 23-24. 
10 B. Forte, Istota chrześcijaństwa, tłum. K. Kozak, wyd. KUL, Lublin 2007, s. 28. 
11 Por. Tamże, s. 29. 
12 Por. W. Kasper, Bóg Jezusa Chrystusa, tłum. J. Tyrawa, Wydawnictwo Wrocław-

skiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, Wrocław 1996, s. 28. 
13 Por. Tamże, 28-29; 39. 
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nej autonomii: autonomia natury i świecki obszar spraw…”14. Autonomia, w 
imię której zanegowano Boga w ateizmie XIX i XX wieku, współcześnie przyj-
muje inną postać, bardziej subtelną i trudną do jednoznacznego uchwycenia. O 
ile w wielkich systemach ateistycznych walczono z Bogiem w imię rzekomego 
dobra człowieka, o tyle dzisiaj ignoruje się problem istnienia Boga, jakby był on 
zupełnie nieistotny15. Współczesny człowiek „praktykuje” swój ateizm, nie wda-
jąc się przy tym w spór z myślą religijną, co powoduje nowe problemy, ponieważ 
spór stwarza zawsze możliwości nawiązania dialogu. Współczesny subiekty-
wizm, ukształtowany na kanwie emancypacji, z jaką człowiek odrzucił wiarę w 
Boga, obecnie prowadzi do zerwania więzi ludzi między sobą. Zarówno wiara 
jak i problem ateizmu zostały zepchnięte w sferę prywatną, przez co przestały 
funkcjonować w przestrzeni publicznej. 

Problem ateizmu w kulturze postmodernistycznej znalazł wyraz w obojętno-
ści względem zagadnień dotyczących problemu Boga. Jednak co jakiś czas do-
chodzi do prowokacji, wywoływanych przez przedstawicieli kultury, chcących 
zaistnieć na scenie artystycznego świata. Stąd pojawia się problem prowokacji 
kulturalno-religijnej, mającej na celu wywołanie sensacji. W ten sposób jednak 
powstaje zagrożenie nie tylko dla religii, ale również dla samej kultury, która 
staje się przestrzenią kiczu oraz pustych, pozbawionych głębi form. Rzetelna 
dyskusja na temat relacji między wiarą a kulturą została zastąpiona przez współ-
czesny dyskurs na temat granic naruszalności uczuć religijnych16. 

Kolejne współczesne zagrożenie, na które należy zwrócić uwagę wynika z 
samej struktury rozumu, będącego pod wpływem ideologii relatywistycznej. O 
ile począwszy od Oświecenia aż po wiek XX wierzono w nieograniczone możli-
wości ludzkiego rozumu, o tyle wiek XX przyniósł bolesne rozczarowanie17. 
Pozostało jednak przekonanie, którego początek należy wiązać z powstaniem 
filozofii pozytywistycznej, że tylko nauki przyrodnicze mogą być źródłem po-
znania prawdy. Wszelka wiedza niepochodząca z doświadczenia nie może pre-
tendować do statusu wiedzy racjonalnej. Ta redukcja racjonalizmu do sfery po-
znania nauk przyrodniczych wywołała kryzys, którego przejawem jest odrzuce-
nie wszelkiej wiedzy niepopartej doświadczeniem, w tym całej sfery etycznej. 
Ratzinger pisze o pozytywizmie: „Ta filozofia nie wyraża pełnego rozumu, ale 
tylko jego część i w związku z tym okaleczeniem rozumu nie można jej uznać za 
całkowicie rozumną” 18. Nie chodzi oczywiście o to by ją odrzucić, ponieważ jest 
ona konieczna dla normalnego rozwoju nauki, ale należy, zdaniem Ratzingera, ją 
dopełnić19. Owo dopełnienie polega na uznaniu przez rozum doniosłości wiedzy 
pochodzącej spoza doświadczenia, której skarbnicą jest pamięć w jej wymiarze 
                                                 

14 Por. Tamże, s. 30. 
15 Por. Tamże, s. 31. 
16 Por. B. Smart, Postmodernizm…, dz. cyt., s. 146. 
17 Por. B. Forte, Istota chrześcijaństwa…, dz. cyt., s. 27. 
18 J. Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur…, dz. cyt., s. 61. 
19 Por. Tamże, s. 62. 
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ogólnoludzkim. To w pamięć ludzkości wpisała się raz na zawsze relacja Boga 
do świata, który wszedł w historię i na zawsze ją naznaczył swoją zbawczą obec-
nością. Ludzkość nie może wymazać tej obecności Boga w historii i kulturze, w 
przeciwnym razie rozum starci swoją orientację i popada w zgubne złudzenia, 
zagrażające godności człowieka20. Tym zagrożeniem jest relatywizm poznawczy, 
charakteryzujący się niewłaściwą relacją do rozumu: „Relatywizm (…) uważa 
siebie za posiadacza ostatecznego poznania rozumu i uznaje całą resztę tylko 
jako w gruncie rzeczy przestarzałą fazę ludzkości, która może być odpowiednio 
relatywizowana”21. Niewłaściwe określenie granic i kompetencji rozumu, mające 
swe źródło w ideologii relatywistycznej, przenosi swoje szkodliwe skutki w 
dziedzinę etyki. Stąd powstaje relatywizm moralny jako zaprzeczenie obiektyw-
nych norm moralnych. 

 
3. Od filozoficznej niepewności do pewności teologicznej 
Wspomniane zagrożenia mają swoje tło w sporze aksjologicznym, który na do-

bre zagościł w myśli europejskiej za sprawą F. Nietzschego. Spór, który się toczy w 
obszarze aksjologicznym, posiada jednak szerszy kontekst w sporach dotyczących 
możliwości ludzkiego poznania. Sposób istnienia wartości, ich trwałość, są zagad-
nieniami, które wynikają z innych pytań, o to, czy człowiek sam tworzy rzeczywi-
stość, czy też ona objawia się człowiekowi, jako istniejąca obiektywnie. W dzisiej-
szej kulturze zwycięża pogląd mówiący, o kreatywnych możliwościach człowieka, o 
skrajnym subiektywizmie poznania, o relatywizmie poznawczym. W dziedzinie 
aksjologii pogląd ten doprowadził do uznania wartości za twory podmiotu, który 
decyduje o tym, co posiada wartość dobra, a co jest złe22. 

Przeciwne do opisanego wyżej stanowiska pozostaje myśl inspirowana 
chrześcijaństwem. Głosi ona absolutyzm aksjologiczny, który wskazuje na obiek-
tywny i trwały sposób istnienia wartości takich jak dobro, piękno i prawda23. 
Przy czym należy pamiętać, iż myśl inspirowana chrześcijaństwem, odwołuje się 
do źródeł, które określa jako natchnione przez Boga, a więc ukazujące prawdę 
objawioną, do której człowiek ma dostęp za pośrednictwem wspólnoty Kościoła. 
W tym miejscu myśl inspirowana chrześcijaństwem poprzez odwołanie się do 
rzeczywistości objawionej staje się zdolna do rozpoznania i pokonania zagrożeń 
współczesnej kultury. Atmosfera niepewności, lęku i osamotnienia, towarzysząca 
subiektywistycznej kulturze, może zostać zażegnana przez pełną nadziei myśl 
eklezjalną, inspirowaną obiektywnym objawieniem. W tym miejscu chciałbym 
wskazać na wartość myśli teologicznej, reprezentowanej przez wybitne postacie 
XX wieku, która nie tylko rozpoznaje współczesne zagrożenia, ale wskazuje na 
możliwe sposoby rozwiązania problemów. 
                                                 

20 Por. Tamże, s. 63. 
21Tamże, s. 63. 
22 Por. E. Starzyńska-Kościuszko, Aksjologia, Etyka, Estetyka, [w:] Podstawy filozo-

fii, pod. red. S. Opary, A. Kucnera, s. 140-141. 
23 Por. Tamże, s. 141. 
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4.  Możliwe drogi wyjścia z kryzysu 
Niepewność pojawiająca się na płaszczyźnie filozoficznej posiada pozytyw-

ny aspekt, polegający na zabezpieczaniu ludzkiego rozumu w popadniecie w 
fundamentalizm. Wydaje się, iż umiarkowany relatywizm poznawczy może 
stwarzać potrzebny horyzont wątpliwości, niezbędny do rzetelnego poszukiwania 
prawdy. Rozum dociekliwy, szukający, niedający zbyt łatwych odpowiedzi, jest 
dobrym początkiem w drodze ku prawdzie. Jednak ten sam rozum musi uznać 
swoja granicę, oraz rozpoznać prawidłowo przestrzeń transcendencji, próg ta-
jemnicy24. W ten sposób zostanie zażegnane podwójne zagrożenie w jakie może 
popaść rozum - z jednej strony zachowana zostanie niepewność poszukiwań, 
zabezpieczająca przed fundamentalizmem, a z drugiej rozum otworzy się na 
prawdę, która go przewyższa i zdolna jest uwolnić go od złudzeń i nihilizmu. 
Dlatego myśl teologiczna wskazuje na możliwą drogę wyjścia z kryzysu, którą 
można by nazwać: droga od niepewności filozoficznej do pewności teologicznej. 
Jest to ta sama droga, którą pokonuje rozum zadając pytania i szukając na nie 
odpowiedzi w objawieniu chrześcijańskim. Na tej drodze rozum znajduje odpo-
wiedzi, będące często kolejnymi pytaniami. Jednak stworzony w ten sposób ho-
ryzont Bożej obecności, sprzyja budowaniu nadziei i pozwala żyć pomimo braku 
ostatecznych odpowiedzi. Rozum wsparty objawieniem nie popada w nihilizm 
moralny, ale uczy się ufać i przekraczać siebie. 

Wspomniana droga wyjścia z kryzysu kulturowego otwiera przed rozumem 
pilne zadanie otwarcia się na teologię i uznanie jej osiągnięć w dziedzinie aksjo-
logii. Jest to uprzywilejowana droga, która zabezpiecza rozum przed popadaniem 
w rozpacz25. Przylgnięcie przez rozum do prawdy, objawionej w aspekcie aksjo-
logicznym, wzmocni jego fundament, który jest w Bogu i pozwoli mu odkryć 
prawo nadane mu przez Stwórcę26. 

W tym kontekście pojawia się pytanie, jakie jest to prawo? W czym ono się 
wyraża? Co myśl chrześcijańska może wnieść do kultury, wskazując na to pra-
wo? By odpowiedzieć na te pytania, należy zwrócić uwagę na to, iż objawienie 
chrześcijańskie nie jest i nie może być sprzeczne z rozumem, ale go wspiera i 
daje mu oparcie w swojej prawdzie. Jest to prawda, którą Stwórca wpisał w wnę-
trze człowieka i od relacji do niej zależy wolność poszczególnych ludzi, jak i 
jakość kultury27. 

Rozum wątpiący, ale rozświetlony przez blask prawdy, świadomy swoich 
ograniczeń nie popada w pułapkę ideologii, która jest chorobą pewności, ani też 
nie pogrąża się w sidłach rozpaczy, ale rozpoznaje podstawowe prawa osoby 

                                                 
24 Por. S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona, tłum. A. Olędzka-Frybesowa, Instytut 

Wydawniczy PAX, Warszawa 1996, s. 48-49. 
25 Por. B. Forte, Istota chrześcijaństwa…, dz. cyt., s. 120. 
26 Por. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et 

spes, [w:] Breviarium Fidei, pod. red I. Bokwy, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 
2007, nr 1332. 

27 Por. Tamże, nr 1333. 
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ludzkiej. Pierwszym z nich jest prawo do życia, a następnie prawo do wolności, 
do wyboru Boga, a w końcu do nadziei. 

Prawo do życia stało się głównym przesłaniem moralnym bł. Jana Pawła II. 
Tak dalece papież rozpoznał współczesne zagrożenia związane z jak to sam 
określił „cywilizacj ą śmierci”, że zdogmatyzował naukę dotyczącą zakazu doko-
nywania aborcji28. Papież wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślał pry-
mat osoby ludzkiej, która ze względu na swoją niezbywalną godność, nie może 
być traktowana jako środek do celu, a tym bardziej niszczona i narażona na 
śmierć. Papież odwołuje się przy tym nie tylko do racji wiary obecnej w Piśmie 
Świętym i Tradycji, ale również do racji rozumu, oświeconego wiarą w objawie-
nie Boże, który to rozum umacnia się przez uczestnictwo w Bożej mądrości29. 
Należy przy tym pamiętać, iż rozum uczestniczący w zamyśle Bożym, nie traci 
przez to swojej autonomii, a wręcz przeciwnie, umacnia ją, ponieważ zarówno 
rozum jak i wolność pochodzą z tego samego źródła- Boga. Stąd papież mówi o 
teonomii uczestniczącej, opisując w ten sposób proces , w którym autonomiczny 
i odpowiednio wzmocniony rozum, uczestnicząc w prawie naturalnym, a przez 
nie w mądrości Stwórcy, może spełnić swoje zadanie rozpoznawania moralnego 
dobra i zła30. 

Z prawidłowym rozpoznawaniem dobra i zła wiąże się kolejne prawo, które 
odkrywa, twórczo odczytuje i zabezpiecza silny rozum. Chodzi o prawo do wol-
ności. Chrystus głosił swoim uczniom, iż prawda wyzwala. To zadanie głoszenia 
prawdy wyzwoleńczej realizuje teologia, przypominając, że wciąż aktualne jest 
orędzie Chrystusa i możliwe oparcie swojego życia na prawdzie, którą On jest w 
swojej osobie. Czy jest to może nieracjonalne wzorować się i naśladować kogoś 
kto oddał swoje życie za wierność swoim poglądom i swoim uczniom? Czy taka 
konsekwencja i spójność poglądów i czynów Chrystusa może być odczytywana 
w kategoriach absurdu i fanatyzmu? Nawet ludzie niewierzący, czy wyznawcy 
innych religii uznają w Chrystusie wzór człowieczeństwa, a więc wzorowanie się 
na Nim można uznać za wyraz rozumnej wolności. Jest ona w swojej istocie 
przekroczeniem jakiego człowiek doświadcza, wybierając Boga. Walter Kasper 
podkreśla, że człowiek w swojej rozumności powołany jest do przekraczania 
samego siebie. Niemiecki teolog pisze: „Dlatego do natury rozumnej należy wy-
chodzenie poza-siebie, bycie-poza-siebie i ponad-siebie (…) Osoba jest za każ-
dym razem w swojej jednorazowości ukierunkowana równocześnie na całość 
rzeczywistości”31. Powyższy cytat sugeruje, że osoba będąc konkretnym, jedy-
nym w swoim rodzaju indywiduum, jednocześnie zgodnie ze swoja rozumnością, 
wezwana jest do uczestniczenia w jakimś uniwersum, w „czymś” powszechnym i 
nieskończonym. Ponieważ osoba może nawiązać pełna i zwrotną relację tylko z 

                                                 
28 Por. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, nr 72. 
29 Por. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, nr 40. 
30 Por. Tamże, nr 41. 
31 W. Kasper, Bóg Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 196. 
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inną osobą, to w jej przypadku tym wymiarem uniwersalnym może być tylko 
Osoba doskonała, Chrystus. On jako druga Osoba Trójcy, Bóg wcielony, jest 
prawdą, która wyzwala. Chrześcijaństwo nie zna innej wolności niż ta, pocho-
dząca od Jezusa Chrystusa, zdobyta na krzyżu, gdzie Bóg pokonał zniewolenie. 
Człowiek bowiem nie znajduje się w stanie wolności absolutnej, niczym nieuwa-
runkowanej, ale raczej jest to wolność warunkowa, zależna od wielu czynni-
ków32. Wyzwolenie z kręgu winy i krążącego zła możliwe jest tylko w przypadku 
interwencji Boga, wchodzącego w historię ze swoja prawdą zbawczą. Dopiero 
pokonanie śmierci przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przyniosło pełną 
wolność. Dzieło paschalne to jedyna droga do wolności człowieka i świata, po-
nieważ działający w nim Bóg, stanowi jedyną instancję, wyniesioną ponad 
wszelką niesprawiedliwość, do której należy ostatnie słowo na końcu historii33. 

Człowiek ma prawo do wolności mocniejszej niż zło i śmierć, a co się z tym 
wiąże, ma prawo do wyboru Boga. Wydaje się to być oczywistym, jednak tak 
niestety nie jest. Współczesna kultura pozwala na dokonanie wyboru religii, ale 
coraz częściej próbuje praktyki religijne zepchnąć w sferę prywatną i w niej za-
mknąć. W niektórych państwach Europy Zachodniej proces laicyzacji poszedł 
tak daleko, iż zabrania się wolnym obywatelom noszenia symboli religijnych, w 
celu rzekomej ochrony obywateli niewierzących. To niesłychane zjawisko pro-
wadzi ostatecznie do zniewolenia tych, którzy będąc ludźmi wierzącymi zmusze-
ni są do ukrywania tego faktu, a w rezultacie skazani są na izolację i niezrozu-
mienie. Usunięcie religii tylko do sfery prywatnej, bez możliwości zamanifesto-
wania swoich przekonań, sprzeciwia się samej idei religijności, ponieważ słowo 
religio znaczy więź. Jak można tworzyć więź z innymi wierzącymi, skoro zabra-
nia się wyrażania w sferze publicznej swojej religijności? Zakaz pełnego wyboru 
swojego Boga, to znaczy zakaz publicznego wyrażania swoich przekonań religij-
nych, ostatecznie sprzeciwia się rozumowi, ponieważ skazuje człowieka, istotę 
rozumną na markowanie i fałszowanie siebie w imię źle pojętej poprawności 
politycznej. Ojcowie Soboru Watykańskiego II piszą: „Obecny Sobór Watykań-
ski oświadcza, iż osoba ludzka ma prawo do wolności religijnej. Tego zaś rodza-
ju wolność polega na tym, że wszyscy ludzkie powinni być wolni od przymusu 
ze strony czy to poszczególnych ludzi, czy to zbiorowisk społecznych i jakiej-
kolwiek władzy ludzkiej, tak aby w sprawach religijnych nikogo nie przymusza-
no do działania wbrew jego sumieniu ani nie przeszkadzaniu mu w działaniu 
według swego sumienia, prywatnym i publicznym, indywidualnym lub w łączno-
ści z innymi, byle w godziwym zakresie”34. Współczesne indywidualistyczne 
społeczeństwo w sposób doskonały realizuje pierwsze wymaganie dotyczące 
wolności religijnej. Każdy człowiek może sobie wybrać dowolną religię i posia-

                                                 
32 Por. Tamże, s. 202. 
33 Por. Tamże, s. 204. 
34 Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae, w: Breviarium Fidei…, dz. 

cyt., nr 1312. 
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dać dowolne przekonania dotyczące wiary. Jednak problem rozpoczyna się wów-
czas, gdy wierny próbuje w przestrzeni publicznej zamanifestować swoje poglądy 
religijne. Znane są niestety przypadki wywierania presji, czy nawet usuwania z pracy 
osób, które nie zgodziły się usunąć symboli religijnych, noszonych na szyi (np. 
zwolnienie z pracy brytyjskiej pielęgniarki, która odmówiła usunięcia krzyżyka, 
noszonego na szyi, podczas dyżurów w szpitalu). Problem usuwania religii z życia 
publicznego w sposób rażący sprzeciwia się samej istocie religijności35, ale nie tylko, 
ponieważ narusza również godność człowieka jak i sprzeciwia się jego rozumności: 
„To, co obecny Sobór Watykański oznajmia o prawie człowieka do wolności religij-
nej, ma fundament w godności osoby, której to godności wymagania uświadomiły 
się pełniej rozumowi ludzkiemu dzięki doświadczeniu wieków”36. Przedstawiciele 
współczesnej kultury, broniąc ją nieraz słusznie przed fundamentalizmem oraz fana-
tyzmem niektórych nurtów religijnych, nie powinni przekraczać granicy, wyznaczo-
nej przez godność i wolność osoby. W imię skrajnie pojętej laickości państwa nie 
można łamać podstawowych praw człowieka do wyrażania swoich poglądów religij-
nych. Usunięcie religii ze sfery publicznej nie rozwiąże problemu fundamentalizmu i 
fanatyzmu, ale paradoksalnie może doprowadzić do powstania wielu wyizolowanych 
grup religijnych, żyjących niejako w oderwaniu od kultury, przez co grupy te coraz 
bardziej mogą popadać w radykalizm. Skrajny radykalizm z kolei jest najkrótszą 
drogą do fanatyzmu religijnego, zagrażającego zarówno kulturze jak i samej religii. 

Prawo do życia, wolności oraz związane z nim prawo do wyboru Boga, nie 
sprzeciwiają się racjonalności, nie sprzeciwiają się rozumowi, ale są przejawem 
jego siły. Wzmocniony wiarą rozum, odkrywa swoje korzenie, zanurzone w pra-
wie naturalnym, i rozpoznaje swój cel, którym jest obrona ludzkiego życia przed 
rozpaczą i utratą sensu. 

 
Podsumowanie 
Współczesny świat otwiera przed człowiekiem wielkie możliwości, ale wraz 

z nimi stwarza poważne zagrożenia. Człowiek jak nigdy dotąd potrafi uczynić 
zarówno wiele dobra jak i zła. Ta sytuacja ludzkości znajduje swoje odbicie w 
kulturze, w której po oświeceniowym optymizmie, któremu towarzyszyło 
ogromne zaufanie w siłę rozumu, nastał mroczny wiek XX, po którym kultura 
nie mogła otrząsnąć się z przerażającego osłupienia. Po doświadczeniach dwóch 
wojen światowych, z ich terrorem i pogardą wobec człowieka, zadano sobie py-
tanie o możliwość tworzenia kultury po Oświęcimiu. Czy to, co stało się w nie-
zliczonych miejscach kaźni, umożliwia jeszcze tworzenie kultury, która wzboga-
ciłaby nauki humanistyczne? Czy człowiek może jeszcze uwierzyć w siebie, w 
swoją rozumność? Z takim bagażem doświadczeń i z takimi pytaniami ludzkość 
weszła w XXI wiek, pełna nowych niepewnych jeszcze nadziei, ale i starych 
obaw. Pytania i obawy, szanse i optymizm, znajdują swoje reperkusje w kulturze 

                                                 
35 Por. Tamże, nr 1314. 
36 Tamże, nr 1315. 
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ponowoczesnej, która z jednej strony rozlicza się z poprzednią modernistyczną 
kulturą, a z drugiej zaczyna popadać coraz bardziej w pesymizm dnia jutrzejsze-
go, stojącego pod znakiem nowych zagrożeń. Stąd wielu myślicieli (między in-
nymi Umberto Eco) porównuje epokę ponowoczesną do średniowiecznej, gdzie 
pośród dynamizmu rozwoju wielu aspektów życia, unosiła się złowieszcza at-
mosfera strachu. Czy człowiek poradzi sobie ze swoimi zmorami? Czy uratuje 
swoją rozumność pośród brutalizacji kultury i świata? 

Wobec takich doświadczeń i pytań staje dzisiaj myśl teologiczna, której 
człowiek i jego szczęście nie jest i nie może być obojętne. Teologia jako dziedzi-
na wiedzy, bazując na objawieniu i doświadczeniu wiary człowieka, stawia w 
centrum Boga, który stał się człowiekiem. Stąd Bóg nie stanowi zagrożenia dla 
człowieka, jak to próbował wmówić nowożytny ateizm. W Chrystusie nastąpiło 
ostateczne pojednanie Boga i człowieka, a ich wspólny dialog nosi znamiona 
ciągłej walki o dobro i szczęcie ludzkości. W tym jednym Człowieku, Jezusie 
Chrystusie, Bóg zaoferował całej ludzkości niespotykaną i niesłychaną bliskość; 
pozwolił dotknąć tajemnicy swojego życia, która przemienia człowieka. 

Z tego, co zostało powiedziane wynika, że myśl teologiczna uważnie anali-
zuje zagrożenia współczesnej kultury i uczy się na nie reagować. Zagrożenia 
życia, nihilizm i płynące z niego osamotnienie, ateizm i zniewolenie człowieka; 
wszystko to staje się przedmiotem troski współczesnych teologów, którzy próbu-
ją znaleźć możliwe drogi wyjścia z kryzysu.  

Wydaje się, że dialog między teologią i kulturą powinien z jednej strony do-
tyczyć granic rozumu, a z drugiej możliwości jego wzmocnienia przez prawdę 
objawioną, rozpoznaną również za pomocą sumienia, w odniesieniu do prawa 
naturalnego. Tak wzmocniony rozum rozpoznaje podstawowe prawa osoby, 
wśród których pierwszym jest prawo do życia, a następnie prawo do wolności i 
wreszcie prawo do wyboru Boga. Należy podkreślić, iż głównym zadaniem ro-
zumu jest stanie na straży tych praw. W przeciwnym razie rozum coraz bardziej 
dryfuje w kierunku nihilizmu, który ostatecznie prowadzi do zanegowania sensu 
życia. W ten sposób rodzi się rozpacz jako choroba rozumu, nieszukającego już 
żadnych rozwiązań, nie stawiającego pytań. Podczas gdy wzmocniony prawdą 
objawioną rozum nie traci nic ze swojej godności, polegającej na szukaniu i za-
dawaniu pytań, ponieważ wiara nie zwalnia go od pasji poszukiwania prawdy. 
Prawda objawiona nie jest bowiem zbiorem reguł do opanowania, ale jest Osobą, 
której naśladowanie może stać się niepowtarzalną przygodą intelektualną. Czło-
wiek wierzący nie zostaje zwolniony z udręki stawiania pytań i z męki poszuki-
wania coraz to nowych rozwiązań; wręcz przeciwnie, prawda wzywa wciąż do 
wysiłku na rzecz coraz lepszego rozumienia, czym jest wiara, kim człowiek, jak 
zbliżyć się do Boga, aby nadać myśleniu szerszy horyzont. Na tej drodze, prze-
strzegając praw i obowiązków rozumu, człowiek buduje swoją nadzieję na lepsze 
jutro, aż po ostateczne spełnienie siebie, które bez Boga wydaje się być niemoż-
liwe. W kulturze bowiem, w której usuwany jest problem Boga, sam człowiek 
staje się problemem nie do rozwiązania. 
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Streszczenie 
Problem relacji między teologią a kulturą należy obecnie do jednych z naj-

ważniejszych zagadnień teologicznych. Sobór Watykański II w konstytucji Gau-
dium et spes poświęcił temu tematowi wiele miejsca. Również współcześni teo-
logowie tacy jak: Joseph Ratzinger/Benedykt XVI, Bruno Forte, Walter Kasper 
czy Jan Paweł II analizują relację istniejącą między myślą teologiczną a zagroże-
niami związanymi z kulturą współczesną. 

Głównym zagrożeniem jakie niesie ze sobą współczesność są pewne elemen-
ty kultury postmodernistycznej, a zwłaszcza relatywizm moralny. Promuje on 
antropologię subiektywistyczną, indywidualistyczną, w której brakuje jasnych 
punktów odniesienia. Stąd człowiek pozbawiony obiektywnych wartości, czuje 
się coraz bardziej osamotniony i zagubiony. Efektem tego osamotnienia jest roz-
paczliwe poszukiwanie przez niego przyjemności, która ma wypełnić pustkę, 
powstałą w ludzkim wnętrzu. Celem tego artykułu będzie analiza współczesnych 
zagrożeń kulturowych w świetle myśli teologicznej. Po przeprowadzeniu tej ana-
lizy, ukazane zostaną drogi wyjścia z kryzysu kultury, zaproponowane przez 
teologów, których szczególnie interesował problem zagrożeń postmodernizmu i 
związanego z nim relatywizmu. 

 
Summary 
Contemporary theological thought in relation to postmodern culture 
The problem of the relationship between theology and culture is now one of 

the most important theological issues. The Second Vatican Council in the Consti-
tution Gaudium et Spes devoted much space to this subject. Also contemporary 
theologians such as Joseph Ratzinger / Benedict XVI, Bruno Forte, Walter 
Kasper and John Paul II, analyze the relationship present between theological 
thought and the dangers of contemporary culture. 

The main threat posed by modernity are some elements of postmodern cul-
ture, and especially, moral relativism. It promotes anthropology that is subjectiv-
istic and individualistic, one that lacks clear reference points. Thus, a man devoid 
of objective valuesfeels more and more lonely and lost. The effect of this isola-
tion is his desperate search for pleasure, which is to fill the void formed in human 
interior. The purpose of this paper is to analyze contemporary cultural threats in 
the light of theological thought. After the analysis, solutions to the crisis of cul-
ture will be presented. These were proposed by theologians particularly inter-
ested in the risks of postmodernism and relativism. 
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Karolina Mytkowska (UJ)1 

 
„Wygaśnięcie Absolutu” - wizja Tadeusza Różewicza 

 
„O nieślachetna ziemio! o nędzne łakomstwo!  
Toż nas marnie szafujesz i nasze potomstwo,  

Że nie najdziesz żadnego, co by myślił o tym,  
Co sie jutro będzie dziać, nie tylko na potym.” 

Mikołaj Rej 
 

„Niebezpieczeństwa czyhają na nas właśnie wtedy, gdy nam się wydaje,  
że dobijamy do bezpiecznego portu i osiągamy upragniony spokój.” 

Gogol Nikołaj Wasiljewicz 
 

Introdukcja 
Wydawało się, iż po najtrudniejszym okresie, jakim był czas pierwszej i drugiej 

wojny światowej, ludzie będą żyli w spokoju i wyciszeniu, a traumatyczne doświad-
czenia spowodują refleksję nad konsekwencjami podejmowanych decyzji2. Po tym 
burzliwym czasie autorzy w swej wczesnej twórczości włączali się w dyskusję zaini-

                                                 
1 mgr K. Mytkowska – ur. 1989 r. w Łodzi. Absolwentka polonistyki na Uniwersyte-

cie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie doktorantka literaturoznawstwa na tejże uczelni. 
Autorka tekstów: Samotność umierających w literaturze polskiej XX wieku (w: Samot-
ność: rzeczywistość czy fikcja?, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2013), Portret ojca w litera-
turze polskiej XX wieku (w: Ojcostwo: powołanie czy zadanie?, red. J. Zimny, Stalowa 
Wola 2013) oraz Jan Paweł II-refleksje muzyczne [w:] Musimy od siebie wymagać, red. J. 
Zimny, Stalowa Wola 2014). Uczestniczka konferencji ogólnopolskich i międzynarodo-
wych. Zainteresowania badawcze to: literatura współczesna, związki poezji i muzyki, 
życie i twórczość Witolda Hulewicza. 

2 J. Błoński (Szkic portretu poety współczesnego. [w:] tegoż, Poeci i inni, Kraków 
1956) na wstępie swoich rozważań umieszcza Różewicza na tle wojny. Rozpoczyna je 
zdaniem: „na początku była wojna”, co można zrozumieć jako sugestię co do tego, gdzie 
należy szukać źródeł jego twórczości, z czym w zupełności się zgadzam, stąd też zdecy-
dowałam się na analogiczne rozpoczęcie rozważań. Chociaż jako twórca Różewicz ode-
zwał się dopiero po wojnie, nie należy do pokolenia powojennego. Należy go umiejsco-
wić gdzieś pomiędzy „cyniczną” rozpaczą Borowskiego, a religijną wręcz nadzieją Ba-
czyńskiego. Bliżej było mu do tego pierwszego. Łączy ich wyraźne akcentowanie faktu 
podwójnej natury wojny: wojny jako katastrofy moralnej i wojny jako koszmaru fizjolo-
gicznego, którego najwygodniejszą siedzibą jest świat przetransformowany w wielki 
obóz koncentracyjny. Dlatego w poetyce Różewicza nie brak fizjologii, nie brak krwi. 
Ale to nie wszystko. Okrucieństwo masowej śmierci odbiło się jeszcze inaczej na liryce 
Różewicza – można powiedzieć, że wyobraźnia zostaje jakby zmechanizowana. Nagle 
wszystko staje się przejaskrawione – olśniewająco jasne i nagie. 
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cjowaną przez Theodora Adorno3 – niemieckiego estetyka i badacza, który twierdził, 
że Oświęcim jest symbolem kultury europejskiej i nie da się opisać śmierci milionów, 
nie można uciec przed poczuciem winy4. Wojna przekreśliła wartości i ideały, które do 
tej pory uchodziły za niepodważalne w kulturze europejskiej. Stała się dla ludzkości 
katastrofą tak w znaczeniu fizycznym, jak i moralnym, bowiem zabiła nie tylko ciała, 
ale także „dusze”, czyli wartości i ideały5. 

Jednym z twórców, którego debiut przypadł na ten trudny czas historyczny 
był Tadeusz Różewicz. Autor, próbując odpowiedzieć na pytanie: jak tworzyć  
poezję  po Oświ ęcimiu wskazuje, iż jest to możliwe, ale w pewnymi zastrze-
żeniami: musi być to nowa poezja, taka, która będzie w stanie sprostać tragicz-
nym doświadczeniom ludzkości, odważnie podejmie tematykę etyczną oraz zrobi 
to za pomocą nowego języka. Właśnie takie elementy6 dostrzeżemy u Tadeusza 
Różewicza uznawanego z najwybitniejszych polskich twórców współczesnych. 

                                                 
3 E. DeKoven, Holokaust a zmieniające się granice sztuki i historii, przeł. M. Mi-

chalski. [w:] „Literatura na świecie”, nr 1-2/(2004), s. 163 – 181. 
4 Zob. E. Jedlińska, Sztuka po Holocauście, Łódź 2001; P. Piotrowski Znaczenia mo-

dernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1946 roku, Poznań 1999.  
5 Z. Bauer, Panorama poezji polskiej 1955-81. [w:] Literatura polska: teatr, czasopi-

sma, oświata. Współczesność, red. M. Szulc, Kraków 2007, s. 62-63. 
6 Różewicz czuje się odpowiedzialny za kształt sztuki i odbudowywany system war-

tości zniszczonych w czasach grozy i pogardy. Po 1958 poeta zwrócił uwagę na alienację 
i osamotnienie człowieka, znieczulicę społeczną, panoszący się kicz i tandetę popkultury. 
W utworach z tego okresu zauważyć można potwierdzenie myśli, że czasy tzw. „małej 
stabilizacji” wyzwoliły w ludziach pęd ku bezmyślnej konsumpcji, spowodowały upadek 
wartości moralnych, a człowiek uległ reifikacji. Jego życie zdominowała wszechobecna 
technika oraz relatywizm wartości etycznych i światopoglądowych. Różewicz już w 
początkach swojej twórczości stworzył jednak inny od aktualnie panujących sposób mó-
wienia o wojennej traumie. Jakim językiem mówić „po Oświęcimiu”? Według Różewi-
cza wyczerpały się możliwości dotychczasowych poetyk, stwierdza on brak odpowied-
nich słów na opisanie przeszłości. Wobec dokonanych zbrodni w lagrach i łagrach dewa-
luują się dotychczasowe formy wyrażania, ponieważ opowiadają o dawnych pojęciach i 
wyobrażeniach. Proponuje więc czytelnikom język prosty, bliski prozie, powściągliwy, 
tworzy najprostsze konstrukcje, odarte z metaforyki wcześniejszych epok. Odchodzi od 
rymu i zasad rytmizacji wypowiedzi poetyckiej i kieruje się zasadą: zdać relację jak naj-
wierniej, przy minimum słów. Używa lapidarnego, oszczędnego języka, unika złożonych 
konstrukcji składniowych (nierzadko jedną zwrotkę – skupienie – tworzy jedno słowo), 
posługuje się kolokwializmami i wyrażeniami potocznymi . Pomija interpunkcję, rzadko 
konstruuje metafory czy porównania, podkreśla tym samym wagę przekazywanych tre-
ści, kładzie nacisk na ich funkcję poznawczą, nie zaś estetyczną. Najważniejszą rolę w tej 
poezji gra przerzutnia (i związana z nią pauza wersyfikacyjna), która rozbija tok wypo-
wiedzi i akcentuje dodatkowe znaczenia, podkreśla też ekspresję osoby mówiącej: „Mam 
dwadzieścia cztery lata ocalałem prowadzony na rzeź”, T. Różewicz: Ocalony. [w:] te-
goż, Niepokój, Kraków 1947, s. 15-16. Klimat poczucia zagrożenia jednostki przez kultu-
rę masową oddadzą także kolejne tomiki wierszy: Rozmowa z księciem (1960), Nic w 
płaszczu Prospera (1962), a także słynny dramat Różewicza Kartoteka (1986).  
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O jego roli na literackiej scenie decydują takie czynniki jak nowatorstwo arty-
styczne, rozległość i waga podejmowanej problematyki, wypowiadanie się po-
przez różne rodzaje literackie oraz konsekwencja artystyczna, która zapewniła 
mu szczególne, a jednocześnie osobne i wyjątkowe miejsce w historii polskiej 
poezji7.  

Różewicz podważał w swoich lirykach pozorny ład świata po katastrofie. Zdawał 
sobie sprawę z zagubienia człowieka porażonego niewyobrażalnym okrucieństwem. 
Ze względu na nieustannie powracające w utworach motywy i reminiscencje obrazów 
wojennych, o Różewiczu mówi się, że to poeta naznaczony tragedią swojego pokole-
nia. W późniejszym okresie twórczości dominuje u niego problematyka moralna i 
egzystencjalna. Poeta snuje refleksje na temat kondycji współczesnego człowieka, 
wskazując niejednokrotnie na jego zagubienie i upadek. Dlatego też to właśnie wiersz 
o incipicie Wygaśniecie Absolutu8 stał się dla mnie pretekstem do rozważań nad kon-
dycją współczesnego świata, bowiem sądzę, iż nikt inny nie potrafi tak trafnie ocenić 
słuszności problemów, z jakimi styka się obecnie człowiek jak ktoś, kto doświadczył 
prawdziwej traumy. Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie zagrożeń, które wyni-
kają z liryka Tadeusza Różewicza, analizę ich przyczyn oraz konsekwencji.  

 
1. Tadeusz Różewicz - problematyka twórczości 
Tadeusz Różewicz urodził się 9 października 1921 w Radomsku. Jego twór-

czość ma początki jeszcze w czasach gimnazjum, kiedy to przyszły poeta wraz z 
braćmi rozpoczął swoje poszukiwania literackie. Młody Różewicz kształtował 
się jako twórca w dialogu ze swoim starszym bratem Januszem, przedwcześnie 
zmarłym, dobrze zapowiadającym się poetą. Z perspektywy czasu, w roku 1958 
w ankiecie Pisarze przy pracy na łamach śląskiej Trybuny Robotniczej poeta tak 
opisał swoje debiuty: 

„Debiutowałem kilka razy. To tak, jakbym się kilka razy rodził. Pierwszy 
raz przed wojną: w gazetach i pismach szkolnych. Drugi raz w czasie okupacji 
konspiracyjnie wydanym tomikiem wspomnień z partyzantki. Trzeci raz, zaraz 
po wojnie, tomikiem satyr. Czwarty raz w roku 1947 tomem wierszy lirycznych. 
Ten ostatni debiut uważam za najważniejszy dla mnie, choć i z tamtymi łączy 
się wiele wspomnień dobrych i złych. Sam jestem ciekaw, ile jeszcze razy w 
życiu będę debiutował”9. 

Historycy literatury za właściwy debiut poety uważają Niepokój10, wydany 
już w czasach krakowskich. Jest to tom, którym poeta zdobył sobie uznanie 
wśród ówczesnego środowiska literackiego11. Nieczęsto zdarza się, by debiutant 

                                                 
7 Z. Bauer, Panorama poezji…, dz. cyt., s. 62. 
8 T. Różewicz, Wygaśnięcie Absolutu. [w:] tegoż, Płaskorzeźba, Wrocław 1991, s. 51. 
9 M. Matuszewska, Rok Tadeusza Różewicza, znawcy nas samych, http://www.e-

teatr.pl/pl/artykuly/114903,druk.html, 13.03.2014. 
10 T. Różewicz, Niepokój…, dz. cyt. 
11 Z. Andres, Tadeusza Różewicza świadectwo naszego czasu, „Fraza” 13(1996), s. 206-208. 
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wzbudził tak duży podziw u swoich mistrzów. Dzięki tej publikacji12 rozpoczęła 
się wieloletnia, osobista znajomość Różewicza ze Staffem13. Poeta trzech poko-
leń stanie się dla debiutanta „nauczycielem sposobu bycia poetą”14.  

Niepokój to tom stanowiący rozrachunek z doświadczeniem wojny i okupacji. Woj-
na została ukazana jako katastrofa moralna oraz „koszmar fizjologiczny”15. Poeta mani-
festuje przekonanie o bankructwie wszelkich wartości w powojennej rzeczywistości. 
Największych zniszczeń dokonano w przestrzeni duchowej, bo wojna ukazała iluzorycz-
ność wartości wypływających z religii, filozofii, etyki16. Ale destrukcji podległ również 
język, który okazał się zbiorem pustych nazw. W konsekwencji tego Niepokój17 prezen-
tuje człowieka wydziedziczonego: z kultury, historii, wartości18. Doświadczenie katastro-
fy zostało wyrażone w specyficznej formie wierszy, którą charakteryzuje oszczędność 
środków lirycznego wyrazu, najprostsza leksyka, eliptyczna składnia, brak ozdobników, 
rymów. Według Różewicza odpowiedzialność za katastrofę spoczywa na całej kulturze 
europejskiej. 

„Poetyka Różewicza narodziła się z doświadczenia wojny, z przerażenia do-
słownością spraw ludzkich. Ale zmieniała się jak sam poeta; bo trzeba było żyć, 
przynajmniej – próbować żyć19” - pisał Jan Błoński. Różewicz poczuł się odpo-
wiedzialny za język poezji po Oświęcimiu. Doszedł do wniosku, że skoro daw-
ny świat upadł, a wraz z nim straciły aktualność stare formy wyrażania, należy 
dla nowej sytuacji znaleźć nową formę wyrazu. Stworzył własną odmianę wier-
sza nowoczesnego – zwaną po prostu wierszem różewiczowskim – którego bu-
dowa oparta jest na krótkich wersach niepowiązanych rymem czy interpunkcją, 
rozbijających całostki składniowe. Wersy są podporządkowane wyłącznie zna-
czeniu oraz wyrażanej emocji. Dla Różewicza od chwytu poetyckiego ważniej-
sza jest prawda, a od metafory, autentyczne uczucie. Język poety w swej prosto-
cie i eliptyczności nawiązuje do języka prozy, jakby stapia z sobą język poezji i 
język prozy – zdawałoby się dwa przeciwne sobie żywioły. Ważne są u niego 
pojedyncze słowa, często stanowiące całość wersu20.  

                                                 
12 A. Ściepuro, „Niepokój” w wieku niepokoju - szkic retrospektywny o poezji Tade-

usza Różewicza, „Dykcja” 3/4(1996), s. 48-53. 
13 Tadeusz Różewicz poznał Leopolda Staffa w 1947 roku w Krakowie za pośrednictwem Ja-

niny Mortkowiczowej - właścicielki krakowskiej oficyny wydawniczej. Obaj poeci mieszkali 
wówczas Krakowie: Staff od przyjazdu z Pawłowic (majątek Morstinów, gdzie przebywał z żoną 
po utracie warszawskiego domu) w 1946 roku, a Różewicz od 1945 roku, ponieważ rozpoczął 
studia z zakresu historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

14 E. Balcerzan, Śmiech pokoleń - płacz pokoleń Kraków 1997, s. 65-74 . 
15 K. Błażejowska, „Co ś osypuje się, spada”, „Tygodnik Powszechny” 41(2011) 

,dod. „Niepokój poety: na 90. urodziny Tadeusza Różewicza”, s. III-V. 
16 E. Balcerzan, Literatura odległych doświadczeń: fragm., „Arkusz” 2(2001), s. 8-9. 
17 L. Żuliński, Niepokój, „Wiadomości Kulturalne” 17(1996), s. 13. 
18 M. Kisiel, Od „Niepokoju”..., „Śląsk” 10(1997), s. 9. 
19 J. Błoński, Szkic portretu poety współczesnego, [w:] tegoż, Poeci i inni, Kraków 1956. 
20 Zob. L. Szaruga, Ludzki język muz: czytanie Różewicza, Wrocław 2008. 
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Od początku swej twórczości poeta był bacznym obserwatorem świata, po-
trafił go nie tylko wnikliwie opisać, ale też należycie ocenić. Nie bez przyczyny 
nazywany jest „moralistą”. Potrafi bowiem pokazać absurdy, śmieszności i tra-
gizm życia ludzkiego, na co wskazywał już Kazimierz Wyka21: „W tym pisarzu 
siedzi kawał zanurzonego w codzienności moralisty. Szczególnego moralisty, bo 
nie przez katechizm i przykazania się on wypowiada, […] ale poprzez niecier-
pliwą i wzmożoną obserwację wartości zaprzeczonych i podważonych”. 

Różewicz jako moralista szuka dla siebie jak najlepszego sposobu wyrażenia 
swojego stanowiska w opisywanych sprawach. Jego poezja z czasem staje się coraz 
bardziej precyzyjna i prosta22. Poeta wybiera sobie znaczące elementy rzeczywistości 
i nasyca je uczuciem, a siła jego poezji to konkretność obrazu, która pozwala ulec 
sposobowi widzenia poety23. Poeta walczy z pustosłowiem, dąży do formy jak naj-
bardziej skondensowanej24. Do jednych z najważniejszych kategorii w jego poezji 
zalicza się milczenie25, którego znakiem w wierszu jest nagła pauza - miejsce dla 
emocji. W ten sposób wyraża się też bezradność człowieka wobec ogromu nieroz-
strzygalnych problemów egzystencji26. Milczenie to również przejaw lojalności wo-
bec niesprawiedliwie pomordowanych27. Różewicz podejmuje się próby „uczłowie-
czenia” powojennej rzeczywistości, która wyraża się w jego poezji między innymi 
poprzez dostrzeżenie prawości jednostki, „szarego człowieka” i jego wartości28. 
Najważniejsza staje się dyrektywa życia w prawdzie29. Poeta, który jednak nie od-
najduje nadziei w „szarym człowieku”, w następnych latach krąży wokół idei pustki, 
jego twórczość staje się manifestacją bezradności oraz klęski człowieka30. Przyczyną 
upadku jednostki jest z jednej strony jej biologizm, zwierzęcość, z drugiej niebez-
pieczna aspiracja do zrównania się z bogami.  

„Po doświadczeniu nazizmu Różewicz z pasją będzie [...] odsłaniał ślepą na-
turę w ludziach i dekonspirował pozory wybraństwa pod jakąkolwiek postacią31”. 
Śmiertelność człowieczego ciała stanie się jedną z podstaw jego ludzkiej autoi-
                                                 

21 Zob. K. Wyka, Różewicz parokrotnie, Warszawa 1977. 
22 J. Gutorow, Poza słowa, spoza słów, „Tygodnik Powszechny” 1(2005), s. 12.  
23 H. Hartung, Delikatny urok, mocna pokusa: Tadeusza Różewicza portret własny, 

„Odra” 10(2001), s. 48-49. 
24 D. Jarząbek, Zwiastowanie poezji: między słowem a milczeniem, „Topos” 1(2001), s. 46-50. 
25 A. Jakubowska-Ożóg, Nienazwane nazywać milczeniem: o „Płaskorzeźbie” Tadeusza 

Różewicza, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka” 1(2002), s. 175-183.  
26 B. Klukowski, Pisarstwo tragizmu i ironii, „Poradnik Bibliotekarza” 2(2007), s. 19-22.  
27 J. Kornhauser, Milczenie poety, „NaGłos“ 8(1992), s. 180-183. 
28 B. Suwiński, Snobizm rozpaczy czy próba ocalenia wartości, „Polonistyka 

9(2010), s. 47-52. 
29 R. Krupa, Prawdy poetów, „Dziś” 11(2003), s. 110-114. 
30 A. Rząsa, Człowiek i sztuka u końca dwudziestego wieku w poezji Tadeusza Róże-

wicza po roku 1980, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. 
Historia Literatury” 5(1999), s. 251-267. 

31 K. Nowosielski, Tadeusza Różewicza „śmierci wielokrotne”, [w:] tegoż, Troska i 
czas. Szkice o poezji i przemijaniu, Gdańsk 2001, s. 43. 
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dentyfikacji. Cywilizacyjna śmierć Boga32 prowadzi poetę do następującego 
wniosku: „jedynym zwycięstwem człowieka nad kulturowymi i religijnymi po-
kusami wywyższenia ponad to, kim jest – stać się może rozpoznanie oraz akcep-
tacja jego absolutnego ogołocenia i samotności33”.Różewicz patrzy na współcze-
sność z pesymizmem, od początku lat 60. coraz częściej podejmuje krytykę po-
wszechnego konsumpcjonizmu oraz ubóstwienia ciała34. Poeta ogłasza panowa-
nie „nic”: „mówię, że nic jest w nas35”, nieobecność wszechogarniającego sensu. 
Brak zakorzenienia w Absolucie powoduje również umieranie sztuki, sprowadza 
ją do mechanicznego zestawiania „faktów”36. Nie istnieje żaden gwarant sensów 

                                                 
32 Z etyką i moralnością wiąże się bezpośrednio problematyka religii i sacrum. Za-

gadnienie to przechodzi w twórczości Różewicza nieustanną ewolucję. Poeta rozpoczyna 
tę tematykę dramatycznym wyznaniem niewiary w wierszu Lament: Nie wierzę w prze-
mianę wody w wino, nie wierzę w grzechów odpuszczenie nie wierzę w ciała zmar-
twychwstanie. T. Różewicz, Lament. [w:] tegoż, Niepokój, Kraków 1947, s. 8-9. Także w 
późniejszych wierszach możemy znaleźć podobne wyznania. Różewicz deklaruje się 
więc jako ateista, ale ateista szczególny, który ciągle pisze o swojej niewierze i analizuje 
ją. Nieustanne mierzenie się z tym tematem wskazuje na wagę tego zagadnienia dla po-
ety. Wiara i Bóg nie dają mu spokoju, wymagają ciągłej dyskusji. Religia okazuje się dla 
Różewicza reliktem dawnego świata, tego który został bezpowrotnie zniszczony przez 
wojnę. Z. Bauer, Panorama poezji…, dz. cyt., s. 65; Zob. także: M. Januszkiewicz, Tade-
usz Różewicz - poeta „słabej” wiary, „Znak” 12(2006), s. 48-58; R. Krupa, Inna wiara, 
inny Bóg : problem wiary w twórczości lirycznej Tadeusza Różewicza, „Acta Universita-
tis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 4(2001), s. 219-236; R. Krupa, Wiara i Bóg w 
twórczości Tadeusza Różewicza i Henryka Grynberga, „Edukacja Humanistyczna” 
2(2001), s. 35-47; A. Legeżyńska, Świat bez bogów, a może nawet bez poetów..., „Ar-
kusz” 1(1991), s. 19; K. Nowosielski, Bóg jest, Boga nie ma, czyli o czarnej dziurze Ró-
żewiczowskiego relatywizmu, „Tytuł” 1(1992), s. 136-141; Z. Zarębianka, Bóg, którego 
nie ma, „Odra” 10(2001), s. 50-55; M. Adamiec, Znałem boga poezji. [w:] tegoż, Czyta-
my polskie wiersze współczesne, Gdańsk 1997; A. Franaszek, „Rób co chcesz jesteś do-
rosły, powiedział Bóg”, „Gazeta Wyborcza” 271(2007), 18-19; H. Gawenda, Stosunek 
bohatera wierszy Tadeusza Różewicza do Boga i wiary, „Akant” 4(2001), s. 17-18. 

33 K. Nowosielski, Tadeusza Różewicza…, dz. cyt., s. 43. 
34 Ciało, szczególnie w tomikach powojennych, łączy się ze śmiercią, pojawia się w 

obrazach śmierci młodych ludzi; może być także ocalone, uratowane z kataklizmu wojny, 
może być tryumfem życia, zwycięstwem nad śmiercią. Doświadczenia wojenne, a także 
inspiracje współczesnym malarstwem każą tworzyć poecie obrazy ciała zdegradowanego, 
sprowadzonego do roli mięsa. Ciało to także erotyka, o której Różewicz pisał także w 
sposób bezpruderyjny. Cielesność połączona ze śmiercią jest dowodem szczególnej fa-
scynacji poety, której Kazimierz Wyka nadał miano somatyzmu trumiennego. Chodzi 
tutaj przede wszystkim o fascynację śmiercią, pokusę negacji życia. Z. Bauer, Panorama 
poezji…, dz. cyt., s. 64. 

35 http://rozewicz.klp.pl/a-6472-2.html, 10.03.2014.  
36 B. Grabus, Ut pictura poessis? Koncepcja Lessinga: rzecz o umieraniu sztuki, „Ję-

zyk Polski w Liceum” 3(2004/2005), s. 42-49.  
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słów, co prowadzi do pełnej dowolności ich zestawiania37. Świat jest więc cha-
osem pełnym sprzeczności38. Poeta zastanawia się nad przyczynami odejścia 
Boga w wierszu Bez39: 

„życie bez Boga jest możliwe 
życie bez Boga jest niemożliwe”. 

Przywołany fragment ma formę osobistego wyznania. Skoro Bóg opuścił lu-
dzi, opuszczony czuje się także sam Różewicz. Zauważamy oskarżenie Boga o 
to, że albo On puścił nas, albo my Jego - a On na to po prostu pozwolił. Podmiot 
liryczny zdał sobie sprawę z nieobecności Boga, co może tłumaczyć zło świata 
współczesnego i zagubienie człowieka. Cywilizacja bez Boga stworzyła nową 
istotę40, której portret dał poeta w krótkiej miniaturze poetyckiej:  

„Nowy człowiek 
to ten tam 
tak to ta 

rura kanalizacyjna 
przepuszcza przez siebie 

wszystko41”. 
Okazuje się, iż „nowy człowiek” - wytwór cywilizacji XX wieku jest kaleką 

psychiczną i intelektualną, którą można tylko gardzić. Cywilizacja to kolejna 
hydra (po wojnie), która odbiera ludziom człowieczeństwo, czyni z nich „ludo-
żerców” opuszczonych nawet przez Boga42. Różewicz nie widzi przyszłości dla 
świata, staje się katastrofistą i w wierszu Wygaśnięcie Absolutu... (1991) zawiera 
wizję umierania cywilizacji. Być może poeta uważa, że współczesny świat nie 
może lub nie ma prawa istnieć, bo toczą go hydry wojny i cywilizacji43. Nawet 
Bóg opuścił ludzi, umiera kultura, sztuka, religia. Świat pozbawił siebie istnienia 
sacrum, zakwestionował świętość (Boga, wartości etyczne). Przerażająca jest 
wizja samozagłady cywilizacji ludzkiej. W odpowiedzi na bezsensowność świata 
akt twórczy sprowadza się do rozpoznania jego niemożliwości.  

W twórczości Różewicza pojawia się „l ęk, że każdy nowy wiersz pomnaża 
jedynie sterty zadrukowanego papieru44”. Wraz z narastającym wokół śmietni-
kiem informacyjnym, poeta poszerza sferę milczenia w swojej twórczości. Poru-
sza się na granicy poezji i tego, co nią jeszcze jest, bądź już nie jest. W jego dzie-

                                                 
37 A. Czachowska, Poza słowem, poza ciałem, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 

11(1996), s. 23-24. 
38 J. Brzozowski, Obraz świata u późnego Różewicza, „Zeszyty Szkolne” 3(2007), s. 75-78. 
39 T. Różewicz, Bez. [w:] tegoż, Płaskorzeźba…, dz. cyt., s. 12. 
40 H. Zaworska, Czy można żyć bez poezji?, „Literatura” 3(1996), s. 55. 
41 T. Różewicz, Nowy człowiek. [w:] tegoż, Poezja, t. 1, Kraków 1988, s. 483. 
42 M. Jędrzychowska, Gdy poeta bywa współczesnym apostołem..., „Polonistyka” 

7/8(1992), s. 474-475; D. Borowska, Czy ludożercy są wśród nas?: Tadeusz Różewicz 
„List do ludożerców”, „Wszystko dla Szkoły” 2(2002), s. 8-9. 

43 Zob. S. Burkot, Tadeusza Różewicza opisanie świata: szkice literackie, Kraków 2004. 
44 Z. Majchrowski, Różewicz, Wrocław 2002, s. 215. 
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łach spotykają się drogi wielu kierunków i prądów artystycznych. Badacze45 jego 
twórczości zwracali najczęściej uwagę na naturalizm i ekspresjonizm. Z tym 
pierwszym łączyła Różewicza skłonność do zagłębiania się w biologiczny, fizjo-
logiczny wymiar życia, a w szczególności postrzeganie człowieka jako jednostki 
biologicznej. Do drugiego natomiast zbliżała go „poetyka krzyku”, przekazywa-
nie emocji. Wskazywano także na związki wczesnej poezji Różewicza z beha-
wioryzmem, teorią wywodzącą się z psychologii, która skupia się na badaniu 
zachowań człowieka, sprowadzając różnicę między psychologią w fizjologią do 
minimum46. 

Poeta przyznaje, że jego poezja ma duży związek ze sztukami plastycznymi. 
Potrafił doskonale wykorzystać dokonania współczesnych mu kierunków sztuki 
zachodniej. Dotyczy do na przykład pop-artu, który w sztuce amerykańskiej 
uczynił „swym budulcem” współczesne miejsce życie, kulturę masową, język 
reklamy i konsumpcyjny styl życia. Posząwszy od lat 60. pop-artowskie inspira-
cje będą pojawiać się w poezji Różewicza stosunkowo często47. W malarstwie 
szuka nowego sposobu patrzenia na rzeczywistość, nowego stosunku do tematu.  

Nowatorstwo twórcy nie przejawia się wyłącznie w nowych rozwiązaniach 
formalnych, ale również w jego niezwykłej zdolności obserwowania zmian w 
świecie, umiejętności przewidzenia ważnych tematów. Jak pisze Z. Majchrow-
ski48: „Trzymając się na uboczu życia literackiego [...], Różewicz faktycznie 
znajdował się zawsze w epicentrum epoki, a w istocie wyprzedzał czas, przepo-
wiadał przyszłe wypadki. Od katastrof ekologicznych poprzez hiperkonsumpcję i 
globalizację po krytykę feministyczną”. 

Swoją twórczością kwestionował wszelkie „tradycyjne” wzorce liryczne, po-
nieważ czuł, że poezja po Oświęcimiu musi się zmienić. Tak samo jak zakwe-
stionowana została wielkość człowieka i wszelkie ideały humanistyczne, również 
słowo straciło swoją moc, a używany dotychczas język nie nadawał się do opisu 
wojennych doświadczeń. Wiersze Różewicza starają się pokazać zarówno kon-
dycję człowieka, który w wojnie uczestniczył, jak i tego, który ją przeżył i musi 
żyć z jej obrazem przed oczyma49. Poeta stworzył w tym celu swoisty anty-
wiersz. Odwołując się do formy wiersza, jaką ustalił wcześniej Józef Czecho-
wicz, Różewicz odrzuca często wielkie litery i znaki interpunkcyjne. Nie dopra-
wia wiersza rymem, nie stosuje ozdób ani upiększeń. Żadnych wyszukanych 
epitetów i porównań. Jego poezja jest, wydawałoby się, najprostsza z możliwych, 
prosta jak nasz codzienny język, jednakże porusza bardzo poważne tematy, nad 

                                                 
45 Wyminenić tutaj należy przede wszystkim Z. Majchrowskiego. 
46 Z. Bauer, Panorama poezji…, dz. cyt., s. 68. 
47 Tamże. 
48 Z. Majchrowski, Różewicz…, dz. cyt., s. 215. 
49 Kolejne, późniejsze wiersze Różewicza to już swoisty collage, tekst sklejony ze 

zużytych, gotowych elementów. Również próba podważenia sacrum, pokazanie jego 
małości, niewiara w transcendencję i ambiwalencja. 
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którymi, w nadmiarze codziennych obowiązków, nie zastanawialiśmy się wcze-
śniej lub też nie uświadamialiśmy sobie, jak daleko zabrnęły niektóre problemy. 

 
2. Absolut w ujęciu filozoficznym 
Absolut (łac. absolutus – bezwarunkowy, niezwiązany) to osobowy lub bez-

osobowy pierwotny byt, doskonały, najwyższy, pełny, całkowicie niezależny, 
nieuwarunkowany i niczym nieograniczony. Występuje w wielu filozofiach ide-
alistycznych. Absolut może być traktowany jako filozoficzny odpowiednik poję-
cia Boga, pozbawionego jednak przymiotów osobowych, choć w niektórych sys-
temach pojęcia Boga i absolutu są właściwie równoważne50. Jako termin filozo-
ficzny, absolut został wprowadzony przez Schellinga51 i Hegla52, choć doszuki-
wać się można go również w systemach wcześniejszych, zwłaszcza w panteizmie 
Spinozy i oświeceniowym deizmie53. 

Niektóre systemy filozoficzne przypisują pojęciu „absolutu” dodatkowe 
atrybuty. Tak jest na przykład u Hegla54, gdzie absolut jest całością istniejących 
rzeczy rozpatrywaną w całej jej złożoności. Całość ta jest rozumna i zmienna, a 
jej rozwój podlega dynamicznym prawom dialektyki, będącymi, w mniemaniu 
Hegla i jego następców, czymś więcej niż „statyczną” logiką. Podobne koncepcje 
absolutu występują u neoheglistów angielskich, w szczególności zaś u Brad-
leya55, w systemie, którego wszystkie zjawiska (fenomeny) istnieją samodzielnie 
i są jednocześnie składnikami wszechobejmującego absolutu56.  

Rodzaj dowodu nie wprost na istnienie absolutu przedstawił amerykański filozof 
Josiah Royce57. Doszedł on do wniosku, że tylko przyjęcie istnienia absolutu prowa-
dzi do niesprzecznej teorii poznania, w której jest możliwe zrozumienie, w jaki spo-
sób można tworzyć pojęcia i obiekty, których nie da się bezpośrednio wyprowadzić z 
opisów zewnętrznej rzeczywistości. Dowód ten ma jednak sens tylko wtedy, jeśli 
uzna się a priori obiektywne, tj. niezależne od ludzkiej psychologii myślenia, istnie-
nie takich obiektów. Według pozytywistów logicznych pojęcia i obiekty, których nie 
da się odnieść do zewnętrznej rzeczywistości są tylko ubocznym efektem działania 
ludzkiej psychiki i nie wnoszą one konkretnych treści do ludzkiego poznania. Część 

                                                 
50 M. A. Krąpiec , Osoba. [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. t. 7, Lublin 

2000, s. 873. 
51 Por. W. Schulz, Die Vollendung des deutschen Idealismus in der Spätphilosophie 

Schellings, Pfullingen 1975. 
52 Por. M. Buhr, Zur Geschichte der klassischen bürgerlichen Philosophie. Bacon, 

Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Leipzig 1972. 
53 K. Toeplitz, Deizm. [w:] Religia. Encyklopedia PWN, red. T. Gadacz, B. Milerski, 

T. 3, Warszawa 2003, s. 174-175. 
54 Por. R. Kühn, Anfang und Vergessen. Phänomenologische Lektüre desdeutschen 

Idealismus. Fichte, Schelling, Hegel, Stuttgart 2004. 
55 Por. T. Sprigge, James and Bradley: American Truth and British Reality, Chicago 1993. 
56 Por. T. Sprigge, The Vindication of Absolute Idealism, Edinburgh 1983. 
57 Pot. J. Royce, The Problem of Christianity, USA 2001. 
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z nich to swoisty metajęzyk (np. matematyka), potrzebny jako narzędzie do porozu-
miewania się, a część to wirusy umysłu58. 

Termin „absolut” wprowadził do filozofii Plotyn59 na oznaczenie bytu, z któ-
rego wszystkie inne byty emanują (prajednia). Nie był on jednak twórcą pierw-
szej filozoficznej koncepcji. Jej genezę upatruje się u jońskich filozofów przyro-
dy60. Problem „absolutu” związany jest z typem poznania filozoficznego, które 

                                                 
58 Por. A. Gregorczyk, Zarys logiki matematycznej, Warszawa 1973. 
59 Zob. E. A. Havelock, The Linguistic Task of the Presocratics, Part Two: The Language 

of the Milesian “School”. [w:], Language and Thought in Early Greek Philosophy, red. K. 
Robb, La Salle 1983, s. 42-82; J. Legowicz, Zarys historii filozofii, Warszawa 1976. 

60 Problem absolutu pojawił się po raz pierwszy z postawieniem pytania o ostateczną 
zasadę (Arche) świata. Odpowiedzi filozofów na to pytanie były różne: absolutem - zasa-
dą jest u Talesa woda, u Anaksymandra - apeiron, u Anaksymenesa - powietrze, u Hera-
klita - logos, u Ksenofanesa - sfajros (choć z tekstu Metaphisika Arystotelesa wynika, że 
Ksenofanes uważał ziemię za arche kosmosu), u Parmenidesa - byt. Ujęcia te mają jedną 
cechę wspólną - wszystkie wskazują na przekonanie o istnieniu absolutu ujmowanego 
coraz bardziej transcendentnie. Dla Talesa woda stanowiła sedno przyrody i była symbo-
lem wielopostaciowego bóstwa. Anaksymandra apeiron był „czymś" nieokreślonym, 
nieogarnionym dla naszego rozumu, podstawowym czynnikiem kosmosu. Anaksymenesa 
powietrze było w swej istocie życiem. Ksenofanesa sfajros czy ziemia, to kula kosmicz-
na, w której zawarte było wszystko. Parmenidesa byt stanowi coś jedynego, nie powsta-
jącego, niezniszczalnego, niezmiennego, zawsze tożsamego; jest też przedmiotem czci 
religijnej. Heraklita logos to myśl przenikająca, samoświadoma, byt jedyny, który sam w 
sobie posiada sens i nie wymaga żadnego uzasadnienia, lecz sam jest zasadą, najwyż-
szym prawem kosmosu. Anaksagorasa nous przybrał postać ducha jednorodnego; w tym 
absolucie kosmicznym kierującym całą wszechmieszaniną krasis, partycypuje człowiek 
posiadający ducha, co wskazuje na ścisły związek między absolutem a człowiekiem. 
Platona teoria absolutu związana była z jego koncepcją „rzeczywistości rzeczywistej”, 
którą stanowi świat idei, czyli bytów niezmiennych, wiecznych, ogólnych. Na jego czele 
stoi najwyższa idea - idea Dobra, będąca platońskim absolutem filozoficznym, o którym 
on mówi, że jest „przyczyną wszechrzeczy w dziedzinie prawości i piękna [...] źródłem 
prawdy i rozumu” (Rep. 517). Platon nie utożsamiał jednak idei Dobra z Bogiem religii. 
Bogów (w tym i budowniczego świata) stawia w hierarchii bytów niżej od idei Dobra, 
choć obdarza ich jej zasadniczymi atrybutami. W filozofii Arystotelesa absolut występuje 
jako byt najdoskonalszy, czysty akt, czyli czysta forma, najdoskonalsza substancja, myśl 
samomyśląca, najdoskonalszy byt żyjący, byt konieczny, niezmienny, istniejący od-
wiecznie. Absolut wg Arystotelesa jest jedynie pierwszym, nieruchomym poruszycielem 
(motorem, a nie stwórcą świata, który - podobnie jak absolut - istnieje odwiecznie). Ob-
jawienie chrześcijańskie wniosło nowe momenty do filozoficznego rozumienia absolutu. 
Bóg objawienia był Bogiem żywym, Najdoskonalszą Osobą, Pełnią Dobra i Miłości, 
Stwórcą świata. Ojcowie Kościoła, wypracowując filozoficzną interpretację nauki obja-
wionej, posługiwali się terminologią zaczerpniętą z gr. systemów filozoficznych, zwłasz-
cza Platona, Arystotelesa i Plotyna. W wyniku eklektycznych zabiegów poznawczych 
wykazywano zgodność chrześcijańskiego pojęcia Boga z ideą Dobra, Najwyższą Jednią, 
Czystą Formą. Znalazło to wyraz także w myśli św. Augustyna, ujmującego Boga jako 
Najwyższe Dobro, Byt niezmienny i wieczny, czy u Pseudo-Dionizego Areopagity, wg 
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pod adresem świata stawia pytania o pierwsze zasady, przyczyny, elementy pra-
pierwotne, struktury podstawowe, z których powstają wszystkie rzeczy61. W 
dziejach filozofii absolut był rozumiany jako: 

• pierwotna i podstawowa zasada (arché, principium), zasadniczy czynnik 
kosmosu, rzeczywistość pierwsza, pierwotna i podstawowa; 

• absolut osobowy; 
• absolut pozaosobowy – bezwzględny punkt wyjścia dany w myśli i przez 

myśl rozumiany, rozwijający się w koniecznym procesie; 
• współczesne syntetyzujące ujęcia absolutu 
Pojęcie absolutu związane jest z typem poznania filozoficznego, stawiające-

go pod adresem świata pytanie o przyczyny pierwsze, elementy prapierwotne, 
struktury podstawowe.62 Różnorodność koncepcji absolutu jest uwarunkowana 
rozmaitością ujęć poznania filozoficznego i wielością przyjmowanych wizji 
świata63.  

Absolut w ujęciu filozoficznym nie zawsze utożsamia się z Bogiem religii, 
zwłaszcza od strony poznawczej. Filozofia tłumaczy bowiem rzeczywistość w 
aspekcie ontycznym, dla którego ostateczną racją jest istnienie absolutu, podczas 
gdy religia najczęściej uwzględnia stany osobowe (przeżycia ludzkie) w relacji 
do Boga jako Osoby64. Istnieją kierunki filozoficzne (tomistyczna filozofia by-
tu65), w których najwyższa zasada filozoficzna utożsamia się przedmiotowo z 
osobowym Bogiem religii.  

W filozofii średniowiecznej nastąpił rozwój dociekań filozoficznych doty-
czących absolutu. Zaznaczają sie wyraźnie dwie tendencje:  

1) nurt pozostający pod wpływem myśli św. Augustyna (Anzelm, Bonawen-
tura, Duns Szkot), w którym dociekania filozoficzne prowadzono w ściślejszym 
powiązaniu z wiarą (teologia) oraz z pewna dominacja myśli (spekulacji) nad 
poznaniem (tradycja platońska), woli nad rozumem66;  

                                                                                                                         
którego absolut był Super-Dobrem i Super-Bytem. Zob. więcej: F. Gryglewicz, Encyklo-
pedia Katolicka, t. I, Lublin 1995. 

61 Por. Z. J. Zdybicka, Partycypacja bytu, Lublin 1972. 
62 Por. J. N. Findlay, Ascent to the A., New York 1970. 
63 Por. B. Brenk, Metaphysik des absoluten Seins, Meisenheim 1975. 
64 Zob. É. Gilson, God and Philosophy, New Hampshire 1941(Bóg i filozofia, War-

szawa 1961); O Bogu i o człowieku, I–II, Warszawa 1968–1969; Studia z filozofii Boga, 
Warszawa 1968–1973. 

65 Zob. E. Gilson, Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, tłum. J. 
Rybałt, Warszawa 1960; M. A. Krąpiec, Metafizyka. Zarys teorii bytu, Lublin 1978; M. 
Gogacz, Elementarz metafizyki, Warszawa 1987; E. Morawiec, Odkrycie metafizyki egzy-
stencjalnej. Studium historyczno-analityczne, Warszawa 1994. 

66 Por. Św. Augustyn, Wyznania, tł. Z. Kubiak, Kraków 1995. 



34 
 

2) nurt związany z filozofią Arystotelesa, gdzie głównym przedstawicielem 
był św. Tomasz z Akwinu, który dokonał wyraźnego oddzielenia porządku ra-
cjonalnego od poznania opartego na wierze67. 

W obydwu przypadkach była to intensywna twórczość, która doprowadziła 
do wypracowania przez myślicieli chrześcijańskich własnej ontologii i metafizy-
ki. Różnice w rozumieniu bytu znajdują wyraz w rozumieniu absolutu, zmienia 
się wiec i jego koncepcja. Jeżeli filozofia starożytna akcentowała przede wszyst-
kim samowystarczalność absolutu (autarkia), średniowieczni filozofowie - ist-
nienie w sobie, nieskończoność oraz wyraźnie osobowy charakter absolutu68.  

Rozważania nad naturą i metodami poznania teologicznego stały się m.in. 
okazją do wysunięcia koncepcji ontologicznego dowodu istnienia absolutu u 
Anzelma z Canterbury69. Nową pełną koncepcję absolutu wypracował dopiero 
Tomasz z Akwinu70. Jego teoria absolutu nie powstała jako apologia chrześcijań-
ska, ale jako teoria czysto filozoficzna, ostatecznie i autonomicznie (w stosunku 
do objawienia) wyjaśniająca rzeczywistość. Wiąże się ona z odróżnieniem przez 
Tomasza poznania racjonalnego (naturalnego) od poznania płynącego z wiary 
oraz z wypracowaniem nowej - w stosunku do zastanej tradycji filozoficznej, 
także Arystotelesa - koncepcji bytu. Analiza bytów poznawalnych zmysłowo, 
bytów złożonych (z istoty i istnienia), zmiennych, niekoniecznych, prowadzi z 
konieczności do przyjęcia istnienia absolutu jako ostatecznie jedynej przyczyny 
sprawczej, wzorczej i celowej, wyjaśniającej istnienie bytów niekoniecznych71. 
Absolut u Tomasza jest Czystym Aktem, czyli pełnią istnienia, bytem niezłożo-
nym (prostym), niezmiennym (wiecznym), wszechobecnym, Pełnią Doskonało-

                                                 
67 Por. J. Banka, Absolut i absurd Filozoficzne dociekania początkowości i finalności 

świata, Katowice1993. 
68 http://www.ptta.pl/pef/pdf/a/absolut.pdf, 20.03.2014. 
69 J. Kempa, Konieczność zbawienia. Antropologiczne założenia soteriologii Anzel-

ma z Canterbury, Katowice 2009; J. Kempa, Soteriologia dramatyczna wobec teorii 
zadośćuczynienia Anzelma z Canterbury, [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 
39,1(2006), s. 68-81; J. Kempa, Zagadnienie zastępczości w soteriologii Anzelma z Can-
terbury i jej współczesnej recepcji, [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 40,2 
(2007), s. 24-39; J. Kempa, Antropologiczne źródła pluralizmu w soteriologii chrześci-
jańskiej. O antropologicznych założeniach soteriologii Atanazego z Aleksandrii i Anzel-
ma z Canterbury, w: Antropologia miejscem spotkania i dialogu międzyreligijnego, red. 
G. Kucza, G. Wita, Katowice 2008, s. 144-163; J. Kempa, Anzelmowa koncepcja teolo-
gii. Pytanie o współczesne zastosowanie jego metody racjonalnej w teologii, [w:] Fides et 
ratio. Dziewięćset lat po śmierci św. Anzelma z Canterbury, red. S. BAFIA, M. URBAN, 
Kraków 2010, s. 327-341; J. Kempa, Anzelm z Canterbury i Abelard – twórcy dwóch 
rywalizujących soteriologii?, [w:] Przegląd Tomistyczny 16 (2010), s. 421-434; J. Kem-
pa, Pytanie o implikowaną hermeneutykę teologiczną Anzelma z Canterbury, [w:] Śląskie 
Studia Historyczno-Teologiczne 44,2 (2011), s. 387-396. 

70 J. Salamucha, Dowód „ex motu” na istnienie Boga. Analiza logiczna argumentacji 
św. Tomasza z Akwinu, „Collectanea Theologica”, 15(1934), s. 53-93. 

71 Por. G. Mitrowski, Kosmos Bóg Czas, Katowice 1993. 
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ści, Bytem osobowym (Najwyższą Wolą i Intelektem), bytem duchowym, we-
wnętrznie niezależnym od materii72. To, co w filozofii Tomasza oznacza termin 
„absolut”, jest tożsame z tym, co denotuje termin Bóg w religii chrześcijańskiej.  

Zmiana koncepcji bytu służącej do wyjaśnienia rzeczywistości spowodowała 
zmianę w koncepcji absolutu w filozofii Dunsa Szkota, F. Suareza i ich kontynu-
atorów73. Odrębna natomiast koncepcja poznania wpłynęła na zmianę stanowiska 
w kwestii poznawalności istnienia absolutu u W. Ockhama i jego zwolenników. 
W końcu średniowiecza eklektycznie łączono różne podejścia do problematyki 
absolutu, co spowodowało m. in. ujęcie absolutu jako bytu, który jest absolutną i 
doskonałą zbieżnością przeciwieństw (coincidentia oppositorum) u Mikołaja z 
Kuzy. W takiej sytuacji uczona niewiedza (docta ignorantia) oraz formalno-
logiczna analiza stały się drogą do poznania absolutu74.  

W filozofii R. Descartes’a75 absolut jest zasadą, przyczyną, stwórcą świata. 
W wyniku zaakcentowania porządku idealnego, któremu jednak odpowiada po-
rządek rzeczywistości absolutu stał się przede wszystkim naczelną ideą, ideą-
racją, ideą bezwzględnie konieczną. Do poznania absolutu nie dochodzi się dys-
kursywnie wychodząc od poznania rzeczywistości, ale drogą eksplikacji istnienia 
idei absolutu w umyśle ludzkim (wersja dowodu ontologicznego). N. Malebran-
che76 ujmował absolut jako nieskończenie doskonały byt, który poznaje w swej 
substancji istoty wszystkich bytów i ich możliwe działania. Absolut jest tak dale-
ce przyczyną wszystkiego, że byty stworzone są tylko okazją działania absolutu 
(okazjonalizm). Absolut jest poznawalny w każdym pojęciowym poznaniu (za-
lążki ontologizmu). B. Spinoza77 pojął absolut panteistycznie podkreślając, że 
jest on jedyną prawdziwą nieskończoną, nie stworzoną (causa sui) substancją 
rozciągłą, przestrzenną, posiadającą nieskończoną liczbę atrybutów, z których 
myśl i rozciągłość są dostępne umysłowi ludzkiemu. Wg G.W. Leibniza78 absolut 
to centralna monada, „zegarmistrz" konieczny do działania i wyjaśnienia zegara 
świata. T. Hobbes79 uważał absolut za niepoznawalny ani na drodze analizy, ani 
rozumowania, twierdząc, że jego natura nie może być przedmiotem filozofii. D. 

                                                 
72 Por. W. Zieba, Recentywizm: aporie czasu i filozofii. [w:] S. Bułkowska, J. Czer-

ny, Filozofia recentywizmu, Katowice 2005. 
73 Por. A. L. Zachariasz, Historia filozofii jako dzieje systemów a problem rozwoju 

wiedzy i trwałości idei. [w:] J. Banka, red. Myśl systematyczna i historyczna w badaniach 
filozoficznych, Katowice 1995. 

74 http://www.religie.424.pl/absolut,3799,article.html, 01.03.2014. 
75 Por. J. Banka, Metafizyka zdarzeń: recentywizm i henadologia, Katowice 1991. 
76 Por. P. Rossano, Dio o L’Assoluto nelle religioni, Fossano 1970. 
77 Zob. S. M. Nadler, W. Jeżewski, Spinoza, Warszawa 2002. 
78 P. Phemister, Leibnizian Pluralism and Bradleian Monism: A Question of Rela-

tions. [w:] A. Pelletier, red. Leibniz: Aspects of Reality, Paris 1969. 
79 Por. Appearance versus Reality, red. G. Stock, Oxford 1998. 
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Hume, negując filozoficzną zasadę przyczynowości, wykluczył poznawalność 
absolutu80.  

I. Kant81 w oparciu o nową koncepcję poznania odrzucił absolut jako przed-
miot teoretyczno-filozoficznego poznania, pozostawiając go jedynie jako ideę 
unifikującą w dialektyce transcendentalnej oraz jako postulat rozumu praktycz-
nego dla uzasadnienia porządku moralnego. H.A. Taine82 wprowadził pojęcie 
absolutu jako abstrakcyjnie ujęte prawa świata. E. Renan83 z kolei pojęcie absolu-
tu utożsamiał z ogółem praw rządzących całą rzeczywistością.  

U idealistów XIX w. (Fichte, Schelling, Hegel) absolut stał się znowu wyraźnym 
zwornikiem systemu filozoficznego, różnym od Boga religii84. Absolut oznacza nie-
skończoność, nieograniczoność, bezwzględność, odpowiadające pojęciom najwyższej 
idei, najwyższej zasady. Dla Fichtego85 najwyższą zasadą było pojęcie absolutu pod-
miotowości, dla Schellinga86 (w pewnym okresie) absolut był nieskończonym, wiecz-
nym rozumem obiektywnym, w którym tożsame jest to, co świadome i nieświadome, 
ego i non-ego. W filozofii Hegla87 natomiast absolut stanowi całość, która przechodzi 
dialektyczny rozwój od idei jako bytu w sobie, poprzez przyrodę jako byt wyalienowa-
ny, do człowieka, który jest bytem w sobie i dla siebie. W człowieku, poprzez ducha 
ludzkiego, absolut ujawnia się ostatecznie jako byt w sobie i dla siebie w najwyższym 
przejawie ducha - filozofii88  

W filozofii współczesnej problematyka absolutu została początkowo ukształ-
towana pod wpływem filozofii I. Kanta i A. Comte’a. Najpowszechniej wystę-
pował agnostycyzm co do filozoficznego poznania Boga89 (J.S. Mill, H. Spencer, 
E. Littré, E. Durkheim). Spowodowane było to tym, że filozofia przestała być 
autonomicznym wyjaśnianiem ostatecznym bytowej struktury świata, a stała się 
dopełnieniem nauk szczegółowych90. Stąd pojęcie absolutu nie miało miejsca w 
scjentystycznych systemach filozoficznych. Absolut występował bądź w filozofii 
klasycznej, bądź w kierunkach irracjonalnych, zajmujących się jednak dogłęb-
nym rozważaniem świata i życia ludzkiego, przy tym interesowano się głównie 

                                                 
80 http://www.religie.424.pl/absolut,3799,article.html, dz. cyt. 
81 Zob. K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii: teoria poznania, metafizyka, 

Warszawa 2003; F. A. Lange, Historya filozofii materialistycznej i jej znaczenie dla te-
raźniejszości, t.2, Warszawa 1881; A. Noras, Kant i Hegel w sporach filozoficznych 
osiemnastego i dziewiętnastego wieku, Katowice 2007. 

82 Por. W. Zieba, Byt i recens Prolegomena do ontologii Józefa Banki, Tyczyn 2000. 
83 Por. B. Russell, On Denoting, “Mind”, 14(1905), s. 479–493. 
84 Por. J. Hirschberger, Geschichte der Philosophie, I–II, France 1949–1952. 
85 Por. W. Cramer, Das A. und das Kontingente, France 1976. 
86 Por. A. Kenny, The God of Philosophers, Oxford 1979. 
87 Por. A.J. Ayer, Language, Truth and Logic, London 1946. 
88 http://www.religie.424.pl/absolut,3799,article.html. 19.03.2014. 
89 Por. G. Mitrowski, Kosmos…, dz. cyt. 
90 Por. J. Banka, Absolut…, dz. cyt.  
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problemem istnienia i poznaniem absolutu, nie zaś jego naturą91. Stanowiska w 
tej sprawie można sprowadzić do dwóch grup. W pierwszej dominuje przekona-
nie, że poznanie absolutu to sprawa osobistego przeżycia: serce, uczucia, wiara, a 
nie rozum, są adekwatnymi narzędziami w jego poszukiwaniu92. Intuicjonizm (H. 
Bergson, M. Blondel) dochodzi do absolutu poprzez intuicję, która występuje w 
różnych postaciach: jako intuicja ontologiczna (M.F. Sciacca), totalitarna (J. 
Hessen), redukcja intuicyjna (H. Duméry) oraz intuicyjna zdolność afirmacji 
Boga w oparciu o istniejącą w człowieku niewyraźną ideę Boga (H. de Lubac)93.  

W fenomenologii zagadnienie absolutu występuje w związku z teleologicznym cha-
rakterem procesu konstytucji (E. Husserl94), jako jeden z możliwych sposobów istnienia - 
byt pierwotny, aczasowy, będący ewentualną racją faktyczności świata (R. Ingarden95), 
bądź jako swoisty przedmiot przeżycia religijnego (M. Scheler96). Według egzystencjali-
zmu (J. P. Sartre, A. Camus) o przyjęciu lub odrzuceniu absolutu decydują argumenty 
pozaracjonalne - „skłonności serca”97. Afirmacja absolutu - zdaniem Sartre’a98 - byłaby 
negacją człowieka jako źródła wszelkiej wartości, a zwłaszcza jego wolności; istnienie 
absolutu jest hipotezą kolidującą z nieograniczoną wolnością ludzką. Filozofia praksi-
styczna, przyjmując korzyść działania jako kryterium, odrzuca hipotezę istnienia absolutu 
jako, jeśli nie sprzeczną, to przeszkadzającą w osiągnięciu najcenniejszych wartości99.  

Kierunki drugiej grupy dochodzą do poznania absolutu na drodze racjonal-
nej100. Czynią to w dwojaki sposób: albo łącząc problematykę poznania absolutu 
z poznaniem w naukach szczegółowych, zwłaszcza przyrodniczych101 (E. Whit-
taker, P. Teilhard de Chardin, C. Tresmontant), albo konstruując dowody istnie-
nia absolutu w ramach filozofii klasycznej102. Dominują tu dwa stanowiska: 
pierwsze posługuje się (pod wpływem J. Maréchala) tzw. metodą transcendental-
ną103 (F. Grégoire, K. Rahner, J. B. Lötz, E. Coreth), drugie stosuje metodę filo-

                                                 
91 Por. J. S. Hendrix, Aesthetics and the Philosophy of Spirit. From Plotinus to Schel-

ling and Hegel, New York 2005. 
92 Por. M. Żelazny, Heglowska filozofia ducha, Warszawa 2000. 
93 Por. M. Żelazny, Metafizyka czasu i wieczności jako filozofia człowieka w ideali-

zmie niemieckim. (Od Kanta do Nietzschego), Toruń 1986.  
94 Por. J. Banka, Metafizyka wirtualna. Traktat o strukturach chwilowych, Katowice 1997. 
95 Por. L. Siep, Praktische Philosophie im Deutschen Idealismus, France 1992. 
96 Por. B. Minnigerode, Das Ding an sich in der Kant’schen, Fichte’schenund 

Hegel’schen Philosophie, Essen 2005. 
97 Por. S. Kowalczyk, Wieki o Bogu, Wrocław 1986. 
98 Por. J. Yorikawa, Die System der Philosophie und das Nichts. Studien zu Hegel, 

Schelling und Heidegger, France 2005. 
99 Por. J. Borgosz, Klasyczna filozofia niemiecka, Warszawa 1966. 
100 Por. Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989. 
101 Por. T. Jarmużek, Różne oblicza czasu i ich wspólny fundament. [w:] „Przeglad 

Filozoficzny – Nowa Seria” 3 (2005), s. 55 
102 Por. W. Stróżewski, Istnienie i sens, Kraków 1994. 
103 Por. P. Magnard, Le Dieu des philosophes, Mame 1992 
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zofii bytu104. Polega ona na intelektualnej analizie danych empirycznie bytów 
otaczającego nas świata, zmierzającej do odczytania ich wewnętrznej struktury 
oraz wyjaśnienia faktu ich istnienia przez wskazanie ostatecznych racji, jedynie 
uniesprzeczniających istnienie bytów niekoniecznych.  

W analizie metafizycznej bierze się pod uwagę przede wszystkim podstawo-
we akty bytu: akt istnienia (niekoniecznie związanego z istotą), akt treści (istnie-
jące doskonałości) oraz akt działania bytu. Nie tłumaczą się one wewnętrzną 
strukturą bytu, ale wymagają dla swego ostatecznego wyjaśnienia istnienia abso-
lutu - Czystego Aktu. Tylko Byt - Pełnia aktualności, Pełnia doskonałości, Czy-
ste istnienie może być racją wyjaśniającą ostatecznie pluralizm bytowy105. Zane-
gowanie istnienia absolutu byłoby nie tylko zaprzeczeniem racjonalności świata, 
ale także stwierdzeniem jego ontycznej absurdalności (istniałyby byty, które nie 
mają racji swego istnienia ani w sobie, ani poza sobą)106.  

Poznanie istoty absolutu uzyskuje się także poprzez analizę warunków ko-
niecznych i dostatecznych istnienia i właściwości bytów niekoniecznych, przede 
wszystkim przez negację określeń przysługujących bytom pochodnym. Absolut 
jest niezłożony, niezmienny, nieograniczony, niematerialny, pozbawiony niedo-
skonałości, jest Pełnią Osobowości, „Tym, który jest” na mocy swej własnej 
istoty. Zachodzi więc tożsamość desygnatów pojęcia absolutu z pojęciem Boga 
chrześcijańskiego. W swej własnej naturze absolut jest transcendentny w stosun-
ku do świata, jest on jednak immanentny dla świata z racji swego działania dają-
cego istnienie i podtrzymującego w istnieniu wszystko, co jest107.  

 
3. Wizja świata po wygaśnięciu Absolutu 
„Są poeci, którzy długo dobijają się u wrót poezji o swoją muzę, długo jąkają 

swoją prawdę, dla której nie mają języka, i są poeci, którzy jak Minerwa z głowy 
Jowisza wyskakują zupełnie zbrojni. Z debiutujących po wojnie jeden jedyny 
poeta wystąpił w pełnej zbroi swej wyobraźni. To był właśnie Różewicz108”. Tak 
mówił o poecie Julian Przyboś, mistrz jego literackiej młodości i promotor jego 
oficjalnego poetyckiego debiutu.  

Jednym z utworów Różewicza jest Wygaśnięcie Absolutu..., wiersz napisany 
w 1991 roku i zamieszczony w tomiku Płaskorzeźba. Pod pojęciem Absolutu w 
wierszu kryje się osobowy bądź nieosobowy byt pierwotny, doskonały, całkowi-
cie niezależny, niczym nieograniczony, posiadający w sobie wszelkie racje swe-
go istnienia. Przede wszystkim jednak Absolut utożsamiany jest z Bogiem, tak 

                                                 
104 Por. W. Jaeger, Die Theologie der frühen griechieschen Denker, Suttgart 1953. 
105 Por. J. H. Muirhead, Contemporary British Philosophy: Personal Statements, 

second series, London1925. 
106 Por. M. Buhr, Zur Geschichte…, dz. cyt. 
107 http://www.religie.424.pl/absolut,3799,article.html, 02.03.2014. 
108 http://Jezyk-polski.com.pl/Wspolczesnosc/Interpretacja-wiersza-Tadeusza-

Rozewicza-8222-Wygasniecie-Absolutu-8221, 14.03.2014. 
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jak jest to w wielkich religiach monoteistycznych. Pojęciem Absolutu w utworze 
nazwany jest więc Bóg.  

Poeta porusza w wierszu niezwykle istotny problem – wygaśnięcia Absolutu. 
Liryk ten jest kontynuacją rozważań moralnych zawartych w poemacie Spada-
nie109 chociaż te dwa teksty dzieli prawie 30 lat. Spadanie przedstawiało zanik 
wartości moralnych we współczesnym świecie, natomiast omawiany wiersz uka-
zuje podobny los innych wartości absolutnych (czyli istniejących bez żadnej 
przyczyny i niezależnie od okoliczności): Boga, prawdy i piękna. Wygaśnięcie 
Absolutu prowadzi do obumierania tych dziedzin działalności ludzkiej, w któ-
rych ów Absolut się przejawiał.  

Podmiot liryczny w sposób spokojny, opanowany, prosty, ale bez unikania draż-
niących uwag ukazuje stan współczesnej rzeczywistości poprzez pryzmat refleksji 
metafizycznej. Tytuł wiersza jest jak gdyby dodatkiem do tego, co nienazwane, ujęte w 
trzy gwiazdki. Stanowi pełne zdanie, informujące o tym, że poczucie braku Boga 
wpływa na rzeczywistość, prowadzi do jej rozpadu, zniszczenia.  

„Wygaśnięcie Absolutu niszczy/ sferę jego przejawiania się”, czyli niszczy 
to, co ukazuje nam Boga, co stanowi w pewnym sensie jego obraz. Zaczyna bra-
kować inspiracji dla artystów, słownik ubożeje o wiele pięknych i wzniosłych 
słów. Wydaje się, że to, co zostało, wystarczy jeszcze dla dziennikarzy, którzy 
potrafią znaleźć we wszystkim sensację, a także dla urzędników, którym w dzi-
siejszym świecie coraz częściej bardzo trudno jest dojrzeć coś pozamaterialnego. 
Poeta uważa że obecna sytuacja wystarczy także, a może przede wszystkim - dla 
felietonistów dwóch skrajnych pism: Tygodnika Powszechnego i Polityki. Pod-
kreśla tutaj różnice pomiędzy nimi. Pierwsze, pismo katolickie ukazujące się od 
1945 r., którego głównym celem jest kształtowanie opinii odbiorcy katolickiego. 
Stara się godzić wartości liberalizmu z zasadami wiary, prezentuje otwarty, eku-
meniczny nurt polskiego katolicyzmu. Kieruje się zasadą dialogu, często zapra-
szając do debaty na łamach reprezentantów poglądów innych niż ściśle katolic-
kie. Według typologii Jarosława Gowina zaprezentowanej w książce Kościół w 
czasach wolności110, tygodnik jest jednym z głównych reprezentantów nurtu ka-
tolicyzmu otwartego, inspirowanego katolickim personalizmem. Jak pisze Ser-
giusz Kowalski, analizując dyskurs publicystyki pisma w latach 1993-1995, „pu-
blicyści Tygodnika cenią umiarkowanie, otwartość, gotowość do dialogu i kom-
promisu”, poszukując „modus vivendi między liberalną demokracją i Kościołem, 
nowoczesnością i tradycją111”. 

Drugie pismo, do którego odwołuje się Różewicz na zasadzie kontrastu jest 
skrajnie lewicowym pismem politycznym. Oba cieszą się dużą popularnością i 

                                                 
109 T. Różewicz, Spadanie, http://mroczne-wiersze.ownlog.com/tadeusz-rozewicz---

spadanie-,1421330,komentarze.html, 10.03.2014. 
110 J. Gowin, Kościół w czasach wolności, Kraków 1999. 
111 http://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/210438,To-bylo-jedyne-takie-pismo, 

19.03.2014. 



40 
 

narzucają pewne formy społeczne, gospodarcze i polityczne. Podmiot liryczny 
autorytatywnie stwierdza:  

„marnieje religia filozofia sztuka 
maleją naturalne zasoby 

języka”. 
To, co było przez wieki uznawane za cenne, podstawowe, kulturotwórcze, kurczy 

się, marnieje jak materialny twór poddany wpływowi czasu, warunków atmosferycz-
nych, uszkodzeniom mechanicznym lub jak zasoby bogactw naturalnych, które prze-
cież kiedyś muszą się znacznie zmniejszyć i ostatecznie wyczerpać. „Ubywanie” języ-
ka jest najbardziej znamiennym znakiem upadku kultury, a wymieranie różnych ga-
tunków motyli i ptaków świadczy o degradacji natury. Odrzucenie Boga nie pozostaje 
więc bez wpływu na kształt i odbiór świata, który ulega degradacji, a człowiek stale 
zbliża się do upadku, cywilizacja wbrew pozorom cofa się i podlega zniszczeniu. Jakie 
zatem znaczenie może mieć język, skoro wystarcza go tylko dla rywalizujących z sobą 
dziennikarzy?  

Rzeczywistość określona przez religię, sztukę, filozofię i język oraz naturę i 
– w sposób szczególny przez obecność poetów, ulega stałemu procesowi degra-
dacji, zniszczenia, rozpadu. Podmiot liryczny nie stawia hipotez dotyczących 
przyszłości, jednak bez trudu można się domyślić, że jego wizja jest pesymi-
styczna. Wygaśnięcie Absolutu niszczy sferę jego przejawiania się, czyli prowa-
dzi do klęski człowieka i świata. Bez odwołania do Absolutu życie i wszelkie 
działanie nie mają głębszego sensu. Odrzucenie zasad dekalogu jest równoznacz-
ne z pogrążaniem się w chaosie. Refleksja poetycka Różewicza-ateisty brzmi w 
tym wierszu nieco przewrotnie – podmiot nie upomina się o odnowę wiary, 
stwierdza tylko skutki jej braku. Stale obniżająca się „jakość” świata nieuchron-
nie prowadzi do jego zagłady, do śmierci, poza którą człowiek bez Absolutu nie 
może spodziewać się niczego, nie może mieć nadziei na inne życie. 

Podmiot liryczny zwraca uwagę, iż marnieją wszystkie te dziedziny, które dociekają 
fundamentalnych trwóg egzystencjalnych, metafizycznych, przynoszą świadomość, 
ukierunkowują moralnie. Ubożeje język, któremu niepotrzebne są już zwroty określające 
zjawiska i pojęcia abstrakcyjne, zanikające w ludzkiej świadomości, bo – jak wiemy – 
język wyraża nasze postrzeganie świata. Ten świat skupia się tylko na faktach, sprawach 
codziennych, relacjonowanych w dziennikach, mediach, kościołach, czy sprawach ko-
niecznych – jak te figurujące w urzędowych statystykach. 

W dalszych rozważaniach podmiot liryczny stwierdza: 
„wymierają pewne gatunki 

motyli ptaków 
poetów o imionach dziwnych i pięknych” 

Prognozy Różewicza nie są bezpodstawne. Naukowcy bowiem już od dłuż-
szego czasu alarmują: „Pochodzący z 2005 roku raport Millennium Ecosystem 
Assessment Report (raport o stanie środowiska zbliżony skalą do raportów 
IPCC), kreśli ponurą wizję - 60% światowych ekosystemów jest obecnie zdegra-
dowanych, a tempo wymierania gatunków jest od 100 do 1000 razy szybsze od 



41 
 

typowego dla ostatnich milionów lat. Wzrost tempa znikania gatunków nastąpił 
około 10 tysięcy lat temu, wraz ze ekspansją populacji ludzkiej112”. Jednakże 
poza dosłownym znaczeniem, przywołane nazwy są także emblematami poezji i 
poetów113.  

W szeregu ginących owadów i ptaków podmiot umieszcza również poetów/ 
o imionach dziwnych i pięknych: Zenona Przesmyckiego (ps. Miriam, Jan Ża-
giel), Leopolda Staffa, Bolesława Leśmiana, Juliana Tuwima, Jana Lechonia, 
Mieczysława Jastruna, a przede wszystkim Cypriana Kamila Norwida. Nazwisko 
tego ostatniego umieszczone samodzielnie w osobnym wersie podkreśla, jak 
bardzo Różewicz ceni sobie jego twórczość. Poeci i ich dzieła są przede wszyst-
kim nośnikiem i przekaźnikiem przeszłości oraz tradycji. To głównie dzięki nim 
dawne zwyczaje i kultura nie odchodzi w zapomnienie. Jak mówił Cyprian Ka-
mil Norwid: „Przeszłość - jest to dziś, tylko cokolwiek dalej114”, Adam Asnyk 
nawoływał: „Nie depczcie przeszłości ołtarzy!115”, natomiast Leopold Staff miał 
następujące spostrzeżenia:  

„Czytam historię 
I widzę, coś robił 

Przez tysiąclecia, Człowiecze! 
Zabijałeś, mordowałeś 
I wciąż przemyśliwasz, 
Jak by to robić lepiej. 

Zastanawiam się, czyś godzien, 

                                                 
112 http://ziemianarozdrozu.pl/encyklopedia/96/masowe-wymieranie-gatunkow, 02.03.2014. 
113 Np. Pieśń Jana Kochanowskiego o incipicie: „Niezwykłym i nie leda piórem opa-

trzony” pochodzi ze zbioru „Ksiąg wtórych” i opatrzona jest numerem XXIV. Utwór ten 
ma charakter autorefleksji, dotyczy bowiem pośmiertnego losu poety, a dokładnie – nie-
śmiertelności jego sztuki. Podmiot liryczny można utożsamiać z autorem, wskazuje na to 
fakt, iż jest on poetą, a także pojawiający się w pieśni zwrot do Myszkowskiego, mecena-
sa Jana Kochanowskiego. W pierwszych wersach utworu mówi on swej dwoistej naturze: 
„(...) poeta, ze dwojej złożony/ Natury (...)”. Jest on człowiekiem śmiertelnym, stąpają-
cym po ziemi jak wszyscy, zarazem ma w sobie jednak coś z anioła, co go unosi do nie-
ba. To jego sława poety, wieczna chwała, która nie przeminie wraz ze śmiercią ciała: 
„(…) On ja, (…)/ nie umrę ani mię czarnymi/ Styks niewesoła zamknie odnogami swymi 
(…)”. Sława, która obejmie całą Europę, a nawet wykroczy poza jej granice, zapewni 
poecie nieśmiertelność: „(…) O mnie Moskwa i będą wiedzieć Tatarowie,/ I różnego 
mieszkańcy świata Anglikowie (…)”. Poezja ukazana została w pieśni jako sztuka w 
istocie swojej wzniosła, której twórca (poeta) staje się niczym ptak szybujący do nieba. 
Talent, choć to słowo tu nie pada, to wyjątkowy dar, czyniący poetę kimś wyjątkowym, 
wynoszącym go ponad zwykłych śmiertelników. Poeta nawiązuje tu do motywu „exegi 
monumentum” znanego z dzieł Horacego. Dar tworzenia, jeśli zostanie dobrze wykorzy-
stany, wiedzie do wieczności. Sztuka nie przemija, jest trwalsza niż „pomnik ze spiżu”. 

114 C.K. Norwid, Przeszłość, [w:] tegoż, Wiersze, Białystok 1985, s. 99. 
115 A. Asnyk, Do młodych. [w:] tegoż, Poezye, t. II, Lwów 1898, s. 59. 
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Aby cię pisać przez duże C116”. 
Podmiot liryczny Różewicza dowodzi, że bez Boga twórczość tych poetów 

straciłaby wartość. Najwięcej utworów bowiem, zarówno poetyckich, jak i tych 
pisanych prozą porusza problem Absolutu. Poezja najczęściej inspirowana jest 
osobą Boga i przemyśleniami nad problemem ludzkiej egzystencji, jakie poja-
wiają się zwłaszcza wśród ludzi wierzących. Tadeusz Różewicz jest perfekcjoni-
stą. Zawsze wysoko stawiał poprzeczkę sobie i swojej poezji oraz poezji w ogóle. 
Gdy zapytano go o kanon literacki, jaki znać powinien wykształcony Polak, od-
powiedział:  

„Kochanowski, Mickiewicz, Fredro, Słowacki, Norwid... No, nie jestem 
podręcznikiem literatury... Nikt na przykład nie pytał naszych kandydatów (na 
prezydenta) o ich lektury. Trzeba rozróżniać Wiecha i Brzozowskiego... Ale 
najlepiej, kiedy ktoś zna i Brzozowskiego i Wiecha... To taka alegoria, nie wy-
bór. Utwory pisane zgodnie z sezonami politycznymi miały jedną wspólną ce-
chę: były artystycznie bezwartościowe117”. Wiersz skupia się zwłaszcza na sytu-
acji poezji, która najbardziej ucierpiała na przemianach we współczesnym świe-
cie. Jest ona zagrożona wymarciem, kończy się. Ci mówiący pięknie i wyrazi-
ście, posługujący się bogatym i wieloznacznym językiem należą do gatunku 
wymarłego. Świątynia sztuki jest już pusta.  

Z przywołanymi wcześniej twórcami, na zasadzie kontrastu, zestawia współ-
czesnych pisarzy, umieszczając w tej grupie siebie (forma zaimka: nasze). „Roz-
sypywanie” się wierszy, ich kruchość, nietrwałość to zapewne wynik stanu języ-
ka. Nie mają one głębi, sensu – są puste jak sieci rybaków z jeziora Genezaret 
oraz ulotne i błahe jak kurz. Możemy tutaj zaobserwować nawiązanie do Nowe-
go Testamentu: „Nasze sieci są puste” to inspiracja z Ewangelii św. Łukasza. 
Chrystus nauczający nad jeziorem Genezaret mówi do Szymona: „Wypłyń na 
głębię i zarzućcie sieci na połów!”, na co ten odpowiada: „Mistrzu, całą noc pra-
cowaliśmy i niceśmy nie ułowili”. Dawni mistrzowie pióra odeszli, a wraz z nimi 
piękna (pod względem estetycznym i moralnym) twórczość. Obecna sytuacja to 
puste sieci, milczące wiersze. Puste sieci są w wierszu symbolem nierozwijającej 
się twórczości. „Wygaśnięcie Absolutu” sprawia, że młodzi twórcy nie są inspi-
rowani i nie mają dla kogo tworzyć. Wiele wierszy pisanych jest bowiem na 
chwałę Pana. Natomiast „wiersze wydobyte z dna”, te już stworzone „milczą, 
rozsypują się”, czyli tracą sens, nie są przez ludzi rozumiane – a często i czytane 
– ponieważ przez niedostrzeganie w nich najistotniejszych elementów i sensu 
pierwotnego, tracą tym samym wszelką wartość.  

W dzisiejszym świecie ludzie nierzadko przedkładają sprawy materialne nad 
Stwórcę: „są jak kurz/ tańczący na promieniu słońca/ który wpadł do pustego/ 
wnętrza/ świątyni”. Porównanie wierszy do kurzu podkreśla, że stają się one 

                                                 
116 L. Staff, Człowiek, [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1985, s. 248. 
117 K. Targosz, W drodze do siebie - wywiad z Tadeuszem Różewiczem, „Panorama” 

13(1991), s. 10. 
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czymś niepotrzebnym, zbędnym, a nawet niechcianym przez ludzi. Czymś, czego 
jak najszybciej należy się pozbyć. Czym jest kurz wobec ogromnej świątyni? 
Podmiot liryczny stosuje to porównanie w celu uświadomienia nam, jak bardzo 
wiersze te gubią się w dzisiejszej rzeczywistości. Jak nikłe i marne stają się dla 
nas wobec naszych codziennych spraw, zajęć, problemów. Pojawia się jednak 
cień nadziei na tą zmianę – to promień słońca wpadający do świątyni, dzięki 
któremu możemy dostrzec „kurz”.  

Aby nie dać się porwać nicości i nadchodzącemu upadkowi, należy za wszelką 
cenę starać się podtrzymać cienką nić, jaka wiąże nas z przeszłością, należy pielęgno-
wać tradycję i kulturę. Elementem łączącym współczesność z czasami zamierzchłymi i 
ich dorobkiem kulturalnym jest sam poeta. To on ma za zadanie utrzymywać tytułowy 
Włosek poety118, aby się nie przerwał. Gdyby stało się najgorsze i naród zerwałby ze 
swoją tradycją, grożą mu niebezpieczne konsekwencje: „upadnie w ciemność” lub 
„zbłąka się w chmurach”. Upadek lub zagubienie, nicość obok zejścia na drogę „no-
womody”, która prowadzi do nikąd - nie są tą optymistyczne wizje. 

Wiersz Różewicza zawiera jasne, ale i dramatyczne przesłanie - apeluje do ludzi, 
aby nie zatracali więzów, jakie łączą ich z przeszłością, bo tylko dzięki zachowaniu 
tradycji człowiek może pozostać człowiekiem. To kultura odróżnia go od innych 
istot żywych, cóż więc by się stało, gdyby jej zabrakło? Poeta zdaje sobie doskonale 
sprawę z tego, że przekaz kulturowy jest trudny do podtrzymania i bardzo kruchy, 
szczególnie w świecie, który widział okrucieństwa, o jakich naszym przodkom na-
wet się nie śniło. Tę ulotność podkreśla autor odwołując się zarówno do leksyki, jak i 
fonetyki. W przywołanym wierszu użycie zdrobniałego określenia „włosek”, które 
występuje w tekście aż trzykrotnie przywołuje na myśl skojarzenia z czymś delikat-
nym, drobnym i przemijającym. Podobnie jest z wyrazami typu: „ktoś”, „słuchajcie”, 
„słyszycie”, „cienki”, „ciemność” - dominują tu głoski miękkie (ś, ć), szczelinowe 
(sz), bezdźwięczne (ch). Całość sprawia, że mamy wrażenie, jakby podmiot liryczny 
przemawiał do nas szeptem. Jeśli zestawimy go z treścią, jaką przynoszą słowa ape-
lu, z całym ich dramatyzmem, powstanie swoisty paradoks - autor krzyczy do nas 
szeptem. Krzyczy, bo mówi o rzeczach ważnych, najważniejszych, apeluje o urato-
wanie naszego człowieczeństwa, szept natomiast wprowadza dramatyczne napięcie, 
jest ostrzeżeniem, przestrogą. 

Mimo świadomości ogromnie ważnego zadania, jakie ciąży nad poetą, Ró-
żewicz mówi o swojej twórczości bardzo skromnie: 

„Moja poezja 
niczego nie tłumaczy 
niczego nie wyjaśnia 

niczego się nie wyrzeka 
nie ogarnia sobą całości 
nie spełnia nadziei119” 

                                                 
118 T. Różewicz, Włosek poety, [w:] tegoż, Niepokój - wybór wierszy, Kraków 1947, s. 97. 
119 T. Różewicz, Moja poezja, [w:] Literatura polska…, dz. cyt., s.65. 
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Nie powinna nas zmylić jednak nieco prowokacyjna wyliczanka, bowiem w 
dalszej części wiersza pojawia się fragment wskazujący na to, że poezja jest dzia-
łaniem trudnym i ambitnym, maksymalistycznym i heroicznym120. Utwory auto-
tematyczne, w których Różewicz podejmuje temat własnej twórczości, i szerzej – 
poezji, jej miejsca i roli we współczesnym świecie, stanowią ważną i liczną gru-
pę wierszy autora. W Różewiczowskim widzeniu poezji widoczny jest maksyma-
lizm, a nawet idealizm. Autor ma wielkie zaufanie do poezji, a także do funkcji 
słowa. Wypływa to m. in. z przekonania, że sztuka i słowo są tymi sferami, które 
dzisiaj zastępują sacrum, zaspokajając głód wartości współczesnego człowieka. 
Tym bardziej więc poeta wyczulony jest na degradację słowa w świecie współ-
czesnym, przejawiającą się np. w powierzchownym rozumieniu języka121.  

Zagłada wszelkich systemów filozoficzno-religijnych, a także sztuki, dzięki 
której człowiek upodabnia się do Stwórcy, powoduje zniszczenie wszelkiego 
dobra. Ludzie zostają pozbawieni tego, co stanowi o ich wartości i wyjątkowości, 
a więc uczuć. Zostanie tylko pustka, człowiek będzie jak „puste wnętrze świąty-
ni”. Uznanie istnienia Boga pociąga za sobą świadomość, że świat jest Jego dzie-
łem, a więc został uporządkowany, stworzony dla dobra człowieka, naznaczony 
elementem boskości. Negacja Boga wiąże się z odrzuceniem takiej tezy.  

Podsumowaniem tej interpretacji niech będzie cytat z artykułu Ryszarda Nycza122: 
„W miejsce spodziewanego odczucia substancjalności rzeczy oraz wrażenia emanacji, 
promieniowania znaczeń z głęboko ukrytego sensu, wiersze te [autotematyczne utwory 
powstałe przed wydaniem Płaskorzeźby] z niezwykłą sugestywnością rejestrują raz po 
raz to samo doznanie. Bez względu na kierunek przeistoczenia doświadczenie granicy 
jest doświadczeniem śmierci (śmierci boga i śmierci człowieka). Dokładniej; doświad-
czeniem rozpadu – rozkładu materii, unicestwienia „prawdziwej” realności, anihilacji 
czy rozpraszania sensu. Forma wiersza doskonale współgra z zawartą w nim myślą – 
brak regularności, wzmocnienia sensów przez wyodrębnienie pojedynczych wersów, 
dodany do trzech gwiazdek podtytuł, który jest pełnym zdaniem, zwykłym, stanow-
czym i przejmującym”. 

Podmiot liryczny sygnalizuje zanikanie wszystkiego. Śmierć ma wymiar bio-
logiczny, poeci wymierają jako gatunek. Język ubożeje jak naturalny zasób. Na-
zwiska zmarłych poetów należą do twórców piękna i mądrości. Ci, którzy pozo-
stali łowią słowa, ale sieci są puste. Sztuka powinna być sacrum, świątynią, kie-
dyś nią była. Dla artysty tworzącego pod koniec XX w. sztuka nie mogła być 
schronieniem, bo świątynia jest pusta, a wiersze milczą.  

Podmiot liryczny wyraźnie ubolewa nad tym, że jest coraz mniej poetów i tu 
nie bez znaczenia są nazwiska, które wymienia. O współczesnych podmiot li-
ryczny mówi: „nasze sieci są puste / wiersze wydobyte z dna / milczą / rozsypują 
                                                 

120 Z. Bauer, Panorama poezji…, dz. cyt., s. 65. 
121 J. Brzozowski, Obraz świata…, dz. cyt., s. 75-78. 
122 

http://www.opracowania.edu.pl/artykuly/analiza_quot_wygasniecie_absolutu_niszczy_sf
ere_jego_przejawiania_siequot_tadeusza_rozewicza_543.html, 19.03.2014. 
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się”. Oznacza to, że oni – poeci współcześni nie mają już takiej mocy, jak utwory 
minionych epok. Wiersze wydobywają z dna niemalże jak w przywołanym 
wcześniej utworze Spadanie, w którym mowa jest o tym, że spadać można rów-
nież w poziomie, niemoralność ma swoją granicę, którą jest właśnie dno. Wy-
znanie podmiotu lirycznego jest druzgocące – twierdzi bowiem, że nie istnieje 
dno i człowiek może spadać, to znaczy zagłębiać się w źle, bez końca. Wiersze 
milczą i rozsypują się, bo dotykają spraw bolesnych i nie mogą się oprzeć na 
jakiejkolwiek krzepiącej myśli. Porównanie zawarte w puencie – że są jak kurz w 
pustej świątyni oznacza, jak małą mają wartość w obliczu dokonanego zbez-
czeszczenia wartości. 

Podmiot liryczny jest podmiotem zbiorowym, o czym informuje nas użyty w 
wierszu zaimek dzierżawczy „nasze”. To zaś, co określa ów zaimek, czyli „wier-
sze” pozwala nam zweryfikować, kim konkretnie jest podmiot i stwierdzić, że są 
to poeci, w kontekście całego wiersza powiemy nawet: poeci współcześni. Zosta-
je nam zaprezentowana refleksja nad „małością” poezji dwudziestowiecznej, 
poezji porażonej wojną wobec poezji mocno sfundamentalizowanej, o nienaru-
szonej wierze w wartości. Dominantą w wierszu jest załamany system, niemoż-
ność ponownego człowieczeństwa.  

Dlaczego brak tytułu? Każda próba jakiegokolwiek ujęcia zjawiska spełzłaby 
na niczym. Każdy przebłysk istnienia w słowach, które przychodzą na myśl, 
gaśnie natychmiast. Sygnalizuje zanikanie wszystkiego. Śmierć ma wymiar bio-
logiczny, poeci wymierają jako gatunek. Język ubożeje jak naturalny zasób. Na-
zwiska zmarłych poetów należą do twórców piękna i mądrości. Ci, którzy pozo-
stali, łowią słowa, ale sieci są puste. Sztuka powinna być sacrum, świątynią, tak 
jak kiedyś. Dla artysty tworzącego pod koniec XX w. sztuka nie mogła być 
schronieniem, bo świątynia jest pusta, a wiersze milczą. 

 
Konkluzja  
Tadeusz Różewicz reprezentuje generację tragicznego pokolenia Kolumbów, 

którzy składali ofiarę z życia na ołtarzu historii bądź którzy – jak Różewicz – 
przeżywszy wojnę, zatracili stabilność systemu moralnego i wiary w Boga, czy 
szeroko rozumianą Transcendencję, Absolut. Wiersz wydany w 1991 roku nie 
jest bezpośrednim echem tych wydarzeń, chociaż widocznie nawiązuje do tema-
tyki upadku wartości moralnych, związanych także ze zjawiskami w konsump-
cyjnym współczesnym społeczeństwie 

Bóg zajmuje w życiu człowieka istotne miejsce. Stanowi inspirację dla artystów 
i jest siłą sprawczą wielu filozoficznych rozważań. Większość poetów porusza w 
swoich utworach właśnie problem religii, a motyw Boga jest obecny w literaturze 
wszystkich epok. Znany krytyk literacki i historyk literatury, Stanisław Burkot123, 
napisał o Tadeuszu Różewiczu w ten sposób, że w nim nakładają się na siebie jakby 
trzy różne profile charakterystyczne dla niego: „poety wypchanego, poety błazna 

                                                 
123 http://artykuly.factory.waw.pl/2011/10/w-najblizszych-latach-2/, 16.03.2014. 
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kryjącego pod błazeńską czapką nieśmiałość i udręczenie i najbardziej współczesne-
go poety drewna, który może tylko dziwić się i milczeć”.  

Należy uświadomić sobie, że problem poruszany przez poetę w wierszu nie 
jest jakimś odległym zjawiskiem, ale dotyczy nas bezpośrednio. Autor naświetla 
nam go skupiając się głównie na sztuce, której sam jest reprezentantem. Jednak 
nie dotyczy to tylko poezji. Dotyczy to całego otaczającego nas świata, systemu 
wartości, który bez Boga traci wszelki sens bytu, a przede wszystkim naszego 
życia i nas samych. Postawa ludzi dwudziestego i dwudziestego pierwszego wie-
ku staje się coraz bardziej niepokojąca. Zaczynają bowiem coraz częściej zapo-
minać o Panu, starają się coraz częściej ingerować w boski plan. Sami chcą de-
cydować o kształcie życia ludzkiego, popierając wszelkie manipulacje genetycz-
ne, jak również o jego długości, opowiadając się za eutanazją i aborcją.  

Problem ten został poruszony w homilii zatytułowanej Nadszedł czas miło-
sierdzia, wygłoszonej przez Papieża Jana Pawła II124 podczas jego ostatniej piel-
grzymki do Polski, w czasie Mszy św. na krakowskich Błoniach 18 sierpnia 2002 
r.: „Wiek dwudziesty mimo niewątpliwych osiągnięć w wielu dziedzinach, na-
znaczony był w szczególny sposób „misterium nieprawości”. Z tym dziedzic-
twem dobra ale też i zła, weszliśmy w nowe tysiąclecie. Przed ludzkością jawią 
się nowe perspektywy rozwoju, a równocześnie nowe, niespotykane dotąd zagro-
żenia. Człowiek, nierzadko żyje tak, jakby Boga nie było, a nawet stawia samego 
siebie na Jego miejscu. Uzurpuje sobie prawo Stwórcy do ingerowania w tajem-
nicę życia ludzkiego. Usiłuje decydować o jego zaistnieniu, wyznaczyć jego 
kształt przez manipulacje genetyczne i w końcu określać granicę śmierci. Odrzu-
cając Boże prawa i zasady moralne, otwarcie występuje się przeciw rodzinie. Na 
wiele sposobów usiłuje się zagłuszyć głos Boga w ludzkich sercach, a Jego sa-
mego uczynić „wielkim nieobecnym” w kulturze i społecznej świadomości naro-
dów (...)”. Dostrzegamy więc, jak wielkim problemem jest wygasanie Boga w 
ludzkich sercach i zdajemy sobie sprawę, że jeśli nie przeciwstawimy się temu 
otwarcie i nie zrobimy nic w stronę przywrócenia kontaktów z Nim w naszym 
codziennym życiu, to będzie już tylko gorzej.  

 
Abstrakt 
Autorka niniejszego artykułu podjęła się próby przeanalizowania wiersza 

Tadeusza Różewicza Wygaśnięcie Absolutu w świetle zagrożeń współczesnego 
świata. Wizja poety nie nastraja optymistycznie. Okazuje się, iż brak Boga po-
woduje ubożenie w każdej dziedzinie życia. Wiersz skupia się zwłaszcza na sy-
tuacji poezji, która najwięcej ucierpiała na przemianach we współczesnym świe-
cie, bowiem wszelkie wartości zdewaluowały się. Śmierć ma wymiar biologicz-
ny, poeci wymierają jako gatunek. Język ubożeje jak naturalny zasób. Nazwiska 
zmarłych poetów należą do twórców piękna i mądrości. Ci, którzy pozostali ło-
wią słowa, ale sieci są puste. 

                                                 
124 http://adonai.pl/jp2/drukuj.php?id=17, 20.03.2014. 
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Summary 
The author of this article has made attempts to analyze the poem by Tadeusz 

Różewicz Termination of the Absolute in light of the threats of the modern world. 
The vision of the poet is not optimistic. It turns out that the lack of results in the 
depletion of God in every area of life. Row focuses in particular on the situation 
of poetry, which suffered most at the changes in the modern world, because all 
the depreciating value. Death has a biological dimension, poets dying as a spe-
cies. Language becomes poorer as a natural resource. The names of the dead 
poets belong to the creators of beauty and wisdom. Those who stayed catch the 
words, but the network is empty. 
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Magdalena Parzyszek (KUL) 

 
Zagrożenia tożsamości narodu 

 
1. Naród czyli kto? 
Wchodząc w detale tematu należ najpierw odpowiedzieć czym lub kim jest 

naród? „Naród to określona gałąź antropogenetyczna, związana wspólnym po-
chodzeniem, świadomością, ojczyzną, językiem i kulturą”1. W rozumieniu poję-
cia pomocne wydają się być jego trzy wymiary: somatyczny, duchowy i osobo-
wościowy. Wymiar somatyczny stanowią: „ziemia, geografia, gospodarka, przy-
roda, dziedzictwo, kultura materialna, tradycje, ekonomia działania i twórczo-
ści”2. Wymiar duchowy to „idee, kultura duchowa, <<charakter psychiczny>>, 
język, zdobyte doświadczenia, obyczaje, sposoby życia, rodzaje prac, charakter 
sztuk, zmysł etyczny, religia, świadomość posłannicza, mitologia, archetyp boha-
terów i inne3. Strukturę osobową tworzy: „<<duch narodu>>, rodzaj jaźni zbio-
rowej, charakter autoidentyfikacji, style komunikacji wewnętrznej, poziom mo-
ralny, zbiór ideałów, spójność myśli, woli i czynu, rodzaj tematyki własnego 
drama, odgrywanego na scenie świata, wybór celów i wartkości, religia, marze-
nia, poezja i inne”4. 

Analiza powyższych wypowiedzi dotycząca narodu jest więc wieloaspekto-
wa i skupia w sobie dwa elementy: element przedmiotowy odnoszący się do war-
tości rzeczowych, takich jak: pochodzenie, tradycja, historia, życie gospodarcze, 
cywilizacja materialna i techniczna oraz element podmiotowy, jakim jest samo-
świadomość wspólnoty, język, kultura duchowa, a głównie religia5. Tak więc 
naród, jego tożsamość, dziedzictwo oraz byt może być tylko wtedy zrozumiany, 
gdy zachowa się właściwe odniesienie do Boga i religii, bowiem on, podobnie 
jak każdy człowiek poddany jest prawom zbawczej ekonomii.  

 
2. Tożsamość 
Termin tożsamość pojawił się w psychologii i psychoanalizie. Stamtąd został 

przeniesiony na grunt socjologii, pedagogiki, antropologii i innych nauk społecz-
nych. W rozumieniu tożsamości należy zwrócić uwagę na dwa jej aspekty. 
Pierwszy z nich odnosi się do opisu grup czy zbiorowości społecznej. Drugi do 
poszczególnych jednostek. W ujęciu grupowym „tożsamość jest traktowana jako 
zbiór cech jednoczących pewną grupę i wyróżniających ją spośród wielu in-
                                                 

1 Cz. Bartnik, Gorycz proroctwa, Lublin 2003, s. 163. 
2 Tamże. 
3 Por. tamże. 
4 Tamże.  
5 Por. Cz. Bartnik, Chrześcijańska nauka o narodzie według Prymasa Stefana Wy-

szyńskiego, Lublin 1982, s. 9. Por. Z. Celej, Kultura chrześcijańska duszą narodu, s.160. 
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nych”6. Tożsamość indywidualna wskazuje na indywidualne cechy jednostki 
tworzące jej tożsamość7. 

Na tożsamość społeczną składają się:  
1. indywidualna identyfikacja z regionem, lokalną społecznością, i kulturą 

(perspektywa psychologiczna); 
2. funkcjonujący w świadomości zbiorowej podział na: my i oni, któremu 

towarzyszy poczucie odrębności (perspektywa socjologiczna); 
3. przypisanie do przestrzeni i miejsc (perspektyw geograficzna);  
4. świadomość dziedzictwa kulturowego, rozumienie i odczytywanie znaczeń, 

symboli (perspektyw etnograficzna); 
5. związek zarówno indywidualny, jak i zbiorowy z dziejami danego miej-

sca, bohaterami, instytucjami historycznymi (perspektywa historyczna); 
6. wspólnota gospodarowania, kooperacja i konkurencja międzyregionalna (per-

spektywa ekonomiczna); 
7. istnienie pewnych, szczególnych dla danego obszaru form budownictwa, 

układu przestrzennego (perspektywa urbanistyczno – architektoniczna)8. 
 
3. Prawa narodu 
Podobnie jak osoba ludzka, która dla swego rozwoju potrzebuje pewnych za-

dań i obowiązków, ciesząc się odpowiednimi prawami, tak też i naród, by mógł 
odpowiednio funkcjonować winien mieć swoje prawa i obowiązki. Na szczegól-
ną uwagę zasługują następujące prawa:  

1. „Prawo narodu do narodzin i do życia we własnej ojczyźnie. 
2. Prawo do życia biologicznego, materialnego, ekonomicznego i duchowego oraz 

do nienaruszalności <<ciała>> i <<duszy>>. 
3. Prawo do uporządkowanej miłości własnej, patriotyzmu, pełnej realizacji własnej 

<<osobowości>>. 
4. Prawo do własnej świadomości, światopoglądu, religii, sposobu życia, cywilizacji. 
5. Prawo do wolności, pełnej suwerenności, samowładności, decydowania o sobie, 

zgodnie z własnym rozumieniem dobra, w tym i do stanowienia własnego państwa. 
6. Prawo proporcjonalnego dostępu do dóbr ziemskich, zasobów surowców, źródeł 

energii, żywiołów, a także do ochrony przyrody własnej, jeśli indywidualne jest prawo 
wolności, to wspólne wszystkim narodom winno być również prawo użytkowania. 

7. Prawo do pełnego członkostwa w rodzinie narodów, do udziału we władzach 
międzynarodowych oraz do współgospodarowania światem i kosmosem. 

                                                 
6 K. Błeszyńska, Tożsamość – orientacje teoretyczno-metodologiczne, [w:]  Encyklo-

pedia pedagogiczna XXI wieku, t. VI, red. T. Pilch, Warszawa 2007, s. 761. 
7 Por. tamże. 
8 M. Błaszczyk, Rozważania nad lokalną tożsamością mieszkańców Wrocławia, [w:] 

Z. Kurcz, Z. Morawski (red.), Sytuacja i rola wielkiego miasta w okresie transformacji. 
Studium porównawcze rozwoju ekonomicznego i procesów społecznych na przykładzie 
Wrocławia i Lipska, Wrocław 2003, s. 171. 
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8. Prawo do miłości w rodzinie ludzkiej, do akceptacji międzynarodowej, dobrego 
imienia, sławy narodowej i dostępu do theatrum mundi. 

9. Prawo do wolnego zrzeszania się z innymi narodami, do wyboru przyjaciół, 
sprzymierzeńców, w tym szczególnie do zapewnienia sobie bezpieczeństwa, obrony i 
życia w pokoju. 

10. Prawo do własnej tradycji, autoprzekazu narodowego, dziedzictwa ojców, pa-
mięci narodowej. 

11. Prawo do korzystania z podstawowych ogólnoludzkich idei, nauki, odkryć, wy-
nalazków, doświadczeń, dóbr kultury, wartości religijnych. 

12. Prawo do wnoszenia swego wkładu w powszechne dobro świata, do odrodzenia 
ludzkości, współtworzenia przyszłości i dążenia do wiecznej chwały”9. 

Podobnie jak człowiek, który jako wolny, może się prawidłowo rozwijać, tak 
też i naród ma prawo do wolności, zarówno w sferze wewnętrznej, jak i ze-
wnętrznej oznaczającej suwerenność. Owa suwerenność narodowa, moralna, 
społeczna, kulturalna i ekonomiczna konieczna jest do realizacji zadań stojących 
przed narodem10. 

W narodzie musi być poszanowany porządek religijno – moralny i społeczno 
– zawodowy11. S. Wyszyński nauczał, że ateizacja rozerwała więź i siłę kultural-
ną narodu, zniszczyła zaufanie do ludzi i zdarła znamiona świętości z życia co-
dziennego. W ten sposób pozbawiła życie moralne i społeczne więzi, które łączą 
naród przez życie religijne i sakramentalne12. W narodzie, który jest „rodziną 
rodzin”13, należy poszanować ład zwłaszcza rodzinny. W życiu narodu musi ist-
nieć prymat rodziny i prymat życia. A jeżeli tak, to całe życie społeczne musi być 
ukierunkowane na tę pierwszą komórkę społeczną. Porządek życia rodzinnego 

                                                 
9 Cz. Bartnik, Chrześcijańska nauka o narodzie, Lublin 1982, s.16-17. Natomiast J. 

Lewandowski wymienia następujące prawa: 1. Prawo do własnych narodzin, jeśli istnieją 
ku temu jakieś naturalne i prawne warunki. 2. Prawo do życia biologicznego i istnienia w 
rodzinie narodów. 3. Prawo do <<własnych kształtów>>, do samorealizacji, osobowości i 
kultury. 4. Prawo do wszechstronnej wolności, autonomii, swobody, wyboru życia, nie-
zawisłości, własnej inicjatywy itp. 5. Prawo dostępu do religii, do chrześcijaństwa, do 
Kościoła i kształtowania swego życia religijnego, w aspekcie ideowym, wychowawczym, 
moralnym, prakseologicznym. 6. Prawo do sprawiedliwego traktowania go przez rodzinę 
narodów w zakresie dostępu do wspólnych dóbr kuli ziemskiej: surowcowych, energe-
tycznych, zdrowotnych, cywilizacyjnych, kulturowych. 7. Prawo do współrządzenia na 
kuli ziemskiej, do uczestnictwa w ewentualnym wspólnym politycznym kierowaniu świa-
tem. 8. Prawo, jeśli tego chce i ma ku temu dane, do posiadania własnej państwowości i 
kształtowania sobie właściwego ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego. 9. 
Prawo do nieskrępowanego zrzeszania się z innymi narodami i do ściślejszej przyjaźni z 
nimi. 10. Prawo do dobrego imienia, własnej tradycji pamięci narodowej, czczenia swych 
wartości. w: Teologia narodu, s.82.  

10 Por. S. Wyszyński, Kościół w służbie narodu, Rzym 1981, s.23. 
11 Por. S. Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946-1981, Warszawa 1990, s.950-954. 
12 Por. tamże, s.950. 
13 Tamże, s.10. 
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domaga się wolności religijnej, kulturalnej i bezpieczeństwa. Chronić należy 
rodzinę przed różnymi eksperymentami wychowawczymi lub społecznymi oraz 
przed tym, co podważa jej byt, a więc przed wysiedlaniem z własnego domu i 
własnej gospodarki. Chronić należy przed demoralizacją i nieładem moralnym14. 

W narodzie musi być zachowany także ład społeczno – zawodowy. Podobnie 
jak w rodzinie każdy zobowiązany jest do wypełnienia swych zadań, tak też jest i 
w narodzie. Człowiek jako istota społeczna rozwija swoje sprawności i doskonali 
się w różnych grupach czy zrzeszeniach społecznych, a praca zawodowa staje się 
środowiskiem jego doskonalenia oraz elementem społecznym i moralnym wiążą-
cym się z jego formacją duchową15. Tak więc, aby mógł wypełnić swoje zadania 
musi mieć zagwarantowaną suwerenność narodową, moralną, społeczną, kultu-
ralną i ekonomiczną. Naród, aby zachował swą tożsamość, musi mieć w sobie 
odpowiednią siłę, która go będzie łączyć. Taką siłę widział S. Wyszyński w du-
chu chrześcijańskim, Ewangelii, w życiu Bożym umacnianym przez Kościół16. 
Wykorzystując te dary, powinien „na straży postawić swego ducha, by uchronić 
się przed tymi rozkładowymi prądami, które płyną z serca narodów chorych (...). 
Naród bowiem musi czuwać nad zachowaniem siebie, gdyż jego obowiązkiem 
jest dążyć do dobra”17. 

 
4. Zagrożenia w narodzie 
Zagrożenia tożsamości narodu można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. 

Zewnętrzne zagrożenia wynikają z uwarunkowań geopolitycznych i dotyczą 
stosunków z sąsiednimi państwami18. Przez wiele lat o Polsce mówiono jako o 
„państwie sezonowym”19. Wrogowie zewsząd czyhali na upadek narodu, ale ten 
musi stale posiadać świadomość takiego niebezpieczeństwa, aby odpowiednio 
wychować młode pokolenie w duchu ofiary i gotowości do poświęceń20.  

Szczególnym darem dla narodu jest ziemia ojczysta i z woli Boga należy 
okazać jej miłość. Jeśli naród „chce utrzymać swój byt narodowy i państwowy, 
swą niezależność i wolność, musi być związany z ziemią” 21. Ta ziemia to język, 
mowa, literatura, sztuka, kultura twórcza, kultura obyczajowa, kultura religijna, a 

                                                 
14 Por. tamże, s.950-951. 
15 Por. tamże, s.951. 
16 Por. tamże, s.160. 
17 S. Wyszyński, Miłość i sprawiedliwość społeczna, Poznań 1993, s.120. 
18 Por. R. Iwan, Prawa, obowiązki i zagrożenia narodu według Prymasa Stefana Wy-

szyńskiego, Lublin 1989, s.49. 
19 S. Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946-1981, Warszawa 1990, s. 616. 
20 Por. R. Iwan, Prawa, obowiązki i zagrożenia narodu według Prymasa Stefana Wy-

szyńskiego, Lublin 1989, s.50-59. 
21 S. Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946-1981, Warszawa 1990, s.421. 
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uprawia się ją tylko przez miłość22. Miłość do ziemi ojczystej gwarantuje wol-
ność i stabilność oraz broni przed klęską na odcinku gospodarczym23. 

Mówiąc o zagrożeniach tożsamości narodu należy nieco uwagi poświęcić 
własności prywatnej, a głównie prywatnej własności rolniczej, która stanowi 
warunek stabilności bytowania narodu. Umiłowanie ziemi i troska o własność 
prywatną stanowią elementy składowe narodowej świadomości. Człowiek ma 
być świadomy tego, że przez swą pracę i osobowość służy narodowi, broni suwe-
renności ojczyzny, wyświadcza dobro własnym życiem i kulturą osobistą24. 

Natomiast zagrożenia wewnętrzne to wszelkie działania godzące w we-
wnętrzne życie narodu. Wśród nich na uwagę zasługują: tendencje i działania 
zmierzające ku wykorzenieniu narodu z jego dziedzictwa kulturowego, laicyza-
cję i ateizację, nienawiść społeczną, demoralizację narodu i przyjęcie postaw 
konsumpcyjnych25. 

Szczególnie mocno w kulturę rodzimą godzi ateizacja. Ateizm jest doktryną 
lub egzystencjalną postawą człowieka wyrażającą negację Boga. Można go roz-
patrywać w następujących aspektach. W aspekcie filozoficznym – to zaprzecze-
nie istnienia Boga; w aspekcie teologicznym – osobowe zerwanie z Bogiem; w 
aspekcie religioznawczym – absencja kultu religijnego; w aspekcie psycholo-
gicznym - <<religijna ucieczka>>; w aspekcie socjologicznym – zanik praktyk 
religijnych i desakralizacja życia ludzkiego26. Wypierając Boga z rodziny, z serca 
i umysłu człowieka ma zostać zrealizowany program ateizacji w Polsce. Należy 
wyeliminować przeżycia duchowe, a wówczas najważniejsze pozostaną sprawy 
doczesne i materialne. Już S. Wyszyński zwracał mocno uwagę na fakt, iż ateiza-
cja powoduje niedorozwój osoby ludzkiej, zuboża życie człowieka, zacieśnia 
jego możliwości myślenia, niesie dla narodu rozbicie jego jedności religijnej, 
moralnej i społecznej27. Prymas przestrzegał, że warunki bytowania człowieka, 
głównie na gruncie społecznym utrudniają kształtowanie w nim pokojowego 
usposobienia, a podsycają nienawiść. Człowiek nie może ciągle walczyć ze 
wszystkim i ze wszystkimi, utwierdzając się w nienawiści28. Prawo bowiem mi-
łości, a nie nienawiści, ma kształtować kulturę narodową, moralną, społeczną i 
religijną Polaków29. 

Innym zagrożeniem narodu jest laicyzacja. Jest ona prądem wyrosłym w 
XVIII wieku, dążącym do utworzenia laickiej szkoły i moralności oraz zlaicyzo-
wania urzędów państwowych, społecznych i politycznych30. W społeczeństwie 

                                                 
22 Por. tamże, s.989. 
23 Por. tamże, s.666-667. 
24 Por. tamże, s.990. 
25 Por tamże, s.51-76. 
26 Por. W. Granat, Ateizm, [w:] EK, Lublin 1973, t. I., kol. 1030. 
27 Por. S. Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946-1981, Warszawa 1990, s.344. 
28 Por. tamże. 
29 Por. tamże, s.368. 
30 Por. tamże, s. 592. 
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katolickim nie udało się tworzenie <<wiary w niewiarę>>, czyli tworzenie ate-
izmu. Dążenie te przyniosły wiele szkód, lecz nie dały się przeprowadzić w ta-
kim wymiarze, jak były zaprogramowane. Zaczęto odchodzić od programu ate-
izacji na korzyść laicyzacji. I to jest widoczne w funkcjonowaniu również dzisiaj 
będąc wielkim zagrożeniem narodu. 

Demoralizacja narodu objawia się w lansowanej pornografii, upadku moral-
ności małżeńskiej, niewierności, rozwiązłości, braku rzetelności i uczciwości w 
pracy, wystawności życia społecznego, braku oszczędnego trybu życia i w zło-
dziejstwie31.  

Postawa konsumpcyjna, jaką przybiera człowiek, wynika z egoistycznych 
pobudek, a wiąże się z wyrachowaniem, cwaniactwem i pasożytniczym trybem 
życia oraz zaciera „wrażliwość społeczną na te wartości, które są najbardziej 
znaczące dla narodowej integracji”32. 

Mówiąc o współczesnych zagrożeniach narodu należałoby dodać jeszcze ta-
kie jak: aborcja, eutanazja, wszelkiego rodzaju dewiacje seksualne, rozpad rodzi-
ny, demoralizacja dzieci i młodzieży. Niszczy się społeczeństwo tzw. stare, kon-
serwatywne, osadzone w kulturze chrześcijańskiej poprzez zniszczenie podstaw 
życia społecznego takich jak rodzina, naród, religia, kultura zakorzenione w rze-
czywistości transcendentnej. Celem takich działań jest człowiek wyzwolony z 
cywilizacji i kultury. 

Zapomina się, że odbieranie życia nienarodzonym niszczy nie tylko człowie-
ka, ale także naród. Nie można człowieka zabijać odbierając mu życie w sensie 
biologicznym, jak i duchowym, moralnym i religijnym33. Do zadań państwa na-
leży obrona wszystkich obywateli. Państwo nie może pochwalać wolności seksu-
alnej, która prowadzi do rozbijania małżeństw i rodzin.  

Zagrożenie dla narodu należy także dostrzec w ideologii gender, która „po-
słuszna indywidualistycznym i subiektywistycznym wymaganiom, w imię wol-
ności i równości dąży do takiej organizacji społeczeństwa, w której nie istnieje 
konieczność poszanowania różnic płciowych”34. Konsekwencje przyjęcia ideolo-
gii dotyczą nie tylko płaszczyzny medycznej, humanistycznej czy społecznej, ale 
objawiają siew życiu konkretnych osób i społeczeństw. Ukazuje inne niż trady-
cyjne podejście do małżeństwa i rodziny, miłości, ludzkiej godności, prawa, 
płciowości35. Próbuje się wmówić całym społeczeństwom, że „powszechny do-
stęp do antykoncepcji powinien być priorytetem rozwoju, że macierzyństwo jest 
stereotypem do dekonstrukcji, że manipulacja genetyczna usprawiedliwia po-

                                                 
31 Por. R. Iwan, Prawa, obowiązki i zagrożenia narodu według Prymasa Stefana Wy-

szyńskiego, Lublin 1989, s.61-72. 
32 R. Iwan, Polska, ale jaka?, Lublin-Kilonia 1993, s.132-133. 
33 Por. S. Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946-1981, Warszawa 1990, s. 613. 
34 M. Peeters, Gender – światowa norma polityczna i kulturowa, Warszawa 2013, s. 15. 
35 Por. tamże, s. 16. 
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święcenie embrionów, że aborcja i eutanazja muszą być zliberalizowane oraz że 
związki homoseksualne powinny mieć takie same prawa jak małżeństwa36. 

Wśród wad zagrażających życiu chrześcijańskiemu i społecznemu, nazywa-
nymi <<rozkładowymi prądami>>, należy wymienić: niedbalstwo, brak wytrwa-
łości, rozproszenie, bierność umysłu, powierzchowność, brak gruntownej wie-
dzy, lenistwo, zmienność, wygodnictwo, rozrzutność, lekkomyślność, marno-
trawstwo, pijaństwo i rozwiązłość37. 

Do szczególnej walki z lenistwem, lekkomyślnością, marnotrawstwem, pi-
jaństwem i rozwiązłością nawoływał już Stefan Wyszyński w komentarzu do 
Ślubów Jasnogórskich. Wzywał do pokonania lenistwa w pracy i w postawie 
duchowej, aby nie poprzestawać na tym, co małe, lecz by stawiać sobie coraz to 
większe wymagania, bowiem pokonując je, człowiek wprowadza ład wokół sie-
bie. Zwalczać należy także lekkomyślność w tym celu, aby wziąć odpowiedzial-
ność za własne myśli, słowa i czyny, by pogłębić własne życie i poprawić cha-
rakter narodowy. Trzeba położyć także kres marnotrawstwu i pijaństwu, które 
niszczą siły fizyczne i duchowe człowieka, jego zasoby materialne oraz majątek 
osobisty i narodowy. Nader groźną wadą godzącą w życie rodzinne jest rozwią-
złość. To ona niszczy psychikę, osłabia wolę, znieprawia serca, niszczy siły fi-
zyczne i rozbija rodzinę38. 

Owe wady godzą w prawo do życia, rujnują zdrowie i siły, hamują postęp i 
opóźniają wydobycie się z niedostatku. Osłabiają one zalety i wartości duchowe, 
naruszają prawa bliźnich oraz uniemożliwiają wypełnienie obowiązków osobi-
stych, rodzinnych, społecznych, zawodowych i publicznych. 

Zabezpieczenie egzystencji narodu, jego prawidłowy rozwój i funkcjonowa-
nie domagają się odnowy moralnej w oparciu o wartości chrześcijańskie. Należy 
zerwać z <<laicyzmem narodowej katolickości>>, „w której wszystko na ze-
wnątrz w słowach i gestach jest <<katolickie>>, tylko że w sercach i umysłach 
jest całe piekło dantejskie”39. 

Wezwanie do odnowy moralnej narodu było apelem Prymasa Tysiąclecia o 
usuwanie zła i osiąganie dobra, odrzucanie postaw negatywnych i zdobywanie 
pozytywnych, pozbywanie się wad narodowych i zdobywanie cnoty życia spo-
łecznego40.  

W odniesieniu do dziedziny polityki należy podkreślić, że uczciwość w kon-
taktach między rządzącymi a rządzonymi, jawność w administracji publicznej, 
bezstronność w rozstrzyganiu spraw publicznych, poszanowanie praw przeciw-
ników politycznych, ochrona praw ludzi oskarżonych w procesach i sądach do-
raźnych, sprawiedliwe i uczciwe wykorzystanie pieniędzy publicznych, odrzuce-
                                                 

36 Por. tamże, s. 18. 
37 Por. S. Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946-1981, Warszawa 1990, s.82-83. 
38 Por. tamże, s.83-84. 
39 Tamże. 
40 Por. Cz. Bartnik, Chrześcijańska pedagogia narodowa Prymasa Tysiąclecia, w: 

Kultura i świat osoby, Lublin 1999, s.483. 
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nie niegodziwych metod zdobywania, utrzymywania i poszerzania władzy za 
wszelką cenę - to zasady, które znajdują swe najgłębsze źródło, a jednocześnie 
uzasadnienie wartości osoby, w transcendentnej wartości osoby i w obiektyw-
nych nakazach moralnych, dotyczących funkcjonowania państw41. 

Walka z wadami narodowymi to ciężki i najświętszy bój, a przy tym najtrud-
niejszy, który trzeba stoczyć z samym sobą, we własnym sercu, w myślach i wo-
li 42. Przemawiając we Wrocławiu (2.02.1957) Prymas S. Wyszyński wzywał 
młodzież akademicką do tego, by walcząc z wadami narodowymi umiłowała 
prawdę i narzuciła sobie wysokie wymagania moralne. Stawiając młodzieży py-
tanie: co zrobić, aby tak naprawdę być człowiekiem, Sługa Boży dawał jedno-
cześnie odpowiedź, że potrzeba całej prawdy, czystej prawdy, a nie tylko prawdy 
taniej, łatwej, powierzchownej, broszurowej czy propagandowej. Każda zdrowa 
ekonomia wymaga zdrowej moralności i zdrowych zasad etyki. Tylko wtedy 
naród będzie dobry, gdy czyny człowieka będą dobre43. Do tego potrzeba jest 
szczególna moc o której nauczał Jan Paweł II. Jest ona potrzebna, „aby nie ulec 
pokusie rezygnacji, obojętności, zwątpienia czy wewnętrznej, jak to się mówi, 
emigracji; pokusie wielorakiej ucieczki od świata, od społeczeństwa, od życia, 
także ucieczki w znaczeniu dosłownym - opuszczania Ojczyzny; pokusie bezna-
dziejności, która prowadzi do samozniszczenia własnej osobowości, własnego 
człowieczeństwa poprzez alkoholizm, narkomanię, nadużycia seksualne, szuka-
nie doznań, wyżywanie się w sektach czy innych związkach, które są tak obce 
kulturze, tradycji i duchowi naszego narodu. Ta moc jest potrzebna, ażeby umieć 
samemu docierać do źródeł poznania prawdziwej nauki Chrystusa i Kościoła, 
zwłaszcza wtedy, gdy na różne sposoby usiłuje się was przekonać, że to, co „na-
ukowe” i „postępowe” zaprzecza Ewangelii, gdy ofiarowuje się wam wyzwole-
nie i zbawienie bez Boga, czy nawet wbrew Bogu. 

Ta moc jest potrzebna, by żyć we wspólnocie Kościoła, współtworzyć śro-
dowiska oparte na akceptacji Chrystusa-Prawdy, by dzielić się ze wspólnotą swo-
im bogactwem, a także swoimi poszukiwaniami. Tyle jest serc, tyle jest serc, 
które czekają na Ewangelię. 

Ta moc potrzebna jest, by żyć na co dzień odważnie, także w sytuacji obiek-
tywnie trudnej, aby dochować wierności sumieniu w studiach, w pracy zawodo-
wej, by nie ulec modnemu dziś konformizmowi, by nie milczeć, gdy drugiemu 
dzieje się krzywda, ale mieć odwagę wyrażenia słusznego sprzeciwu i podjęcia 
obrony. „Więcej być”. Dzisiejsze „więcej być” młodego człowieka to odwaga 
trwania pełnego inicjatywy - nie możecie z tego zrezygnować, od tego zależy 
przyszłość każdego i wszystkich - trwania pulsującego świadectwa wiary i na-
dziei. „Więcej być” to na pewno nie ucieczka od trudnej sytuacji. 

                                                 
41 Por. Jan Paweł II, Veritatis splendor nr 101. 
42 Por. S. Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946-1981, Warszawa 1990, s.85. 
43 Por. tamże, s.88. 
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Ta moc napełni twoje serce tym życiodajnym napojem. Ta moc potrzebna jest, by 
żyć autentycznym życiem wiary, życiem sakramentalnym, które odnawia się zwłasz-
cza w sakramencie pokuty i wyraża się przez Eucharystię. Ta moc potrzebna jest, by 
apostołować w swoim otoczeniu radością i nadzieją mimo wszystko, by dawać siebie 
innym w pracy, w rodzinie, w szkole czy na uczelni, we wspólnocie parafialnej, w 
środowisku i wszędzie - na miarę swoich możliwości. 

Ta moc, która płynie z Chrystusa, która zawiera się w Ewangelii, jest potrzebna, 
aby od siebie wymagać, by postępowaniem waszym nie kierowała chęć zaspokojenia 
własnych pragnień za wszelką cenę, ale poczucie powinności: spełniam to, co jest 
słuszne, co jest moim powołaniem, co jest moim zadaniem. Powiedziałem przed czte-
rema laty na Jasnej Górze: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie 
wymagali” (18 VI 1983 r.). Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia musicie od 
siebie wymagać. To znaczy właśnie „więcej być”44. 

 
5. Zamiast zakończenia 
Słowem końcowym niech będzie następująca refleksja: „W świecie, który 

dziś coraz bardziej wilczeje, trzeba nam troszczyć się o Dom Ojczyźniany, o 
Rzeczpospolitą. Trzeba roztoczyć troskę wspólną i w kraju i na całym świe-
cie.(…). Trzeba wielkiego zespolenia umysłu, serc i rąk wszystkich dzieci pol-
skich, bo Matce Polsce grozi zagłada, nie tylko z winy obcych, ale i z braku ja-
kiegoś zmysłu społecznego, polskiego swoich, mieszkających w kraju i rozpro-
szonych po całym świecie. Dziś istotna jest obrona suwerenności, niepodległości, 
wolności, wewnętrznej i zewnętrznej i moralnej czystości sumień”45. 

 
Streszczenie 
Mówiąc o narodzie należy mieć na myśli pochodzenie, tradycję, historię, ży-

cie gospodarcze, cywilizację materialną i techniczną, świadomość wspólnoty, 
język, kulturę duchową. Powyższe wartości wydają się być zagrożone poprzez 
tendencje i działania zmierzające ku wykorzenieniu narodu z dziedzictwa kultu-
rowego, laicyzację, ateizację, nienawiść społeczną, demoralizację, konsumpcjo-
nizm, aborcję, eutanazję, dewiacje seksualne, rozpad rodziny czy ideologię gen-
der. Powyższe zagrożenia godzą w prawo do życia, rujnują zdrowie i siły, hamu-
ją postęp i opóźniają wydobycie się z niedostatku. Osłabiają one zalety i wartości 
duchowe, naruszają prawa bliźnich oraz uniemożliwiają wypełnienie obowiąz-
ków osobistych, rodzinnych, społecznych, zawodowych i publicznych. 

 
Summary  
Speaking of nation one needs to think of origin, tradition, history, economic 

life, financial and technological civilization, a sense of community, language, 

                                                 
44 Fragment homilii w czasie liturgii słowa skierowanej do młodzieży zgromadzonej 

na Westerplatte 12.06.1987 r., (dostęp 22.03.2014). 
45 Cz. Bartnik, Gorycz proroctwa, Lublin 2003, s. 94. 
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spiritual culture. Above values may seem to be at risk because of tendencies and 
actions that aim to lose one’s national identity from cultural heritage, seculariza-
tion, atheism, social hatred, moral decay, consumerism, abortion, euthanasia, 
sexual deviation, family breakdown or gender ideology. Above mentioned threats 
harm life rights, they ruin health and strength, they hinder progress and delay the 
possibility of getting out of privation. They debilitate virtues and spiritual values, 
violate human rights and prevent an individual from performing personal, family, 
social, professional and public duties. 
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Anna Piliszewska (AI) 

 
Trywializacja człowieka w świecie antywartości a społeczna nauka Kościoła 

 
Problematyka aksjologiczna stanowi podstawę rozstrzygnięć działań ludz-

kich. W warunkach przyspieszonej technicyzacji oraz globalizacji informatycznej 
podkreśla ona swą ważność i niezależność od doraźnych celów czy to medial-
nych, czy to marketingowych. Staje się domeną wartości uniwersalnych. Choć 
ma na nią wpływ doświadczenie aktualne, to jednak zachowuje w sobie nie-
zmienne parametry normatywne, które wyznaczają obszar ludzkiej kondycji, jak 
prawda czy dobro. Narastające indywidualne oraz społeczne problemy moralne 
próbował określić w swoich rozważaniach Nikolai Hartmann, sprowadzając je do 
następujących tez: 

1. Nasze życie jest pełne treści pozytywnie wartościowych 
2. Ta wartościowa zawartość jest wszędzie pomieszana z treściami 

negatywnie wartościowymi 
3. Wartościowe byty w świecie wymagają od nas, byśmy wobec nich 

zajmowali właściwą postawę 
4. Wartości wymagają, abyśmy je realizowali1 
To pomieszanie „treści pozytywnie wartościowych” z „treściami negatywnie 

wartościowymi” wymaga od człowieka ciągłej czujności; dyspozycyjności aksjolo-
gicznej, aby móc nie tylko właściwie działać, ale i myśleć. To, co dobre i to, co złe 
potrzebuje arbitralnej cezury – nie może tutaj być mowy o jakimkolwiek relatywi-
zmie czy przyzwoleniu na kompromis.  

Wiele instytucji społecznych, media oraz tak zwani inżynierowie dusz, sze-
rzą idee liberalizmu, powołując się na wolność jednostki. Zapominają przy tym, 
że w predestynacji człowieka tkwią zarówno skłonności ku dobru, jak i złu – i to 
te drugie zwłaszcza wymagają obecności etyki normatywnej. Brak im również 
świadomości tego, że systemy wartości, posiadając własną klasyfikację aksjolo-
giczną (hierarchię), są mocne zakorzenienie w historii kultury, będąc wykładnią 
zarówno idei społeczno – politycznych, religijnych oraz filozoficznych. Kwestię 
hierarchizacji wartości podjął w swej pracy Ryszard Wiśniewski, dokonując jej 
przeglądu diachronicznego. Wyróżnić tutaj można następujące okresy: 

1. Tradycję sokratejsko – platońską, gdzie wyodrębniono dobra utylitarne, 
hedoniczne, moralne, intelektualne i religijne. Arystoteles rozróżniał dobra 
zewnętrzne oraz cielesne i duchowe. Aureliusz Augustyn pozostawił podział 
oparty na greckich rozróżnieniach, ale wzbogacił go elementami 
chrześcijańskimi: miłość i dobro. Ponadto dzielił dobro na wieczne i doczesne, 
duchowe i cielesne. Tomasz z Akwinu nawiązywał do Arystotelesowego 

                                                 
1 N. Hartmann, cyt. za W. Galewicz, N.Hartmann, Warszawa 1987, s.299. 
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pluralizmu dóbr, zakładając jednak, że żadne dobro realne nie jest doskonałe. 
Stąd korespondujący także z Augustyńskim podział na dobra stworzone 
(przygodne) i dobro absolutne. Do dóbr transcendentalnych (przekraczających 
porządek kategorii) zaliczano prawdę, dobro i piękno. 

2. W czasach nowożytnych Blaise Pascal ujmował dobra w trzech 
porządkach: zmysłowym (cielesnym), duchowym (intelektualnym) oraz serca 
(miłości w sensie moralnym i religijnym). Immanuel Kant odróżniał dobra, które 
odnosząc się do potrzeb i skłonności ludzkich, mają cenę rynkową, od tych, które 
stanowią cele w sobie, mając zarazem wartość wewnętrzną, czyli godność2. 

W rzeczywistości postnowoczesnej dewaluacji uległy tak tradycja, jak i wartości z 
nią związane. Proces ten postępuje, znajdując swe odzwierciedlenie w środkach ma-
sowej komunikacji, gdzie podmiotowy oraz konstruktywny dialog został zastąpiony 
syndromem fleszu – krótkim, epatującym przekazem informatycznym. Cyberprze-
strzeń wyparła dotychczasowe sposoby porozumiewania się, w konsekwencji sprowa-
dzając egzystencję ludzką do elektronicznego impulsu na ekranie. W aktywności 
społecznej miejsce sfery moralnej w życiu człowieka ( por. D. Ślęczek – Cza-
kon)3, zastąpiły idole Rynku, Seksu, Kariery, Utylitaryzmu, funkcjonujące pod 
egidą Internetu. W takiej sytuacji godność człowieka jako osoby została zdegra-
dowana, strywializowana i sprowadzona do kondycji wirtualnej (Internet) oraz 
cielesno – materialnej (stosunki społeczne).  

Co znamienne, jak w żadnej innej dotychczasowej epoce ludzkości, nastąpiła 
destrukcyjna wzajemność relacji jednostka – społeczeństwo. W nowej sytuacji 
permanentnej redundacji informatycznej można rozpoznać zarówno fizyczne, jak 
i moralne skutki transcendentalnej próżni zarówno w wymiarze indywidualnym 
oraz zbiorowym. Utrata sacrum, ethosu, wartości teologalnych, sprowadziła eg-
zystencję ludzką do tymczasowości, relatywizmu światopoglądowo – etycznego, 
entropii sensu, zwłaszcza jego nadprzyrodzonej legitymizacji. O konsekwencjach 
braku transcendencji, szczególnie w przestrzeni moralnej, pisze Tadeusz Biesaga: 

Powodem kryzysu stało się oderwanie moralności od jej obiektywnych pod-
staw, czyli od jej zakorzenienia w naturze człowieka, a ostatecznie w Bycie Ab-
solutnym, twórcy owej natury. Od czasu zerwania z obiektywnymi podstawami 
moralności, różni myśliciele redukują moralność jako taką do rzeczywistości 
pozamoralnej, czyli do procesów społecznych czy też procesów psychicznych. 
Redukują oni etykę do socjologii obyczajów czy psychologii moralności. Kultura 
traci przez to odniesienie do obiektywnego dobra. , do wartości i obiektywnych 
norm moralnych. Sama siebie usprawiedliwia, czyli nie posiada niezależnego 
kryterium, które stymulowałoby jej rozwój. Bez takiego kryterium wielkie kultu-
rowe osiągnięcia moralne stają się równowartościowe z różnymi dewiacjami 

                                                 
2 R. Wiśniewski, Problemy i drogi hierarchizowania wartości, [w:] Wartości – tradycja i 

współczesność, pod red. D. Ślęczek – Czakon i M. Wojewody, Katowice 2009, s.95- 95. 
3 D. Ślęczek – Czakon, Sfera moralna w życiu człowieka. Stanowisko Marii Ossow-

skiej wobec relatywizmu, [w:] j.w., s.141-153. 



65 
 

moralnymi i zbrodniami. Podobne usprawiedliwienie czynów stosuje się wobec 
jednostki, dla której jaką jedyną granicę samowoli, podaje się samowolę drugie-
go. W ten sposób kultura i jednostka rozwijają się swoim pędem, płynąc ślepo w 
nieznanym kierunku, bez steru i sternika4. 

Ów solipsyzm moralny, o jakim pisze Biesaga jest tym bardziej groźny, że w 
swoim ograniczonym subiektywizmie nie potrafi on nie tylko zweryfikować ak-
sjologicznie otaczającej go rzeczywistości, ale również określić, a co za tym 
idzie, ocenić własnej struktury. Stąd tym trudniej poddaje się on krytyce oraz 
jakiejkolwiek kontroli. Brak transcendentalnego azymutu powoduje, że w swoim 
działaniu człowiek miota się pomiędzy skrajnymi rozwiązaniami. Szczególnie 
mocno uwidacznia się to w krzewieniu tak zwanej cywilizacji śmierci. Biesaga 
konkluduje: 

Przyrodzona godność człowieka w nurtach scjentystycznych i liberalnych 
jest zastępowana przez wolność, a dokładnie przez samowolę w granicach sa-
mowoli innych. W ten sposób przekreśla się jej pierwotne znaczenie aksjologicz-
ne i czyni się z niej przeciwieństwo, dopuszczając uprzedmiotowienie nie tylko 
drugich, ale również siebie samego, przez samowolę wobec swojej natury ciele-
snej, swojej natury seksualnej. Samowola ta niszczy głównie obiektywne pod-
stawy rodziny, a ostatecznie jest pochwałą samobójstwa, w postaci zalegalizo-
wanej eutanazji. Ów destruktywny trend, inspirowany scjentyzmem i utylitary-
zmem, zacieśnia tak pojęcie osoby, aby wiele ludzi wykluczyć z grona osób, ze 
wspólnoty ludzkiej. Czyni to pod humanistycznymi hasłami etyki jakości życia i 
niwelowania cierpienia. Ludzi – nieosoby pozbawia w ten sposób prawa do życia 
i usprawiedliwia się ich aborcję bądź eutanazję5. 

Kultura i jej instytucje zostały sprowadzone do antywartościujących wolność 
ludzką procedur, sprowadzających dane zdolności kreacyjne do niemoralnych 
postaw osobistych i grupowych. Temu postponowaniu ludzkiej kondycji oraz 
gwałtowi na jej nietykalności, poza politykami, naukowcami, działaczami spo-
łecznymi, w sukurs idą również artyści. Dzisiaj o randze twórcy nie świadczą 
jego przemyślenia, kunszt, pielęgnowanie i rozwijanie tradycji, lecz epatowanie 
obrazoburczym komunikowaniem się z odbiorcą, skandalizującym performance, 
którego racja wyczerpuje się jedynie w tu i teraz. Wydaje się, iż hasłem dzisiej-
szej sztuki mogłaby być sentencja: „Nie pozostawić po sobie żadnego śladu”.  

Ma to katastrofalne skutki dla psychiki oraz kondycji człowieka, dla którego 
jednym z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania jest poczucie 
identyfikacji, ciągłości kulturowej, wagi własnej egzystencji w dziejach (teleolo-
gia). Trudno, a właściwie okazuje się to niemożliwe, jest utrwalić, potwierdzić i 
rozwijać swoją tożsamość w rzeczywistości pozbawionej sakralnego paradygma-
tu. Stąd można zaobserwować wypaczony sposób funkcjonowania jednostek lub 

                                                 
4 T. Biesaga, Dobro i zło w kulturze współczesnej, [w:] „Perspektywy kultury” 

1/2009, S.19. 
5 Ibidem, s.20. 
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danych grup społecznych, sprowadzonych do poziomu konsumowania - chytrze 
oferowanych im - zamienników realnych wartości. Chlubiąca się wolnością jed-
nostki liberalna cywilizacja Zachodu, dopuszczająca i uprawomocniająca abor-
cję, eutanazję, modyfikacje genetyczne, usiłująca być surogatem Boga na ziemi, 
paradoksalnie czyni tę wolność ograniczoną, bo scedowaną do instrumentalno – 
biznesowych potrzeb.  

Taka wolność staje się własną karykaturą, promowaną przez media swobodą oby-
czajową, za którą kryją się zyski odpowiednich instytucji/korporacji. Nie ma ona nic 
wspólnego z godnością oraz autonomią osoby ludzkiej. Co więcej to, co humanistycz-
ne poddaje ona procesowi reifikacji, wyznaczając człowiekowi ściśle określony zakres 
potrzeb, międzyludzkich relacji oraz utylitarnych funkcji. Niczym innym nie jest kult 
sukcesu, sławy, pieniądza, jak sprowadzeniem życia ludzkiego do kuponu loteryjnego. 
W strukturach społecznych, politycznych, gospodarczych dominuje reguła zwycięstwa 
i wszelkimi sposobami oraz za wszelką cenę konieczność pozbycia się konkurentów. 
Inny nie jest bliźnim, lecz bezwzględnym rywalem, zagrażającym naszej sytuacji by-
towej, bezpieczeństwu, karierze. Skutkuje to stosunkami społecznymi, gdzie żądza 
zysku i pragnienie władzy łączy się z narzuceniem innym własnej woli.  

Tym tendencjom, przeciwstawia się nauka społeczna Kościoła. Kościół nie ne-
guje nowoczesności, ale pragnie przede wszystkim zachować w niej ważność ludz-
kiej egzystencji, podkreślając jej wymiar eschatologiczny. Ów dialog ze współcze-
snością sięga do owoców Soboru Watykańskiego II, gdzie w Konstytucji zostały 
omówione zadania Kościoła w świecie, zawarte między innymi w ważnych tematach 
takich jak : sfera osobowa, sfera społeczna, aktywność ludzka. Są one rozwijane w 
encyklikach oraz adhortacjach Jana Pawła II i Benedykta XVI. Poruszone w nich 
aksjologiczne perspektywy ocalają człowieka przed samozniszczeniem tak moral-
nym/duchowym, jak i cielesnym/materialnym. Ponadto wskazują na ponadhisto-
ryczne, teologalne elementy kultury: prawdę, dobro, jedność, piękno (por. W. Stró-
żewski)6. Zanim jednak znajdzie się środki zaradcze najpierw należy postawić dia-
gnozę. W „Sollicitudo rei socialis” (1987) Jan Paweł II pisze: 

Rozważając pewne formy <imperializmu> w świetle tych kryteriów moral-
nych, można odkryć, że za określonymi decyzjami, pozornie dyktowanymi jedy-
nie przez racje gospodarcze lub polityczne, kryją się prawdziwe formy bałwo-
chwalczego kultu: pieniądza, ideologii, klasy, technologii7. Owe „formy bałwo-
chwalczego kultu” zawłaszczyły sobie nie tylko obszary ekonomiczne, ale także 
kulturowe, szczególnie uwrażliwione na duchowy aspekt działalności ludzkiej. 
W encyklice „Sollicitudo rei socialis” (Troska o sprawy społeczne), papież Jan 
Paweł II nawiązuje do encykliki Pawła VI „Populorum progressio” – fundamen-
tem wspólnym dla ich rozważań jest Sobór Watykański II, a w nim szczególnie 
„Konstytucja” duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym: „Gaudium et 
spes”. We „Wprowadzeniu” do swej encykliki Jan Paweł II pisze: 

                                                 
6 Por. W. Stróżewski, Istnienie i sens, Kraków 1994, s.298. 
7 Jan Paweł II, Solicistudo rei socialis, 37. 
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1. Społeczna troska Kościoła o autentyczny rozwój człowieka i społeczeństwa, 
czyli taki, który zachowuje szacunek dla osoby, ludzkiej we wszystkich jej wymiarach 
oraz służy jej rozwojowi, dochodziła do głosu zawsze i na różne sposoby. Jednym z 
owych sposobów, do których sięgano w ostatnich czasach najchętniej, stały się 
wypowiedzi Magisterium Biskupów Rzymu, którzy – do czasów Leona XIII i 
Encykliki Rerum novarum, biorąc ją za punkt odniesienia – wiele razy zbierali głos w 
tych sprawach, ogłaszając różne dokumenty społeczne, często w rocznicę wydania 
owego pierwszego dokumentu (...). 

2. W ten bogaty całokształt nauczania społecznego wpisuje się, a 
jednocześnie w nim się wyróżnia Encyklika Populorum progressio, którą mój 
czcigodny Poprzednik Paweł VI ogłosił dnia 26 marca 1967 roku (...). 

3. Przyświecają mi w tym głównie dwa cele o niemałym znaczeniu: z jednej 
strony oddanie hołdu temu historycznemu dokumentowi Pawła VI i zawartemu w nim 
nauczaniu; z drugiej, za wzorem moich czcigodnych Poprzedników na Stolicy 
Apostolskiej, potwierdzenie ciągłości nauki społecznej, a zarazem stałej jej odnowy. W 
istocie rzeczy, ciągłość i odnowa stanowią dowód nieprzemijającej wartości nauczania 
Kościoła (...)8 

Ta „ciągłość i odnowa” stanowiące o „nieprzemijającej wartości” Kościoła w 
jego działalności nauczania staje się naturalnym stanem reagowania na współ-
czesne zagrożenia i potrzeby świata. Szczególnie mocno zostaje to zaznaczone w 
trzecim rozdziale Encykliki „Panorama świata współczesnego”, w którym papież 
ukazuje złożone aspekty życia społecznego. Do tych negatywnych zalicza mię-
dzy innymi:  

1. niesprawiedliwy podział dóbr pomiędzy bogatą Północą, a biednym 
Południem; 

2. różnice kulturowe i systemów wartości między różnymi grupami ludów, 
które nie odpowiadają stopniowi rozwoju gospodarczego; 

3. analfabetyzm oraz niezdolność do uczestniczenia w budowaniu własnego 
narodu, czemu towarzyszy wyzysk, dyskryminacja społeczno – polityczna 
i religijna; 

4. totalną zależność pracownika od pracodawcy/posiadacza w kapitalizmie; 
5. uprzedmiotowienie człowieka i narodu w kapitalizmie; 
6. mechanizmy ekonomiczne, finansowe i społeczne, które dążą do 

zdławienia wolności osoby ludzkiej; 
7. terroryzm, nastawiony na zabijanie i niszczenie bez różnicy ludzi i dóbr, 

czemu towarzyszy klimat strachu i niepewności; 
8. systematyczne kampanie przeciw przyrostowi naturalnemu wraz z 

towarzyszącymi im rasistowskimi formami eugeniki; 
9. redukcja tożsamości kulturowej, z jaką wiąże się błędna i przewrotna 

koncepcja rozwoju człowieka9. 

                                                 
8 Ibidem, 1-3. 
9 Ibidem 
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W rozdziale IV „Prawdziwy rozwój ludzki”, papież opierając się na prawdzie 
i nieustannym działaniu Jezusa Chrystusa oraz wiernej Jego miłości nauce Ko-
ścioła, pisze: Stwierdza to wyraźnie Chrystus Pan w Ewangelii, zwracając uwagę 
wszystkich na prawdziwą hierarchię wartości: <Cóż bowiem za korzyść odniesie 
człowiek, choćby cały świat zyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?> (Mt 16, 26). 

Prawdziwy rozwój na miarę wymogów właściwych istocie ludzkiej, męż-
czyźnie czy kobiecie, dziecku, dorosłemu czy człowiekowi starszemu, zakłada – 
zwłaszcza u tych, którzy czynnie uczestniczą w tym procesie i są zań odpowie-
dzialni – żywą świadomość wartości praw wszystkich i każdego z osobna a także 
konieczność poszanowania przysługującego każdemu prawa do pełnego korzy-
stania z dobrodziejstw nauki i techniki. 

Wewnątrz każdego narodu ogromne znaczenie posiada poszanowanie 
wszystkich praw: zwłaszcza prawa do życia w każdej fazie istnienia (...). Aby 
rozwój był pełny, winien urzeczywistniać się w ramach solidarności i wolności, 
bez poświęcenia pod jakimkolwiek pozorem jednej czy drugiej. Moralny charak-
ter rozwoju i działanie na jego korzyść uwidacznia się w pełni wówczas, gdy 
należycie przestrzegane są wszystkie wymogi płynące z porządku prawdy i do-
bra, właściwego istocie ludzkiej. 

Ponadto chrześcijanin, który nauczył się dostrzegać obraz Boga w człowieku 
powołanym do pełnego uczestnictwa w prawdzie i dobru, którym jest sam Bóg, 
nie uznaje zaangażowania w sprawę rozwoju i jego realizację bez zachowania i 
poszanowania niepowtarzalnej godności tego obrazu. Inaczej mówiąc, prawdzi-
wy rozwój musi opierać się na miłości Boga i bliźniego oraz przyczyniać się do 
polepszania stosunków między jednostkami i społeczeństwem. Jest to tak zwana 
<cywilizacja miłości>, o której często mówił Papież Paweł VI10. 

Takie jest credo nauki społecznej Kościoła, który „cywilizacji śmierci” prze-
ciwstawia „cywilizację miłości”; credo, jakie powinniśmy nie tylko niestrudzenie 
zgłębiać i powtarzać, i według jakiego powinniśmy postępować, ale przede 
wszystkim odnawiać w sobie w codziennym życiu. Swoistym kompendium nauki 
Kościoła o życiu ludzkim, jego osobowym, niezbywalnym wymiarze od chwili 
poczęcia aż do naturalnej śmierci jest Encyklika Jana Pawła II „Evangelium vita-
e” (1995), dotycząca wartości oraz nienaruszalności życia ludzkiego. We 
„Wprowadzeniu” czytamy: 

Ewangelia życia znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa. Kościół 
każdego dnia przyjmuje ją z miłością, aby wiernie i odważnie głosić ją jako dobrą nowi-
nę ludziom wszystkich epok i kultur (...). 

Człowiek jest powołany do pełni życia, która przekracza znacznie wymiary 
jego ziemskiego bytowania, ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego 
Boga (...). Kościół jest świadom, że Ewangelia życia, przekazana mu przez Chry-
stusa, wzbudza żywy i poważny odzew w sercu każdego człowieka, tak wierzą-
cego jak i niewierzącego, ponieważ przerastając nieskończenie jego oczekiwania, 

                                                 
10 Ibidem, 33. 
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zarazem w zadziwiający sposób współbrzmi z nim. Mimo wszelkich trudności i 
niepewności każdy człowiek szczerze otwarty na prawdę i dobro może dzięki 
światłu rozumu i pod wpływem tajemniczego działania łaski rozpoznać w prawie 
naturalnym wpisanym w sercu (por. Rz 2, 14 – 15) świętość ludzkiego życia od 
poczęcia aż do kresu oraz dojść do przekonania, że każda ludzka istota ma prawo 
oczekiwać absolutnego poszanowania tego swojego podstawowego dobra. Uzna-
nie tego prawa stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia 
wspólnoty politycznej11. 

„Świętość życia ludzkiego” jest nienaruszalnym prawem każdego człowieka od 
momentu poczęcia do kresu – w tym paradygmacie spełnia się uniwersalny wymiar 
moralny, duchowy, religijny, jaki zostaje zwrócony zarówno do wierzących, jak i 
niewierzących. Przez to jego wartość przekracza nie tylko wszelkie granice wyzna-
niowe, ale również społeczno – polityczne oraz światopoglądowe. Jest on fundamen-
tem tego, co określa się mianem istoty człowieczeństwa. We współczesnym zwirtu-
alizowanym oraz zinformatyzowanym świecie, gdzie wciąż występują zjawiska 
przemocy, tej fizycznej oraz tej mentalnej, gdzie jednostka ludzka, jej godność oraz 
suwerenność zostały sprowadzone do funkcji rynkowych, ów paradygmat jest źró-
dłem, umożliwiającym ocalenie i nadanie właściwego sensu egzystencji ludzkiej. 

Katolicka nauka społeczna ma charakter dynamiczny i jest skierowana do 
wszystkich ludzi; jest ona potwierdzeniem tezy, że „dobro staje się uchwytne i 
wyobrażalne w postaci dobrego życia”12, co nakłada na każdego z nas określone 
obowiązki i cele. Chociaż „Kościół żyje jedną prawdą, jednak ta rozproszona jest 
po całym świecie”13, stąd szczególną rolą instytucji kościelnych (m. in. Urzędu 
Nauczycielskiego Kościoła) oraz tych działających pod ich egidą (organizacje 
charytatywne)jest synchronizowanie i urealnianie głoszonej prawdy tak, by nie 
zatraciła się ona w abstrakcjonizmie czy relatywizmie.  

Prawda Kościoła w ten sposób przeciwstawia się destrukcyjnym nurtom no-
woczesności, między innymi postmodernizmowi, w których wszystko, łącznie z 
człowiekiem nosi na sobie piętno przygodności. Aby nie zagubić się w zsekula-
ryzowanej rzeczywistości, która atakuje nas co dnia, ważna jest obrona danych 
wartości – prawdy i dobra – poprzez decyzje, wynikające z wolności naszego 
sumienia. To ono stanowi naturalną weryfikację postanowień i działań. Na temat 
kardynalnej ważności sumienia w życiu człowieka, tak pisze Klaus Demmer: 

„Sumienie jawi się dla ojców soborowych jako uprzywilejowane miejsce 
hermeneutyczne, w którym objawia się zamiar Boga względem człowieka i jako 
wewnętrzne sanktuarium jednostki – jej centrum najgłębiej skryte, z którego 
wypływają wszystkie pojedyncze decyzje moralne. Zakłada się, że w człowieku 
znajduje się bezpośrednio przeżywana świadomość Boga, jakiś rodzaj kontem-

                                                 
11 Jan Paweł II, Evangelium vitae, 1-2. 
12 W. Vossenkuhl, Możliwość dobra. Etyka XXI wieku, Kraków 2012, s. 285. 
13 A. Anzenbacher, Wprowadzenie do chrześcijańskiej etyki społecznej, Kraków 

2010, s.193. 
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placji duchowej (geistige Anschauung) przewyższającej wszelkie doświadczenie 
empiryczne (empirische Anschauung). W sumieniu skupiają się z niepodważalną 
pewnością pierwsze zasady moralne, niezależne od arbitralnego postępowania 
człowieka i rozpoznane jako coś, co sam Bóg ustanowił”14. 

Wewnętrzna integralność osoby ludzkiej oparta jest zatem na sumieniu, poprzez 
które łączymy się nie tylko ze światem, ale z samym Bogiem. Dlatego nie jest ono 
pozostawione samo sobie, na pastwę naszych instynktów czy też nieokiełznanych 
skłonności, lecz kształtuje ono własną niezbywalność w świetle Słowa Bożego, to 
znaczy Ewangelii. To ona wprowadza nas w zachwyt prawdziwego przeżycia (Er-
lebnis) o jakim w encyklice „Redemptor hominis” (Odkupiciel człowieka, 1979), 
następująco wyrażał się Jan Paweł II: (...) właśnie owo głębokie zdumienie wobec 
wartości i godności człowieka nazywa się Ewangelią, czyli Dobrą nowiną. Nazywa 
się też chrześcijaństwem15. Owym „głębokim zdumieniem” przeniknięta jest rów-
nież nauka społeczna Kościoła, przywracająca człowiekowi jego prawdziwą tożsa-
mość. Bycie bowiem dojrzałą osobowością oznacza odnajdywanie własnej identyfi-
kacji w wartościach teologalnych, chroniących skutecznie egzystencję przed absur-
dem, przygodnością oraz trywializacją. 

 
Streszczenie 
Przedmiotem artykułu jest ukazanie, jak w rzeczywistości postnowoczesnej 

dewaluacji uległy tak tradycja, jak i wartości z nią związane. Proces ten postępu-
je, znajdując swe odzwierciedlenie w środkach masowej komunikacji, gdzie 
podmiotowy oraz konstruktywny dialog został zastąpiony syndromem fleszu – 
krótkim, epatującym przekazem informatycznym. Cyberprzestrzeń wyparła do-
tychczasowe sposoby porozumiewania się, w konsekwencji sprowadzając egzy-
stencję ludzką do elektronicznego impulsu na ekranie. W aktywności społecznej 
miejsce sfery moralnej w życiu człowieka (D. Ślęczek – Czakon), zastąpiły idole 
Rynku, Seksu, Kariery, Utylitaryzmu, funkcjonujące pod egidą Internetu. W 
takiej sytuacji godność człowieka jako osoby została zdegradowana, strywiali-
zowana i sprowadzona do kondycji wirtualnej (Internet) oraz cielesno – material-
nej (stosunki społeczne). Następnie praca podejmuje kwestię w jaki sposób tym 
tendencjom, przeciwstawia się nauka społeczna Kościoła. Kościół nie neguje 
nowoczesności, ale pragnie przede wszystkim zachować w niej ważność ludzkiej 
egzystencji, podkreślając jej wymiar eschatologiczny. Ów dialog ze współcze-
snością sięga do owoców Soboru Watykańskiego II, gdzie w Konstytucji zostały 
omówione zadania Kościoła w świecie, zawarte w tematach: sfera osobowa, sfera 
społeczna, aktywność ludzka, i rozwija się w encyklikach oraz adhortacjach Jana 
Pawła II i Benedykta XVI. Poruszone w nich aksjologiczne perspektywy ocalają 
człowieka przed samozniszczeniem tak moralnym/duchowym, jak i ciele-

                                                 
14 K. Demmer, Wprowadzenie do teologii moralnej, Kraków 1996, s.29. 
15 Jan Paweł II, Redemptor hominis,  
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snym/materialnym. Ponadto wskazują na ponadhistoryczne, teologalne elementy 
kultury: prawdę, dobro, jedność, piękno (W. Stróżewski). 

 
Abstract:  
Trivialization of a man in the world of the anti-values and the public 

Church's teachings 
The subject of the article is an attempt to show how in modern world tradi-

tion, as well as values associated with it devaluted. This process progresses find-
ing its reflection in means of the mass communication, where subjective and the 
constructive dialogue was replaced by the syndrome of flash - with short, daz-
zling computer transmission. Cyberspace displaced existing manners of the inter-
communication, in consequence built human existence as an electronic impulse 
on a screen. In the social activity of a man, the place of morality (D. Ślęczek - 
Czakon) take idols of Market, Sex, Career, Utilitarianism which function under 
the aegis of the Internet. In such situation the human dignity as a persons is 
downgraded, trivialised and resolves virtual condition (Internet) and carnal - fi-
nancial (social relations). Next the work takes up an issue of the opposition of the 
Church to these social tendecies .The Church doesn’t negate modernity, but 
mainly keeps the importance of the human existence in it. That dialogue with the 
present reaches the II Vatican Council, where in the Constitution objectives of 
the Church in contemporar y world are discussed, including: personal sphere, 
social sphere, human activity, and is developed in encyclicals and exhortations of 
John Paul II and Benedict XVI. They point more-than-historical, supernatural 
elements of the culture: truth, good, unity, beauty (W. Stróżewski). 
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Uzależnienie XXI wieku – fonoholizm 
 

Wprowadzenie  
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu marzył o Niej każdy. Była wyznacznikiem luksusu 

i zasobności portfela. Była tak duża i ciężka, że nie mieściła się do torebki, mogła 
służyć jako narzędzie do samoobrony. „Cegłę” chciał mieć każdy, choć dla niektó-
rych pozostawała tylko marzeniem. Współcześnie na mały, zgrabny telefon komór-
kowy pozwolić może sobie każdy. Wybór modeli mamy taki, że ogranicza nas jedy-
nie ich cena1. Dziś chyba trudno wyobrazić sobie życie bez telefonu komórowego. 
Początkowo służył tylko do komunikowania się, dziś stał się narzędziem pracy i 
rozrywki. Coraz częściej telefony komórkowe to wielofunkcyjne mikrokomputery 
wyposażone w system operacyjny i dodatkowe akcesoria np. aparat fotograficzny, 
kamerę. Zapewniają również dostęp do internetu, możemy łączyć się z portalami 
społecznościowymi, komunikatorami oraz stronami informacyjnymi i rozrywkowy-
mi. Posiadanie telefonu komórkowego daje poczucie bezpieczeństwa, niezależności i 
wolności. Można mieć go zawsze przy sobie, używać wszędzie i w każdej chwili, co 
sprawia, że jest się zawsze uchwytnym i można się kontaktować za jego pomocą w 
dowolnej chwili2.  

Z telefonów korzystają już wszyscy począwszy od przedszkolaków, którzy idąc 
do szkoły obok książek, zeszytów ćwiczeń czy drugiego śniadania mają telefon ko-
mórkowy aż po seniorów. Nie dziwi fakt ze liczba użytkowników telefonów rośnie z 
roku na rok. Z raportu firmy eMarketer wynika, że do końca 2013 roku liczba użyt-
kowników telefonów komórkowych na świecie przekroczy 4,3 mld. Natomiast do 
2017 roku liczba osób korzystających z komórek ma być ponad 5 mld3. Jak wynika z 
badań Głównego Urzędu Statystycznego liczba osób posiadających telefon mobilny 
w Polsce pod koniec marca 2013 roku wyniosła 54,85 mln. To dwa razy więcej niż 
w 2005 roku. Na każdego Polaka 1,5 komórki4.  

Już od kilku lat naukowcy i lekarze zajmujący się problematyką uzależnień ostrzega-
ją przed zgubnym wpływem telefonów komórkowych. Brak racjonalizmu w posługiwa-
niu się nim może doprowadzić do uzależnienia od telefonu, nazywanym fonoholizmem. 
Fonoholizm jest w Polsce mało znanym pojęciem, które funkcjonuje na gruncie między-

                                                 
1 P. Ufnalewski. Krótka historia telefonu komórkowego. http://doza.o2.pl/?s=4102&t=2937 
2 C. Guerreschi. Nowe uzależnienia. Wyd. Salwador, Kraków 2006 s. 203. 
3 Do 2017 roku liczba użytkowników telefonów komórkowych przekroczy… 5 mld! 

http://www.komputerswiat.pl/nowosci/sprzet/2013/40/do-2017-roku-liczba-
uzytkownikow-telefonow-komorkowych-przekroczy-5-mld!.aspx [7.10.2013].  

4 http://www.polskatimes.pl/artykul/876736,polska-kraj-55-mln-komorek-na-
kazdego-polaka-przypada-dzis-15-telefonu,id,t.html. 
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narodowym jako syndrom uzależnienia od telefonu komórkowego (phone dependence 
syndrome).  

 
1. Historia telefonów komórkowych  
Telefony komórkowe zaczęły być popularne w połowie lat 90. ubiegłego 

wieku, natomiast lawinowy przyrost osób posiadających takie urządzenie przy-
pada na przełom wieków. Olbrzymia konkurencja między operatorami wpłynęła 
na znaczące obniżenie kosztów połączeń telefonicznych i na spadek cen telefonów, 
ale także na zwiększenie zasięgu działania sieci komórkowych. Kolejnym etapem 
rozwoju telefonii komórkowych było wprowadzenie nowych usług. Głównymi ele-
mentami, które wpłynęły na masową popularyzację telefonu komórkowego, była 
niska cena aparatów mających liczne funkcje np. dostęp do internetu, duży kolorowy 
ekran, aparat fotograficzny, odtwarzacz MP3. Kolejnym elementem były niskie 
koszty korzystania z telefonu np.: pakiet SMS-ów za niewielką opłatę, możliwość 
bezpłatnych rozmów, niski abonament, czy też wprowadzenie tzw. prepaid5 (oferta 
na karte), Prepaid polega na tym, że płacimy za usługi zanim zostaną wykonane. 
Innymi słowy musimy pierwsze uzupełnić stan naszego konta u operatora, z którego 
pobierane są opłaty za wykonane połączenia czy wysłane sms itp. Niezbędnym wa-
runkiem korzystania z prepaid było wykupienie startera zawierającego kartę sim z 
numerem telefonu6. To spowodowało, że posiadanie telefonu jest nieuzależnione od 
umów bądź osiągnięcia pełnoletniości. Wszystko to spowodowało, że telefon ko-
mórkowy jest widoczny niemal wszędzie i dostępny dla każdego. Korzystają z niego, 
kilkuletnie dzieci jak i seniorzy. Pierwsza komórka, wyprodukowana przez szwedzką 
firmę Ericsson, ważyła 40 kg i względem przypominała torbę podróżną niż mały 
telefon. Następnie produkowane komórki były już wielkości cegły, z biegiem czasu 
ich rozmiar coraz bardziej zaczął się kurczyć i przypominać pudełko papierosów. W 
1983 roku, po zaprezentowaniu modelu telefonu na rynku zaczął pojawiać się pro-
dukt Motoroli, którego wartość wynosiła ok. 4 tyś. dolarów. Mimo wysokiej ceny 
urządzenie cieszyło się dużym powodzeniem, w latach 1983-1984 zakupiło go 120 
tyś osób na świecie. Na przestrzeni lat powstało wiele firm komórkowych które 
wprowadzały na rynek nowe modele aparatów, które miały one coraz nowsze funk-
cje7. W 1987 roku w samej Szwecji było 20 tyś. użytkowników telefonów. Warto 
podkreślić, że telefony w niczym nie przypominały dzisiejszych komórek. Były du-
że, ciężkie i wymagały bardzo częstego ładowania akumulatorów. Początkowo ko-
rzystali z nich głownie biznesmeni, kierowcy ciężarówek i przedsiębiorcy budowla-
ni8. Pierwsze centrum telefonii komórkowej powstało w Tokio był to rok 1979, a już 
na początku lat 90. centra tego rodzaju istniały na całym świecie. Wraz z ekspansją 
telefonii komórkowej zwiększał się nie tylko popyt ale również rosły oczekiwania 
                                                 

5 S. Kozak. Patologia fonoholizmu: przyczyny, skutki uzależnienia dzieci i młodzieży 
od telefonu komórkowego. Warszawa: Difin 2013 s. 70-71. 

6 http://www.placemniej.pl/komorkowe/oferta-na-karte  
7 S. Kozak. Patologia fonoholizmu s. 75. 
8 Por. tamże s. 75. 
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klientów co do działania i wyglądu telefonów. Postęp technologiczny sprawił, że z 
roku na rok telefon komórkowy był coraz mniejszy, lżejszy i zawierał coraz więcej 
funkcji stawał się swego rodzaju „minicentrum rozrywki i organizerem w jednym”9.  

W naszym kraju telefon komórkowy zaczął funkcjonować w roku 1992. Na-
tomiast w lutym 1991 roku rozstrzygnięto przetarg na budowę sieci komórkowej. 
Wygrały go dwie firmy: Ameritech i France Telecom. Wspólnie z polskim part-
nerem, TP SA, utworzyły w październiku 1991 roku spółkę PTK Center tel Sp. z 
o.o., który został operatorem systemu telefonii komórkowej w Polsce. Spółka ta 
28 grudnia 1991 otrzymała zezwolenie telekomunikacyjne upoważniające do 
zakładania i używania urządzeń sieci radiokomunikacji ruchomej oraz do świad-
czeń za pomocą ich usług10. Oficjalne uruchomienie systemu NMT 450 i miało 
miejsce w Warszawie w czerwcu 1992 roku, natomiast w grudniu tego samego 
roku na terenie np. Krakowa, Łodzi, Szczecina i innych większych miast. W 
bardzo szybkim tempie łączność komórkowa pokryła 65% powierzchni kraju, w 
tym wszystkie duże miasta i tereny wokół dróg i pomiędzy nimi. W maju 1995 
roku liczba abonamentów przekroczyła 50 tysięcy. Procentowy przyrost liczby 
abonamentów od listopada 1994 roku do maja 1995 roku wyniósł w naszym kra-
ju 112% i był najwyższym w Europie Środkowej i Wschodniej11.  

 
2. Nowe uzależnienia 
Postęp technologiczny w wyniku, którego telefon komórkowy stał się po-

wszechnie dostępny, jest również przyczyną pojawienia się nowych form zacho-
wań ludzi oraz nowych sposobów komunikowania się mających wpływ na życie 
społeczne. Niestety, wraz z nimi pojawiły się również nowe uzależnienia12. We-
dług Janiszewskiego jeszcze kilkadziesiąt lat temu uzależnienia były kojarzone 
tylko z oddziaływaniem substancji chemicznych, które powodowały u ludzi stany 
patologiczne (m. in. narkomania, alkoholizm, nikotynizm). W ostatnich dziesię-
cioleciach zaczęto zwracać uwagę na „nowe uzależnienia” (new addictions), 
które są wynikiem rozwoju cywilizacyjnego. Janiszewski podkreśla, że aktualnie 
trwa dyskusja czy nowe uzależniania są podobne jak uzależniania chemiczne 
chorobami i czy należy je leczyć jak alkoholizm czy narkomanie13. Autor zwraca 
uwagę, że kryteria ustalone w X wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób 
(ICD-X), dla stanów psychicznych i fizycznych po zażyciu substancji chemicz-
nych, w dużym stopniu dotyczą także nowych niechemicznych uzależnień14.  

W tym kontekście warto je przypomnieć. Obejmują one: 
- silną potrzebę (przymus) używania różnych substancji,  

                                                 
9 Por. S. Kozak. Patologia fonoholizmu s. 76 
10 http://www.ericsson.poral.net/historia_telefonii_komorkowej.php. 
11Por. Tamże.  
12 J. Pawłowicz. Fonoholizm – problem moralny. „Callectanea theological” 2010/4, s. 163. 
13 W. Janiszewski. Stare i nowe uzależnienia – podobieństwa i różnice. „Problemy 

narkomanii” 1/2009 s. 67.  
14 Tamże.  
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- utratę samokontroli w ich używaniu, trudności przerywania ich używania 
oraz ograniczone możliwości kontrolowania ilości używanego środka,  

- używanie w celu uniknięcia wystąpienia objawów abstynencyjnych;  
- występowanie zespołu absynencyjnego po zaprzestaniu używania tych 

substancji, 
-  wzrost tolerancji – potrzeba zwiększenia ilości w celu uzyskania pożąda-

nego efektu (często są to dawki toksyczne lub śmiertelne),  
- charakterystyczny, indywidualny sposób używania środka, 
- narastająca utrata zainteresowania sytuacjami alternatywnymi wobec 

przyjmowanej substancji oraz używanie substancji pomimo ewidentnych dowo-
dów, że wiąże się to z niebezpiecznymi konsekwencjami, np. szkody dla zdro-
wia, negatywne następstwa społeczne, zagrożenia karą itp.15. 

W związku z pojawianiem się nowych uzależnień podejmuje się próby rede-
finicji uzależnienia. Według Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-
ders – DSM IV 199516 uzależnienie to psychiczny lub fizyczny przymus do wyko-
nywania pewnych czynności lub przyjmowania określonych substancji psychoak-
tywnych w oczekiwaniu na efekty ich działania lub dla uniknięcia przykrych ob-
jawów. Nowe uzależnienia są to natomiast wszelkie uzależnienia, w których sub-
stancje chemiczne nie odgrywają żadnej roli, chociaż zjawiska w mózgu mogą 
przebiegać podobanie. Ich przedmiotem są zachowania lub działania najczęściej 
akceptowane społecznie. Są to czynności w większości wkomponowane w życie 
codzienne, ale w przypadku niektórych mogą przyjmować formy patologiczne i 
powodować groźne skutki zdrowotne i społeczne. Nowe formy uzależnień pojawi-
ły się m.in. dzięki postępowi technologicznemu i charakterowi nowej cywilizacji. 
Zdefiniowanych i opisanych jest już ich kilkadziesiąt i ciągle pojawiają się no-
we17 m.in.: uzależnienie od: internetu i komputera (siecioholizm); telewizji (telo-
holizm, telemania, telepsychopatologia); telefonu komórkowego (fonoholizm, 
nomofobia); hazardu; pracy (pracoholizm); zakupów (zakupoholizm, zakupofo-
bia); seksu (seksoholizm); od solarium (tanoreksja)18.  

Dużą rolę w pojawieniu uzależnień odgrywają czynniki społeczne, kulturowe, 
ekonomiczne oraz obyczajowe, takie jak rasa, pochodzenie społeczne, uwarunkowa-
nia psychologiczne, chęć zmniejszenia odczucia samotności, stres, chęć bycia zro-
zumianym, pragnienie zmniejszenia bólu i cierpienia, chęć poprawy nastroju, pra-
gnienie ucieczki od rzeczywistości19. Problem uzależnienia od telefonu komórkowe-
                                                 

15 Tamże  
16 Cyt, za A. Augustyniak. Uzależnienia komputerowe. Diagnoza, rozpoznanie, tera-

pia. Wyd. Difin S.A., Warszawa 2010 s. 39.  
17 W. Janiszewski. Stare i nowe uzależniana – podobieństwo i różnice s. 74. 
18 Por. E. Krajewska-Kułak, T. Iwański, K. Kowalczuk, E. Rozwadowska, A. Lan-

kau, J. Lewko, C. Łukaszuk, K. Van Damme-Ostapowicz, B. Wieczorek, W. Kułak, E. 
Dębska. Ocena zagrożenia rozwojem uzależnienia od telefonu komórkowego wśród stu-
dentów kierunku fizjoterapia. „Pielęgniarstwo XXI wieku” 2010 32/33 s. 41-47.  

19 Por. tamże.  
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go (fonoholizm) jak każde uzależnienie stwarza poważne problemy dla zdrowa fi-
zycznego i psychicznego. Jacek Pawłowicz w artykule Fonoholizm – problem mo-
ralny podkreśla, że fonoholizm to również problem natury moralnej. Tak jak inne 
uzależnienia zagraża on życiu ludzkiemu i to zarówno samego uzależnionego jak i 
innych członków społeczeństwa, wśród których ten żyje20.  

 
4. Cechy uzależnienia od telefonu komórkowego.  
Stanisław Kozak w książce Patologia fonoholizmu pisze, że „fonoholizm za-

licza się do uzależnienia od popędów i czynności. Działanie jako poddanie się 
człowieka uzależnionego od czynności nałogowej, wokół której koncentruje on 
coraz bardziej swoje myśli i która zajmuje coraz więcej miejsca w jego życiu, do 
tego stopnia, że traci on nad nim kontrolę. W uzależnieniu czynność ta przestaje 
pełnić właściwą sobie funkcję (telefon dla człowieka) i staje się celem samym w 
sobie (człowiek dla telefonu). Człowiek uzależniony psychicznie od określonej 
czynności traci swoją autonomię, niezależność i dystans i nie jest „wolny”. Naj-
bardziej istotnym elementem uzależnień tego typu (poza chemicznymi) jest od-
czuwalny przymus wykonywania czynności nałogowej. Uzależniony mimo ewi-
dentnych szkód będących następstwem nałogu (np. choroby, wysokie rachunki 
telefoniczne) nie jest w stanie z nim zerwać. Przymus ten jest skutkiem postępują-
cego osłabienia woli”21. Warto podkreślić, że fonoholizm to nie tylko problem 
samej osoby uzależnionej, ale także osób, które ją na co dzień otaczają (rodzina, 
przyjaciele, koledzy).  

Pierwszym krajem, w którym zdiagnozowano i mówiono o tym rodzaju uza-
leżnienia były Chiny. Tam też po raz pierwszy podano jego nazwę: mobile phone 
dependence syndrome. Choć w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 
taka jednostka chorobowa jak fonoholizm nie istnieje, to jednak gdyby pokusić 
się w ujęcie jej w diagnostyczne ramy można mówić o zaburzeniu z grupy nawy-
ków i popędów. Charakterystyczne objawy to:22.  

1. Silna potrzeba korzystania z telefonu.  
Osoba uzależniona bardzo często dzwoni do bliskich i znajomych w błahych 

sprawach. Dla takiej osoby nie jest istotna treść rozmowy, ale sam fakt, że ją 
odbywa. Czasami osoba próbuje powstrzymać się od używania telefonu komór-
kowego i czuje wówczas jak bardzo jest to trudne, bądź też przekonuje się, że 
jest to niewykonalne. Pojawia się rozdrażnienie i napięcie w momencie, gdy chce 
ograniczyć lub zaprzestać korzystanie z telefonu. Może mieć ono różną inten-
sywność np. od złego nastroju po ataki paniki. Również mogą występować obja-
wy somatyczne takie jak bóle głowy, trudności z koncentracją uwagi, pobudzenie 
ruchowe, nerwowość, kłopoty ze snem.  

                                                 
20 J. Pawłowicz Fonoholizm – problem moralny s. 1. 
21 S. Kozak. Patologia fonoholzimu s. 78.  
22 Tamże, s. 90. 
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2. Przeznaczenie coraz większej ilości czasu i pieniędzy na korzystanie z te-
lefonu fonoholik nie rozstaje się z telefonem ani na chwile. Telefon ma zawsze 
włączony i zawsze ma go przy sobie. Nerwowo nasłuchuje dźwięków nadcho-
dzących połączeń lub przychodzących wiadomości. Często ma przy sobie zapa-
sowe baterie.  

3. Prowadzenie rozmów i pisane SMS-ów staje się główną czynnością dnia. 
Osobie uzależnionej bardzo trudno znaleźć czas na inne zajęcia, ponieważ więk-
szość wolnych chwil przeznacza na korzystanie z telefonu. Konsekwencją tego 
są kłopoty w nauce, pracy, bardzo trudno takiej osobie znaleźć czas na wykony-
wanie codziennych obowiązków.  

4. Subiektywne poczucie trudności w kontrolowaniu używania telefonu mi-
mo podejmowanych, co jakiś czas prób zaprzestania czy ograniczenia używania 
telefonu, nałogowe zachowania wciąż pojawiają się z tą samą siłą.  

5. Kontynuowanie zachowania mimo szkodliwych następstw ograniczenie 
kontaktów społecznych, zanik zainteresowań, wysoki rachunki telefoniczne, 
kłopoty w pracy czy szkole.  

Natomiast w opinii Guerreschi osoba uzależniona charakteryzuje się następu-
jącymi cechami23: 

• przywiązuje wielką wagę do posiadania telefonu komórkowego, 
• nie odkłada go nawet na chwile, 
• jest dla niej najważniejszym narzędziem codziennych kontaktów z innymi,  
• odczuwa głęboki dyskomfort, kiedy nie ma do dyspozycji naładowanego aparatu, 

przejawiający się m.in. złym nastojem, niepokojem a czasem nawet atakami paniki,  
• używanie telefonu jest w jej przypadku podyktowane nie koniecznością, 

ale czynnikami natury emocjonalnej i społecznej, 
• telefon jest dla nich pośrednikiem w kontaktach z innymi,  
• telefon jest im niezbędny do sprawowania nieustającej kontroli nad obiek-

tem uczuć (chłopak ciągle dzwoni i smsuje do dziewczyny, doznaje ataków zło-
ści i zazdrości, gdy ta nie odpowiada), 

• odczuwa przymus nieustannego kontaktowania się z kimś,  
• jako usprawiedliwienie swojego zachowania podaje wygodę i bezpieczeń-

stwo (np. aby rodzice nie martwili się gdzie jestem), 
• ma silną potrzebę przynależności do grupy i zdobycia uznania (wszyscy 

mają komórki więc i ja też muszę mieć i to jak najlepszą, 
• często cierpi na fobię społeczną lub obawia się samotności przy czym ma-

skuje lęki z tym związane lub zaprzecza ich występowaniu, 
• do rzadkich objawów należą także: smutek, nuda, odmowa podejmowania 

współżycia seksualnego oraz brak apatytu. 
 
 

                                                 
23 C. Guerreschi. Nowe uzależnienia s. 209. 
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4. Rodzaje uzależnień od telefonu komórkowego 
Coraz częściej spotykamy osoby, które nie rozstają się nawet na chwile z te-

lefonem i nigdy go nie wyłączają. Niektóre nasłuchują bez przerwy czy przypad-
kiem ich telefon nie dzwoni albo czy nie nadszedł jakiś SMS. Mają przy sobie 
zawsze zapasową baterię na wypadek, gdyby ta w telefonie się wyczerpała. 
Chwilowe wyłączenie telefonu powoduje wystąpienie objawów, które przypomi-
nają objawy abstynencyjne. Osoby takie są rozdrażnione, czują niepokój, cierpią 
na zaburzenia snu i odżywiania są agresywne. Podobnie jak w każdym uzależ-
nieniu, osoby nim dotknięte nie identyfikują się z tym problemem. Nawet wyso-
kie rachunki telefoniczne nie są dla nich żadnym argumentem24.  

Uzależnieni od SMS-ów. Odczucie przymusu ciągłego otrzymywania i wysyłania 
wiadomości tekstowych. Czasem występuje odcisk na kciuku, a klawisze aparatu 
mocno zużyte. Często osoba uzależniona od SMS-ów korzysta z systemu słowniko-
wego T9. Niektóre osoby dochodzą do takiej perfekcji, że potrafią pisać sms-y z za-
mkniętymi oczami. Nastrój w danym dniu zależy od ilości otrzymanych wiadomości. 
Zdarza się pisania do siebie samych (np. z Internetu) lub do osób znajdujących się w 
pobliżu.  

Uzależnieni od nowych modeli. Osoby takie są uzależnione od nabywania 
coraz to nowszych modeli telefonów komórkowych. Niektórzy wydaja wielkie 
sumy tylko po to by stać się właścicielami najnowszego aparatu wyposażonego 
w konkretne funkcje, z których nie korzystają.  

„Komórkowi ekshibijonali ści” . Przy wyborze telefonu komórkowego oso-
by zwracają uwagę na kolor, stylistykę oraz cenę. Chwalą się aplikacjami, jakie 
posiada ich model. Rozmawiają bardzo głośno przez telefon, a kiedy ktoś dzwo-
ni, nie odbierają natychmiast, chcą, aby wszyscy obecni go usłyszeli.  

Gracze. Telefon komórkowy dla tych osób jest konsolą gier, grają bardzo 
często i tak długo aż pobiją rekord. 

SWT. Tym skrótem określa się osoby, które cierpią na syndrom wyłączone-
go telefonu. Obawiają się one wyłączyć telefon. Czasem noszą przy sobie zapa-
sową baterię, nie wyłączają nie wyciszają telefonu w nocy.  

Syndrom fantomowych wibracji (Human Phontom Vibration Syndrome, 
HPVS). Syndrome ten występuję nie tylko u fonoholików , ale również u osób, 
które używają telefonów komórkowych z umiarem. Naukowcy odkryli, że ludzie 
odczuwają wibracje telefonu komórkowego, choć w danej chwili nie mają go 
przy sobie. Mózg reaguje na bodziec, których w rzeczywistości nie ma. Badacze 
przypuszczają, że to efekt częstego korzystania z komórek i uzależnienia od cią-
głego dostępu do informacji. HPVS tłumaczą również naszą wrodzoną skłonność 
do naśladownictwa – gdy widzimy kogoś, kto gwałtownie odbiera telefon lub 

                                                 
24 B. Woronowicz. Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Wydawnic-

two Edukacyjne PARPAMEDIA 2009 s. 520. 
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odpisuje na SMS-a, odruchowo sprawdzamy nasz telefon czy nie mamy czasem 
SMS albo nieodebranego połączenia25. 

Wśród osób, dla których telefon komórkowy staje się problemem, możemy 
wyszczególnić kilka grup26: 

1.  Osoby młode – ich psychika jest jeszcze nieukształtowana, ławo ulegają 
emocjom, modom czy też wpływom innych. Młodzi ludzie bardzo szybko opa-
nowują nowe urządzenia i interesują się nowinkami technologicznymi, dlatego 
też ta grupa jest najbardziej zagrożona fonoholizmem. Z badań „Młodzież a tele-
fony komórkowe” , które zostały przeprowadzone przez TNS OBOP w 2011 roku 
w ramach kampanii „Uwaga fonoholizm”, wynika, że 56% nastolatków nie wy-
obraża sobie ani jednego dnia bez telefonu komórkowego. Więcej niż, co czwar-
ty pytany wróciłby się po telefon do domu, gdy go zapomniał. Natomiast 28% 
nastolatków stwierdziło, że nie wróciłoby się po telefon do domu, ale czuło by 
niepokój z powodu braku jego. Z badań wynika, że młodzi korzystają z telefonu 
praktycznie wszędzie: na lekcjach, podczas rodzinnego obiadu, w kinie a nawet 
podczas Mszy św. Okazuje się że telefon wykorzystywany jest przez nastolatków 
w bardzo różny sposób prawie 70% stwierdziło, że telefon służy im do dzwonie-
nia wysyłania sms-ów. Ważną funkcją telefonu jest słuchanie muzyki. Każdego 
dnia z tej funkcji korzysta 65% młodzieży. Aż 92% nastolatków stwierdziło, że 
zdarza im się robić przy pomocy telefonu zdjęcia i nagrywać filmy. Natomiast 
30% młodzieży nagrywa filmy i fotografuje za pomocą komórki kilka razy w 
tygodniu. Zdaniem psycholog Anny Niziołek wśród polskiej młodzieży można 
zaobserwować syndrom nadmiernego korzystania z telefonu komórkowego. We-
dług niej główna przyczyna tkwi w tym, że dla współczesnej młodzieży telefon 
komórkowy jest naturalnym elementem rzeczywistości27.  

2.  Mężczyźni w wieku 40-45 Lat prowadzący aktywne życie zawodowe. Te-
lefon służy im przede wszystkim do stałego kontaktu ze światem oraz bliskimi i 
bardzo często staje się jedyną formą28.  

3.  Osoby cierpiące z powodu samotności oraz te które twierdzą, że nie maja 
czasu na kontakty społeczne. Korzystanie z telefonu komórkowego staje się dla 
nich substytutem relacji z innymi ludźmi. Dla takich osób rozmowy są przede 
wszystkim formą niwelowania deficytów w sferze społecznej. Dla osób samot-
nych z powodu niskiej samooceny i niskim poczuciem własnej wartości, telefon 
może stać się dla nich jedynym sposobem na zainteresowanie sobą innych oraz 
utrzymanie relacji. W takim przypadku korzystanie z telefonu bardzo szybko 
może przerodzić się w uzależnienie29. 

                                                 
25 M. Figurska. Haloo tu fonoholik. „Charaktery” Kwiecień 2012 s. 85.  
26 S. Kozak. Patologia fonoholizmu s. 95  
27 Bądźmy w kontakcie. Wywiad z Anną Niziołek, psychologiem o przyczynach i 

konsekwencjach nadmiernego używania od telefonu komórkowego przez młodzież 
http://www.uwagafonoholizm.pl/badzmy_w_kontakcie.html. 

28 S. Kozak. Patologia fonoholizmu s. 95.  
29 Por. tamże.  
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6. Konsekwencje fonohlizmu  
Osoby uzależnione od telefonu coraz bardziej wycofują się z relacji w real-

nym światem, spędzając wiele godzin samotnie. Aby nie czuć się samotnie, przez 
długie godziny rozmawiają przez telefon, esemseują, mailują lub grają w interak-
tywne gry. Przez to mogą zapomnieć jak wygląda prawdziwa rozrywka oraz 
wyrażanie emocji w bezpośrednich relacjach. Osobom uzależnionym trudniej 
nawiązać kontakt z drugim człowiekiem, wolą rozmawiać przez telefon niż się 
spotkać. Nadmierna koncentracja podczas gier czy pisania SMS-ów prowadzi do 
oderwania od rzeczywistości30. Problem uzależnienia od telefonu komórkowego 
jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci i nastolatków, którzy dopiero uczą się 
komunikowania z innymi. Część z nich a szczególnie osoby nieśmiałe i z niską 
samooceną, mogą mieć z powodu telefonu, podobnie jak osoby uzależnione od 
internetowych komunikatorów, problemy z normalnym porozumiewaniem się z 
ludzmi31. Inne możliwe konsekwencje, wspólne dla wszystkich uzależnień beha-
wioralnych to m.in.: zanik zainteresowań, gwałtowne wahania nastoju, zaburze-
nia snu i odżywiania, nadużywanie leków i narkotyków popadnięcie w długi z 
tytułu wysokich rachunków telefonicznych, konflikty w środowisku rodzinnym i 
zawodowym.  

Zauważono, że osoby, które długo prowadzą rozmowę przez telefon komór-
kowy mają bóle głowy i tzw. „rozgrzane ucho”, są zmęczone bądź rozdrażnione. 
W wyniku przeprowadzonych badań zauważono, że jest negatywny efekt radiacji 
z telefonu komórkowego. Uważa się również te telefon komórkowy przyczynia 
się do powstania Alzheimera, powoduje zaburzenie snu, depresję, roznoszenie 
bakterii i zarazków. Naukowcy z izraelskiego Instytutu Nauki Weizmanna udo-
wodnili, że pole elektromagnetyczne wytwarzane przez telefony nie tylko pod-
grzewa komórki mózgu, ale wpływa na ich metabolizm, co przy długotrwałym 
używaniu go może doprowadzić do rozwoju guza mózgu. Dr Vibi Khurana 
twierdzi, że telefon komórkowy jest niebezpieczniejszy od azbestu i papierosów. 
Według niego najbardziej niebezpieczna jest radiacja emitowana przez telefon w 
przypadku małych dzieci. Rozwijający się mózg dziecka jest bardzo podatny na 
uszkodzenia. Również częste noszenie przez mężczyzn telefonu w kieszeni 
spodni w okolicach jąder jest szczególnie niebezpieczne dla dojrzewających 
chłopców. Może przyczynić się do niepłodności32.  

 
Wnioski końcowe 
Z przeprowadzonej analizy wynika, że problem uzależnienia od telefonu 

komórkowego jest problemem rozwojowym, czyli będzie z roku na rok narastał. 
Jest on przedmiotem zainteresowania medycyny, psychologii, psychiatrii, prawa 

                                                 
30 Pawłowicz. Fonoholizm – problem moralny s. 6. 
31 B. Woronowicz. Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Wydawnictwo Eduka-

cyjne PARPAMEDIA 2009 s. 520. 
32 S. Kozak. Patologia fonoholzimu., s. 99-100.  
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i innych nauk. Jak podkreśla Pawłowicz obok problemu fonoholizmu nie mogą 
przechodzić również moraliści. Uzależnienie od telefonu jest problemem natury 
moralnej, ponieważ wszystko, co dotyczy człowieka, jego wolności i dobra jest 
przedmiotem szczególnej troski i badań ze strony teologii moralnej. Wszędzie 
tam gdzie jest zagrożona ludzka wolność musi być słyszany głos Kościoła, który 
ma za cel czynienie człowieka wolnym. Należy również pamiętać, że każde uza-
leżnienie zniewala człowieka i fałszuje jego obraz. Człowiek uzależniony w 
pierwszej kolejności powinien stanąć w prawdzie przed samym sobą i uświado-
mić sobie ze jest zniewolony i potrzebuje pomocy.  

 
Streszczenie 
Dziś trudno wyobrazić sobie życie bez telefonu komórkowego. Początkowo 

służył on tylko do komunikowania, dziś stał się narzędziem pracy i rozrywki. Z 
telefonu korzysta już każdy począwszy od przedszkolaków, którzy idąc do szko-
ły obok książek, czy drugiego śniadania mają właśnie telefon komórkowy aż po 
seniorów. Z roku na rok przybywa liczba użytkowników. Już od kilku lat na-
ukowcy i lekarze zajmujący się problematyką podkreślają, że brak racjonalizmu 
w posługiwaniu się nim może doprowadzić do uzależnienia od telefonu, nazywa-
nym fonoholizmem. Problem uzależnienia od telefonu komórkowego jest pro-
blemem rozwojowym, czyli będzie z roku na rok narastał. Warto jednak podkre-
ślić, że fonoholizm jest w Polsce mało znanym pojęciem, które funkcjonuje na 
gruncie międzynarodowym jako syndrom uzależnienia od telefonu komórkowe-
go (phone dependence syndrome). Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie 
definicji fonoholizmu; opis charakterystycznych cech uzależnienia; przedstawie-
nie rodzajów uzależnia; ukazanie konsekwencji fonoholizmu.  

 
Abstract 
Addiction of the twenty-first century – phonoholism 
Today it is hard to imagine life without a mobile phone. It was initially used 

only for communication purposes, currently it has become a tool for work and 
entertainment. Mobiles are used by everybod, starting with kindergarten and 
school children who keep a mobile next to school books and packed lunch, and 
finishing with elderly people. Year after year the number of mobile phones users 
is growing. For several years now, scientists and physicians dealing with this 
issues stress that using them in an irrational way may lead to an addiction to the 
phone, which is called phonoholism. The problem of mobile phone addiction is a 
developmental problem, which means that it will be growing year by year. It 
should be noted, however, that in Poland phonoholism is not a widely-known 
concept, whereas it is known internationally as a phone dependence syndrome. 
The purpose of this article is to explain the definition of phonoholism; describe 
characteristic features of this dependency; present types of addiction; show the 
consequences of phonoholism. 
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„Praca wyróżnia człowieka wśród reszty stworzeń - tylko człowiek jest do niej 

zdolny i tylko człowiek ją wykonuje,  
wypełniając równocześnie pracą swoje bytowanie na ziemi.” 

Jan Paweł II 
 

Pracoholizm - rzeczywisty problem zakorzeniony w kulturze 
 

1. Rodzinny system wartości 
Sens ludzkiego życia określają wartości1. Hierarchia wartości przyjęta przez 

młodego człowieka ma wpływ na każdy kolejny etap jego życia oraz na prawi-
dłowe funkcjonowanie w danym społeczeństwie, dodatkowym czynnikiem wa-
runkującym prawidłowość przyjmowania i pełnienia ról społecznych jest zgod-
ność systemu wartości przyjętego przez jednostkę z systemem aksjo-
normatywnym danego społeczeństwa. Ten bardzo ważny etap życia młodego 
człowieka rozpoczyna się w domu rodzinnym, gdzie dziecko zapoznaje się z 
systemem wartości rodziców, a zgodnie z badaniami Michała Grygielskiego2 
dziecko podziela światopogląd matki.  

Według Augusta Comte „rodzina jest najmniejszą grupą społeczną, na której 
opiera się całe społeczeństwo”3. W podobny sposób postrzegał rodzinę francuski 
organizator badań społecznych, Ferdynand Le Play, „uznał za podstawowy fakt 
w strukturze społeczeństwa właśnie rodzinę. W niej bowiem, jak w soczewce 
skupiają się procesy i zjawiska życia społecznego”4. Ta najmniejsza komórka 
społeczna oddziałuje na dziecko od chwili urodzenia i stymuluje jego rozwój we 
wszystkich sferach osobowości. Tak więc rodzina to „podstawowa grupa spo-
łeczna złożona z rodziców i ich dzieci, którą cechuje: więź formalna, wspólnota 
materialna i mieszkaniowa, oraz określony zespół funkcji”5. W domu rodzinnym 
dziecko zdobywa pierwsze doświadczenia związane z otaczającym go światem, 
poznaje normy i wzory zachowań, uczy się reakcji emocjonalnych w różnych 
sytuacjach, także trudnych i stwarzających poczucie zagrożenia. Niekorzystne 
doświadczenia dziecka mogą wzbudzać w nim reakcje lękowe, stąd rolą opieku-
nów jest ukształtowanie właściwych wzorów działania, aby minimalizować po-

                                                 
1 E. Marynowicz–Hetka., Pedagogika Społeczna. Podręcznik Akademicki, t. 1, War-

szawa 2009, s. 449. 
2 M. Grygielski., Style komunikacji rodzicielskiej a identyfikacja dzieci z rodzicami, 

Lublin 1999, s. 130-131. 
3 T. Pilch, I. Lepalczyk, Pedagogika społeczna, Warszawa 1995, s.137.  
4 B. Suchodolski (red.), Pedagogika. Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli, 

Warszawa 1970, s.178.  
5 W. Szewczuk, Słownik psychologiczny, Warszawa 1979, s. 251.  
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jawiające się negatywne emocje. Zjawisko pracy dotyczy człowieka w jego uwa-
runkowaniu osobowym odzwierciedlając charakterystyczną strukturę bytu jed-
nostki jako osoby. Pracę możemy określić jako uwarunkowaną, ukierunkowaną 
społecznie realizację – aktualizację osobowych zasobów ludzkich tj. potencjału 
rozumowego, zależnego od woli oraz twórczego6. Tak więc praca prowadzi do 
wzrostu doskonałości osobowej7, będącej doskonałością działania, uczestnictwa i 
bycia, gdyż osoba realizująca się przez pracę, w niej przejawia osobowość przez 
nią się dopełnia i doskonali8. Zaangażowanie w pracę jest utożsamiane ze zdro-
wym i pozytywnie postrzeganym przez społeczeństwo stylem życia9. Po prze-
mianach polityczno-ekonomicznych w Polsce z końca XX wieku wizerunek oso-
by aktywnej zawodowo zyskał na wartości, gdyż człowiek „zapracowany” po-
strzegany jest jako fachowiec, autorytet w danej dziedzinie. Spowodowane może 
być to trudnościami na rynku pracy. Pracodawcy obecnie mają możliwość wybo-
ru pracownika spośród dużej ilości chętnych, a zaangażowanie i chęć poświęce-
nia pracy każdej chwili jest bardzo istotnym argumentem przemawiającym na 
korzyść. W konsekwencji wszechobecnego konsumpcjonizmu, zaangażowania w 
wykonywane czynności zawodowe oraz systemów motywacyjnych przedsię-
biorstw praca coraz częściej stoi na czele w systemie wartości. Dlatego też rodzi-
na stawiana jest na drugim trzecim miejscu. Młodzi ludzie10 na początku własnej 
drogi zawodowej wypowiadają się z dużym naciskiem na dobra materialne „naj-
pierw się dorobię, a potem pomyślę o założeniu rodziny”11, co stoi w opozycji do 
wartości wpajanych przez chrześcijańską naukę kościoła katolickiego, a zbytnie 
zaabsorbowanie pracą prowadzi do powstania konfliktów w relacjach rodzinnych 
w konsekwencji do rozluźnienia spójności partnerskiej12.  

Rodzice chętnie pomagają dzieciom, dziadkowie często pomagają wnukom, 
ale dzieci i wnuki niekoniecznie lub rzadko pomagają starszym członkom swojej 
rodziny. Oznacza to, że młodsi udzielają pomocy mniej i w mniejszym wymiarze 
czasowym w porównaniu z rodzicami i dziadkami13, ale mimo tego możemy 
mówić o solidarności międzypokoleniowej. Solidarność międzypokoleniowa jest 

                                                 
6 M. A. Krąpiec., O ludzką politykę, Katowice 1983, s. 167. 
7 J. Majka., Katolicka nauka społeczna. Studium historyczno-doktrynalne., Rzym – 

Lublin 1987, s. 235; http://www.kns.gower.pl/kns/kns.pdf 
8 Jan Paweł II, Encyklika o pracy ludzkiej. Laborem exercens, Poznań 1981, s. 22. 
9 B. T. Woronowicz., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia., Warszawa 

2009, s. 509. 
10 Badania „Rodzina, gdzie i kiedy” - prowadzone w latach 2011-2012 na grupie 10 

osób w wieku 25-30 lat wywiady częściowo ustrukturyzowane. 
11 G/1007/2012 – wywiad z mężczyzną pracującym poza granicami naszego kraju w 

monogamicznym związku nieformalnym od 10 lat. 
12 B. Dudek., Pracoholizm – szkodliwy skutek nadmiernego zaangażowania w pracę, 

[w:] Medycyna Pracy 2008 nr 3, Łódź 2008, s. 253. 
13 T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie., Warszawa 

2010, s. 253. 
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wzajemną życzliwością i gotowością do niesienia różnorakiej pomocy w rodzi-
nie14. Wyróżnić można sześć wymiarów tego pojęcia: solidarność emocjonalną, 
asocjacyjną, aksjologiczną, normatywną, funkcjonalną i strukturalną15. Transfer 
międzygeneracyjny to przekaz dowolnych środków czy zasobów między pokole-
niami. Tak więc dotyczy wsparcia społecznego, środków finansowych oraz prze-
kazu systemu wartości16. 

 
2. Społeczny system normatywny społeczeństw arabskich 
W kulturze arabskiej, pojmowanej jako system wartości, norm i ideałów, na-

leżącej do grupy kultur orientalnych, które generalnie pogardzają pracą fizyczną i 
nie mają również wysoko rozwiniętej potrzeby innych rodzajów pracy17. System 
aksjo-normatywny danego społeczeństwa stanowi istotny element wyznaczający 
podejście do pracy w ogóle, w taki sposób patronuje ona lenistwu w opozycji do 
cechy zasadniczej kultury zachodniej, którą jest dobrowolność pracy18. Bardzo 
ważnym elementem systemu aksjonormatywnego danego społeczeństwa jest 
religia, która w kulturze arabskiej posiada dominującą rolę oraz jej szczególne 
znaczenie dla wszystkich dziedzin kultury rozwijanych przez muzułmanów. 
Przesłanie religijne zawarte w Koranie odegrało, na przestrzeni wieków, rolę 
podstawowego czynnika wyznaczającego moralne oblicze duchowości islam-
skiej. Koran zawierający wizję Boga, świata i człowieka, kształtujący w ten sposób 
kodeks prawny i społeczno-obyczajowy stanowi również podstawowe źródło zrozu-
mienia znaczenia pracy ludzkiej w kulturze krajów arabskich19. Należy pamiętać, że 
społeczeństwa arabskie oparte są nadal na systemie klasowym, a przejście z klasy niż-
szej do wyższej jest bardzo utrudnione, gdyż społeczeństwa arabskie nadal polegają na 
„paternalistycznym kontrakcie społecznym”20. Z wizją pracy właściwą dla cywilizacji 
arabskiej kultura Zachodu zetknęła się zarówno na gruncie dróg wojennych (krucjaty 
w latach 1095 - 1291, panowanie Arabów w Hiszpanii21, w południowej Francji oraz 

                                                 
14 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s.94-95. 
15 J. B. Mabry, R. Giarrusso, V. L. Bengtson, Generations the Life Course and Fam-

ily Change [w:] J. Scott, J. Treas, M. Richards (red.), The Blackwell Companion to the 
Sociology of Families, Oxford 2007, s. 94-95. 

16 T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie., Warszawa 
2010, s. 257. 

17 F. Koneczny., Obronić cywilizację łacińską, Lublin 2002,s. 57-59. 
18 Ibidem, s. 60. 
19 M. J. Gondek., Rozumienie pracy w cywilizacji arabskiej, Człowiek w Kulturze 

2005 nr 17, s.105. 
20 N. Raphaeli., Raport o stanie wiedzy w krajach arabskich, tłum. M. Koraszewska, 

s. 10; http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,7092 
21 Arabowie najechali Hiszpanię w 711 roku prowadzeni przez Tariq ibn Ziyad. Sie-

dem tysięcy Arabów na Gibraltarze (Jabal Tariz w języku arabskim, co oznacza Góra 
Tarika) szybko pokonało chrześcijańskiego króla Wizygotów, Roderyka. Po zaledwie 
siedmiu latach, Arabowie (lub Maurowie, jak ich nazywano w Hiszpanii), kontrolowali 
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na Sycylii, jak również klęska Wielkiej Porty Ottomańskiej pod Wiedniem)22, jak 
również na obszarze pracy intelektualnej, gdy przede wszystkim na kanwie podbo-
jów, dokonując asymilacji filozofii greckiej, a także wiedzy perskiej i hinduskiej, 
wypełnia rolę przekaziciela dla rozwijającej się cywilizacji łacińskiej23. Cywilizacja 
arabska należy do grupy cywilizacji orientalnych, które generalnie pogardzają pracą 
fizyczną i nie mają również wysoko rozwiniętej potrzeby innych rodzajów pracy24. 
Stosunek danego społeczeństwa do pracy fizycznej stanowi istotny element wyzna-
czający podejście do pracy w ogóle. Tak więc cywilizacje Wschodu patronują leni-
stwu w opozycji do cechy zasadniczej cywilizacji Zachodu, którą jest dobrowolność 
pracy25. Należy podkreślić dominującą rolę religii na gruncie cywilizacji arabskiej 
oraz jej szczególne znaczenie dla wszystkich dziedzin kultury rozwijanych przez 
muzułmanów. Przesłanie religijne zawarte w Koranie odegrało rolę podstawowego 
czynnika wyznaczając moralne oblicze duchowości islamskiej. Stąd Koran zawiera-
jący wizję Boga, świata i człowieka, kształtujący w ten sposób kodeks prawny i spo-
łeczno-obyczajowy stanowi również podstawowe źródło zrozumienia znaczenia 
pracy ludzkiej w cywilizacji arabskiej26.  

Kolejnych źródeł należy dopatrywać się jeszcze w przedislamskich uwarun-
kowaniach cywilizacyjnych, wyznaczonych poglądami i obyczajami świata staro 
arabskiego. Ważnymi czynnikami dla zrozumienia znaczenia pracy w cywilizacji 
arabskiej będą konsekwencje funkcjonowania dla obszaru moralności dwóch 
pojęć przeznaczenia i wszechmocy boskiej. Przeznaczenie rozumiano jako bez-
osobową siłę obejmującą każdego człowieka. Koczowników pustyni i stepów 
charakteryzował specyficzny fatalizm, melancholia i pesymizm, mający swe 
głębokie podłoże w tym, że nie wierzono w nieśmiertelność duszy. Pesymizm 
przejawiał się długotrwałych okresach bierności i cierpliwego oczekiwania co 
przyniesie los. Pasywność nie dotyczyła jednak działań wojennych, gdyż mę-
stwo, honor, braterstwo i solidarność plemienna były w społeczności wojowni-
ków beduińskich27 cenione jako podstawowe cnoty. Czas pokoju był natomiast 
był czasem zwyczajowej gościnności pozwalającej pochwalić się zdobytymi 
bogactwami. Środki do życia zdobywano wówczas w drodze międzyszczepo-

                                                                                                                         
niemal całą Hiszpanię i Portugalię. Hitti P., Dzieje Arabów, Warszawa 1969. Hourani A., 
Historia Arabów, Gdańsk 1995. 

22 Bitwa pod Wiedniem była punktem zwrotnym w rywalizacji państw chrześcijań-
skich z Portą Ottomańską. W latach 1669-1681 Turcja prowadziła bardzo aktywną poli-
tykę zaborczą – zajęła najpierw Kretę, potem Podole i Prawobrzeżną Ukrainę, a zdobycie 
Wiednia miało być kolejnym etapem ekspansji na świat chrześcijański. Po klęsce 12 
września 1683 roku Turcja nie stanowiła już żadnego istotnego zagrożenia dla państw w 
tej części kontynentu. Sikora R., Husaria pod Wiedniem, Warszawa 2012. 

23 M. J. Gondek., jw. s. 102. 
24 F. Koneczny ., Obronić cywilizację łacińską, Lublin 2002,s. 57-59. 
25 Ibidem, s. 60. 
26 M. J. Gondek., Rozumienie …, s.105. 
27 D. L. Smith, Natura ludzka i przyczyny wojen, Warszawa 2011, s. 84. 
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wych międzyklanowych walk wypraw zaczepnych. Oczywiście Beduini zajmo-
wali się pewnymi pracami, tymi które były konieczne do utrzymania. Znani byli 
jako hodowcy zwierząt. Zrozumiałe jest więc negowanie pracy jako drogi pro-
wadzącej do zdobywania środków do życia28. Islam przejął z beduińskich trady-
cji staro arabskich pojęcie: przeznaczenia nadając mu nowy wymiar. Skłonność 
ku wierze w przeznaczenie zdaje się leżeć na dnie duszy człowieka Wschodu. 
Dlatego też Bóg był od początku pojmowany jako absolutny władca przez szero-
kie warstwy ludowe, a nieograniczona wola Boga jest źródłem pojęć dobra i zła, 
natomiast wola ludzka jest nieodwołalnie we wszystkim podporządkowana29. 
Zgodnie z wiarą islamu zbawienia dostąpią tylko te osoby, które Bóg przeznaczy 
do zbawienia, a potępieni tych, których przeznaczy do potępienia, czyli przedis-
lamska wiara w przeznaczenie przeformułowana w islamie, w pewien sposób 
zdecydowała o charakterystycznej pasywności społeczeństwa arabskiego30. Tak 
więc działanie człowieka związane z pracą nie znalazło się w obszarze zaintere-
sowań moralności. Nie nastąpiło tu scentralizowanie rozwoju osobowego i spo-
łecznego wokół pracy człowieka, tak charakterystyczne dla cywilizacji łacińskiej, 
co dopełnia wizja pracy przedstawiona w świętej księdze islamu31. Brak jest tu 
bezpośredniego nakazu pracy.  

Ponadto wśród wielu imion Allaha nie pojawia się w Koranie imię „pracują-
cy”32. Z jednej strony praca ma charakter pokutny będąc karą za grzechy czyli 
wiąże się z cierpieniem, a nagrodą za ten trud będzie wieczność w raju. Dlatego 
też można mówić o zewnętrznym przymusie pracy. Z drugiej zaś strony praca 
pozwala utrzymać rodzinę, jednakże osoby wysoko uposażone nie muszą praco-
wać. Praca nie jest cnotą ani warunkiem do osiągnięcia zbawienia33, gdyż wiąże 
się ono z niczym nie zakłóconą wieczną bezczynnością, spoczynkiem, spokojem, 
zupełnym ustaniem trudu. Natomiast raj jest miejscem, w którym każdy umysł 
ludzki doznaje najgłębszej rozkoszy, a ukojony człowiek nie musi podejmować 
żadnego wysiłku. Wieczna szczęśliwość jest zatem rozkoszą braku działania i 
bezczynności stojąc w opozycji do trudu pracy. Kolejnym czynnikiem wpływają-
cym na rozumienie pracy w cywilizacji arabskiej jest funkcjonująca tu koncepcja 
prawa. Zasady moralne muzułmanina wyznaczone są prawem Allaha, a zasadni-

                                                 
28 M. J. Gondek., jw. s. 104. 
29 T. Kowalski., Na szlakach islamu. Szkice z historii kultury ludów muzułmańskich, 

Kraków 1935, s. 96. 
30 J. Danecki., Kalam, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, (red.) Maryniarczyk 

A., t. V, Lublin 2004, s. 431; http://apologetyka.com/swiatopoglad/ateizm/bog/kalam 
(dostęp: 19.02.2013 r.). 

31 B. Lapis., Die Anschauungen über die Arbeit im Koran, Zeitschrift für Religiones 
und Geistesgeschichte 1973 nr 25, Zeszyt 2, s. 97-111. 

32 W literaturze polskiej systematyczne opracowanie 99 imion Boga podaje J. No-
sowski, Teologia Koranu, Warszawa 1970, s. 9–105. 

33 B. Lapis., jw. s. 101-118.  
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czym celem życia jest służba Bogu34. Praca nie stanowi podstawowego zadania 
człowieka w życiu doczesnym. Pole aktywności przeznaczonej na pracę zajmuje 
sfera wyznaczona przez świętą wojnę, czyli wysiłek na rzecz rozpowszechniania 
wiary w Allaha. Praca, praktyka kształtuje i dopełnia ten wysiłek dzięki praktyce 
moralnego życia normowanego prawem boskim35. 

 
3. Hierarchizacja pracy w kulturze wschodu 
Ambitnymi rywalami Zachodu stały się cywilizacje azjatyckie oraz cywiliza-

cja arabska. Ekonomiczny rozwój Azji Wschodniej to jedno z najważniejszych 
wydarzeń na świecie w drugiej połowie XX wieku. Gwałtownemu rozwojowi 
gospodarczemu uległa najpierw Japonia następnie Hongkong, Tajwan, Korea 
południowa i Singapur potem Chiny, Malezja, Tajlandia oraz Indonezja, a obec-
nie Filipiny Indie i Wietnam. Zmieniło to panujący układ sił między Azją a Za-
chodem w szczególności między Azją a USA. Azjaci stają się coraz bardziej 
pewni siebie, a bogactwo i władza to dowód cnót, wyraz moralnej i kulturalnej 
wyższości. Zaczęli coraz częściej podkreślać odrębność swej kultury i wyższość 
swojego systemu wartości i stylu życia w porównaniu z zachodnim36.  

W latach 80. XX stulecia władze chińskie zaczęły propagować konfucja-
nizm, a przywódcy Chińskiej Partii Narodowej głosili, że jest to główny nurt 
chińskiej kultury37. Cechy kultury konfucjańskiej to porządek, dyscyplina, odpo-
wiedzialność za rodzinę, ciężka praca, kolektywizm i umiar. Natomiast przeci-
wieństwem ich są antywartości zachodu czyli folgowanie zachciankom, lenistwo, 
indywidualizm, przestępczość, niski poziom edukacji, brak szacunku dla autory-
tetów i rzekomo „umysłowe skostnienie”38. Podstawową kulturową różnicę mię-
dzy cywilizacją dalekowschodnią a zachodnią stanowi etos konfucjański39. Pod-
kreśla on takie wartości jak autorytet, hierarchia, podrzędność praw i interesów 
jednostki, znaczenie consensusu, unikanie konfrontacji oraz nadrzędność pań-
stwa nad społeczeństwem, a społeczeństwa nad jednostką. Azjaci postrzegają 
ewolucję swoich krajów w skali wieków, tysiącleci i przyznają priorytet maksy-
malizowaniu celów długofalowych. 

 
 
 

                                                 
34 R. Scruton., Zachód i cała reszta. Globalizacja a zagrożenie terrorystyczne, Po-

znań 2003, s. 93. 
35 M. C. Hernandez., Islamu filozofia, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Ma-

ryniarczyk A. (red.), t. V, Lublin 2004, s. 398; Gondek M. J., Rozumienie …, s. 101-118. 
36 S. Huntington., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 

2003, s.161-163. 
37 Ibidem, s.166. 
38 A. Skorupka., Cywilizacje czy cywilizacja Dalekiego Wschodu?, Szkice Humani-

styczne, t. X, nr 2-3, Olsztyn 2010, s. 37. 
39 S. Huntington., jw. s. 386. 
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4. Wartościowanie człowieka przez pryzmat pracy w kulturze Japonii  
Na początku XXI stulecia Japończycy mają podstawy, by twierdzić, że wy-

korzystali wszystkie szanse, aby stworzyć u siebie niezwykłą kulturę gospodar-
czą i przemysłową. Do japońskiego cudu gospodarczego przyczynił się też spe-
cyficzny system korporacji przemysłowych kaisha40, w którym ogromną rolę 
odgrywają: mechanizacja i automatyzacja produkcji, nowoczesne naukowe bada-
nia rynku, a głównie umiejętne kierowanie i zarządzanie ludźmi. Japończycy 
wypracowali skuteczny mechanizm wiązania pracowników z miejscem pracy, 
obejmujący gwarancje dożywotniego zatrudnienia i precyzyjne kryteria awansu i 
nagradzania, oparte na starszeństwie i poziomie wyszkolenia. Dożywotnie za-
trudnienie pracowników było do pewnego momentu tradycyjnym i powszechnie 
obowiązującym sposobem organizacji japońskich przedsiębiorstw41. Pracownik 
obdarzany zaufaniem i zatrudniany na czas nieokreślony – co oznaczało związa-
nie z firmą aż do momentu przejścia na emeryturę – jest tym, w którego warto 
inwestować. W przypadku pracownika, który jest na stałe związany z firmą, 
szkolenia, treningi i podnoszenie kwalifikacji są bardziej opłacalne dla przedsię-
biorstwa. Także pracownikowi bardziej opłaca się pozostać związanym z firmą 
na długi czas, gdyż zarobki w japońskim przedsiębiorstwie wzrastają wraz ze 
stażem, co znacząco wpływa też na pozycję rodziny pracownika. Należy jedno-
cześnie podkreślić, że umowa o pracę nie jest w tym wypadku wcale konieczna. 
Relacja pracodawca – pracownik opiera się bowiem na tradycyjnym, nieformal-
nym zobowiązaniu, które dla obydwu stron jest oczywiste i wiążące, choć ela-
styczne i zmienne w czasie. Taki jest japoński stosunek do prawa, którego czę-
ścią są pisemne umowy i zobowiązania. Japońskie traktaty, inaczej niż europej-
skie, mogą być swobodnie negocjowane w czasie trwania, przy dążeniu do kom-
promisu przez obydwie strony wchodzące w relację. Zmienność jest tym, co w 
oczach Japończyków charakteryzuje całość rzeczywistości. Taoistyczny symbol 
yin-yang, gdzie to, co ciemne, płynnie przechodzi w to, co jasne, sugerujący, że 
dobro może stać się złem, a bierność przepływa w aktywność w zależności od 
zmieniających się okoliczności, jest tym, co w doskonały sposób opisuje japoński 
stosunek do rzeczywistości. W przypadku umowy zmienność w czasie jest dla 
Japończyków czymś naturalnym. Sama umowa nie jest jednak konieczna, gdyż 
prawo nie jest uznawane za sankcję potrzebną w przypadku kultur wstydu, wśród 
których sytuuje się również Japonia. Honor i moralność są tam najważniejszym 
źródłem etyki i zasad postępowania. Wstyd, utrata twarzy i wina, której nie da się 
zmazać, odróżniają kultury wstydu od kultur winy, które dają swoim członkom 
możliwość oczyszczenia, a dzięki pokucie – możliwość przywrócenia spokoju 
sumienia42.  
                                                 

40 K. Klimek., Życie to kaisha. Specyficzne rozumienie japońskiej przedsiębiorczo-
ści, www.p-e.up.krakow.pl/pdf/pe5/klimek5.pdf (dostęp 12.02.2013), s. 165. 

41 J. Fronczak (red.), Encyklopedia Historii Świata dla całej rodziny, Warszawa 
2001, s. 246. 

42 K. Klimek., jw. s. 166. 
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Badania na temat długiego czasu pracy i zdrowia pracowników podjęto pod 
wpływem wspomnianej obserwacji dotyczącej zjawiska „społeczeństwa pracują-
cego przez 24 godziny na dobę”. Alarmującym przykładem negatywnego wpły-
wu długiego czasu pracy i przeciążenia pracą były przypadki samobójstw karo-
zanotowane w latach 1991-1996 w Japonii wśród przepracowanych Japończy-
ków, a także zjawisko karoshi polegające na nagłym, ostrym zawale serca, znane 
jako „śmierć z przepracowania”. Ofiarami karoshi były 203 osoby pracujące 
dłużej niż 60 godzin tygodniowo, które wykorzystywały jedynie połowę usta-
wowego czasu urlopowego w latach poprzedzających atak serca43. Zjawisko 
śmierci osób przepracowanych zwane karoshi wywołało żywe zainteresowanie 
problemem nadmiernego obciążenia pracą z punktu widzenia problemów z ukła-
dem krążenia. Szczególnie znaczące były długoterminowe badania pokazujące 
wpływ długiego czasu pracy na pojawianie się tych problemów. I tak, japońscy 
badacze44 ujawnili, że praca po 10 godzin dziennie przez 3 lata istotnie zwiększa 
ryzyko wystąpienia nadciśnienia, a nawet, że wraz ze wzrostem liczby godzin 
pracy w ciągu tego okresu zwiększa się znacząco ryzyko zachorowania na zawał 
serca. Wykazali, że długi czas pracy jest istotnym czynnikiem ryzyka podwyż-
szonego ciśnienia krwi oraz rytmu serca.  

 
5. Funkcje pracy  
Praca jest rodzajem czynności celowych, które towarzyszą człowiekowi od 

początków cywilizacji, a podczas tego procesu wykonywanie pracy ulegało i 
nadal ulega nieustannym zmianom i nastąpiło różnicowanie społeczeństw ze 
względu na posiadanie dóbr majątkowych45.  

Praca pełni różne funkcje o charakterze podmiotowym, przedmiotowym i społecz-
nym. Podmiotowa funkcja pracy odnosi się do skutków dotyczących sfery osoby pracu-
jącej tj. zaspokajania potrzeb jednostki, kształtowania nawyku pracy, nauki zawodu, 
rozwoju umiejętności w procesie wykonywania pracy, rozwoju poczucia odpowiedzial-
ności, kształtowania postaw, rozwoju sprawności fizycznej, psychicznej jak również 
szeroko pojętej samorealizacji46. Przedmiotowa funkcja pracy związana jest z jej skut-
kami dotyczącymi sfery zewnętrznej leżącej poza jednostką, a jednocześnie jest wyrazem 

                                                 
43 T. Uehata., Long working hours and occupational stress-related cardiovascular attacks 

among middle-aged workers in Japan, Journal of Human Ecology, 1991 nr 20, s. 147-153. 
44 S. Sokejima., S. Kagamimori., Working hours as a risk factor for acute myocardial in-

farction in Japan: case-control study, British Medical Journal, 1998 nr 317, s. 775-780; T. Ha-
yashi., Y. Kobayasi., K. Yamaoka , F. Yano., Effects of overtime work on 24-hour ambulatory 
blood pres-sure, Journal of Occupational Environmental Medicine, 1996 nr 38, s. 1007-1011; T. 
Sasaki., K. Iwasaki., T. Oka., N. Hisanaga., T. Ueda., Y. Takada i in., Effects of working hours 
on cardiovascular – autonomic nervous functions in engineers in an electronic manufacturing 
company, Industrial Health, 1999 nr 37, s. 55-61.  

45 B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii., Warszawa 2003, s. 277-293. 
46 M. Kalinowski., I. Czuma., M. Kuć., A. Kulik., Praca, Lublin 2005, s.10 - 26. 
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poszukiwania i tworzenia nowych form rzeczywistości47 tj. podporządkowanie sił przy-
rody, tworzenie cywilizacji i dóbr kultury oraz poprawa warunków ekonomicznych ro-
dziny i ogółu społeczeństwa. Człowiek z racji wykonywanej pracy tworzy ważne środo-
wisko społeczne. Funkcjonowanie wśród ludzi ma istotny wpływ na sposób myślenia, 
procesy postrzegania i pamięci, procesy spostrzegania i pamięci, procesy motywacyjne 
oraz sposób wypełniania ról społecznych. Uwzględniając historyczny rozwój społeczno-
ści ludzkich, można stwierdzić, że praca odgrywa istotną rolę w tworzeniu więzi między-
ludzkich48.  

 
Podsumowanie  
Praca w społeczeństwach zachodnich oraz europejskich jest wartością stawianą 

wysoko w hierarchii ważności. Pracę zawodową coraz więcej osób pracą wypełnia swoje 
ziemskie życie, a praca ma wartość większą niż kapitał49. Kulturowo uwarunkowane 
przywiązanie do pracy, jakie można obserwować w Japonii, sugeruje, że nie zawsze 
postęp techniczny jest wykorzystywany zgodnie z założeniem ułatwienia jednostce 
pracy, a zbyt silna identyfikacja z miejscem pracy i pracodawcą staje się czynnikiem 
silnie deformującym funkcjonowanie człowieka w sferach poza zawodowych. 
Determinizm pracy jest uwarunkowany czynnikami zewnętrznymi utrwalonymi w 
kulturze oraz przekazany w transmisji międzypokoleniowej. Przemiany w obrębie 
rozwoju gospodarczego i organizacji pracy powinny mieć na uwadze złagodzenie 
rażącego dystansu między elitarną grupą osób zamożnych a dużymi grupami 
społecznymi żyjącymi w ubóstwie. Propozycje w zakresie redukowania patologicznych 
zjawisk związanych z procesem pracy powinny mieć charakter systemowy, gdzie 
człowiek będzie podstawowym punktem odniesienia ze względu na indywidualne 
potrzeby, możliwości i ograniczenia50. 

 
Streszczenie  
Celem poniższego tekstu jest przybliżenie podstaw pracoholizmu czyli pojęcia 

„pracy” w perspektywie różnic kulturowych: począwszy od dalekowschodniej, a skoń-
czywszy na uwarunkowanej konsumpcyjnie cywilizacji zachodniej. Autorka zwróciła 
uwagę na odmienność pojmowania terminu „praca” oraz jego zależność od wielu ele-
mentów rzeczywistości ludzkiej w różnych kręgach kulturowych. Podstawą funkcjo-
nowania każdego człowieka jest przyjęty system wartości zakorzenionych w kulturze i 
przekazywany w transmisji pokoleniowej. Autorka zauważyła brak problemu z nad-
miernym zaangażowaniem w pracę zawodową w kulturze arabskiej, co skłoniło do 
głębszej analizy zjawiska pracoholizmu w kontekście kulturowym. Tekst przybliża 

                                                 
47 U. Dudziak., Rozwój osoby w teorii dezintegracji pozytywnej [w:] C. Cekiera, I. 

Niewiadomska (red.) Rozwój osoby w Kazimierza Dąbrowskiego teorii dezintegracji 
pozytywnej, Lublin 1997, s. 143. 

48 M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej., Warszawa 
2002, s. 261-264. 

49 Fronczak J. (red.), Pielgrzym nadziei. Jestem z wami., Warszawa 2001, s.181. 
50 M. Kalinowski., I. Czuma., M. Kuć., A. Kulik., Praca, Lublin 2005, s. 64. 
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rozbieżności w hierarchizacji pracy, co może stanowić podstawę do dalszych rozważań 
w tym zakresie. 

 
Summary  
Workaholism the actual problem enterenched in culture 
The purpose of this text is to bring the basics of Workaholism is the concept 

of "work" in the perspective of cultural differences: from the far East to contin-
gent upon the consumer of Western civilization. The author noted the under-
standing of the term "work" and its dependence on many elements of the human 
reality in different cultural circles. The basis of every human being is accepted 
value system ingrained in the culture and passed in generational transmission. 
The author noticed no problems with excessive involvement in work in the Arab 
culture, which led to a deeper analysis of the phenomenon of Workaholism in 
cultural context. The text examines the differences in work over landfills, which 
could be the basis for further deliberations in this regard. 
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Ewa Łaskarzewska (KUL) 

 
Social media – zagrożenie dla współczesnego człowieka? 

 
Wstęp 

Nowe media, pozwalające nam korzystać z wirtualnej rzeczywistości, stoją 
na mocnym i trwałym fundamencie. Po pierwsze, uzyskały one dostęp do nowej 
generacji wysoko zaawansowanych technologii i technicznych środków przeka-
zu. Po drugie stały się również powszechnie używane przez ludzi, a technologie 
medialnego oddziaływania na ich użytkowników zostały doprowadzone niemalże 
do perfekcji. Po trzecie mamy do czynienia z ciągłym i narastającym zaintereso-
waniem społeczeństwa takimi przekazami medialnymi1. 

W 2006 roku firma zajmująca się bezpieczeństwem IT, McAfee Inc., zaprezen-
towała swoje prognozy związane z najbardziej prawdopodobnymi zagrożeniami 
bezpieczeństwa, z jakimi w roku 2007 będą musieli się zmagać użytkownicy kompu-
terów i urządzeń mobilnych. Autorzy raportu do najważniejszych zagrożeń zaliczyli 
między innymi: 1) pishing – rosnącą liczbę fałszywych stron internetowych podszy-
wających się pod popularne serwisy, takie jak np. serwisy bankowe, po to tylko, by 
wykraść od użytkownika numer ID i hasła dostępu; 2) zwiększenie ilości spamu; 3) 
coraz więcej ataków na telefony komórkowe i urządzenia mobilne jako efekt nie-
ustannego rozwoju technologii i wykorzystywania najróżniejszych kanałów komuni-
kacji, takich jak Blutetooth, SMS, komunikatory, e-mail, WIFi czy USB; 4) kradzie-
że cennych danych osobowych i tożsamości; 5) hakerzy coraz częściej będą korzy-
stać z botów, czyli automatycznych programów wykonujących na zainfekowanym 
urządzeniu niebezpieczne działania2. 

Z kolei w 2013 roku Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń po raz drugi 
opracowała raport polskich specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa teleinforma-
tycznego. Tak powstała lista tego, co potencjalnie najgroźniejsze w roku 2014. 
Na czoło klasyfikacji wybijają się trzy kategorie: 1) pishing z wykorzystaniem 
poczty elektronicznej i serwisów WWW; 2) zagrożenia w serwisach społeczno-
ściowych; 3) zagrożenia dla platformy Android; 4) wyciek baz danych zawiera-
jących dane osobowe; 5) masowe naruszenia prywatności3. W 2014 roku firmy 
zajmujące się bezpieczeństwem w sieci prognozują zwiększoną liczbę ataków 
wykorzystujących specyficzne funkcje serwisów społecznościowych, takie jak 
mechanizmy przekazywania danych kontaktowych, lokalizacji lub działań bizne-
                                                 

1 R. A. Podgórski, Aksjologia współczesnych mediów w przestrzeni społecznej, [w:] 
Nowe media i wyzwania współczesności, red. M. Sokołowski, Toruń 2013, s. 86. 

2 A. Walczak, 10 największych zagrożeń w 2007 r. (dostęp online 28.03.2014r.). 
3 Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Raport. Największe zagrożenia dla bezpie-

czeństwa w Internecie w roku 2014. Głos polskich ekspertów http://cybsecurity.org/wp 
content/uploads/2014/01/Raport_FBC_Zagrozenia2014.pdf (dostęp online 12.03.2014r.) 
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sowych. Zasadniczo służą one do ukierunkowywania reklam, lecz mogą być 
także wykorzystywane do działań cyberprzestępców. Jedną z najczęstszych me-
tod ataku będzie zwyczajna kradzież danych uwierzytelniających, używanych 
następnie do pobrania danych osobowych od niczego niepodejrzewających 
„przyjaciół” i znajomych4. 

Zestawienie tych dwóch analiz pokazuje, że mimo rozwoju technologii inter-
netowych, a także upowszechniania w społeczeństwie wiedzy na temat nowych 
mediów, zagrożenia czyhające na użytkowników cyberprzestrzeni pozostają 
niemal te same. Co więcej – coraz łatwiejszy dostęp do nowych technologii 
umożliwia korzystanie z Internetu osobom nie posiadającym określonego zasobu 
wiedzy z zakresu edukacji medialnej, wyrażającego się w kompetencjach do 
bezpiecznego korzystania z Sieci. W wyniku tego zostają oni ofiarami cyberprze-
stępców, którzy czekają, by jak najszybciej zarobić pieniądze kosztem użytkow-
ników. Szczególnym elementem wirtualnej rzeczywistości są social media, a 
szczególnie portale społecznościowe. Przyciągają mnóstwo użytkowników, z 
których większość jest nieświadoma potrzeby ochrony internetowej. Może to 
prowadzić do utraty danych osobistych, pieniędzy czy też skutkować zniszcze-
niem reputacji, nie wspominając o narażaniu także osób z kręgu rodziny czy zna-
jomych. 

Niniejszy artykuł poświęcony został zagadnieniom związanym z zagroże-
niami czyhającymi na użytkowników korzystających z social media, a szczegól-
nie z portali społecznościach. Omówione zostały problemy związane z bezpie-
czeństwem informacji publikowanych na portalach społecznościowych, działal-
nością cyberprzestępców, a także możliwością przeciwdziałania ewentualnym 
zagrożeniom. 

 
1. Nowe media i social media – nowe wyzwania 
Termin „nowe media” pojawił się w latach sześćdziesiątych. Do cech wyróż-

niających nowe media Do wyróżniających cech nowych mediów zalicza się mię-
dzy innymi: wzajemne powiązania użytkowników, którzy mogą występować 
zarówno w charakterze nadawców, jak i odbiorców; różnorodność sposobów 
użycia oraz interaktywność i wszechobecność5. Z kolei Lev Manovich kluczowe 
własności nowych mediów sprowadza do pięciu podstawowych elementów: 1) 
reprezentacji numerycznej – obiekt owych mediów może być opisany językiem 
formalnym, a także poddany obróbce algorytmicznej; 2) modularność – obiekty 
nowych mediów składają się z niezależnych części, aż do poziomu „niepodziel-
nych atomów”. Ta modularna budowa ułatwia usuwanie elementów lub ich 
zmianę; 3) automatyzacji – nowe media pozwalają na automatyzację znacznej 

                                                 
4 Przewidywane zagrożenia w roku 2014: raport McAfee Labs, 

http://www.arrowecs.pl/WWW/News.nsf/Bitmaps/ulotki_mcafee/$FILE/McAfee_raport
_na_temat_zagrozen_w_2014.pdf (dostęp online 28.03.2014r.). 

5 D. McQauil, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007, s. 57. 
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liczby czynności związanych z ich tworzeniem, obróbką i udostępnianiem; 4) 
wariancyjności – rozumianej jako fakt, że obiekt nowych mediów nie jest czymś 
ustalonym z góry raz na zawsze; 5) transkodowania, które pozwala na zamianę 
mediów na dane komputerowe oraz zmianę jednego formatu na inny6. Daniel 
McQuail jako kluczowe cechy nowych mediów wymienia: interaktywność rozu-
mianą jako współczynnik reakcji na ofertę nadawcy ze strony użytkownika, 
obecność społeczną – poczucie osobistego kontaktu z innymi; bogactwo mediów 
wyrażane poprzez stopień redukcji niejednoznaczności, angażowanie zmysłów i 
większą osobistość; autonomia, definiowana jako stopień niezależności; ludycz-
ność – nowe media są źródłem rozrywki, a nie użyteczności; prywatność oraz 
personalizacja wyrażana poprzez stopień personalizacji przekazu7. 

Magdalena Lis akcentuje, że terminy e-społeczność, portale społecznościowe, 
społeczności internetowe, Web 2.0 i social media nie powinny być używane zamien-
nie na zasadzie synonimów. Według niej „pojęcie Web 2.0 określa wszelkie przeja-
wy działalności Internautów za pośrednictwem narzędzi służących do komunikacji 
internetowej, której podmiot stanowi jedna osoba i kieruje komunikat merytoryczny 
lub merytoryczno-emocjonalny w kierunku szerszej lub węższej grupy odbiorców z 
nastawieniem na interakcję. Poprzez pojęcia «społeczność internetowa», «e-
społeczność» klasyfikuje się grupy Internautów zrzeszone w konkretnym celu roz-
rywkowym, edukacyjnym, zawodowym lub personalnym, które partycypują w życiu 
danej grupy internetowej w obszarze platformy internetowej i w zakresie tworzenia, 
wymiany, oceny, komentowania dostępnego lub nowopowstałego kontentu bez 
względu na podmiot, który dany kontent tworzy lub udostępnia. Termin «social me-
dia» używany jest dla określenia aplikacji on-line umożliwiających tworzenie, dys-
trybucję, komentowanie i ocenę kontentu własnego lub umieszczonego przez innych 
użytkowników sieci o charakterze tekstowym, graficznym, audio lub audiowizual-
nym oraz w znaczeniu narzędzi on-line umożliwiających nawiązanie interaktywnej 
komunikacji z użytkownikami portali o charakterze społecznościowym z uwzględ-
nieniem specyfikacji wyżej przytoczonej”8. 

Kietzmann i jego współpracownicy9 stworzyli schemat obrazujący social 
media jako plaster miodu zbudowany z siedmiu części. Pierwsza z nich to tożsa-
mość, przedstawiająca na ile użytkownicy są siebie w stanie pokazać. Może 
obejmować szerokie dane: imię, nazwisko, wiek, płeć, zawód, zainteresowania, a 
także informacje na temat sposobu prezentacji swojej osoby w wirtualnej prze-
strzeni. Jak twierdzi Magdalena Kowalska, kreowanie własnego wizerunku w 
social mediach może odbywać się nieświadomie poprzez impulsywne działania, 

                                                 
6 L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006, s. 119-120. 
7 D. McQauil, Teoria komunikowania…,s. 156. 
8 M. Lis, Social media, portale społecznościowe, Web 2.0, http://www.europae.pl 

(dostęp online 28.03.2014r.). 
9 J. H. Kietzmann, K. Hermkens, I. P. McCarthy, Silvestre B. S, Social media? Get 

serious! Understanding the functional building blocks of social media, „Business Hori-
zons”, nr 54, s. 241-251. 
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ale także w sposób świadomy poprzez podejmowanie przemyślanych i konse-
kwentnych aktywności prowadzących do osiągnięcia określonego wizerunku10. 
Kolejne elementy omawianego plastra to: komunikacja (na ile uczestnicy mogą 
się w danym medium komunikować), dzielenie się (jaki jest zakres wymiany, 
dystrybucji i przejmowania zawartości), relacje (zakres, w jakim uczestnicy mają 
ze sobą relacje), reputacja (zakres, w jaim uczestnicy znają sytuację innych 
uczestników), grupy (zakres, w którym uczestnicy mogą formować wspólnotę) 
oraz obecność (wiedza o tym, że inni uczestnicy są dostępni w danym momen-
cie). Te części składowe pomagają zrozumieć potrzebę zaangażowania uczestni-
ków social media i różnice pomiędzy poszczególnymi ich rodzajami. Przykłado-
wo, porównując Facebooka i You Tube ,widzimy, że w przypadku You Tube 
najważniejsza jest możliwość dzielenia się, natomiast główną ideą Facebooka 
jest tworzenie relacji między jego uczestnikami. 

Andreas Kaplan i Michael Haenlein w jednym z artykułów na temat social 
media definiują je jako „grupy aplikacji internetowych, które opierają się na ide-
ologicznych i technologicznych podstawach Web 2.0, a to pozwala na tworzenie 
i wymianę treści generowane przez użytkowników”11. Według tych badaczy jest 
sześć różnych typów social media: projekty współpracy (np. Wikipedia), blogi i 
mikroblogi (np. Blip), społeczności treści (np. YouTube), serwisy społeczno-
ściowe (np. Nasza-Klasa), wirtualne światy gier (np. World of Warcraft) i wirtu-
alne światy społeczne (np. Second Life). Proponują oni podział wymienionych 
typów, wskazując na poziom możliwości autoprezentacji i ujawniania informacji 
o sobie w danym medium oraz poziom możliwości kreowania siebie, swojej spo-
łeczności przez bogactwo środków, jakimi dysponują określone social media.  

 
2. Niektóre zagrożenia płynące z korzystania z social media 
Georg Wicherski jako najważniejsze zagrożenie dla użytkowników nowych 

mediów wymienia pishing. Posługujący się nim cyberprzestepcy tworzą stronę 
logowania, która jest identyczna z oryginalną (portalu społecznościowego, a na-
wet banku), a następnie rozsyłają e-mailami odnośniki, podszywając się pod 
twórców oryginalnej strony. Oczywiście jedynym celem tak powstałej strony jest 
przekierowanie użytkownika do oryginalnej witryny po jednoczesnym wprowa-
dzeniu danych potrzebnych do wejścia na konto użytkownika. Dzięki temu prze-
stępcy mogą wykorzystać zdobyte dane w różny sposób: sprzedać je na czarnym 
rynku; zebrać więcej informacji z profilu zaatakowanego użytkownika i wyko-
rzystać do innych działań; wysłać więcej spamu (np. reklamowego czy infekują-
cego innych użytkowników) za pośrednictwem portalu społecznościowego z 
konta, na które się włamano. Po dostaniu się do konta okradanego z danych 

                                                 
10 M. Kowalska, Funkcjonalność mediów społecznościowych jako siedem boków plastra 

miodu, „Acta Universitatis Nicolai Copernici: Zarządzanie XL”, Zeszyt 413/2013,s. 205-215. 
11 A. M. Kaplan A.M., M. Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and 

opportunities of Social Media, Business Horizons”, nr 53/2010, s.59-68. 
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użytkownika, cyberprzestępca może wykorzystać sieć jego znajomych. Może on 
podszyć się i wysyłać do przyjaciół wiadomości, które będą wyglądały tak, jakby 
pochodziły od użytkownika, wykorzystać ich zaufanie i przekonać do kliknięcia 
odnośnika, zainstalowania szkodliwego oprogramowania lub zalogowania się na 
stronie phishingowej12. 

Jednym z karalnych przez prawo13 zagrożeń czyhających na użytkowników 
sieci społecznościowych jest kradzież tożsamości. Sposobem działania sprawcy 
jest to, że podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne 
dane osobowe. Wyróżniane są dwa warianty tego przestępstwa. Pierwszy polega 
na stworzeniu, przy użyciu prawdziwych danych, profilu konkretnej osoby i listy 
jej prawdziwych znajomych. W następstwie tych działań cyberprzestępca, pod-
szywając się pod swoją ofiarę, może utrzymywać kontakty z różnymi osobami i 
wysyłać odnośniki do niebezpiecznych witryn lub do plików infekujących kom-
puter ofiary. W drugim przypadku występuje użytkownik, który zostaje zapro-
szony do grona znajomych np. przez znane osoby, zespoły czy instytucje14. Ten 
proceder jest prosty, ponieważ ludzie w mediach społecznościowych często nie 
mają oporów, by ujawnić wszystkie prywatne dane – informacje na temat rodzi-
ny, preferencji politycznych czy seksualnych, byłych i obecnych związków, pra-
cy czy kręgów towarzyskich. Jak stwierdza Elias Aboujaoude, większość z użyt-
kowników korzystając z social media zachowuje się tak, jakby „niezbyt przej-
mowali się tym, czy sąsiad, komisja rekrutacyjna czy szef dowiedzą się, co robi-
my dla zabawy (…). Problem polega na tym, że ludzie mogą nas oceniać w dużej 
mierze na podstawie informacji, jakie ujawniamy w sieci”15. 

 
3. Facebook – portal społecznościowy z największym potencjałem zagrożeń? 
Portal społecznościowy „The Facebook” został uruchomiony 4 lutego 2004 

w pokoju Marka Zuckerberga w akademiku na Uniwersytecie Harvarda. Zareje-
strowani użytkownicy mogli odszukiwać i kontynuować szkolne znajomości oraz 
dzielić się wiadomościami i zdjęciami. Od tamtego czasu platforma rozwija się 
nieprzerwanie, stając się globalną, opartą na mobilnych rozwiązaniach. Od maja 
2008 roku działa polska wersja językowa serwisu, uruchomiona dzięki tłumacze-
niom wykonanym przez użytkowników16. 

                                                 
12 G. Wicherski, Zagrożenia związane z portalami społecznościowymi, 

http://securelist.pl/analysis/5959,zagrozenia_zwiazane_z_portalami_spolecznosciowymi.
html (dostęp online 28.03.2014r.). 

13 A. Lach, Kradzież tożsamości, „Prokuratura i Prawo”, 3/2012, s. 29-39. 
14 D. Dereniowski, Zagrożenia cybernetyczne związane z użytkowaniem portali spo-

łecznościowych, „TH!NK. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe”, nr 2 (10) 
2012, s. 27-31. 

15 E. Aboujaoude, Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona e-
osobowości, Kraków 2012, s. 228. 

16 Facebook, http://pl.wikipedia.org/wiki/Facebook (dostęp online 28.03.2014r.). 
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Już w październiku 2011 roku portal Zuckerberga miał więcej aktywnych użyt-
kowników niż liczba wszystkich internautów w 2004 roku17. W październiku 2012 
roku na Facebooku było już 219 miliardów zdjęć, choć w rzeczywistości było ich wię-
cej – licząc z tymi skasowanymi, użytkownicy przesłali ich aż 265 miliardów. Od po-
czątku 2009 roku przycisk „Lubię to!” został użyty aż 1,13 tryliona razy, a użytkowni-
cy serwisu zawarli już 140 miliardów znajomości18. W maju 2013 roku serwis Statista 
ogłosił, że z Facebooka aktywnie korzysta już ponad połowa, a dokładnie 51%, inter-
nautów na całym świecie. Drugi w kolejności Google+ może pochwalić się wynikiem 
o połowę gorszym – z serwisu korzysta 26% wszystkich internautów. Pierwszą czwór-
kę zamykają YouTube i Twitter19.  

Według specjalistów Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz In-
stytutu Psychofarmakologii w Nowym Jorku syndromowi uzależnienia od Internetu 
(IAD – Internet Addiction Disorder) ulega od 18% do 29% proc. użytkowników sieci. 
Praktycy obserwują też nowe zaburzenie – uzależnienie od Facebooka (FAD – Face-
book Addiction Disorder)20. 

Naukowcy z Uniwersytetu w Bergen stworzyli skalę pomiaru uzależnienia 
od powszechnie używanego na całym świecie serwisu społecznościowego. Ba-
danie pokazuje, że objawy uzależnienia FAD przypominają te związane z uza-
leżnieniem od narkotyków, alkoholu czy leków. Skala uzależnienia od Facebo-
oka Uniwersytetu w Bergen opiera się na sześciu podstawowych kryteriach, z 
których wszystkie były punktowane według odpowiedzi: 1) bardzo rzadko; 2) 
rzadko; 3) czasami; 4) często; 5) bardzo często. Pytania te brzmią:1) Czy spę-
dzasz dużo czasu myśląc o Facebooku lub planie korzystania z niego?; 2) Czy 
odczuwasz coraz większą potrzebę korzystania z Facebooka?; 3) Czy używasz 
Facebooka, aby zapomnieć o problemach osobistych?; 4) Czy próbowałeś ogra-
niczyć korzystanie z serwisu bez powodzenia; 5) Czy stajesz się niespokojny lub 
zmartwiony, jeśli nie możesz korzystać z Facebooka; 6) Czy korzystasz z Face-
booka tak dużo, że ma to negatywny wpływ na twoją pracę? Jak wskazują auto-
rzy badań, cztery odpowiedzi „często” lub „bardzo często” mogą sugerować uza-
leżnienie od Facebooka21. 

                                                 
17 D. Długosz, Jak ogromny jest Facebook?, 

http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2011/40/facebook-tak-ogromny-jak-caly-
internet-w-2004-roku.aspx (dostęp online 28.03.2014r.). 

18 A. Motyka, Facebookowi nie straszne konta-widma. Zuckerberg ma już miliard!, 
http://media2.pl/internet/96698-Facebookowi-nie-straszne-konta-widma.-Zuckerberg-ma-
juz-miliard.html (dostęp online 28.03.2014r.).  

19 P. Kreft, Z Facebooka korzysta już co drugi internauta, 
http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2013/20/z-faceb ooka-korzysta-juz-co-
drugi-internauta.aspx (dostęp online 28.03.2014r.). 

20 M. Mistrzak, Chorzy na Facebook, „Wprost”, 18/2010 (28.03.2014r.). 
21 Tłumaczenie własne autorki na podstawie: C. S. Andreassen, T. Torsheim, G. S. 

Brunborg, S. Pallesen, Development of a Facebook Addiction Scale, „Psychological Re-
ports”, nr 2(110)/2012, s. 501-517. 
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Już w 2010 roku (czyli sześć lat po założeniu portalu) Amerykański 
Newsweek.com przygotował listę dziesięciu sposobów, w jakie najpopularniejszy 
portal społecznościowy na świecie może zrujnować życie użytkownika, a także jego 
rodziny czy bliskich mu ludzi. Według jego autorów: 1) pierwszym poważnym za-
grożeniem może być odnalezienie biologicznych rodziców lub adoptowanych dzieci; 
2) Facebook to olbrzymie narzędzie w rękach wierzycieli; 3) firmy ubezpieczeniowe 
sprawdzają na Facebooku zasadność zwolnień lekarskich; 4) według jej autorów 
informacje tam zawarte wykorzystywane są w sprawach rozwodowych 5) Facebook 
może doprowadzić do depresji. Badania przeprowadzone przez nowojorski Stony 
Brook University dowodzą, że nastolatki spędzające znaczną część swojego czasu na 
„poważnych rozmowach o życiu” z przyjaciółmi, częściej popadają w przygnębie-
nie; 6) portal ten jest uważnie studiowany przez pracodawców i może kosztować 
użytkownika utratę pracy lub negatywne rozpatrzenie złożonej aplikacji; 7) Facebo-
ok może także pokrzyżować długo planowany coming out i ujawnić rodzinie szoku-
jące informacje na temat naszej orientacji seksualnej; 8) Facebook jest wykorzysty-
wany przez różnej maści prześladowców; 9) Internet daje olbrzymie możliwości do 
anonimowego oczerniania i zniesławiania ludzi; 10) Facebook nie jest niestety wolny 
od pedofili22. 

Z drugiej strony Facebook daje użytkownikowi największe narzędzia kontroli 
własnych danych i tego, co upublicznia on globalnemu gronu odbiorców. Ustawienia 
prywatności na Facebooku pozwalają na największą liczbę konfiguracji. Podzielone 
są one na następujące sekcje: 1) domyślne ustawienia prywatności – zaproponowane 
są tu trzy profile: Publiczny, Znajomi, Ustawienia niestandardowe. Dzięki tym usta-
wieniom użytkownik może wybrać spośród znajomych te osoby, które będą mogły 
obserwować posty o zastrzeżonej treści, albo też upublicznić wszystkie prezentowa-
ne przez siebie materiały; 2) nawiązywanie połączeń – użytkownik zastrzega sobie, 
kto może wyszukać jego profil poprzez użycie adresu email czy numeru telefonu a 
także, kto może wysyłać mu wiadomości i zaproszenia do grona znajomych; 3) oś 
czasu i oznaczenia – użytkownik ma możliwość wielu konfiguracji dostępności ma-
teriałów na własnej osi czasu, zarówno tych stworzonych przez siebie, jak i przez 
osoby publikujące informacje, w których użyte są jego dane osobowe; 4) reklamy, 
aplikacje i witryny – zmieniając te ustawienia użytkownik może określić, które kate-
gorie informacji mają być widoczne podczas korzystania przez innych użytkowni-
ków z aplikacji, gier i stron internetowych; 5) grono odbiorców starszych postów – 
pozwala określić osoby, które mają nieograniczony dostęp do jego archiwalnych 
materiałów, 6) zablokowane osoby i aplikacje – w przypadku, gdy właściciel profilu 
zablokuje innego użytkownika, to osoba ta nie będzie już widzieć treści publikowa-
nych na osi czasu, nie będzie mogła oznaczać go na zdjęciach, zapraszać na wyda-
rzenia lub do grup, rozpoczynać konwersacji ani dodać do grona znajomych; gdy 

                                                 
22 K. Dailey, Jak zrujnować sobie życie z Facebookiem, 

http://life.forbes.pl/artykuly/sekcje/Styl-zycia/jak-zrujnowac-sobie-zycie-z-
facebookiem,5518,1 (dostęp online 28.03.2014r.). 
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zablokowana zostanie aplikacja – nie będzie ona mogła kontaktować się z użytkow-
nikiem ani uzyskiwać niepublicznych informacji za pośrednictwem Facebooka23. 

 
4. Wybrane sposoby przeciwdziałania zagrożeniom 
Zaprezentowane w niniejszym artykule dane są zdecydowanie pesymistycz-

ne. Portale społecznościowe, a szczególnie Facebook, jawią się jako miejsca, 
gdzie potencjalnego użytkownika mogą spotkać jedynie same wyzwania i zagro-
żenia. Jak twierdzą badacze tego problemu: „największą luką w zabezpiecze-
niach portali są sami użytkownicy”24. Zdecydowana większość zagrożeń jest 
konsekwencją ich nieświadomości, a czasami zwykłej ignorancji. 

Istotne jest edukowanie społeczeństwa w zakresie rozważnego korzystania z 
social media, a szczególnie z portali społecznościowych, na których upublicznia-
nych jest mnóstwo danych osobowych. Przykładowo, firma Microsoft opubliko-
wała „11 wskazówek dotyczących bezpieczeństwa na serwisach społecznościo-
wych: 1) Bądź ostrożny, kiedy klikasz w linki, które otrzymujesz w wiadomo-
ściach od znajomych na serwisach społecznościowych; 2) Miej świadomość tego, 
co umieściłeś na swój temat; 3) Nie ufaj, że wiadomość pochodzi od osoby, która 
twierdzi, że ją nadała; 4) Aby uniknąć ujawnienia adresów e-mail znajomych, nie 
pozwalaj serwisom społecznościowym na skanowanie Twojej książki adresów e-
mail; 5) Wpisz adres swojego serwisu społecznościowego bezpośrednio w prze-
glądarce i używaj osobistych zakładek; 6) Uważaj, kogo dodajesz do znajomych 
na serwisach społecznościowych; 7) Ostrożnie wybieraj swój serwis społeczno-
ściowy; 8) Wyjdź z założenia, że wszystko, co umieścisz na serwisie społeczno-
ściowym, jest tam na stałe; 9) Bądź ostrożny podczas instalowania dodatków na 
Twojej stronie; 10) Zastanów się dwa razy, zanim skorzystasz z serwisów spo-
łecznościowych w pracy; 11) Porozmawiaj ze swoimi dziećmi na temat serwisów 
społecznościowych”25.  

Potentat branży oprogramowania proponuje również konkretne działania, 
mające na celu pomoc dzieciom w korzystaniu z portali społecznościowych w 
bezpieczny sposób. Wśród wymienianych wskazówek dla rodziców znalazły się 
m.in.: zwracanie uwagi na zawarte w profilu dziecka informacje, które ułatwiają 
identyfikację (w tym na szczegóły widoczne na zdjęciach), upewnienie się, że 
dzieci przestrzegają ograniczeń wiekowych (na większości portali społeczno-
ściowych dolną granicą wieku dla użytkownika jest 13 lat) czy ostrzeganie 

                                                 
23 J. Gruber, I. J. Jóźwiak, K. Merks, Zagrożenia dla informacji udostępnianych na 

portalach społecznościowych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organiza-
cja i Zarządzanie”, Z. 63a/2012, s. 357-358; por. Facebook – ustawienia, 
https://www.facebook.com/settings (dostęp online 28.03.2014r.). 

24 J. Gruber, I. J. Jóźwiak, K. Merks, Zagrożenia dla informacji…, s.360. 
25 11 wskazówek dotyczących bezpieczeństwa na serwisach społecznościowych, 

http://www.microsoft.com/pl-pl/security/online-privacy/social-networking.aspx (dostęp 
online 28.03.2014r.). 
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dziecka przed ujawnianiem emocji obcych osobom (pedofile często szukają 
wrażliwych emocjonalnie dzieci)26.  

„Dbaj o Fejs!” – pod takim hasłem Fundacja Dzieci Niczyje przygotowała 
materiały edukacyjne, które są pomocne w rozwijaniu kompetencji interneto-
wych uczniów. Poradnik, kurs e-learningowy i scenariusze mają za zadanie wes-
przeć młodych ludzi, a także nauczycieli w walce o bezpieczeństwo w wirtualnej 
sieci. Z przygotowanych materiałów młodzi użytkownicy portali społecznościo-
wych i ich opiekunowie mogą się dowiedzieć m.in. jak krok po kroku dostoso-
wać ustawienia prywatności na portalu społecznościowym, stworzyć bezpieczne 
grupy znajomych, komu i jak udostępnić zdjęcia czy filmy. Sam przewodnik dla 
młodzieży podzielony jest na 9 części: 1) „Znajomi-nieznajomi. Ustawienia to 
podstawa” – jak sama nazwa wskazuje, poświęcona podstawowym informacjom 
na temat ustawień prywatności i możliwościom, jakie one stwarzają; 2) „Fałszy-
we przekierowania – o stronach Facebooka, które tak naprawdę nimi nie są” – tu 
wyakcentowane zostało zagadnienie fałszywych stron, za pomocą których cyber-
przestepcy mogą włamać się na profil użytkownika, wykorzystując wpisane ha-
sło; 3) „Foto-story – czyli o tym, komu chcesz pokazywać na Facebooku, jak 
spędzałeś czas” – uwrażliwia młodych użytkowników portali społecznościo-
wych, że raz wrzucone zdjęcie może bardzo szybko rozprzestrzenić się w Sieci; 
4) „O! Tagowanie” – daje kompetencje do kontrolowania oznaczania własnej 
osoby na cudzych zdjęciach; 5. „Lubię to! – czyli co mówią o Tobie Twoje «laj-
ki» i komentarze” – to cześć poświęcona ignorowanemu często faktowi, że to, co 
publikują, komentują i „lajkują”, użytkownicy pokazuje innym ich zainteresowa-
nia, upodobania i dużą część życia prywatnego; 6. „Angry gry – o tym, jak kon-
trolować aplikacje z grami na Facebooku i co się z nimi wiąże” – informuje o 
zagrożeniach płynących z grania w gry proponowane przez ten portal społeczno-
ściowy; 7. „Niech Face będzie z Tobą! – czyli o stałym kontakcie z Facebookiem 
w komórce i komputerach używanych przez więcej niż jedną osobę” – przedsta-
wia niebezpieczeństwa wynikające z korzystania z Facebooka na urządzeniach 
mobilnych; 8. „Uwaga, lokalizacja!” – uświadamia, że coraz popularniejsza loka-
lizacja użytkownika może być widoczna również dla tych, którym niekoniecznie 
chce on mówić, gdzie się znajduje; 9. „Coś nie tak? Raportuj!” – pokazuje jak, 
klikając w odpowiednie pole, użytkownik może powiadomić pracowników Face-
booka o niepokojących wydarzeniach, np. zdjęciach, które mogą zdyskredytować 
daną osobę w oczach innych czy o spamie27. 

Interesującym sposobem uwrażliwiana na problem zbyt pochopnego dzielenia się z 
całą wirtualną społecznością swoimi danymi osobistymi są strony typu 
www.weknowwhatyouredoing.com oraz www.pleaserobme.com. Zbierają one w jed-
                                                 

26 Pomóż dzieciom korzystać z portali społecznościowych w bezpieczny sposób, 
http://www.microsoft.com/pl-pl/security/family-safety/kids-social.aspx (28.03.2014r.). 

27 Fundacja Dzieci Niczyje, Dbaj o Fejs. Przewodnik dla młodzieży. Edycja II, 
dzieckowsieci.fdn.pl/sites/default/files/file/dziecko-w-sieci/przewodniki-
dws/dbajofejs2.pdf (dostęp online 28.03.2014r.). 
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nym miejscu wpisy bardzo nieostrożnych użytkowników Facebooka i innych portali 
społecznościowych, którzy nie mają najmniejszego pojęcia o zachowaniu prywatności 
(swojej i cudzej). Pierwsza z wymienionych stron grupuje wpisy w czterech sekcjach: 1) 
Kto chce być zwolniony?; 2) Kto jest na kacu?; 3) Kto bierze narkotyki?; 4) Kto ma 
nowy numer telefonu? Serwis działa w oparciu o skrypt, który monitoruje upublicznione 
profile Facebooka, szukając kluczowych fraz. Zamieszczone statusy nie są aktyw-
ne, co oznacza, że nie możemy w nie kliknąć i przenieść się na profil autora ko-
mentarza. Jeżeli jednak ktoś będzie chciał go namierzyć, korzystając z widocz-
nych informacji, nie będzie miał z tym dużego problemu28. Druga z prezentowa-
nych stron, www.pleaserobme.com, gromadzi w jednym miejscu dane na temat 
osób opuszczających swoje mieszkanie. Bazuje ona między innymi na danych z 
Twittera, Forsquare i Google Buzz. Serwis ma oczywiście nieco prześmiewczy 
charakter, sugerując w humorystyczny sposób, kto aktualnie nie przebywa w 
domu. W intencji jego twórcy, ma on ostrzegać przed niebezpieczeństwem bez-
myślnego korzystania z serwisów społecznościowych i ogłaszania światu za ich 
pomocą zbyt wielu szczegółów z życia każdego z nas. Taka szczerość może bo-
wiem drogo kosztować. Jak informuje autor: „Niebezpiecznie jest publicznie 
mówić ludziom, gdzie jesteś. To dlatego, że przedstawia się wtedy jedno miejsce, 
w którym na pewno nie jesteś... w domu. Tacy jesteśmy, że z jednej strony dla 
bezpieczeństwa wyjeżdżając na wakacje zostawimy w domu zapalone światła, a 
z drugiej mówimy wszystkim w Internecie, że nie jesteśmy w domu (…). Inni też 
mogą podawać twój adres, by powiedzieć innym, gdzie obecnie są. Teraz wiesz, 
co zrobić, gdy ludzie sięgają po telefonie, jak tylko wejdą do twego domu. To 
prawda, trzeba uderzyć ich w twarz…”29. 

 
Podsumowanie 
Jacques Ellul twierdzi, że wszelki postęp techniczny powoduje zarówno zy-

ski jak i straty, gdyż co dodaje to również zawsze coś odejmuje. Ponadto wszelki 
postęp techniczny stwarza więcej problemów aniżeli rozwiązuje. Negatywne 
aspekty technicznych innowacji są nierozłącznie związane z pozytywnymi, zaś 
złe i dobre konsekwencje są równoczesne i nieodłączne. Wszystkie wynalazki 
techniczne maja nieprzewidywalne konsekwencje30. 

Nowe media oznaczają nowe wyzwania stawiane przed ich użytkownikami. 
Przynoszą wraz ze sobą mnóstwo nieznanych dotąd możliwości budowania i 
podtrzymywania relacji w skali globalnej, ale również i poważnych zagrożeń 
związanych z bezpieczeństwem danych osobistych. Codziennie użytkownicy 
mediów społecznościowych informowani są o negatywnych skutkach technologii 
informacyjnych. Zjawiska świata wirtualnego stają się nader realne w swoich 
                                                 

28 We know what are you doing. A social networking privacy experiment, 
http://www.weknowwhatyouredoing.com/ (dostęp online 28.03.2014r.). 

29 Tłumaczenie własne autorki na postawie: Please rob me. Raising awareness about 
over-sharing, http://pleaserobme.com/why (dostęp online 28.03.2014r.).  

30 J. Ellul, Technological Order, „Technology and Culture”, 1962 nr 3, s. 394. 
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społecznych konsekwencjach. W przypadku social media za formę i treść prze-
kazu odpowiedzialni staja się sami użytkownicy. To oni budują wirtualną sieć 
kontaktów oraz dostarczają spersonalizowanych informacji, które stają się ko-
munikatem dla pozostałych członków społeczności. 

W tym chaosie mieszaniny potencjalnych możliwości i zagrożeń płynących z 
social media społeczeństwo medialne musi odzyskać panowanie nad mediami – 
nadać im nie tylko techniczne i rynkowe, ale również obywatelskie i ludzkie 
oblicze. Przezwyciężenie paradoksu rzekomej niezwyciężoności mediatyzacji i 
tkwiącej u jej podstaw kruchości tanowi główne wyzwanie na nowe tysiąclecie31. 
Obecna sytuacja zmusza do włączenia treści edukacji medialnej do programów 
nauczania, aby wychować pokolenia świadome korzyści i zagrożeń technologii 
informacyjnej, oraz podjęcie szerokich działań w kierunku przygotowania na-
uczycieli do pracy w społeczeństwie informacyjnym, które coraz częściej wyko-
rzystuje social media, a które także coraz częściej jest niestety przez social media 
wykorzystywane. 

 
Streszczenie 
Niniejszy artykuł poświęcony został zagadnieniom związanym z zagroże-

niami czyhającymi na użytkowników korzystających z social media, a szczegól-
nie z portali społecznościach. Omówione zostały problemy związane z bezpie-
czeństwem informacji publikowanych na portalach społecznościowych, działal-
nością cyberprzestępców, a także możliwością przeciwdziałania ewentualnym 
zagrożeniom. 

Nowe media oznaczają nowe wyzwania stawiane przed ich użytkownikami. 
Przynoszą wraz ze sobą mnóstwo nieznanych dotąd możliwości budowania i 
podtrzymywania relacji w skali globalnej, ale również i poważnych zagrożeń 
związanych z bezpieczeństwem danych osobistych. Codziennie użytkownicy 
mediów społecznościowych informowani są o negatywnych skutkach technologii 
informacyjnych. Zjawiska świata wirtualnego stają się nader realne w swoich 
społecznych konsekwencjach. W przypadku social media za formę i treść prze-
kazu odpowiedzialni staja się sami użytkownicy. To oni budują wirtualną sieć 
kontaktów oraz dostarczają spersonalizowanych informacji, które stają się ko-
munikatem dla pozostałych członków społeczności. 

 
Summary 
Social media - a threat to the user? 
This article was devoted to issues related to the dangers lurking on users of 

social media, especially with networking communities. Discusses the security 
issues of the information published on social networks, cyber activities , as well 
as the ability to counter any threat. 

                                                 
31 J. Micklethwait, A. Wooldridge, Czas przyszły doskonały. Wyzwania i ukryte 

obietnice globalizacji, tłum. A. Unterschuetz, Poznań 2003, s. 526.  
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New media means new challenges for their users. They bring with them a lot 
of hitherto unknown opportunities to build and maintain relationships on a global 
scale, but also serious safety concerns personal data. Every social media users are 
informed about the negative effects of information technology. The phenomenon 
of the virtual world becomes very real in their social consequences . In the case 
of social media for the form and content of the communication are becoming 
responsible users themselves . They build a virtual network of contacts and pro-
vide personalized information that becomes a message for other members of the 
community. 
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Nowe oblicza zagrożeń w obrębie technologii informacyjnej i internetu 
 

1. Zagrożenia w obrębie technologii Informacyjnej  
W dzisiejszych czasach jesteśmy świadkami przekształcenia się społeczeństwa 

industrialnego w informacyjne, które jest rezultatem rozwoju cywilizacyjnego. Po 
pierwsze, w społeczeństwie informacyjnym wytwarzanie oraz obieg informacji 
nabiera znaczenia w działalności gospodarczej. Informacja staje się kategorią eko-
nomiczną, a także substytutem surowców oraz siły roboczej. Większość dochodu 
narodowego brutto powstaje w obrębie ogólnie rozumianego sektora informacyj-
nego. Po drugie, wszystkie formy aktywności społecznej, tj. produkcja, finanse, 
polityka, nauka, kultura, edukacja itd. wspierane są techniką oraz technologiami 
informacyjnymi. W związku z tym do funkcjonowania społeczeństwa informacyj-
nego potrzebna jest globalna infrastruktura techniczna, organizacyjna, a także co 
bardzo istotne legislacyjna – jako baza materialna. Specyficzną rolę odgrywają 
tutaj media elektroniczne, które pozwalają na szybki przepływ informacji oraz 
wiedzy, a także niekiedy sprawiają, że sama praca jest zdecydowanie szybsza i 
bardziej efektywna. Po trzecie, ważnym warunkiem tworzenia społeczeństwa in-
formacyjnego jest uruchomienie odpowiednich procesów edukacyjnych1. Chodzi 
tutaj zwłaszcza o powszechną edukację informatyczną oraz medialną. Obywatele, 
którzy nie posiadają umiejętności z tego wskazanego obszaru, znajdą się w niebez-
pieczeństwie, gdyż nie będą przygotowani do pracy, nauki, a także codziennego 
funkcjonowania w życiu publicznym. Przekształcenie społeczeństwa oraz przejście 
do funkcji informacyjnej powoduje powstanie nowego problemu bezpieczeństwa 
w państwie. Dlatego do głównych zagrożeń stricte militarnych, które pochodzą z 
politycznych oraz religijnych zagrożeń dochodzą nowe wynikające z postępu tech-
nicznego i globalizacji świata, jest ten aspekt tak ważny. Są to przede wszystkim: 
zagrożenia ze strony technologii informacyjnej i zagrożenia ze strony Internetu. 
Należą do nowych zagrożeń, które pojawiły się niedawno, a poprzez rozwój no-
wych technologii nabierają na sile i wzbudzają obawy eksperckie2.  

Nowym zagrożeniem jest także wojna informacyjna, do której przygotowuje 
się coraz więcej państw. Główna różnica między wojną tradycyjną, a informa-
cyjną to przede wszystkim poziom stechnicyzowania narzędzi używanych do 
ataku. W wojnach informacyjnych obezwładnia się przeciwnika informacją, na-
tomiast polem walki są systemy przetwarzające informacje. Może zaistnieć także 
sytuacja, gdy zagrożenia mogą się odbywać w skali globalnej, jak i na podłożu 
lokalnym.  

Podając do analizy możliwości wykorzystania technologii informacyjnej, nie 
sposób pominąć zagrożeń, które występują w przypadku jej masowego stosowa-
nia. Do podstawowych zarzutów, które są stawiane przez przeciwników należą: 

a) Hackerstwo – crackerstwo 

                                                 
1 D. Bell, The social fromework of information society, [w:] The microelektroniks 

Rewolution, pod red. T. Forester, Oxford 2009, s.110. 
2 Ibidem, s. 112. 
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Hakerzy do niedawna była to grupa użytkowników, którzy posiadali wyjąt-
kowe uzdolnienia informatyczne, twórczą funkcję i aktywność. Grupa ta współ-
tworzyła środowisko internetowe. Początki hackerstwa nieodłącznie wiążą się ze 
stworzeniem kodeksu etycznego, który działa na stronach www redagowanych 
przez omawianą grupę użytkowników. Łamiący te zasady określeni zostali jako 
crackerzy. Wówczas zrodziła się definicja hackera entuzjasty informatyki, czło-
wieka posiadającego kompetencje do pisania programów bez uprzedniego przy-
gotowania odpowiednich algorytmów, lubiącego działanie, pokonującego trud-
ności3.  

W inny sposób oceniany jest hacker w społeczeństwie, gdzie kojarzy się on z 
przestępstwem, czy też łamaniem prawa o specyficznych tekstach umieszcza-
nych w różnych miejscach w Internecie wbrew właścicielom poszczególnych 
stron internetowych. Prawo we wszystkich krajach europejskich, USA oraz Au-
stralii karze za takie postępowanie. Naruszenie tajemnicy korespondencji jest 
także w polskim prawie określane jako przestępstwo. Przestępstwem jest również 
modyfikowanie danych lub programów komputerowych, które polega na doko-
nywaniu ingerencji w treści danych, przykładowo przez zmianę istniejącego za-
pisu lub też dopisanie nowych informacji. Omawiane kwestie stanowią i ukazują 
różnorodność obszarów ich działań4.  

b) Pojęcie cyberprzestrzeni a cyberterroryzm 
Pojęcie cyberprzestrzeni wiąże się bezpośrednio z nowymi zagrożeniami w 

obrębie technologii informacyjnej oraz Internetu. Cyberprzestrzeń stanowi zatem 
swego rodzaju przestrzeń komunikacyjną tworzoną przez otoczenie powiązań 
internetowych. 

Cyberprzestrzeń występuje w sferze edukacji, gospodarki, czy też komunika-
cji społecznej. W kwestii sfery negatywnej, może przybierać formę: 

- cyberinwigilacji, czyli kontroli społecznej za pośrednictwem narzędzi tele-
informatycznych w państwach autorytarnych oraz totalitarnych; 

- cyberprzestępczości, czyli wykorzystywanie otoczenia cyberprzestrzeni do 
celów przestępczych, niekiedy w ramach przestępczości zorganizowanej oraz 
przestępczości o charakterze ekonomicznym; 

- cyberterroryzm, czyli wykorzystywanie omawianego otoczenia do podej-
mowania działań terrorystycznych,  

- cyberwojny, czyli używanie Internetu jako pola do wojny5. 
c) Włamywanie się do systemów informatycznych  
Autodestrukcja gospodarki jest określonym zagrożeniem, które uwarunko-

wane jest rangą, jak i znaczeniem danej instytucji. Najbardziej strzeżone są naj-
ważniejsze instytucje państwowe, a także banki, koncerny, korporacje. Oczywi-
ście niekiedy ochrona nie jest wystarczająca i strony internetowe państwowych 
instytucji są niszczone przez hackerów. Włamywanie się do określonych syste-
mów informatycznych ma na celu zarówno zdobywanie tajemnic, jak i ich nisz-
czenie. Gospodarka światowa w warunkach specyficznej sytuacji globalizacji jest 

                                                 
3 V. Mitliaga, Cyber-terrorism: A Call for Governmental Action?, British and Irish Law, 

Education and Technology Association 16th Annual Conference, Edynburg, 9.10.2011 r. 
4 Lem S., Bomba megabitowa, Wyd. Literackie, Kraków 1999, s. 89. 
5 A. Musioł, Edukacja wspierana komputerowo a współczesna dydaktyka, nauczyciel 

– nowe dylematy [w:] Pogranicza edukacji, PWSZ w Raciborzu, Racibórz, 2004 s. 212. 
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uwarunkowana stopniem rozwoju technologii, metodami przekazywania infor-
macji, a także ich przetwarzaniem6.  

d) Wirusy powodujące zniszczenie sieci komputerowej 
Najbardziej może zaszkodzić przeciętnemu użytkownikowi Internetu wirus 

komputerowy. Jest to program, który działa w podobny sposób jak wirus bakte-
ryjny, czyli przyłącza się do innych programów, co umożliwia mu przemieszcza-
nie się pomiędzy komputerami, a także infekowanie nowych specyfikacji kompu-
terowych. Współcześnie mamy do czynienia z tysiącami odmian oraz rodzajów 
wirusów, które mogą powodować różnorodne szkody.  

W warunkach globalizacji wpływa to bezpośrednio na zachwianie podsta-
wami finansowymi państw. Przy czym określony poziom zagrożenia jest uzależ-
niony od stopnia ich rozwoju ekonomicznego. Wejście do wnętrza systemów 
informatycznych oraz złamanie ich zabezpieczeń, np. w ramach sieci banków, 
może wpłynąć na destrukcję systemów finansowych wielu państw, gdyż może 
być rezultatem określonego ataku terrorystycznego na sieć komputerową, który 
wywołuje utratę baz danych, czy też wprowadza fałszywe informacje. Najczę-
ściej ośrodkami, czy też obiektami ataków terrorystycznych są sfery zarządzania, 
kierowania i decydowania we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Łatwy 
do „rozszyfrowania” podpis elektroniczny nie będzie zbyt długo gwarancją i 
bezpieczeństwem ludzi korzystających z takiego rozwiązania7.  

 
2. Zagrożenia w obrębie Internetu 
Wśród najnowszych trendów rozwoju społecznego (informacyjnego) jest 

funkcjonowanie w trybie aktywnym przy pomocy Internetu. Wyznacznikiem 
takiego postępu jest przede wszystkim: e - adminsitracja, e - bankowośc, e - stu-
dia, e - zarządzanie etc. Za korzystaniem z Internetu w celu zarządzania swoją 
bankowością oraz rachunkami osobistymi idą ogromne konsekwencje. Nie wy-
klucza się możliwości wpuszczenia do sieci różnego rodzaju dokumentacji, czy 
też całych zasobów informacji. Przedsiębiorstwa narażają swoje wewnętrzne 
tajemnice na niebezpieczeństwo. Tym niebezpieczeństwem mogą być przykła-
dowo włamania i działania hackerskie8.  

Istotnym czynnikiem analizy zagrożeń w obrębie Internetu jest ustalenie, ja-
kie informacje są często poszukiwane w sieci internetowej. Wskazana analiza 
wielu wyników badań wykazała, że wśród internautów ma miejsce przeświad-
czenie, że najbardziej poszukiwanym w sieci materiałem są informacje o intere-
sującym wskazanego użytkownika temacie. Z wielu badań wynika także, że do 
największych zagrożeń internetowych należy pedofilia, pornografia, przemoc 
oraz niekiedy także uzależnienie od Internetu. Niestety większość danych donosi 
także, że istnieje niska świadomość zagrożeń o właściwościach konsumenckich 
wśród dorosłych użytkowników. Często bowiem nie zdajemy sobie sprawy z 

                                                 
6 K. S. Young: Internet addiction: The emergency of a new clinical disorder. "Cy-

berpsychology and Behavior" 1998 nr 1 (3), s. 218. 
7 T. Kaczmarek, J. Dzikowski, Architektura systemu wykrywania zagrożeń w cyber-

przestrzeni, konferencja Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie 
zdrowia, PWN, Warszawa 2012, s. 91. 

8 K. Pistol "Internet jak narkotyk" 
http://www.reporter.pl/danio/artykuly/popart/iad.html, (09.03.2014 r.). 
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ryzyka, a także możliwości bycia oszukanym podczas dokonywania zakupów w 
sieci. Dlatego też osoby które nie posiadają wiedzy na wskazany temat nie są w 
stanie skutecznie się bronić przed ewentualnymi zagrożeniami9.  

Według najnowszego badania Eurobarometru (projekt realizowany na zlece-
nie Komisji Europejskiej regularnego badania opinii publicznej) 70 % polskich 
użytkowników sieci uważa, że w ostatnim okresie wzrosło ryzyko stania się ofia-
rą internetowego przestępcy. Badanie zostało przeprowadzone od 24 maja do 9 
września 2013 roku metodą bezpośrednich wywiadów. W badaniu prowadzonym 
przez Eurobarometr o tematyce bezpieczeństwa cybernetycznego udział wzięło 
26,6 tyś osób10.  

Jak wynika z badania 70 % badanych zgodziło się, ze stwierdzeniem, że w ostat-
nim roku wzrosło ryzyko padnięcia ofiarą cyberprzestępców, natomiast 71 % osób 
zgodziło się, z opinią, że dane osobowe nie są chronione przez strony internetowe. 
Również 71 % badanych polskich użytkowników sieci zgodziło się ze stwierdzeniem, 
że dane osobowe nie są w sposób właściwy chronione przez władze państwowe. Na 
pytanie badaczy, czy sami lub też ich dzieci padły ofiarami nękania w Internecie, tylko 
2 % badanych potwierdziło, że osobiście dotknęło ich wskazane działanie. Również 2 
% było zdania, że takich zachowań doświadczyły ich pociechy. Natomiast 79 % nie 
miało do czynienia z podobną sytuacją. Badani obawiali się także, że mogą paść ofiarą 
przestępców, którzy działają za pomocą Internetu, 55% badanych polskich użytkowni-
ków sieci obawiało się kradzieży tożsamości w Internecie, natomiast 51% padnięcia 
ofiarą oszustwa internetowego, które dotyczy karty kredytowej lub też niekiedy ban-
kowości online. Z kolei 46% wskazywało na obawę przed atakami hackerskimi na 
swoje osobiste konto na portalach społecznościowych11. 

Obawy związane z kwestiami bezpieczeństwa skłaniają polskich internautów 
do podjęcia określonych działań, które mają za zadanie chronić przed zagroże-
niami. W stosunku do średniej w Unii Europejskiej polscy użytkownicy są zde-
cydowanie mniej aktywni. Co najmniej raz dziennie z Internetu korzysta 54% 
obywateli, natomiast 13 proc. robi to co najmniej raz w ciągu tygodnia. 28 % 
badanych nie korzysta nigdy z sieci. Do narzędzi za pomocą których użytkowni-
cy korzystają z sieci internetowych należą przede wszystkim: laptop lub notebo-
ok i komputer osobisty, smartfon, tablet. Z laptopa korzysta 59% badanych, na-
tomiast z komputera osobistego 52 %. Smartfona do korzystania z Internetu 
używa 11%, zaś tabletu 5%.  

Według tego samego badania użytkownicy używają Internetu do różnych 
przedsięwzięć. Są nimi: korzystanie z poczty elektronicznej (79%), przeglądanie 
wiadomości (83%). Kolejne miejsca według kolejności zajmują: korzystanie z 

                                                 
9 http://www.infor.pl/prawo/prawa-konsumenta/konsument-w-sieci/84095, (09.03.2014 r.). 
10 Internet Security Threat Report 2013, t. 18, kwiecień 2013, Symantec Corporation. 
11 http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,398137,badania-70-proc-

polakow-uwaza-ze-wzroslo-zagrozenie-w-sieci.html, (07.03.2014 r.). 
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portali społecznściowych (52%), zakupy towarów oraz usług (39%), korzystanie 
z bankowości internetowej (50%)12.  

Wszystkie wymienione wyżej czynności związane z wykorzystywaniem In-
ternetu, jak i urządzeń mobilnych jest bezpośrednio związane z niebezpieczeń-
stwem wynikającym z wykorzystywanej technologii. Zagrożenie w tych aspek-
tach skupiać się będzie przede wszystkim na: hackerstwie, przejmowaniu kont, 
czy też kradzieżą danych osobowych. Dlatego też ważne jest podejmowanie 
działań prewencyjnych.  

 
3. Moralność a zagrożenia internetowe 
Tak jak inne media, również Internet obok pozytywów niesie ze sobą okre-

ślone zagrożenia. Najbardziej ogólnie można przytoczyć za dokumentem „Ko-
ściół a Internet”: „Wśród konkretnych problemów stwarzanych przez Internet 
jest obecność witryn nienawiści, poświęconych znieważaniu i atakowaniu grup 
religijnych i etnicznych. Niektóre z nich ukierunkowane są na Kościół katolicki. 
Podobnie jak pornografia i przemoc w mediach, internetowe strony nienawiści są 
odbiciem ciemnej strony ludzkiej natury, skażonej grzechem”. Do ciemnej strony 
sieci należą przede wszystkim wskazane wyżej oszustwa oraz przestępstwa in-
ternetowe, włamywanie do sieci komputerowych, kradzież, zmiana lub też nisz-
czenie informacji13.  

W odpowiedzi na złożone problemy etyczne, wskazane jest, aby stworzyć 
narzędzia zabezpieczające dobro wspólne. Przykładem może być utworzenie 
dobrego prawa. „Internet nie jest jednak bardziej niż inne media wyjęty spod 
rozsądnych praw sprzeciwiających się rozpowszechnianiu nienawiści, 
oszczerstw, czy też oszustw. Władze państwowe mają obowiązek, jak i prawo 
egzekwować normy i napiętnować zachowanie przestępcze i kryminalne, także te 
dokonywane w cyberprzestrzeni. Jednakże, Internet przekracza ustalone granice 
państwowe, jest zjawiskiem o stopniu globalnym, co wiąże się z koniecznością 
rozwiązań i porozumień międzynarodowych. Dostęp do Internetu zależy od za-
sobów finansowych oraz technologicznych. W dzisiejszych czasach zauważa się 
rozwarstwienie czy też „cyfrową dziurę” między bogatymi i biednymi. Jeszcze 
inne trudności dotyczą wymiaru kulturowego. Wskazane jest, aby dążyć do wie-
lokierunkowej wymiany kulturowej, zamiast dominacji jednej kultury, zwłaszcza 
w sytuacji, gdyby ta ostatnia niosła ze sobą fałszywe oraz błędne wartości. Po-
nadto wolność wymiany myśli jest dzisiaj istotnym standardem medialnym oraz 
wymogiem dobra wspólnego, jednakże występuje blokowanie przepływu infor-
macji przez władze publiczne, m.in. w państwach autorytarnych. Z innych pro-
blematycznych kwestii trzeba wymienić przede wszystkim zagrożenia dla uczci-

                                                 
12 http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,398137,badania-70-proc-

polakow-uwaza-ze-wzroslo-zagrozenie-w-sieci.html, (07.03.2014 r.). 
13 A. Musioł, Edukacja wspierana komputerowo a współczesna dydaktyka, nauczyciel – 

nowe dylematy [w:] Pogranicza edukacji, PWSZ w Raciborzu, Racibórz, 2004 s. 232. 
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wości dziennikarzy, wywieranie na nich presji ideologicznej oraz ekonomicznej i 
absolutyzowanie wolności wymiany myśli czy informacji. Kolejne z zagrożeń 
wiąże się z naturą samej informacji, która uwidacznia się w Internecie. Cyber-
przestrzeń dopuszcza każdą treść oraz zarazem każda informacja bywa ulotna. 
Taka sytuacja sprzyja realistycznemu sposobowi myślenia i może wzmacniać 
tendencję do unikania odpowiedzialności osobistej i zaangażowania. Internet 
poprzez niekończący się potok określonych informacji dostarcza wielkiej wie-
dzy, ale nie uczy wartości, nie uczy także życia wartościami14. Dlatego też, jako 
zagrożenie postrzega się tzw. przesyt informacyjny w Internecie lub też lawinę 
informacyjną, tj. takie nagromadzenie informacji, które znaczenie przekraczają 
możliwości ich przyswojenia, co powoduje zaistnienie chaosu poznawczego. 
Wówczas sprawy ważne tracą swoje pierwotne znaczenie i są odbierane jako 
mało istotne. Problem przeciążenia dostępem do wszelkich informacji nie spro-
wadza się tylko do zbyt wielu informacji znajdujących się w sieci. Wielość nie 
musi oznaczać jakości, najczęściej tak nie jest. W sytuacji gdy każdy może 
wprowadzić dowolny zbiór danych do cyberprzestrzeni, to należy stawiać pyta-
nia o wiarygodności tych danych, przykładem może być wielka i popularna en-
cyklopedia, tzw. Wikipedia. Korzystając z niej należy zachować wskazywaną 
roztropność naukową, ponieważ hasła w niej umieszczanie nie zawsze podlegają 
korekcie naukowej. Należy także podkreślić, że człowiek w swojej mądrości 
winien mieć czas oraz możność na reflektowanie i kontemplowanie otaczającego 
go świata, a nie tylko na pochłanianie kolejnych, coraz to obszerniejszych infor-
macji. Następne zagrożenie wynika z faktu, że niektóre strony w sieci wprowa-
dzają zamęt, ponieważ używają nazwy „katolickie”15. Podczas gdy tak naprawdę 
ukazują one ekscentryczne interpretacje doktrynalne, dziwaczne praktyki poboż-
ne, a także zachwalają różne ideologie niekoniecznie zgodne z nauką kościoła. 
Ten stan rzeczy wprowadza zamęt poznawczy, tak dla samych wiernych, jak i 
innych ludzi, którzy nie odróżniają wiary Kościoła katolickiego od specyficznych 
i wątpliwych propozycji. Niektórzy uczestnicy cyberprzestrzeni spośród wielu 
informacji religijnych wybierają te, które odpowiadają ich indywidualnym i su-
biektywnym preferencjom. Można takie działania przyrównać do sklepu zwane-
go supermarketem, w którym użytkownicy Internetu, niczym konsumenci w 
sklepie, przebierają produkty wg osobistych upodobań, a nie obiektywnej ich 
wartości. Jeszcze inne zagrożenie odnosi się do więzi międzyludzkich, a także do 
rozumienia kultu religijnego. Wirtualna rzeczywistość nie jest w stanie zastąpić 
bezpośrednich relacji oraz spotkań w rzeczywistej wspólnocie16.  

 
 

                                                 
14 K. Pistol "Internet jak narkotyk" 

http://www.reporter.pl/danio/artykuly/popart/iad.html, (09.03.2014 r.). 
15 D. Bell, The social fromework of information society, [w:] The microelektroniks 

Rewolution, pod red. T. Forester, Oxford 2009, s. 36. 
16 K. Pistol, jw. 
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4. Media społecznościowe a zagrożenia 
Komunikacja za pośrednictwem komputera niekiedy określana jest jako 

computer mediated communication (CMC) lub też face-to-face. Taki sposób 
komunikacji daje człowiekowi ogromne możliwości. Przede wszystkim szybciej 
można wiele spraw załatwić, czy to prywatnych, czy zawodowych, a przy okazji 
także zdecydowanie taniej niż za pomocą telefonu. Warto jednak – w kontekście 
social media – zatrzymać się nad słowami M. McLuhana: „stajemy się tym, co 
posiadamy (…)”. Narzędzia są kształtowane przez nas, a wkrótce nasze osobiste 
narzędzia będą kształtować nas. Powyższa wypowiedź pozwala zauważyć, iż 
czasem wszelkie nowinki techniczne kształtują docelowego użytkownika, nato-
miast nie odwrotnie, jak się często wydaje. Przede wszystkim nowe media od-
działywują bezpośrednio, w sytuacji aktywnego użytkownika Internetu, ale także 
pośrednio na tych, którzy być może nawet starają się unikać przestrzeni wirtual-
nej oraz cyfrowej. Każdy z nas podlega wpływom nowych mediów, w mniej-
szym lub też większym stopniu. Warto zatem w tym kontekście przeanalizować 
podobne kwestie. W takim kontekście, który wskazuje na omawiane i zasygnali-
zowane dylematy etyczne mediów społecznościowych, a także oddziaływania 
nowych mediów, pojawia się propozycja, by częściej mówić o potrzebie zapew-
nienia bezpieczeństwa w tym aspekcie17.  

 
Podsumowanie 
Należy zauważyć, że każdy krytyk zawartości Internetu najczęściej porównu-

je go z innymi formami mediów tradycyjnych. Internet jest jednak czymś zupeł-
nie innym oraz posiada zdecydowanie inną specyfikę niż przykładowo telewizja. 
Umożliwia wręcz nieograniczoną swobodę wyboru, która pozwala na oglądania, 
słuchanie, czytanie, tylko tego na co mamy w danej chwili ochotę.  

Podsumowując ten jakże ważny problem zagrożeń w obrębie nowych tech-
nologii, można stwierdzić, że zagrożenia owszem – istnieją, natomiast wszystko 
jest zależne od nas, a także od naszej formy aktywności w tym środowisku. W 
zależności od podejmowanych przez nas przedsięwzięć, związanych z wykorzy-
stywaniem nowoczesnych technologii, nasza aktywność narażona jest na różny 
poziom zagrożenia. Jeżeli jesteśmy użytkownikami, którzy stosują działania 
prewencyjne oraz zabezpieczające, chociażby za pomocą instalacji oprogramo-
wania antywirusowego, nasze „surfowanie po sieci” staje się bezpieczne. Oczy-
wiście warto także podkreślić istotną kwestię, że przekształcenie społeczeństwa i 
przejście do modelu informacyjnego powoduje powstanie problemu bezpieczeń-
stwa w państwie, które ma duże znaczenie dla współczesnego społeczeństwa. 
Dlatego też wymaga w niektórych sytuacjach kontroli państwa.  

 

                                                 
17 

http://www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/REFERATY_IIKKMU/NTIT_PDF/SOBOCHA_S
TANUCH_Justyna.pdf, (dostęp 08.03.2014 r.).  
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Streszczenie 
Nadal pozostajemy uczestnikami rozwoju cywilizacji oraz społeczeństwa, 

które określa się jako globalne społeczeństwo informacyjne. Kilka określeń spo-
łeczeństwa w sposób syntetyczny przedstawia K. Jakubowicz: „Społeczeństwo 
informacyjne to takie społeczeństwo, w którym siła robocza składa się w więk-
szości z pracowników informacyjnych oraz w którym informacja jest czynnikiem 
najważniejszym. Inna zaś definicja określa je jako „układ stosunków społecznych 
opartych na gospodarce informacyjnej”18.  

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie istoty zagrożeń, jakie mogą po-
wstać oraz jakie dotykają użytkowników w obrębie technologii informacyjnej i 
Internetu. Fundamentem istnienia omawianego społeczeństwa informacyjnego 
stają się infostrady, tj. multimedialne narzędzia do komunikowania. Co wskazu-
je, że wpływ komputerów oraz telekomunikacji na życie społeczeństw jest coraz 
to bardziej istotny. Współczesne społeczeństwo kreowane jest także przez media, 
technologie stricte informacyjne, a także Internet.  

 
Summary 
New faces threat in the information technology and the internet 
We remain participants in the development of civilization and society that 

defines itself as a global information society . Several definitions of society in a 
synthetic way represents K. Jakubowicz: " Information society is a society in 
which labor force consists mostly of information workers and the information is 
the most important factor. But other definition describes it as a "system of social 
relations based on the information economy". The purpose of this article is to 
show the nature of the threats that may arise , and which affect users within the 
information technology and the Internet. The foundation of the existence of this 
information society become a superhighway , ie multimedia tools to communi-
cate . Which indicates that the impact of computers and telecommunications on 
the life of societies is increasingly important. Modern society is also created by 
the media , technology strictly informative , as well as the Internet. 
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Postawy wobec przemocy politycznej - w poszukiwaniu międzykulturowych  
różnic i podobieństw 

 
1. Wstęp 
Rozważania zawarte w niniejszym tekście ogniskują się na próbie odpowie-

dzi na pytanie czy i w jakim stopniu społeczeństwa rozmaitych kultur różnią się 
postawami wobec dopuszczalności posługiwania się przemocą w celu osiągnięcia 
celów politycznych. Tak postawiony problem badawczy lokuje się w kontekście 
rozważań dotyczących socjokulturowych determinantów przemocy. Hipoteza 
badawcza zakłada, że postawy wobec przemocy są odmienne w różnych kultu-
rach i nie istnieje uniwersalny, globalny wzorzec postaw wobec przemocy poli-
tycznej. Analizy zostały przeprowadzone w podziale na „wielkie kultury” z wy-
korzystaniem w tym celu klasyfikacji Samuela P. Huntingtona, Immanuela Wal-
lersteina oraz Fonsa Trompenaarsa i Charlesa Hampdena-Turnera, a także w 
podziale na kultury narodowe (przeanalizowano dane 49 kultur narodowych 
znajdujących się na wszystkich sześciu zamieszkałych kontynentach). Analizy 
miały charakter ilościowy, posłużono się wybranymi miarami statystyki opisowej 
(tabele dwuzmiennowe, miary tendencji centralnej i dyspersji) i indukcyjnej (te-
sty różnic międzygrupowych).  

 
2. Konceptualizacja pojęć w badaniu międzykulturowych postaw wobec 

przemocy politycznej 
W literaturze przedmiotu wskazuje się trzy źródła zjawiska przemocy poli-

tycznej. Po pierwsze, za czynnik generujący przemoc polityczną uznaje się struk-
tury społeczne i instytucje polityczne, argumentując, że relacje władzy i podpo-
rządkowania mogą generować napięcia, konflikt, a w efekcie również prowadzić 
do nielegitymizowanego użycia siły. Fenomen ten jest szczególnie dobrze rozpo-
znany na gruncie politologii i socjologii w szczególności w uprawianej współ-
cześnie teorii mobilizacji zasobów (resource mobilization theory)1. Jako drugie 
źródło przemocy politycznej wskazuje się aspekt mikrospołeczny, to jest determinanty 
indywidualne (socjopsychologiczne)2. Jest to indywidualistyczna perspektywa psycho-
logii społecznej skupiająca się na czynnikach afektywnych i katektycznych, a więc 
subiektywnych, wewnętrznych przeżyciach jednostek. Po trzecie, rozważane są kultu-
                                                 

1 Koncepcje te są liczne, wymienić warto niektóre z nich: teoria polityczna (political the-
ory), teoria procesu politycznego (political process theory), teoria politycznych możliwości 
(political opportunity theory). Powstały one na początku lat siedemdziesiątych XX wieku, mają 
na celu wyjaśnienie przyczyn, przebiegu i konsekwencji działań zbiorowych, w tym działań z 
użyciem przemocy. 

2 S.E. Barkan, L.L. Snowden, Collective Violence, Allyn & Bacon, Boston 2001.  
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rowe determinanty przemocy w polityce. Źródło i jednocześnie katalizator przemocy 
politycznej może bowiem stanowić usankcjonowane przekonania w postaci wzorów 
kultury, że przemoc to skuteczny sposób osiągania celów politycznych i społecznych 
w danym społeczeństwie3. Ten obszar badań nie jest homogeniczny: wskazywać moż-
na zarówno czynniki mikrospołeczne (subkulturową socjalizację jednostek i grup do 
przemocy), jak też czynniki makrospołeczne (socjohistoryczne, związane z doświad-
czeniem przemocy przez grupy społeczne w perspektywie historycznej). W ramach 
tego sposobu myślenia o przemocy politycznej wskazuje się jako determinantę skutki 
zetknięcia się odmiennych kultur (w tym kontekście właściwe są pojęcie szoku kultu-
rowego lub zderzenia cywilizacji). 

Rozważania zawarte w niniejszym tekście ogniskują się na próbie odpowie-
dzi na pytanie czy i w jakim stopniu przedstawiciele odmiennych kultur różnią 
się postawami wobec dopuszczalności posługiwania się przemocą w celu osią-
gnięcia celów politycznych. Tak postawiony problem badawczy lokuje się w 
kontekście rozważań dotyczących socjokulturowych, makrospołecznych deter-
minantów przemocy. Hipoteza badawcza zakłada, że czynniki socjokulturowe 
mają istotne znaczenie dla podtrzymywania lub generowania zjawiska przemocy 
politycznej. O ile źródłem przemocy są czynniki związane ze strukturą spo-
łeczną, relacjami władzy i ekonomią, o tyle fakt zaistnienia zjawiska przemocy, 
jego formy i natężenia ściśle jest związany z uwarunkowaniami kulturowymi i 
społecznymi. Z dominującym typem kultury, w tym kultury politycznej. Kultura 
ma w tworzeniu i podtrzymywaniu skłonności do przemocy politycznej charakter 
samozwrotny. Wydarzenia historyczne uczą przemocy, staje się ona jednym z 
trwałych wzorców działania, swoiste oswojenie z przemocą4. Efektem przemocy 
politycznej jest nie tylko trauma, zmiana wywołana przemocą, ale też i oswoje-
nie, a nawet przyswojenie5. Hipoteza o międzykulturowych różnicach postaw 
wobec przemocy politycznej nie jest odosobniona w literaturze przedmiotu – 

                                                 
3 T.R. Gurr, Why Men Rebel, Princeton University Press, Princeton 1970, s. 160-161. 
4 A. Todorov, Bulgarian Political Culture and Civic Participation, 2011 Friedrich Ebert 

Stiftung, w: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/08095.pdf, dostęp: styczeń 2014.  
5 Pogląd taki w formie niezbyt jeszcze precyzyjnych intuicji możemy odnaleźć u 

następujących współczesnych badaczy: T.O. Hansen, Political violence in Kenya. A study 
of causes, responses, and a framework for discussing preventive action, ISS Paper 205, 
2009, [w:] http://www.issafrica.org/uploads/P205.PDF, dostęp: styczeń 2014; İ.A. 
Jawondo, Political Violence and the Attainment of Democratic Culture in Nigeria, 
History Studies, „International Journal of History”, 2003, 3(3), s. 147-159.  
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została ona sformułowana między innymi przez Émile’a Durkheima6, Frantza 
Fanona7, Ericha Fromma8 i Harolda L. Nieburga9.  

Z punktu widzenia metodologii badań nad przemocą polityczną prezentowane stu-
dium stara się zadośćuczynić postulatom Manusa I. Midlarsky’ego podkreślającego, że 
wysiłki badaczy powinny ogniskować się na próbach budowania teorii średniego zasię-
gu. Na polu badań nad fenomenem przemocy politycznej zgromadzono bowiem liczne 
mikrogeneralizacje empiryczne, zaś makroteoria dostarcza fascynujących, lecz niepo-
twierdzonych empirycznie wyjaśnień. M.I. Midlarsky zachęca, by starać się łączyć te 
dwa odrębne metodologiczne światy poprzez skupianie się na generalizacjach empirycz-
nych nie tak ambitnych, tak by mogły na tej podstawie zostać sformułowane w przyszło-
ści wnioski bardziej ogólne10. 

 
2. Operacjonalizacja pojęć w badaniu międzykulturowych postaw wobec 

przemocy politycznej 
W badaniach międzykulturowych podobieństw i różnic postaw wobec przemocy poli-

tycznej wykorzystano zbiór danych World Values Survey (WVS). World Values Survey 
Association jest to międzynarodowe przedsięwzięcie badaczy społecznych prowadzone w 
ponad stu krajach, na wszystkich sześciu zamieszkałych kontynentach od 1981 roku11. 
Dane zbierane są metodą standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych prowadzo-
nych twarzą w twarz lub za pośrednictwem telefonu (wywiadów telefonicznych wspoma-
ganych komputerowo – Computer Assisted Telephone Interviews, CATI) na reprezenta-
tywnych pod względem statystycznym ogólnonarodowych próbach (w celu minimalizacji 
maksymalnego błędu oszacowania zaleca się, by w każdym kraju poddać badaniu co naj-
mniej 1000 losowo dobranych respondentów).  

W literaturze przedmiotu rozważania nad przemocą polityczną ogniskują się 
na jednym z trzech pól badawczych: systemu międzynarodowego, państw oraz 

                                                 
6 É. Durkheim, Professional Ethics and Civic Morals, Routledge & Kegan Paul, 

Londyn 1992, s. 53. 
E. Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyjności, tłum. J. Karłowski, Dom Wydawniczy 

„Rebis”, Poznań 2007, s. 182, 183-184, 193-194.  
7 F. Fanon, Wyklęty lud ziemi, tłum. H. Tygielska, Państwowy Instytut Wydawniczy, 

Warszawa 1985, s. 23, 31. 
8 E. Fromm, dz. cyt., s. 182, 183-184, 193-194. 
9 H.L. Nieburg, Political Violence. The Behavioral Process, St. Martin’s Press, 

Nowy Jork 1969, s. 22. 
10 M.I. Midlarsky, The Onset of World War, „Studies in the International Conflict”, 1990, 1, s. 172. 

Analogiczne poglądy głosi także: T. Besley, T. Persson, The Logic of Political Violence, 2010, w: 
http://people.su.se/~tpers/papers/PoliticalViolence_final101018.pdf. dostęp: styczeń 2014, s. 2-3.  

11 Dotychczas przeprowadzono pięć fal tego badania na łącznej próbie ponad ćwierci 
miliona respondentów, szósta fala badań zostanie – zgodnie z zapowiedziami opublikowana w 
kwietniu 2014 roku. 
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społeczeństw w ramach państw12. W niniejszym tekście skupiono się na tym 
ostatnim podejmując analizy na następujących dwóch poziomach:  

1. „Wielkich kultur”  – rozumianych jako całości posiadające względną 
spójność w zakresie języka, religii, tradycji, historii, systemu wartości, sztuki, 
tożsamości, obyczajów, stylów zachowań, a także – pod względem instytucji 
publicznych i systemu prawnego13. Wybrano trzy wpływowe w literaturze 
przedmiotu klasyfikacje „wielkich kultur”. Jako pierwszy klucz klasyfikacyjny 
posłużyła propozycja amerykańskiego politologia S.P. Huntingtona wyłożona w 
dziele Zderzenie cywilizacji. Autor ten wyszczególnił dziewięć następujących 
cywilizacji: cywilizację afrykańską, buddyjską, chińską, hinduistyczną, islamską, 
latynoamerykańską, japońską, prawosławną i zachodnią oraz całości niesklasyfi-
kowane: byłe kolonie brytyjskie na Karaibach oraz państwa „samotne”)14. Jako 
drugi sposób klasyfikacji wybrano podział na rdzeń (core), peryferie (periphery) 
oraz półperyferie (semi-periphery) popularyzowany w teorii systemów-światów 
(world-systems theory) przez amerykańskiego socjologa, historyka i ekonomistę 
I. Wallersteina15, rozwijanego również w teorii zależności (dependyzmu). Trzeci 
podział analityczny, jaki wprowadzono opracowali F. Trompenaars i Ch. Hamp-
den-Turner w ramach koncepcji komunikacji międzykulturowej. Wymienieni 
autorzy wyróżnili następujące grupy: anglosaską, latynoeuropejską, germańską, 
azjatycką i latynoamerykańską16. Wyszczególnione koncepcje klasyfikacyjne 
zostały szerzej scharakteryzowane w dalszej części tekstu. Wymienione zmienne 
dodano do zbioru World Value Survey.  

2. Kultur narodowych – ogółem pomiarom poddano 49 państw: Albanię, 
Argentynę, Armenię, Australię, Azerbejdżan, Bangladesz, Białoruś, Bośnię i 
Hercegowinę, Brazylię, Bułgarię, Chile, Chorwację, Czechy, Dominikanę, El 
Salwador, Estonię, Filipiny, Finlandię, Gruzję, Hiszpanię, Indie, Japonię, Ko-
lumbię, Litwę, Łotwę, Macedonię, Meksyk, Mołdawię, Niemcy, Nigerię, Nor-
wegię, Nową Zelandię, Peru, Puerto Rico, Republikę Południowej Afryki, Rosję, 
Rumunię, Serbię i Czarnogórę, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwaj-
carię, Szwecję, Tajwan, Turcję, Ukrainę, Urugwaj, Wenezuelę oraz Węgry.  

Jako wskaźnik postaw wobec przemocy politycznej wykorzystano w anali-
zach zmienną oznaczoną w zbiorze jako E198 Using violence for political goals 
not justified (Użycie przemocy dla osiągnięcia celów politycznych jest nieuspra-

                                                 
12 P. Hassner, La Violence et la paix: De la bombe atomique au nettoyage ethnique, 

Esprit, Paryż 1996, s. 11. 
13 J. Kozielecki, Transgresja i kultura, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 

Warszawa 2002, s. 190. 
14 S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, tłum. H. 

Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie „Muza SA”, Warszawa 1997, s. 21 i n.  
15 I. Wallerstein, Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, tłum. K. Gawlicz, M. 

Starnawski, Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, Warszawa 2007.  
16 F. Trompenaars, Ch. Hampden-Turner, Riding The Waves of Culture. Understand-

ing Diversity in Global Business, McGraw-Hill, Nowy Jork 1998. 
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wiedliwione). Pytanie dotyczące użycia przemocy w celu realizacji celów zostało 
zrekodowane, by wartości liczbowe odpowiadały etykietom tekstowym tworząc 
jednocześnie następującą symetryczną skalę interwałową: 

1. Zdecydowanie się zgadzam (Strongly agree) na wartość -2 
2. Zgadzam się (Agree) na wartość -1 
3. Nie wiem (Don’t know) na wartość 0  
4. Nie zgadzam się (Disagree) na wartość 1 
5. Zdecydowanie się nie zgadzam (Strongly disagree) na wartość 2 
Taki zabieg ułatwia wizualizację wyników analiz oraz ich interpretację w 

przypadku wykorzystania miar tendencji centralnej: wartości ujemne oznaczają 
brak akceptacji dla przemocy, zaś wartości dodatnie – akceptację dla wykorzy-
stywania przemocy dla osiągnięcia celów politycznych. Wartości lokujące się 
blisko zera będą świadczyły o zbiorowych postawach indyferentnych. Powyższy 
zabieg zamiany skali porządkowej na interwałową, a więc jakościowej na ilo-
ściową został dokonany na mocy uzusu z praktyki analitycznej. Jest to wyjątek 
od zasady kierunku transformacji poziomu zmiennych – od mierzonych na sil-
niejszych poziomach do mierzonych na poziomach słabszych. Przykładem jest 
powyższa zmienna mierzona na poziomie przedziałowym z użyciem formatu 
skali Rensisa A. Likerta. Jest to typowa zmienna porządkowa (rangowa). Trans-
formacja zmiennej utworzonej wedle formatu skali R.A. Likerta z poziomu niż-
szego (porządkowego) na wyższy (interwałowy) odbywa się na podstawie hipo-
tetycznego założenia badacza, że poszczególne wartości zmiennej dzielą prze-
strzeń własności na równe odcinki (interwały), na przykład odległość pomiędzy 
zmienną pierwszą i drugą jest taka sama jak odległość między trzecią i czwartą. 
Zabieg ten umożliwia uznanie przypisanych poszczególnym wartościom zmien-
nych liczb rzeczywistych i podjęcie na nich pełni działań arytmetycznych dozwo-
lonych na poziomie interwałowym. Niewątpliwą słabością jest względna nieak-
tualność danych – pochodzą one z 1998 roku. Niestety zespół badaczy WVS 
nigdy wcześniej, ani nigdy później nie zdecydował się na umieszczenie tego 
ważnego pytania w kwestionariuszu badania. Notabene: podobnie rzadko i spo-
radycznie pojawiają się w zbiorze WVS inne pytania dotyczące przemocy. Nale-
ży nadmienić, że pytanie o dopuszczalność użycia przemocy może być rozmaicie 
interpretowane kulturowo: tego co się myśli, a tego co wypada lub nie wypada 
mówić. Zasadniczym, choć nieczęsto poruszanym problemem w badaniach opinii 
jest kwestia udzielania społecznie akceptowanych odpowiedzi. Ma to szczególne 
znaczenie w badaniach a następnie porównaniach międzykulturowych. Poziom 
akceptacji społecznej werbalnych odstępstw od normy jest różny w różnych kul-
turach, a przez to wprowadza artefakty w tego typu badaniach. Kultury różnią się 
od siebie także pod względem komunikacyjnym17.  

                                                 
17 Por.: G. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, tłum. M. Dur-

ska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.  
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Próba respondentów, którym zadano pytanie dotyczące postaw wobec prze-
mocy wynosi N=70 522 i stanowi więcej niż wystarczającą podstawę dla wnio-
skowania statystycznego. Dla każdej z poszczególnych kultur narodowych moż-
liwe jest wnioskowanie z niewielkim maksymalnym błędem oszacowania wyno-
szącym od 1,82 do 4,90 proc. W większości przypadków (46 z 49 badanych kra-
jów) błąd oszacowania nie przekracza 2,6 proc. Rozważania prowadzono przez 
założeniu ceteris paribus, a więc z przekonaniem, że czynniki kulturowe mogące 
generować artefakty badawcze przy metodzie sondażowej zostały nie tylko 
przewidziane przez twórców badania, ale i z pełną świadomością eliminowane 
przez ankieterów podczas prowadzenia wywiadów kwestionariuszowych z 
przedstawicielami odmiennych kultur.  

 
3. Plan analiz danych 
W toku analiz wykorzystano statystyki opisowe oraz indukcyjne. Spośród 

statystyk opisowych użyto tabel dwuzmiennowych oraz miar tendencji centralnej 
(średnia arytmetyczna) i miar dyspersji (odchylenie standardowe). Spośród miar 
indukcyjnych zastosowano testy różnic międzygrupowych: test Kruskala-Wallisa 
oraz test U Manna-Whitney’a. Tabele stanowią rudyment analiz danych ilościo-
wych. Liczne klasyczne dzieła, między innymi Ruchliwość społeczna Pitirima A. 
Sorokina18 wykorzystuje wyłącznie analizę danych tabelarycznych, która jest 
wystarczająca do wyciągania pogłębionych wniosków.  

Z kolei średnia arytmetyczna jest powszechnie wykorzystywaną miarą prze-
ciętności, wskazuje ona typowy poziom natężenia mierzonej cechy, zacierając 
jednocześnie różnice jednostkowe. Średnia arytmetyczna jest statystyką najistot-
niejszą, bowiem jej wartość jest liczona na podstawie wszystkich pomiarów w 
badanej grupie. Jest ona najczęściej używaną miarą tendencji centralnej. Z kolei 
odchylenie standardowe jest klasyczną miarą statystyczną najczęściej stosowaną 
obok średniej arytmetycznej. Określa ono, o ile wszystkie jednostki statystyczne 
danej zbiorowości różnią się przeciętnie od wartości średniej badanej zmiennej.  

Średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe mogą być prezentowane w postaci 
danych liczbowych, jednakże wartościowym, bo ułatwiającym percepcję zabiegiem jest 
podanie ich także w formie graficznej. Taką formę graficznej prezentacji umożliwia 
skrzyżowanie ze sobą wartości średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego. Ry-
sunek 1 zestawia skrzyżowane dwa komplementarne wymiary opisujące stosunek po-
szczególnych cywilizacji do przemocy politycznej: średnią arytmetyczną (miarę tenden-
cji centralnej) i odchylenie standardowe (miarę dyspersji). Taki zabieg analityczny umoż-
liwia ocenę porównawczą masowych tendencji postaw wobec tego zjawiska. Diagram 
nie jest miarą jednoznacznej klasyfikacji – punkt centralny dzielący obszar kontinuum na 
cztery części ma charakter zmienny i umowny – punktem odniesienia są uśrednione 
wartości dla wszystkich badanych cywilizacji. Podkreślić należy, że diagram nie stanowi 

                                                 
18 P.A. Sorokin, Ruchliwość społeczna, IFiS PAN, Warszawa 2009.  
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jednoznacznej klasyfikacji, ma on oddawać pewne inklinacje, skłonności, tendencje, a 
nie w sposób jednoznaczny przyporządkowywać cywilizacje do określonego typu. 

Rysunek 1. Zasady konstrukcji diagramu prezentującego średni poziom i 
dyspersję postaw wobec przemocy politycznej.  

 
Interpretacja takiego diagramu opiera się na analizie położenia poszczegól-

nych wyników w jednej z czterech ćwiartek tworzonych przez skrzyżowane skale 
średniej arytmetycznej (oś rzędnych, y) i odchylenia standardowego (oś odcię-
tych, x). Lewa dolna ćwiartka, a więc miejsce, gdzie wartości średniej arytme-
tycznej i odchylenia standardowego są najmniejsze wyznacza obszar jednolitej i 
niskiej akceptacji przemocy politycznej. Spośród wszystkich innych stanów ten 
jest najbardziej pożądany. Prawa dolna ćwiartka obejmuje wysokie wartości od-
chylenia standardowego i niskie wartości średniej arytmetycznej, a więc niejed-
nolitą, ale wciąż niską akceptację przemocy politycznej. Prawa górna ćwiartka, w 
której lokują się wysokie wartości średniej i odchylenia interpretujemy jako wy-
soki poziom akceptacji politycznej, ale tylko w niektórych grupach społecznych. 
Najbardziej niepożądanym stanem są wartości ulokowane w ostatniej z ćwiartek 
– w lewym górnym rogu. Oznacza wysoką jednolitą akceptację przemocy poli-
tycznej. Zasady interpretacji diagramu przedstawiono na rysunek 2.  

Rysunek 2. Zasady interpretacji diagramu prezentującego średni poziom i 
dyspersję postaw wobec przemocy politycznej.  
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W celu odnalezienia różnic i podobieństw pomiędzy porównywanymi wielkimi 
kulturami i kulturami narodowymi wykorzystano statystyki indukcyjne: test Kruskala-
Wallisa oraz test U Manna-Whitney’a. Pierwszy z nich umożliwia stwierdzenie, czy w 
dużej (k>2), wieloelementowej grupie istnieją istotne statystyczne pomiędzy elemen-
tami. Jeśli test ten ujawni takie różnice, wówczas przeprowadza się kolejny test – U 
Manna-Whitney’a. Pozwala on na uzyskanie informacji pomiędzy którymi elementami 
występują istotne statystycznie różnice, a pomiędzy którymi takich różnic nie ma. W 
tym celu porównuje się każdą z testowanych zmiennych z każdą. Oba testy można 
stosować, gdy poddawane im zmienne mierzone są na poziomie co najmniej porząd-
kowym. Stosujemy je również, gdy zmienne mierzone są na poziomie interwałowym 
lub ilorazowym. Ponadto zmienne muszą pochodzić z losowego doboru próby, a także 
dobrane próby muszą być niezależne (rozłączność zmiennych).  

Formalny zapis wyniku testu Kruskala-Wallisa jest następujący:  
χ² (n1, N = n2) = n3; p ≤ n4 
Interpretuje się go następująco:  
– n1 to liczba stopni swobody, 
– n2 oznacza wielkość próby na jakiej dokonano testu, 
– n3 to wartość testu chi-kwadrat, 
– n4 to poziom istotności wykonanego testu Kruskala-Wallisa.  
Zapis wyniku testu U Manna-Whitney’a przyjmuje postać: 
U (N = n1) = n2; p ≤ n3 
Interpretuje się go jak niżej: 
– n1 oznacza wielkość próby na jakiej dokonano testu, 
– n2 to wartość testu U Manna-Whitney'a, 
– n3 to poziom istotności wykonanego testu. 
W testach tych, podobnie jak w innych testach indukcyjnych formułuje się 

następujące dwie hipotezy statystyczne: hipotezę zerową (H0) zakładającą, że 
porównywane grupy są identyczne oraz hipotezę alternatywną (H1) głoszącą 
odmienność badanych grup. Test nie jest statystycznie istotny, gdy p≥0,05, a jest 
wówczas, kiedy p<0,0519. 

 
4. Postawy wobec przemocy politycznej w „wielkich kulturach”  
W tej części artykułu poddano analizie postawy względem zjawiska przemo-

cy politycznej w perspektywie porównawczej tak zwanych „wielkich kultur”. 
Przyjęto trzy klucze klasyfikacyjne: typy cywilizacji S.P. Huntingtona, rdzeń, 
półperyferie i peryferie I. Wallersteina oraz regionalne grupy kulturowe F. 
Trompenaarsa i Ch. Hampdena-Turnera. 

                                                 
19 Czytelnika zainteresowanego poznaniem szczegółowych reguł stosowania testów 

nieparametrycznych zachęcam do zapoznania się z podręcznikiem akademickim: D. 
Mider, A. Marcinkowska, Analiza danych ilościowych dla politologów. Praktyczne 
wprowadzenie z wykorzystaniem programu GNU PSPP, ACAD, Warszawa 2013.  
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4.1. Postawy wobec przemocy politycznej a typy cywilizacji według S.P. 
Huntingtona 

W tej części analiz wykorzystano geopolityczną koncepcję amerykańskiego 
politologia S.P. Huntingtona, której zasadniczym elementem jest prakseomor-
ficzne pojęcie „cywilizacji” jako kulturowej, historycznej i geograficznej całości 
charakteryzującej się względną spójnością i względną odrębnością. Przetestowa-
no hipotezę, że różnice kulturowe (w tym także kultury politycznej, a więc po-
staw wobec demokracji) wynikające z różnorodnych doświadczeń i uwarunko-
wań historyczno-politycznych i położenia geograficznego będą generować od-
mienne postawy w stosunku do zjawiska przemocy w polityce. S.P. Huntington 
wymienia następujące cywilizacje współczesne: 

1. Cywilizację zachodnią vel euroatlantycką (europejską) obejmującą pań-
stwa Europy, Ameryki Północnej i Łacińskiej oraz Australię i Nową Zelandię. Jej 
charakterystycznymi rysami są: indywidualizm, liberalizm, konstytucjonalizm.  

2. Cywilizację latynoamerykańską – obejmującą tak zwane kultury tubylcze 
Ameryki Południowej: Chile, Peru, Meksyk oraz Boliwię. Ma ona – zdaniem 
S.P. Huntingtona – charakter korporacyjny i autorytarny.  

3. Cywilizację prawosławną (blok euroazjatycki) lub tak zwaną geopolitycz-
ną „czarną dziurę”. Jej ośrodkiem jest Rosja, obejmuje ona terytorium dawnego 
ZSRR i Bloku Wschodniego: Ukrainę, Białoruś, Rumunię, Mołdawię, Bułgarię, 
Macedonię, Serbię i Grecję. Legitymuje się ona bizantyjskim rodowodem, od-
rębnością religijną oraz biurokratycznym despotyzmem.  

4. Cywilizację afrykańską – rozciągającą się od Afryki na południe od Saha-
ry. Praktycznie nieistniejąca, pozostały jedynie zręby dawnych afrykańskich 
tożsamości plemiennej i jej specyficznej kultury: autorytarnej i kolektywnej.  

5. Cywilizację islamską (nazwaną przez S.P. Huntingtona „nieforemnym 
półksiężycem islamskim”). Włączamy do niej państwa położone od Afryki Pół-
nocnej przez Bliski Wschód, aż do państw znajdujących się wokół Zatoki Per-
skiej oraz Irak, Iran, Pakistan. Jest to ognisko etnonacjonalizmu.  

6. Cywilizację hinduistyczną (subkontynent indyjski) obejmującą Indie oraz 
Nepal, charakteryzującą się kastowością.  

7. Cywilizację buddyjską obejmującą Birmę, Laos, Kambodżę oraz Tajlan-
dię, ale także Tybet, Mongolię, Kałmucję, Tuwę, Ałtaj w Rosji, Sri Lankę. Naj-
silniejszym rysem tej cywilizacji jest religia buddyjska propagująca samodosko-
nalenie i medytację.  

8. Cywilizację chińską obejmującą Chiny (bez Tybetu), Półwysep Koreański, 
Wietnam, Tajwan oraz Singapur charakteryzowaną przez paternalizm, kolekty-
wizm, synkretyzm religijny oraz tradycjonalizm.  

9. Cywilizację japońską w dużej mierze powielającą cechy konstytutywne 
cywilizacji chińskiej.  
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Całość zestawienia dopełniają całości nieskalsyfikowane – tak zwane pań-
stwa „samotne” – Turcja i Etiopia oraz byłe kolonie brytyjskie na Karaibach20. 

Poniższa tabela 1 prezentuje państwa badane w World Value Survey w po-
dziale na typy cywilizacji według S.P. Huntingtona.  

Tabela 1. Klasyfikacja krajów badanych w World Value Survey w podziale 
na typy cywilizacji według S.P. Huntingtona.  
Cywilizacja afrykańska  
Republika Południowej Afryki 
(N=1515) 
Nigeria (N=751) 
 
Cywilizacja chińska 
Tajwan (N=184) 
 
Cywilizacja hinduistyczna 
Indie (N=971) 
 
Cywilizacja islamska 
Azerbejdżan (N=1926) 
Bangladesz (N=1323) 
 
Cywilizacja latynoamerykańska 
Kolumbia (N=2963) 
Meksyk (N=2281) 
Wenezuela (N=1153) 
Salwador (N=1151) 
Brazylia (N=1142) 
Puerto Rico (N=1140) 
Peru (N=1136) 
Argentyna (N=1059) 
Chile (N=973) 
Urugwaj (N=963) 

Cywilizacja japońska 
Japonia (N=892) 
 
Cywilizacja prawosławna 
Ukraina (N=2159) 
Białoruś (N=1913) 
Gruzja (N=1888) 
Armenia (N=1875) 
Rosja (N=1791) 
Serbia i Czarnogóra (N=1434) 
Bośnia i Hercegowina (N=1133) 
Rumunia (N=1123) 
Bułgaria (N=935) 
Macedonia (N=930) 
Mołdawia (N=902) 

Cywilizacja zachodnia 
Australia (N=2011) 
Niemcy (N=1922) 
Nowa Zelandia (N=1896) 
Stany Zjednoczone 
(N=1497) 
Filipiny (N=1195) 
Hiszpania (N=1177) 
Chorwacja (N=1170) 
Łotwa (N=1137) 
Norwegia (N=1119) 
Czechy (N=1079) 
Słowacja (N=1023) 
Szwecja (N=1000) 
Słowenia (N=956) 
Estonia (N=955) 
Finlandia (N=934) 
Litwa (N=886) 
Węgry (N=619) 
 
Byłe kolonie brytyjskie na 
Karaibach 
Dominikana (N=399) 
 
Państwa „samotne” 
Turcja (N=1784) 

Dane pochodzące z World Value Survey nie są pełne, nie obejmują wszyst-
kich wymienianych przez S.P. Huntingtona przedstawicieli poszczególnych cy-
wilizacji. Na przykład brak najważniejszego reprezentanta cywilizacji chińskiej – 
samych Chin. Wnioskowanie na podstawie Tajwanu o całości chińskiej cywiliza-
cji jest w tym przypadku nieuprawnione. Licznie reprezentowani są przedstawi-
ciele cywilizacji latynoamerykańskiej, prawosławnej, japońskiej i zachodniej. 
Zadowalające są dane dotyczące cywilizacji afrykańskiej, hinduistycznej i islam-
skiej. Tabela 2 zawiera porównawcze zestawienie postaw wobec przemocy poli-
tycznej w poszczególnych cywilizacjach.  

Tabela 2. Postawy wobec przemocy politycznej w podziale na typy cywiliza-
cji według S.P. Huntingtona – statystyki opisowe i indukcyjne.  

Użycie przemocy w celach politycznych jest nieusprawiedliwione 

Miary 
tendencji 
centralnej 
i 
rozprosze
nia 

Całkowicie się 
zgadzam 

Zgadzam się Nie wiem Nie zgadzam się 
Całkowicie nie 
zgadzam się 

Ogółem 

Cywilizacje 
wg  
S.P. 
Huntingtona 

N % N % N % N % N % N % 

 
Średnia 
arytmetyc
zna 

 
Odchylen
ie 
standardo

                                                 
20 S.P. Huntington, dz. cyt., s. 21 i n. 
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we 

afrykańska 2266 50,4 1114 24,8 221 4,7 590 13,1 527 11,7 4497 100 -0,85 1,418 

chińska 184 24,7 364 48,9 32 4,1 159 21,3 38 5,1 745 100 -0,64 1,187 

hinduistyczna 971 59,6 315 19,3 412 20,2 251 15,4 91 5,6 1628 100 -0,89 1,249 

islamska 2795 67,2 1236 29,7 367 8,1 56 1,3 72 1,7 4159 100 -1,46 0,822 

latynoamerykańska 6722 48,1 3664 26,2 455 3,2 2055 14,7 1520 10,9 13961 100 -0,83 1,410 

japońska 485 54,4 328 36,8 162 15,4 28 3,1 51 5,7 892 100 -1,11 1,070 

prawosławna 7107 44,2 5447 33,9 1878 10,5 2389 14,9 1140 7,1 16083 100 -0,83 1,256 

zachodnia 11726 56,8 5183 25,1 879 4,1 2079 10,1 1658 8,0 20646 100 -1,08 1,288 

byłe kolonie brytyjskie 
na Karaibach 

174 43,6 27 6,8 18 4,3 24 6,0 174 43,6 399 100 -0,1 1,862 

państwa „samotne” 948 53,1 618 34,6 92 4,9 138 7,7 80 4,5 1784 100 -1,18 1,096 

Ogółem 33378 51,5 18296 28,2 4516 10,5 7769 12,0 5351 8,3 64794 100 -0,96 1,299 

Testy istotności różnic 

Test Kruskala-Wallisa χ² (1, N = 64794) = 1521,26; p ≤ 0,01 

Test U Manna-Whitney'a 

afrykańska vs. chińska – U (N = 5242) = 1369023; p ≤ 0,01 
afrykańska vs. hinduistyczna – U (N = 6125) = 3297061; p ≤ 0,01 
afrykańska vs. islamska- U (N = 8656) = 7166575; p ≤ 0,01 
afrykańska vs. latynoamerykańska – ni.  
afrykańska vs. japońska – U (N = 5389) = 1794257; p ≤ 0,01 
afrykańska vs. prawosławna – U (N = 20580) = 35290374; p ≤ 0,05 
afrykańska vs. zachodnia – U (N = 25143) = 42576635; p ≤ 0,01 
afrykańska vs. byłe kolonie brytyjskie na Karaibach – U (N = 4896) = 
696111; p ≤ 0,01 
afrykańska vs. państwa „samotne” – U (N = 6281) = 3664528; p ≤ 0,01 
chińska vs. hinduistyczna – U (N = 2373) = 428190.5; p ≤ 0,01 
chińska vs. islamska – U (N = 4904) = 796928; p ≤ 0,01 
chińska vs. latynoamerykańska – U (N = 14706) = 101814221; p ≤ 0,01 
chińska vs. japońska – U (N = 1637) = 617542; p ≤ 0,01 
chińska vs. prawosławna – U (N = 16828) = 4974183,5; p ≤ 0,01 
chińska vs. zachodnia – U (N = 21391) = 218623031; p ≤ 0,01 
chińska vs. byłe kolonie brytyjskie na Karaibach – U (N = 1144) = 407866; 
p ≤ 0,01 
chińska vs. państwa „samotne” – U (N = 2529) = 458079; p ≤ 0,01 
hinduistyczna vs. islamska – U (N = 5787) = 2944782; p ≤ 0,01 
hinduistyczna vs. latynoamerykańska – U (N = 15589) = 10024120,5; p ≤ 
0,01 
hinduistyczna vs. japońska – ni.  
hinduistyczna vs. prawosławna – U (N = 17711) = 11409612; p ≤ 0,01 
hinduistyczna vs. zachodnia – ni.  
hinduistyczna vs. byłe kolonie brytyjskie na Karaibach – U (N = 2027) = 
225394; p ≤ 0,01 
hinduistyczna vs. państwa „samotne” – ni.  
islamska vs. latynoamerykańska – U (N = 18120) = 21556367; p ≤ 0,01 
islamska vs. japońska – U (N = 5051) = 1588651; p ≤ 0,01 
islamska vs. prawosławna – U (N = 20242) = 23969382; p ≤ 0,01 
islamska vs. zachodnia – U (N = 24805) = 36515455; p ≤ 0,01 
islamska vs. byłe kolonie brytyjskie na Karaibach – U (N = 4558) = 509307; 
p ≤ 0,01 
islamska vs. państwa „samotne” – U (N = 5943) = 3095610; p ≤ 0,01 
latynoamerykańska vs. japońska – U (N = 14853) = 548626; p ≤ 0,01 
latynoamerykańska vs. prawosławna – ni. 
latynoamerykańska vs. zachodnia – U (N = 34607) = 12962392,5; p ≤ 0,01 
latynoamerykańska vs. byłe kolonie brytyjskie na Karaibach – U (N = 
14360) = 2183769; p ≤ 0,01 
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latynoamerykańska vs. państwa „samotne” – U (N = 15745) = 11103743; p 
≤ 0,01 
japońska vs. prawosławna – U (N = 16975) = 6123972; p ≤ 0,01 
japońska vs. zachodnia – ni. 
japońska vs. byłe kolonie brytyjskie na Karaibach – U (N = 1291) = 125571; 
p ≤ 0,01 
japońska vs. państwa „samotne” – ni. 
prawosławna vs. zachodnia – U (N = 36729) = 146923508; p ≤ 0,01 
prawosławna vs. byłe kolonie brytyjskie na Karaibach – U (N = 16482) = 
2504158,5; p ≤ 0,01 
prawosławna vs. państwa „samotne” – U (N = 17867) = 12582300; p ≤ 0,01 
zachodnia vs. byłe kolonie brytyjskie na Karaibach – U (N = 21045) = 
295097,5; p ≤ 0,01 
zachodnia vs. państwa „samotne” – ni.  
byłe kolonie brytyjskie na Karaibach vs. państwa „samotne” – U (N = 2183) 
= 252705; p ≤ 0,01 

Rozpiętość różnic w zakresie usprawiedliwiania przemocy dla celów poli-
tycznych pomiędzy poszczególnymi typami cywilizacji według S.P. Huntingtona 
jest znaczna. W cywilizacji islamskiej zaledwie 3 proc. grupa uznaje przemoc za 
usprawiedliwioną, podczas gdy w byłych brytyjskich koloniach na Wyspach 
Karaibskich jest to blisko połowa respondentów (49,6 proc.). Ponadto wśród 
cywilizacji największych odnotowujemy wysoki poziom akceptacji przemocy – 
znaczna liczba członków społeczeństwa uznaje jej stosowanie. W cywilizacjach 
chińskiej, latynoamerykańskiej oraz afrykańskiej, co czwarty z badanych uznaje 
zasadność stosowania przemocy w celach politycznych (odpowiednio: 26,4 
proc., 25,6 proc. oraz 24,8 proc.), a co piąty w cywilizacji prawosławnej, hindu-
istycznej i zachodniej (22 proc., 21 proc. i 18,1 proc.). Najniższy stopień akcep-
tacji dla przemocy mają – wzmiankowana już – cywilizacja islamska (3 proc. 
wskazań), japońska (8,8 proc. wskazań) oraz tak zwane państwa „samotne” (re-
prezentowane przez Turcję), gdzie 12,2 proc. badanych usprawiedliwia przemoc. 
Zwraca również uwagę liczna grupa odpowiedzi indyferentnych „nie wiem”. 
Została ona włączona do skali i umieszczona w jej środku, bowiem można ją 
interpretować jednocześnie dwojako: jako niechęć do ujawnienia poglądu akcep-
tacji dla przemocy, ale też jako brak postawy w stosunku do tego zjawiska. Za-
bieg włączenia odpowiedzi „nie wiem” do środka skali stabilizuje odpowiedzi 
wokół średniej. Najwyższa liczba odpowiedzi indyferentnych pojawia się w cy-
wilizacjach hinduistycznej – aż co czwarty respondent nie wyraził na ten temat 
zdania (20,2 proc.) oraz w cywilizacji japońskiej – 15,3 proc. wskazań „nie 
wiem”. We wszystkich jednak cywilizacjach większość kwalifikowana, czyli 
ponad 75 proc. sprzeciwia się użyciu przemocy w celach politycznych. Wyjąt-
kiem jest Dominikana ze współczynnikiem odrzucenia przemocy rzędu zaledwie 
50,4 proc.  

Rysunek 3. Średni poziom i dyspersja postaw wobec przemocy politycznej w 
podziale na typy cywilizacji według S.P. Huntingtona – macierz wykorzystująca 
średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe.  
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Rysunek 3 zestawia skrzyżowane dwa komplementarne wymiary opisujące 

stosunek poszczególnych cywilizacji do przemocy politycznej: średnią arytme-
tyczną (miarę tendencji centralnej) i odchylenie standardowe (miarę dyspersji). 
Taki zabieg analityczny umożliwia ocenę porównawczą masowych tendencji 
postaw wobec tego zjawiska. W kierunku stanu wysoce niepożądanego, to jest 
jednolitej, wysokiej akceptacji przemocy w największym stopniu dryfują cywili-
zacje chińska, prawosławna i hinduistyczna. Stan umiarkowanie niepożądany, a 
więc niejednolita, lecz wysoka akceptacja przemocy politycznej występuje 
przede wszystkim na Dominikanie (należącej byłych kolonii brytyjskich na Kara-
ibach), a także – w stopniu mniejszym – w odniesieniu do cywilizacji latynoame-
rykańskiej oraz afrykańskiej. Ciążenie w kierunku sytuacji niezadowalającej, lecz 
akceptowalnej, czyli niejednolita niska akceptacja przemocy politycznej nie wy-
stąpiło w badaniu. Z kolei jednolita niska akceptacja przemocy politycznej – stan 
najbardziej korzystny z punktu widzenia utrzymywania ładu społecznego – re-
prezentowany przez lewą dolną ćwiartkę diagramu wystąpiła w cywilizacji is-
lamskiej, państwach „samotnych” (Turcja), cywilizacji japońskiej i zachodniej.  

Rysunek 4. Podobieństwa i różnice postaw wobec przemocy politycznej w 
podziale na typy cywilizacji według S.P. Huntingtona – relacje podobieństw na 
podstawie testu U Manna-Whitney’a i testu Kruskala-Wallisa.  
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Test Kruskala-Wallisa wykazuje, że poszczególne cywilizacje różnią się po-
między sobą istotnie na poziomie p≤0,01, a chi-kwadrat przyjmuje wartość 
1521,264, df=9. Rysunek 4 stanowi graficzną reprezentację wyników analiz 
przeprowadzonych za pomocą testów Kruskala-Wallisa oraz U Manna-
Whitney’a. Na ich podstawie zasadne jest wyodrębnienie dwóch grup, w których 
ramach poziom akceptacji przemocy w polityce można uznać za nieróżniący się. 
Pierwszą grupę, o niższym poziomie aprobaty przemocy politycznej tworzą cy-
wilizacje: zachodnia, hinduistyczna, japońska oraz państwa „samotne” reprezen-
towane przez Turcję. Na drugą, mniej liczną grupę, lecz w większym stopniu 
akceptującą przemoc składają się cywilizacja afrykańska, latynoamerykańska i 
prawosławna. Istotnie pod względem statystycznym różnią się od innych i siebie 
nawzajem cywilizacje: chińska, islamska oraz byłe kolonie brytyjskie na Kara-
ibach. Wzajemne podobieństwa i różnice pomiędzy cywilizacjami w zakresie 
aprobaty dla przemocy w polityce ilustruje rysunek 4.  

 
4.2. Postawy wobec przemocy politycznej a rdzeń, peryferie i półperyferie I. 

Wallersteina 
Podział na rdzeń (core), półperyferie (semi-periphery) i peryferie (periphery) 

ma charakter wielowymiarowy: geopolityczny, ekonomiczny, społeczny i kultu-
rowy. Rdzeń obejmuje te ośrodki, w których powstają nowe technologie, ekspor-
towane do pozostałych krajów świata. Są to te państwa, które dominują ekono-
micznie, ale także i militarnie nad pozostałymi państwami świata. Półperyferie to 
umiarkowanie rozwinięte kraje gospodarki rynkowej. Są peryferiami dla centrum 
i centrum dla peryferii. Są eksporterami nisko przetworzonych produktów do 
centrum, importują stamtąd kapitał i technologie. Z peryferii nabywają surowce 
nieprzetworzone, eksportując w stopniu ograniczonym kapitały, technologie i 
towary. Peryferie to kraje Trzeciego, Czwartego i Piątego Świata. Dostarczają 
surowców i towarów najniżej przetworzonych. Charakteryzują się zacofaniem 
technologicznym, ograniczoną ilością wysoko wykwalifikowanej siły roboczej, 
nie posiadają dużych rynków wewnętrznych.  

Po raz pierwszy podział na rdzeń i peryferie pojawił się w latach pięćdziesią-
tych XX wieku w myśli Paula Prebisha, dyrektora Economic Commission for 
Latin America (ELCA). I. Wallerstein powyższą koncepcję uzupełnił o półpery-
ferie rozwijając ją w trychotomiczny podział najpełniej wyłożony w ramach kon-
cepcji systemów-światów jego autorstwa21. Pojęcie systemów-światów definiuje 
I. Wallerstein następująco: 

                                                 
21 Po raz pierwszy pojawia się koncepcja systemów-światów u I. Wallersteina w la-

tach siedemdziesiątych XX wieku: I. Wallerstein, The Modern World-System I: Capitalist 
Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, 
Academic Press, Nowy York 1974, s. 349–350. Warto także zwrócić uwagę na sposób 
tłumaczenia terminu World-systems na język polski. Najpowszechniej przyjęły się „sys-
temy-światy”, jednak alternatywna propozycja „świato-system” pojawiła się podczas 
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„[…] w <<systemach-światach>> mamy do czynienia z obszarem prze-
strzennym/czasowym, który obejmuje liczne jednostki polityczne i kulturowe i 
który jest jednocześnie zintegrowanym obszarem działań i instytucji podporząd-
kowanych pewnym systemowym zasadom”22. Jednakże sam I. Wallerstein wy-
raźne unika klasyfikowania konkretnych państw do rdzenia, półperyferii i peryfe-
rii. Preferuje wskazywanie ogólnych obszarów geopolitycznych. W sukurs przy-
szli Chirstopher Chase-Dunn, Yukio Kawano i Benjamin D. Brewer, którzy w 
2000 roku opracowali precyzyjną mapę świata w podziale na rdzeń, półperyferie 
i peryferie. Według tej mapy dokonano klasyfikacji danych z WVS, które posłu-
żyły do wykonania analiz23.  

Tabela 3. Kraje świata w podziale na rdzeń, półperyferie i peryferie.  
 
Rdzeń 
Australia  
Austria 
Belgia 
Dania 
Finlandia 
Francja 
Hiszpania 
Holandia 
Irlandia 
Izrael 
Japonia 
Kanada 
Niemcy 
Norwegia 
Nowa Zelandia 
Portugalia 
Stany Zjednoczone 
Szwajcaria 
Szwecja  
Wielka Brytania 
Włochy 
 
Pół-peryferie 
Argentyna 
Brazylia  
Chiny 
Indie 
Indonezja 
Iran 
Korea Południowa 
Meksyk 
Republika Południowej Afryki 
Tajwan 
 
Peryferie 

 
Chile 
Chorwacja 
Kostaryka 
Czad Kamerun 
Czechy 
Dominikana 
Dżibuti 
Egipt 
Ekwador 
El Salwador 
Estonia 
Etiopia 
Filipiny 
Gabon 
Ghana 
Grecja  
Gruzja 
Gujana Francuska 
Gwatemala  
Gwinea 
Gwinea Bissau 
Gwinea Równikowa 
Honduras 
Irak 
Jamajka  
Jemen 
Jordania 
Kambodża 
Kazachstan 
Kenia 
Kirgistan 
Kolumbia 
Kongo 
Korea Północna 
Kuba 
Kuwejt 

 
Mongolia 
Mozambik 
Namibia 
Niger 
Nigeria 
Nikaragua 
Oman 
Pakistan 
Panama  
Paragwaj 
Peru 
Polska 
Republika Środkowoafry-
kańska 
Rosja  
Rumunia 
Senegal 
Sierra Leona 
Słowacja 
Somalia 
Sudan 
Sudan Południowy 
Syria 
Syria 
Tadżykistan 
Tajlandia 
Tanzania 
Togo 
Tunezja  
Turcja  
Uganda 
Ukraina 
Urugwaj 
Uzbekistan 
Węgry 
Wenezuela 

                                                                                                                         
rozmowy Jacka Żakowskiego z I. Wallersteinem (Na rozstaju dziejów. Rozmowa z prof. 
Immanuelem Wallersteinem, [w:] Koniec, J. Żakowski, Warszawa 2006, s. 17-37).  

22 I. Wallerstein, Analiza systemów-światów..., s. 33. 
23 Ch. Chase-Dunn, Y. Kawano, B.D. Brewer, Trade globalization since 1795: waves 

of integration in the world-system, „American Sociological Review”, 2000, 65, s. 77-95. 
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Afganistan 
Albania 
Algieria 
Angola 
Arabia Saudyjska 
Azerbejdżan 
Bahrajn 
Bangladesz 
Benin 
Białoruś 
Birma 
Boliwia 
Botswana 
Bułgaria 

Laos 
Lesoto 
Liban 
Libia  
Litwa  
Łotwa 
Macedonia 
Madagaskar 
Malezja 
Mali 
Maroko 
Mauretania 
Mołdawia 
 

Wietnam 
Wybrzeże Kości Słoniowej 
Zambia 
Zimbabwe 
 
Inne 
Bhutan 
Gujana  
Islandia 
Sahara Zachodnia 
Serbia i Czarnogóra 
Surinam 
 

Źródło: Y. Kawano, B. Brewer, Appendix. Trade Globalization since 1795: waves of integra-
tion in the world-system, „American Sociological Review”, 2000, luty, Millenial Symposium.  

Społeczeństwa rdzenia, półperyferii i peryferii w różnym odrzucają przemoc, 
odpowiednio czyni to: 83,0 proc., 74,7 proc. i 72,3 proc. przedstawicieli po-
szczególnych grup. Najniższy poziom akceptacji przemocy przejawiają przed-
stawiciele państw najwyżej rozwiniętych technologicznie i ekonomicznie (śred-
nia arytmetyczna -1,24), zaś najwyższy przedstawiciele peryferii (-0,87). Grupa 
akceptujących przemoc jako środek oddziaływania na politykę wynosi 12,9 proc. 
wśród przedstawicieli rdzenia, 17,8 proc. w półperyferiach i 20,6 proc. w peryfe-
riach. Postawy te są stabilne na wszystkich z badanych poziomów, a więc sku-
pione wokół wartości średnich w podobnych sposób. Testy istotności różnic wy-
kazują, że wszystkie z badanych całości różnią się istotnie pod względem staty-
stycznym od siebie. Szczegółowe rozkłady brzegowe pokazuje tabela 4.  

Tabela 4. Postawy wobec przemocy politycznej w podziale na typy cywiliza-
cji według I. Wallersteina – statystyki opisowe i indukcyjne.  

Użycie przemocy w celach politycznych jest nieusprawiedliwione Miary tendencji centralnej i 
rozproszenia 

Całkowicie się 
zgadzam 

Zgadzam się Nie wiem Nie zgadzam się 
Całkowicie nie 
zgadzam się 

Ogółem 

Klasyfikacja  
Immanuela 
Wallersteina 

N % N % N % N % N % N % 

 
Średnia 
arytmetyczna 

 
Odchylenie 
standardowe 

rdzeń (core) 8696 61,0 3143 22,0 581 4,1 875 6,1 971 6,8 14266 100 -1,24 1,242 

półperyferie 
(semi-
periphery) 

5358 51,8 2370 22,9 771 7,5 1147 11,1 696 6,7 10342 100 -1,01 1,281 

peryferie 
(periphery) 

19458 43,8 12663 28,5 3123 7,0 5538 12,5 3612 8,1 44394 100 -0,87 1,313 

pozostałe 
niesklasyfikowane 

636 41,8 422 27,8 86 5,7 274 18,0 102 6,7 1520 100 -0,80 1,327 

Ogółem 34148 48,4 18598 26,4 4561 6,5 7834 11,1 5381 7,6 70522 100 -0,97 1,295 

Testy istotności różnic 

Test Kruskala-Wallisa χ² (1, N = 70522) = 1258,57; p ≤ 0,01 

Test U Manna-
Whitney'a 

rdzeń vs. półperyferie – U (N = 24608) = 66217788; p ≤ 0,01 
rdzeń vs. peryferie – U (N = 58660) = 259843638; p ≤ 0,01 
rdzeń vs. pozostałe – U (N = 15786) = 8614404; p ≤ 0,01 
półperyferie vs. peryferie – U (N = 54736) = 212460463; p ≤ 0,01 
półperyferie vs. pozostałe – U (N = 11862) = 7051836; p ≤ 0,01 
peryferie vs. pozostałe – U (N = 45914) = 32751834; p ≤ 0,05 
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Skrzyżowanie miar pozycyjnych i dyspersji ujawnia istotne różnice w postawach 
wobec przemocy. Jednolita, niska akceptacja przemocy, czyli stan najbardziej pożąda-
ny występuje wśród krajów rdzenia oraz w – mniejszym stopniu – półperyferii. Nie-
jednolita, lecz wysoka aprobata dla przemocy jako środka osiągania celów politycz-
nych charakteryzuje peryferie oraz – w stopniu najwyższym Serbię i Czarnogórę za-
kwalifikowane jako „niesklasyfikowane”.  

Rysunek 5. Podobieństwa i różnice postaw wobec przemocy politycznej w 
podziale na rdzeń, półperyferie i peryferie I. Wallersteina – macierz wykorzystu-
jąca średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe. 

 
 

4.3. Postawy wobec przemocy politycznej a regionalne grupy kulturowe według F. 
Trompenaarsa i Ch. Hampdena-Turnera 

F. Trompenaars i Ch. Hampden-Turner zaproponowali wielokryterialny mo-
del analizy międzynarodowego środowiska kulturowego wyróżniając pięć wiel-
kich regionalnych grup kulturowych: 

1. grupę anglosaską (USA, Wielka Brytania), 
2. grupa latynoeuropejską (Włochy, Francja, Belgia, Hiszpania), 
3. grupę germańską (Austria, Niemcy, Szwajcaria, była Czechosłowacja), 
4. grupę azjatycką (Japonia, Chiny, Indonezja, Hongkong, Singapur), 
5. grupę latynoamerykańską (Argentyna, Meksyk, Wenezuela, Brazylia).  
Model F. Trompenaarsa i Ch. Hampdena-Turnera stał się wpływowy na polu 

teorii komunikacji międzykulturowej, był on testowany empirycznie przez Geer-
ta Hofstede24.  

Tabela 5. Postawy wobec przemocy politycznej w podziale na re-
gionalne grupy kulturowe F. Trompenaarsa i Ch. Hampdena-Turnera – 
statystyki opisowe i indukcyjne.  

Użycie przemocy w celach politycznych jest nieusprawiedliwione Miary tendencji centralnej i 
rozproszenia 

Całkowicie się 
zgadzam 

Zgadzam się Nie wiem Nie zgadzam się 
Całkowicie nie 
zgadzam się 

Ogółem 

Regionalne 
grupy 
kulturowe F. 
Trompenaarsa 
i Ch. 
Hampdena-
Turnera 

N % N % N % N % N % N % 

 
Średnia 
arytmetyczna 

 
Odchylenie 
standardowe 

                                                 
24 G. Hofstede, Riding the waves of commerce: a test of Trompenaars' "model" of na-

tional culture differences, „ International Journal of Intercultural Relations”, 1996, 20(2), 
s. 189-198. 
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anglosaska 865 56,1 379 24,6 45 2,9 147 9,5 106 6,9 1542 100 -1,13 1,254 

latynoeuropejska 777 64,2 117 9,7 34 2,8 48 4,0 235 19,4 1211 100 -0,95 1,605 

germańska 2675 48,8 1710 31,2 219 4,0 577 10,5 299 5,5 5480 100 -1,07 1,198 

azjatycka 485 46,0 328 31,1 162 15,4 28 2,7 51 4,8 1054 100 -1,11 1,070 

latynoamerykańska 3128 54,0 1422 24,6 156 2,7 616 10,6 469 8,1 5791 100 -1,06 1,311 

Ogółem 7930 52,6 3956 26,2 616 4,1 1416 9,4 1160 7,7 15078 100 -1,07 1,277 

Testy istotności różnic 

Test Kruskala-Wallisa χ² (1, N = 14462) = 29,693; p ≤ 0,01 

Test U Manna-Whitney'a 

anglosaska vs. latynoeuropejska – ni.  
anglosaska vs. germańska – U (N = 7022) = 3981290,5; p ≤ 0,01 
anglosaska vs. azjatycka – U (N = 2596) = 750367,5; p ≤ 0,01 
anglosaska vs. latynoamerykańska – ni. 
latynoeuropejska vs. germańska – U (N = 6691) = 3092568; p ≤ 0,01 
latynoeuropejska vs. azjatycka – U (N = 2265) = 583921; p ≤ 0,01 
latynoeuropejska vs. latynoamerykańska – U (N = 7002) = 3368192,5; p ≤ 0,05 
germańska vs. azjatycka – ni.  
germańska vs. latynoamerykańska – U (N = 11271) = 15418286,5; p ≤ 0,01 
azjatycka vs. latynoamerykańska – U (N = 6845) = 2912472,5; p ≤ 0,01 

Regionalne grupy kulturowe są silnie zróżnicowane w zakresie poziomu akcepta-
cji przemocy. Najwyższy poziom aprobaty wobec tego zjawiska odnotowujemy w 
grupie latynoeuropejskiej – blisko czwarta część (23,4 proc.) społeczeństwa skłonna 
jest przyjmować przemoc jako środek osiągania celów politycznych. W tej też grupie 
odnotowujemy najwyższą spośród innych badanych grup kulturowych dyspersję po-
glądów – społeczeństwa należące do tej grupy w większym stopniu niż do innych grup 
są podzielone udzielając zdecydowanych, skrajnych odpowiedzi na temat aprobaty lub 
odrzucenia przemocy. Wysoki poziom akceptacji przemocy politycznej utrzymuje się 
także w grupie latynoamerykańskiej (18,7 proc.). W grupach kulturowych germańskiej 
oraz anglosaskiej co szósty badany deklaruje akceptację dla przemocy politycznej 
(odpowiednio 16,0 proc. oraz 16,4 proc.). Najniższy poziom akceptacji przemocy, 
zaledwie 7,5 proc., występuje w grupie azjatyckiej. W tej grupie odnotowujemy jedno-
cześnie najwyższy odsetek odpowiedzi indyferentnych, aż 15,4 proc., podczas gdy w 
pozostałych nie osiąga on nawet 3 proc. Poziom odrzucenia przemocy we wszystkich 
badanych grupach kulturowych jest względnie wysoki i oscyluje pomiędzy 73,9 proc. 
(dla grupy latynoeuropejskiej), a 80,7 proc. (dla grupy anglosaskiej).  

Rysunek 6. Podobieństwa i różnice postaw wobec przemocy politycznej w po-
dziale na regionalne grupy kulturowe F. Trompenaarsa i Ch. Hampdena-Turnera – 
macierz wykorzystująca średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe. 

 
Z rysunku 6 odczytujemy, że grupy kulturowe azjatycka oraz anglosaska lo-

kują się w obszarze najbardziej korzystnym, a więc niskiej i jednolitej aprobaty 
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przemocy politycznej. Grupy kulturowe latynoeuropejska i latynoamerykańska 
ciążą ku sytuacji dychotomicznej: odnotowujemy wysoką, ale niejednolitą 
(świadczącą o skrajnych zarówno pozytywnych, jak też negatywnych postawach) 
akceptację przemocy w polityce. Predylekcje ku najbardziej niekorzystnemu 
układowi postaw, to jest jednolitej, wysokiej akceptacji przemocy politycznej 
wykazuje regionalna grupa kulturowa germańska, aczkolwiek znajduje się ona na 
granicy obszarów i raczej można ja rozpatrywać jako lokującą się w obszarze 
zbliżonym do średniej dla wszystkich grup kulturowych.  

Rysunek 7. Podobieństwa i różnice postaw wobec przemocy politycznej w 
podziale na regionalne grupy kulturowe F. Trompenaarsa i Ch. Hampdena-
Turnera – relacje podobieństw na podstawie testu U Manna-Whitney’a i testu 
Kruskala-Wallisa.  

 
Regionalne grupy kulturowe tworzą dwie odmienne całości pod względem 

stopnia aprobaty dla przemocy jako usprawiedliwionego środka rozwiązywania 
problemów politycznych. Niższy, analogiczny względem siebie poziom przemo-
cy wykazują grupy azjatycka i germańska, nieco wyższy poziom obserwujemy w 
triadzie grup kulturowych: anglosaskiej i podobnych do niej: latynoeuropejskiej i 
latynoamerykańskiej. Regionalne grupy kulturowe latynoeuropejska i latynoame-
rykańska różnią się jednak od siebie mocniej niż od grupy anglosaskiej.  

 
5. Postawy wobec przemocy politycznej a kultury narodowe 
W badaniu WVS pytanie dotyczące postaw przemocy zadano w 49 krajach 

na łącznej próbie 70522 respondentów. W każdym z krajów przeprowadzono od 
417 do 2996 wywiadów, co uznać należy za liczebności wystarczające dla wnio-
skowania statystycznego i testów porównawczych. Maksymalny standardowy 
błąd oszacowania wynosi między ±4,9 proc. dla najmniej licznej badanej grupy a 
±1,8 dla najliczniejszej. Wśród państw, w których przeprowadzono badanie zna-
leźli się przedstawiciele państw Europy, Azji, obu Ameryk, Afryki i Australii.  

Tabela 6. Postawy wobec przemocy politycznej w kulturach narodowych – 
statystyki opisowe i indukcyjne. 
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Użycie przemocy w celach politycznych jest nieusprawiedliwione Miary tendencji centralnej i 

rozproszenia 

Całkowicie się 
zgadzam 

Zgadzam się Nie wiem Nie zgadzam się 
Całkowicie nie 
zgadzam się 

Ogółem 
Państwa 

N % N % N % N % N % N % 

 
Średnia 
arytmetyczna 

 
Odchylenie 
standardowe 

Albania 650 65,1 192 19,2 89 8,9 22 2,2 46 4,6 999 100 -1,38 1,049 

Argentyna 685 63,5 162 15 20 1,9 107 9,9 105 9,7 1079 100 -1,13 1,383 

Armenia 762 38,1 715 35,8 125 6,3 321 16,1 77 3,9 2000 100 -0,88 1,191 

Australia 1200 58,6 501 24,5 37 1,8 162 7,9 148 7,2 2048 100 -1,19 1,239 

Azerbejdżan 939 46,9 963 48,1 76 3,8 20 1 4 0,2 2002 100 -1,41 0,633 

Bangladesz 1206 79,1 81 5,3 202 13,2 14 0,9 22 1,4 1525 100 -1,60 0,857 

Białoruś 954 45,6 637 30,4 179 8,6 225 10,8 97 4,6 2092 100 -1,02 1,179 

Bośnia i 
Hercegowina 

507 42,3 309 25,8 67 5,6 186 15,5 131 10,9 1200 100 -0,73 1,417 

Brazylia 929 80,9 110 9,6 7 0,6 35 3 68 5,9 1149 100 -1,56 1,073 

Bułgaria 443 41,3 289 27 137 12,8 143 13,3 60 5,6 1072 100 -0,85 1,248 

Chile 431 43,1 342 34,2 27 2,7 151 15,1 49 4,9 1000 100 -0,96 1,226 

Chorwacja 793 66,3 224 18,7 26 2,2 74 6,2 79 6,6 1196 100 -1,32 1,194 

Czechy 537 46,8 329 28,7 68 5,9 136 11,9 77 6,7 1147 100 -0,97 1,267 

Dominikana 174 41,7 27 6,5 18 4,3 24 5,8 174 41,7 417 100 -0,01 1,862 

El Salwador 384 30,6 480 38,3 103 8,2 228 18,2 59 4,7 1254 100 -0,72 1,209 

Estonia 511 50 280 27,4 66 6,5 94 9,2 70 6,9 1021 100 -1,05 1,245 

Filipiny 265 22,1 487 40,6 5 0,4 318 26,5 125 10,4 1200 100 -0,37 1,354 

Finlandia 732 74,2 115 11,7 53 5,4 56 5,7 31 3,1 987 100 -1,48 1,037 

Gruzja 855 42,6 695 34,6 120 6 223 11,1 115 5,7 2008 100 -0,97 1,202 

Hiszpania 777 64,2 117 9,7 34 2,8 48 4 235 19,4 1211 100 -0,95 1,605 

Indie 971 47,6 315 15,4 412 20,2 251 12,3 91 4,5 2040 100 -0,89 1,249 

Japonia 485 46 328 31,1 162 15,4 28 2,7 51 4,8 1054 100 -1,11 1,07 

Kolumbia 1278 42,7 741 24,7 33 1,1 630 21 314 10,5 2996 100 -0,68 1,456 

Litwa 479 47,5 198 19,6 123 12,2 100 9,9 109 10,8 1009 100 -0,83 1,392 

Łotwa 472 39,3 469 39,1 63 5,3 135 11,3 61 5,1 1200 100 -0,96 1,163 

Macedonia 583 58,6 153 15,4 65 6,5 114 11,5 80 8 995 100 -1,05 1,354 

Meksyk 1074 45,5 744 31,5 82 3,5 311 13,2 152 6,4 2363 100 -0,96 1,263 

Mołdawia 297 30,2 295 30 82 8,3 207 21 103 10,5 984 100 -0,48 1,38 
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Niemcy 942 46,5 756 37,3 34 1,7 198 9,8 96 4,7 2026 100 -1,11 1,135 

Nigeria 751 42,1 439 24,6 3 0,2 306 17,2 285 16 1784 100 -0,60 1,544 

Norwegia 965 85,6 54 4,8 8 0,7 38 3,4 62 5,5 1127 100 -1,62 1,055 

Nowa 
Zelandia 

1131 55,2 537 26,2 154 7,5 109 5,3 119 5,8 2050 100 -1,20 1,151 

Peru 325 26,8 169 14 75 6,2 162 13,4 480 39,6 1211 100 0,25 1,695 

Puerto Rico 679 58,3 252 21,6 24 2,1 136 11,7 73 6,3 1164 100 -1,14 1,272 

Republika 
Południowej 
Afryki 

1515 51,6 675 23 218 7,4 284 9,7 242 8,2 2934 100 -1,00 1,312 

Rosja 791 38,8 668 32,7 249 12,2 271 13,3 61 3 2040 100 -0,91 1,141 

Rumunia 513 41,4 352 28,4 116 9,4 118 9,5 140 11,3 1239 100 -0,79 1,365 

Serbia i 
Czarnogóra 

636 41,8 422 27,8 86 5,7 274 18 102 6,7 1520 100 -0,80 1,327 

Słowacja 426 38,9 323 29,5 72 6,6 178 16,3 96 8,8 1095 100 -0,74 1,351 

Słowenia 397 39,4 273 27,1 51 5,1 196 19,5 90 8,9 1007 100 -0,69 1,39 

Stany 
Zjednoczone 

865 56,1 379 24,6 45 2,9 147 9,5 106 6,9 1542 100 -1,13 1,254 

Szwajcaria 770 63,5 302 24,9 45 3,7 65 5,4 30 2,5 1212 100 -1,42 0,968 

Szwecja 829 82,2 54 5,4 9 0,9 24 2,4 93 9,2 1009 100 -1,49 1,232 

Tajwan 184 23,7 364 46,8 32 4,1 159 20,5 38 4,9 777 100 -0,64 1,187 

Turcja 948 50,5 618 32,9 92 4,9 138 7,4 80 4,3 1876 100 -1,18 1,096 

Ukraina 766 27,3 912 32,4 652 23,2 307 10,9 174 6,2 2811 100 -0,64 1,169 

Urugwaj 497 49,7 258 25,8 37 3,7 132 13,2 76 7,6 1000 100 -0,97 1,322 

Wenezuela 440 36,7 406 33,8 47 3,9 163 13,6 144 12 1200 100 -0,70 1,392 

Węgry 405 62,3 87 13,4 31 4,8 66 10,2 61 9,4 650 100 -1,09 1,384 

Razem 34148 48,4 18598 26,4 4561 6,5 7834 11,1 5381 7,6 70522 100 -0,97 1,296 

Testy istotności różnic 

Test Kruskala-Wallisa χ² (48, N = 70522) = 5104,5; p ≤ 0,01 

Test U Manna-Whitney'a 
Test U Mana-Whitney’a został przeprowadzony, jednak jego wyniki nie zostały zaprezentowane ze 
względu powierzchnię jaką zajęłyby wyniki (ponad 1200 linii maszynopisu). Dane zaprezentowano w 
jednak w syntetycznej formie rysunku.  

W 49 badanych społeczeństwach blisko trzy czwarte badanych odrzuciło 
przemoc jako środek wywierania wpływu na politykę (74,8 proc.), zaś blisko co 
piąty badany usprawiedliwia jej zastosowanie jako narzędzia politycznego od-
działywania (18,7 proc.). Poniżej średniej dla ogółu lokują się głównie społe-
czeństwa państw europejskich (12 spośród wszystkich 25), zaś powyżej średniej 
dominują społeczeństwa Ameryki Środkowej i Południowej oraz Afryki i Azji. 



142 
 

Na poziomie poszczególnych kultur narodowych odnotowujemy silne zróżnico-
wanie w zakresie akceptacji przemocy – od ponad połowy społeczeństwa do 
zaledwie jednego procenta akceptujących warunkowo lub całkowicie przemoc za 
narzędzie wpływu politycznego. Jako środek oddziaływania na politykę przyjmu-
je przemoc ponad płowa obywateli Peru (53 proc. wskazań dopuszczających 
przemoc) oraz Dominikany (47,5 proc. wskazań), akceptuje ją także jedna trzecia 
społeczeństw Filipin (36,9 proc.), Nigerii (33,2 proc.), Kolumbii (31,5 proc.), 
Mołdawii (31,5 proc.), jak również co czwarty obywatel Słowenii (28,4 proc.), 
Bośni i Hercegowiny (26,4 proc.), Wenezueli (25,6 proc.), Tajwanu (25,4 proc.), 
Słowacji (25,1 proc.), Serbii i Czarnogóry (24,7 proc.), Hiszpanii (23,4 proc.) i El 
Salwadoru (22,9). Znacznie poniżej średniej dla ogółu lokują się społeczeństwa 
Azerbejdżanu (zaledwie 1,2 proc. wskazań akceptujących przemoc jako środek 
wpływu na politykę), Bangladeszu (2,3 proc.), Albanii (6,8 proc.), Japonii (7,5 
proc.), Szwajcarii (7,9 proc.), Finlandii (8,8 proc.), Norwegii (8,9 proc.) oraz 
Brazylii (8,9 proc.). Tak znaczne różnice powinny stanowić przesłankę do szcze-
gółowego przyjrzenia się determinantom takiego stanu rzeczy.  

Rysunek 8. Podobieństwa i różnice postaw wobec przemocy politycznej w 
podziale na kultury narodowe – macierz wykorzystująca średnią arytmetyczną i 
odchylenie standardowe.  

 
Analiza wyników analiz dla kultur narodowych wykazuje przewagę społe-

czeństw odrzucających przemoc jako narzędzie osiągania celów politycznych. 
Spośród dwudziestu zaliczonych do tej grupy, aż dziewięć to kraje europejskie. 
Część pozostałych należy do szeroko pojętej kultury zachodniej, w tej grupie 
znalazły się Australia, Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone. Pozostałe to kraje 
azjatyckie, znacznie niedoreprezentowane pozostają kraje afrykańskie oraz Ame-
ryki Środkowej i Południowej.  

Z kolei jednolitą wysoką akceptacją przemocy politycznej charakteryzuje się 
aż dziesięć krajów. Odnajdujemy wśród nich zarówno kraje Europy Wschodniej 
(Rosja i Ukraina), położone w Ameryce Południowej lub Środkowej (Chile, 
Meksyk) lub w Azji (Indie, Tajwan). Nie ma wśród nich ani jednego reprezentan-
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ta obszaru euroatlantyckiego. Silne zróżnicowanie postaw wobec przemocy, a 
więc istnienie liczniejszych niż w innych społeczeństwach grup odrzucających 
przemoc obok akceptujących ją występuje w szczególności na Dominikanie i w 
Peru, a także w Hiszpanii, Litwie, Serbii i Czarnogórze, a w mniejszym stopniu 
w Rumunii, Słowacji, Bośni i Hercegowinie oraz Wenezueli. Są to społeczeń-
stwa silnie podzielone pod tym względem, zdychotomizowane. Interesującą i 
ważną kwestią byłoby rozpoznanie charakterystyk socjodemograficznych i psy-
chograficznych grup społecznych nastawionych skrajnie negatywnie i skrajnie 
pozytywnie wobec przemocy w polityce.  

 
Rysunek 9. Podobieństwa i różnice postaw wobec przemocy politycznej w podzia-

le na kultury – relacje podobieństw na podstawie testu U Manna-Whitney’a i testu 
Kruskala-Wallisa.  

 

 
 

Spośród 49 zbadanych krajów pięć z nich różni się istotnie statystycznie od 
wszystkich innych: Dominikana, Filipiny, Finlandia, Norwegia oraz Peru. Są to 
zarówno państwa społeczeństwa silniejszych, pozytywnych postawach wobec 
przemocy (Peru, Dominikana, Filipiny), jak też takie, które w większym stopniu 
niż pozostałe odrzucają przemoc polityczną (Finlandia i Norwegia). Niedostrze-
galne i niemożliwe do ustalenia są wyraźne tendencje percepcji przemocy poli-
tycznej na poziomie kultur narodowych. Fakt wnioskowania na podstawie jedne-
go wskaźnika postaw wobec przemocy politycznej uniemożliwia próbę deskryp-
tywnego wyjaśnienia przyczyn i uwarunkowań istniejących podobieństw i róż-
nic. Pomiędzy większością badanych kultur narodowych zachodzą umiarkowane 
relacje podobieństwa. Izomorficzne ośrodki stanowią w szczególności państwa 
europejskie: Czechy (12 połączeń z innymi państwami), Łotwa (11), Bułgaria 
(11), Bośnia i Hercegowina (11) oraz Litwa, Rumunia i Słowacja (po 10 połą-
czeń), przy czym średnia liczba połączeń dla wszystkich badanych krajów wyno-
si 6,2. Państwa europejskie wydają się połączone relacją podobieństwa z innymi 
państwami w sposób losowy: na przykład Czechy są pod względem postaw wo-
bec przemocy tożsame z krajami takimi jak Meksyk, Chile czy Republika Połu-
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dniowej Afryki. Z kolei państwa: Albania, Bangladesz, Brazylia, Chorwacja, 
Mołdawia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina i Tajwan są podobne do zaledwie 
dwóch lub maksymalnie trzech innych podmiotów pod względem postaw wobec 
przemocy. Wyodrębniają się dwie grupy państw zdecydowanie odrzucających 
przemoc polityczną. W pierwszej grupie znajdują się Bangladesz, Brazylia i 
Szwecja, a w drugiej Albania, Chorwacja i Szwajcaria. Społeczeństwa te są od-
mienne kulturowo, pomimo to posiadają niemal identyczne rozkłady na kontinu-
um postaw wobec przemocy. Obie wymienione grupy należą do krajów o bardzo 
wysokim współczynniku odrzucenia przemocy z tą jednak różnicą, że w Bangla-
deszu, Brazylii i Szwecji dezaprobata dla przemocy politycznej wyraża się w 
sposób bardziej spolaryzowany (istotna przewaga odpowiedzi skrajnych całko-
wicie potępiających zjawisko przemocy politycznej), podczas gdy w Albanii, 
Chorwacji i Szwecji odnotowujemy istotnie wyższy odsetek odpowiedzi umiar-
kowanych – odrzucenie przemocy ma charakter warunkowy, przejawiając się w 
częstszym wyborem itemu „raczej się zgadzam” na skali. Związki w ramach 
omawianych grup raczej należałby uznać za przypadkową koincydencję liczbo-
wych rozkładów postaw wobec przemocy.  

* * * 
Prezentowane analizy potwierdzają hipotezę zerową o istnieniu różnic w po-

stawach wobec przemocy politycznej zarówno na poziomie mikro, to jest kultur 
narodowych, jak też makro, czyli „wielkich kultur”. Analiza „wielkich kultur” 
ujawnia szereg prawidłowości w zakresie postaw wobec przemocy. Dystans wo-
bec tego zjawiska, jego odrzucenie wydaje się skorelowany z poziomem rozwoju 
ekonomicznego i technologicznego, co wykazują w szczególności wyniki pomia-
ru w podziale na rdzeń, peryferie i półperyferie I. Wallersteina. Do pewnego 
stopnia powiela tę właściwość analiza danych według klucza klasyfikacyjnego 
przyjętego za S.P. Huntingtonem. Cywilizacje: japońska i zachodnia charaktery-
zują się najniższą aprobatą przemocy politycznej, zaś wyższe jej natężenie odno-
towujemy prawosławnej, latynoamerykańskiej i afrykańskiej. Dalszych studiów i 
rozważań wymagają wyniki dla cywilizacji islamskiej oraz hinduistycznej. W 
przypadku pierwszej z wymienionych cywilizacji wyjaśnieniem uzyskanych 
danych może być fakt niereprezentatywności – zbadano przedstawicieli zaledwie 
dwóch państw: Azerbejdżanu i Bangladeszu. Pozostaje nierozstrzygnięte, czy 
niski poziom aprobaty dla przemocy (najniższy ze wszystkich wyróżnionych 
cywilizacji) należy tłumaczyć specyfiką tych właśnie krajów, czy też są one ty-
powe dla całości cywilizacji islamskiej. Z kolei cywilizacja hinduistyczna lokuje 
się wyżej pod względem akceptacji przemocy niż cywilizacja zachodnia, co koli-
duje z potocznym i publicystycznym stereotypem dotyczących Hindusów i hin-
duizmu, jednakże korygowanym w pracach znawców przedmiotu25. Wartościowe 

                                                 
25 Warto wymienić dwóch polskich autorów dokonujących refutacji przekonania o 

hinduskim pacyfizmie: K. Dębnicki, Konflikt i przemoc w systemie niepodległych Indii, 
Wydawnictwo „Dialog”, Warszawa 2000; P. Sajdek, Czy hinduizm jest religią pokoju, 
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poznawczo byłoby porównanie w tym kontekście tych wyników z danymi dla 
innej religii dharmicznej – stanowiącej podstawę również cywilizacji buddyj-
skiej26. Brak niestety takich danych – żaden z należących do niej krajów nie zo-
stał niestety zbadany. Z kolei podział na regionalne grupy kulturowe według F. 
Trompenaarsa i Ch. Hampdena-Turnera ujawnia względną niehomogeniczność 
kultury europejskiej: kultura germańska różni się istotnie pod względem staty-
stycznym od innych kultur europejskich – anglosaskiej i latynoeuropejskiej.  

Analizy na poziomie kultur narodowych ujawniają różnice, ale i podobień-
stwa pomiędzy badanymi całościami. Uniwersalną cechę stanowi zgodne odrzu-
canie przez większość członków każdego społeczeństwa przemocy jako środka 
realizacji celów politycznych. Czyni tak blisko trzy czwarte spośród wszystkich 
badanych (74,8 proc.). Jednak poszczególne kultury narodowe są istotnie niejed-
nolite pod względem postaw wobec przemocy: od Peru i Dominikany, gdzie 
odrzuca przemoc mniej niż połowa społeczeństw (odpowiednio 40,8 proc. oraz 
48,2 proc. społeczeństwa), aż do Norwegii, Brazylii i Azerbejdżanu, gdzie co 
najmniej dziewięciu na dziesięciu obywateli przemoc polityczną potępia (odpo-
wiednio: 90,4 proc., 90,5 proc. oraz 95,0 proc.).  

Ujawnione różnice w zakresie percepcji zjawiska przemocy politycznej powinny 
zachęcać do pogłębionych międzykulturowych badań w szczególności o charakterze 
jakościowym. Badania ilościowe – których wyniki analizowano w niniejszym tekście – 
mogą jedynie stwierdzać o tożsamości lub różnicy, trudno za ich pomocą wyjaśniać 
przyczyny takiego stanu rzeczy. Badania jakościowe mogłyby ujawnić przyczyny 
odmiennej akceptacji zjawiska przemocy politycznej, jak również wskazać, czy badane 
postawy mają charakter trwały czy zmienny, czy indukowane są przez wydarzenia 
historyczne, czy bieżące, czy są one powierzchowne, czy głęboko zinternalizowane, a 
wreszcie czy i w jakim stopniu powiązane są z takimi zjawiskami jak dominujące 
wzorce kulturowe, poziom rozwoju technologicznego i ekonomicznego, czy poziom 
konsolidacji demokracji.  

 
Streszczenie 
Analizy zaprezentowane w artykule skupiają się na próbie diagnozy czy i w 

jakim stopniu społeczeństwa należące do różnych kultur różnią się postawami 
wobec dopuszczalności posługiwania się przemocą w celu osiągnięcia celów 
politycznych. Hipoteza badawcza zakłada, że postawy wobec przemocy są od-
mienne w różnych kulturach i nie istnieje uniwersalny, globalny wzorzec postaw 
wobec przemocy politycznej. Analizy zostały przeprowadzone w podziale na 
„wielkie kultury” wykorzystując w tym celu klasyfikacje Samuela P. Huntingto-
na, Immanuela Wallersteina oraz Fonsa Trompenaarsa i Charlesa Hampdena-
Turnera, a także w podziale na kultury narodowe (przeanalizowano dane 49 kul-

                                                                                                                         
[w:] Terroryzm – dawniej i dziś, A. Maryniarczyk, P. Jaroszyński (red. nauk.), Katolicki 
Uniwersytet Lubelski, Lublin 2010, s. 115-125. 

26 L.R. Kurtz, Karma as Social Theory, „Ahimsa Nonviolence”, 2005, s. 574-551. 
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tur narodowych znajdujących się na wszystkich sześciu zamieszkałych kontynen-
tach). Analizy miały charakter ilościowy, wykorzystano wybrane miary statysty-
ki opisowej i indukcyjnej. Prezentowane analizy potwierdzają hipotezę zerową o 
istnieniu istotnych statystycznie różnic w postawach wobec przemocy politycznej 
zarówno na poziomie mikro, to jest kultur narodowych, jak też makro, czyli 
„wielkich kultur”. Są one skorelowane z poziomem rozwoju ekonomiczno-
technologicznego danego obszaru lub państwa.  

 
Summary 
Attitudes towards political violence – a study of cross-cultural differences 

and similarities  
Analyses presented in the article are focused on trails to diagnose whether 

and to what extent societies in different cultures are differ or similar in the field 
of attitudes towards using violence to achieve political goals. Research hypothe-
sis assumes that attitudes towards violence vary in different cultures and there is 
no universal, global pattern of attitudes towards political violence. Analyses were 
carried out by so called “great cultures" by means of a classification of Samuel P. 
Huntington, Immanuel Wallerstein, Fons Trompenaars and Charles Hampden-
Turner, as well as by classification of national cultures (49 cultures were ana-
lyzed). Analyses were made using quantitative methods, there were used selected 
measures of descriptive statistics and induction. Presented analysis confirms the 
null hypothesis of the existence of statistically significant differences in attitudes 
towards political violence, both at the micro level (which are national cultures) 
and at the macro level (which are i.e. “great cultures”). They are correlated with 
the level of economical and technological development in particular area or 
country. 
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Tomasz Orzech (UE) 

 
Analiza zagrożeń i ich typologia w zarządzaniu kryzysowym 

 
Wprowadzenie 

W literaturze istnieje wiele pojęć bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo1 to stan 
doskonałej równowagi, który sprzyja rozwojowi życia społecznego i nie jest za-
grożona żadnymi czynnikami. Moment bezpieczeństwa państwa jest więc bardzo 
kruchy, praktycznie nie do osiągnięcia. Bezpieczeństwo jest więc stanem pożą-
danym, idealnym. Nieuchwytność tego stanu jest dążeniem każdej administracji 
państwowej. Celem niniejszej publikacji jest identyfikacja zagrożeń, które mogą 
mieć różne źródła. Ważnym elementem artykułu jest przedstawienie skutków 
podczas wystąpienia części zagrożeń. Inny zadaniem jest zróżnicowanie niebez-
pieczeństw. Podział ułatwi zrozumienie istoty zarządzania kryzysowego. 

 
1.  Definicja zagrożenia 
Zagrożenia jednak naruszają stan idealnej równowagi. Żeby zrozumieć istotę 

pojęcia należy poznać definicje zagrożenia. Do jednych należy pojęcie Grockie-
go2 mówiące, że zakres zdarzeń wywołanych celowo lub losowo wywiera nega-
tywny wpływ na funkcjonowanie polityczne i gospodarcze państwa oraz warunki 
bytowe ludności i środowiska naturalnego. Natomiast Kocia3 zagrożenie interpre-
tuje jako źródło potencjalnej szkody lub okoliczności potencjalnie szkodliwej. 
Zagrożenia to wydarzenia skoncentrowane w czasie i przestrzeni, przynoszące 
śmierć ludzi i straty materialne4. Dworecki5 uważa że zagrożenie to splot zda-
rzeń, w którym z dużym prawdopodobieństwem może nastąpić utrata warunków 
do niezakłóconego bytu i rozwoju wewnętrznego. Istnieje także prawna definicja 
zagrożenia, określająca je jako czynnik niekorzystnie wpływający na cechy fi-
zyczne, chemiczne i biologiczne zasobów. Czynniki te wynikają z przyczyn natu-
ralnych lub działalności człowieka.  

Innym dość rozpiętym pojęciem jest podział katastrof, ze względów obja-
wów fizycznych, chemicznych. Mroczko dzieli katastrofy6 ze względu na: śro-

                                                 
1 T. Orzech, Bezgraniczne ratownictwo, red. M Kosman W Stach: Bezpieczeństwo 

współczesnego świata. Uwarunkowanie bezpieczeństwa narodowego, WSHiU Poznań 
2013, s. 215 

2 R. Grocki: Vademecum zagrożeń, Bellona Warszawa 2003, s.26 
3 I. Kocia: Charakterystyka zagrożeń i ocena ryzyka ich wystąpienia, red. J. Bagiński 

Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce. Forum Poznań 2008, rozdział 1/3.1.2 s.2  
4 M. Graniczny, W. Mizerski, Katastrofy przyrodnicze, PWN Warszawa 2007, s. 7 
5 S. Dworecki, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa AON Warszawa 1994, s 61  
6 F. Mroczko, Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Zarys 

problemów regionu województwa dolnośląskiego, WWSZiP Wałbrzych 2012r. s.67 
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dowisko zaistnienia i ich okoliczności, lokalizacje katastrofy, rodzaj zagrożenia i 
jego skutków. Inne podziały opracował Jakubczak7: podmiotowy, skutki zagro-
żeń, źródła występowania, miejsce, środowisko, zasięg, charakter stosunków 
społecznych, skali zagrożenia. Można uznać że zagrożenie, to odchylenie od 
normy, burzące stan równowagi jakim jest bezpieczeństwo. Jeżeli nacisk dźwigni 
bezpieczeństwa po stronie zagrożeń będzie większy niż nakłady wyrównujące, to 
następuje kryzys.  

W momencie gdy nakłady na bezpieczeństwo są wysokie, dźwignia opiera się o 
bloker, który utrzymuje ją w poziomie równowagi. Przez blokera nie można odchylić 
dźwigni bezpieczeństwa na pożądaną stronę, tylko osiągnąć stan równowagi. Sytu-
acja ta przypomina układ inercjalny z zasad dynamiki Newtona, który mówi że każ-
de ciało na które nie działają żadne siły porusza się ruchem prostoliniowym lub po-
zostaje w spoczynku. W przypadku dźwigni bezpieczeństwa siły te się wyzerowują. 
Dzięki temu odległości tych samych punktów pozostają niezmienne. Przełamanie sił 
tworzących równowagę powoduje kryzys, czyli zjawisko załamania się równowagi i 
zerwania8 istniejącego układu. Polega to na zmianie całego układu. Uzależnione jest 
to od upływu czasu i zachodzi w określonych warunkach. Sytuacja ta trochę przy-
pomina ruch laminarny Reynoldsa, gdzie płyn uwarstwiony przepływa w równole-
głych warstwach. Tak samo jest z bezpieczeństwem, które nie zmienia się wraz z 
upływem czasu. Wystarczy jednak przyspieszyć przepływ aby zakłócić stan równo-
wagi. Innym zakłóceniem przepływu laminarnego jest oddziaływanie sił i ciał ze-
wnętrznych. Takie siły zewnętrzne nazywamy właśnie zagrożeniem.  

 
2. Podział ze względu na wielkości zagrożeń 
Zagrożenia możemy podzielić ze względu na trzy podstawowe źródła. 

Pierwszym źródłem są siły natury i dlatego nazwane są naturalnymi. Drugim 
źródłem zagrożeń jest błąd ludzki, o szerokim zakresie znaczenia, czyli zagroże-
nia antropogeniczne. Trzecim i ostatnim źródłem zagrożeń jest celowe działanie 
człowieka, czyli zagrożenia siłowe. 

Inny podział dzieli zagrożenia ze względu na ich wielkość. Najczęściej 
przyjmuje się podział obszaru na jakim występuje9. 

1. małe - uszkodzenia elementów urządzeń, maszyn, pojazdów, obiektów, 
które mogą powodować zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, wymagające 
interwencji podmiotów systemów ratowniczych 

2. lokalne - uszkodzenia części obiektu, w szczególności budynku lub 
urządzenia technicznego powodujące przerwę w jego użytkowaniu lub utratę 
jego właściwości funkcjonalnych, 
                                                 

7 R. Jakubczak, Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP Bellona War-
szawa 2003, s 430 

8 R. Wróblewski, Zarys teorii kryzysu, zagadnienia prewencji i zarządzania kryzyso-
wego, AON Warszawa 1996, s.9 

9 Dokumentacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej 
Instrukcja w sprawie zasad sporządzania i obiegu dokumentacji zdarzeń.  
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3. średnie - którego następstwem jest jednostkowe zagrożenie dla życia, 
zdrowia, mienia lub skażenie środowiska, występujące na niewielkim obszarze, 
powierzchni lub ograniczone do jednego obiektu – podtopienia obejmujące kilka 
domów, 

4. duże - podczas którego wystąpiło zbiorowe zagrożenie dla życia, zdrowia, 
mienia dużej wartości lub środowiska naturalnego, występujące na znacznym 
obszarze – obejmuje znaczną część miejscowości, 

5. gigantyczne lub klęski żywiołowe - następstwem jest powszechne 
zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia; może występować w szczególności w 
wyniku huraganów, powodzi, intensywnych opadów śniegu lub deszczu, trzęsień 
ziemi lub tąpnięć, dużych skażeń chemicznych, ekologicznych lub radiacyjnych, 
obejmujące duże obszary kraju, np. obszar gminy, dzielnicy miasta. 

Inny podział można przyjąć analizując pożary. W tym momencie obejmuje on za-
równo powierzchnię, objętość a nawet ilość prądów gaśniczych podanych na palący się 
materiał (nie zależnie od środka gaśniczego).  

 
Tab. 1. Wielkości pożarów. 

Wielkość 
pożaru 

Powierzchnia 
obiektów 

Powierzchnia 
upraw i lasów 

Objętość Ilość prądów 
gaśniczych 

mały do 70 m2 do 1 ha do 350 m3 do 4 
średni od 71 m2 

do 300 m2 
od 1 ha 
do 10 ha 

od 351 m3 

do 1500 m3 
od 5 
do 12 

duży od 301 m2 
do 1000 m2 

od 10 ha 
do 100 ha 

od 1501 m3 
do 5000 m3 

od 13 
do 36 

bardzo duży od 1001 m2 od 100 ha od 5001 m3 od 37 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów dydaktycznych CS PSP  
Innym podziałem jest podział objętościowy z uwzględnieniem zasięgu. Pie-

piora10 w klasyfikacji zagrożeń nie sprecyzował dokładnie wszystkich możliwo-
ści, jakie mogą objąć kryteria przestrzenne. Modernizując jego podział możemy 
przyjąć następujące wielkości: 

1. Nano zdarzenia, punktowe – pojedyncze zdarzenia, takie jak zawalenia budynku, 
wypadki komunikacyjne, 

2. Mikro zdarzenia, obejmujące kilka punktów, obszar do 100 ha, przykładem będą 
pożary upraw, 

3. Mili zdarzenia, obejmujące kilkadziesiąt punktów, części miejscowości, osiedla 
obszary do 1000 ha, najczęściej są to lokalne podtopienia, 

4. Mikroregionalne, obejmujące obszar powyżej jednej miejscowości, ale nie 
większy niż jedna gmina, powódź obejmująca 2 – miejscowości w danej gminie 

5. Regionalne, przekraczające powierzchnie gminy, ale mniejsze niż powiat,  
6. Makroregionalne, mieszczące się na terenie województwa,  

                                                 
10 Z. N. Piepiora, Ekonomiczne aspekty lokalnej polityki przeciwdziałania skutkom 

katastrof naturalnych Z. Piepióra, Kowary 2012, s 20 
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7. Międzyregionalne obejmujące obszar 2-3 województw,  
8. Krajowe, obejmujące przynajmniej 20% powierzchni państwa lub 

występuje w 20% najmniejszych jednostkach administracyjnych kraju, 
9. Międzypaństwowe, angażujące ponad 2 kraje, ale mniej niż 20% państw 

danego kontynentu, lub o powierzchni mniejszej niż 20% kontynentu, 
10. Kontynentalne, angażujące ponad 20% państw, lub obszar 

przekraczający 20% obszaru kontynentalnego, 
11. Globalne dotykający obszar powyżej dwóch kontynentów oraz minimum 

czterech państw na tych kontynentach, 
12. Kosmiczne, mające źródło poza planetą, ale skutki zdarzenia dotkną 

Ziemi  
 

3. Zagrożenia naturalne  
Należą wszystkie żywioły występujące na Ziemi. Przynoszą na całej planecie 

ogromne straty i śmierć nawet milionów ludzi. Do zagrożeń naturalnych zali-
czamy również zagrożenia kosmiczne i biologiczne.  

Katastrofy od zawsze zagrażały ludzkości. Nieraz były to ogromne zdarze-
nia, o zasięgu międzykontynentalnym. Najczęściej są małe, lokalne zjawiska. W 
Polsce występują wszystkie rodzaje żywiołów i zagrożeń naturalnych. Nadmie-
nić należy że poszczególne zagrożenia łączą się, tworząc efekt synergii, czyli 
łączenia i potęgowania skutków zdarzeń.  

 
Rys. Efekt synergii żywiołów na przykładzie wody i ziemi 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne.  

 
Żywioły, gdy przekroczą bezpieczną dla człowieka moc, są podstawą do 

wywołania kryzysu. Powodują zdarzenia, które przynoszą ogromne straty mate-
rialne i są tragiczne w skutkach powodując ofiary w ludziach. Żywioły dzielimy 
ze względu na ich źródło, często niezrozumiane dla człowieka. Wszystkie społe-
czeństwa11 boją się tego co nieznane, odczuwając lęk gdy nie ma możliwości 
zniszczenia jego przyczyny. Bezsilność wobec sił natury powoduje że należy 
poważnie rozpatrywać wszystkie zagrożenia naturalne takie jak: ogień, woda, 

                                                 
11 M. Mazur, E. Bubak; Lęk we współczesnym społeczeństwie wobec niemożliwości rozpo-

znania realnego zagrożenia, red. M Kosman W Stach: Bezpieczeństwo współczesnego świata. 
Uwarunkowanie bezpieczeństwa narodowego, WSHiU Poznań 2013, s. 208 
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ziemia, powietrze. Do wymienionych należy dołączyć takie jak zagrożenia ko-
smiczne i biologiczne. 

3.1. Żywioł ziemi 
Ziemia to nie tylko nazwa naszej planeta, ale także żywiołu, którego źródło 

jest głęboko pod powierzchnią skorupy ziemskiej. Efektem działalności sił natu-
ralnych wywodzących się z wnętrza naszej planety są trzęsienia ziemi. Trzęsienia 
ziemi12 są zjawiskami geodynamicznymi, polegającymi na rozładowaniu naprę-
żeń skoncentrowanych w litosferze. Energia, która została uwolniona rozchodzi 
się koncentrycznie od ogniska trzęsienia. Efektem zaistnienia takiego zagrożenia 
są przemieszczenia w obrębie ośrodka skalnego, powodując zmiany zarówno 
rzeźby terenu, jak i zniszczenia obiektów wybudowanych przez człowieka i stra-
ty w ludziach. Miarą trzęsień ziemi jest magnituda13, która opiera się na pomiarze 
fal powierzchniowych. Jednak najpopularniejszą metodą jest pomiar za pomocą 
skali Richtera, który jest dość obrazowy i zrozumiały dla większości ludzi. In-
nym sposobem pomiaru zagrożeń jest wykorzystanie skali Mercallego14, która 
opiera się na przyspieszeniu drgań gruntu, a także na opisie ich skutków na po-
wierzchni. W Polsce ze względu na położenie geologiczno - tektoniczne zagro-
żenie trzęsieniami ziemi jest znikome. 

Zagrożenia, wywoływane przez żywioł ziemi, które występują w naszym 
kraju, to przede wszystkim różnego rodzaju ruchy masowe. Zjawiska te powstają 
na zboczach gór, gdy naprężenia ścinające15 są wyższe od wytrzymałości gruntu. 
Mechanizm ruchu, objętość czy prędkość ulega zmianie w zależności od rodzaju 
przemieszczającego się materiału skalnego. Te zjawiska powodują zagrożenia. 
Do podstawowych form zagrożenia zalicza się:  

1. Opadanie - zjawisko dotyczy dużych elementów fragmentów skalnych, 
gdzie przy ścianach pionowych zachodzi zjawisko spadania. Przy mniejszych 
nachyleniach występuje zjawisko odbijania. Element ze względu na masę i 
prędkość posiada dużą energię kinetyczną, 

2. Obrywy – cechuje je ilościowy, a nie jakościowy odpad materiału 
skalnego. Mogą być to elementy, których wielkość jest bardzo zróżnicowana. 
Obrywy często powodowane są zarówno budową geologiczną i odpornością skał 
na zjawisko ścinania, jak i erozją materiału skalnego,  

3. Lawiny kamienne. Materiał skalny obrywu po kontakcie z gruntem nie 
zatrzymuje się tworząc rumowiska. Cała ta forma porusza się dalej ze znaczną 
prędkością na odległość wielu kilometrów. Lawiny kamienne należą do 
najbardziej destrukcyjnych ze względu na posiadaną masę kamieni i ich 
prędkość, 
                                                 

12 P. Migoń, Geomorfologia, PWN Warszawa 2006, s. 48 
13 P. Wjejacz, Wielkość trzęsień ziemi strona internetowa 

http://private.igf.edu.pl/~pwiejacz/l/mag.html 
14 Strona internetowa; http://earthquake.usgs.gov/learn/glossary/?term=intensity, do-

stęp na dzień 12.11.2013 
15 P. Migoń, op.cit.s 111 - 119.  
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4. Przewracanie – proces pomiędzy obrywem a osuwiskiem. 
Charakteryzuje się upadkiem wąskiego ale dużego fragmentu, a jego staczanie w 
dół jest połączony z ruchem obrotowym. W Polsce to zjawisko zdarzyć się może 
w Górach Stołowych, gdzie skalne bloki posiadają ogromne wysokości. Skały 
często przekraczają 100 metrów wysokości, a ich ciężar odkształca znajdujący 
się grunt. Doprowadza to do pęknięć i odchylania od pionu skalnych bloków (tak 
powstają słynne szczeliny), 

Innym elementem zagrożeń powodowanych przez ziemię są różnego rodzaju 
osuwiska. Charakteryzują się przemieszczaniem mas skalnych w warunkach 
stałego kontaktu z podłożem, wzdłuż linii cięcia16. W trakcie przemieszczania 
materiał skalny ulega deformacji. Osuwiska możemy podzielić na: 

1. Osuwiska translacyjne. Charakteryzuje je planarna powierzchnia poślizgu. 
Stok zbudowany jest z wielu nieciągłości (spękania, granice litologiczne), po 
których porusza ześlizg. Blok przemieszcza się zazwyczaj na odległość 
kilkunastu, kilkudziesięciu metrów, często ulegając rozproszeniu. W przypadku 
stoków stromych, o nachyleniu powyżej 300 osuwisko może zamienić się w 
lawinę kamienną. Zagrożenie tego typu występuje na obszarach górskich i 
wyżynnych, gdzie zbocza gór i pagórków posiadają odpowiednią strukturę 
geologiczną oraz nachylenie. Często spotykane są na Jurze Krakowsko 
Częstochowskiej i na Podhalu (okolice Limanowej) 

2. Osuwiska rotacyjne. Charakteryzuje je zakrzywiona i wklęsła 
powierzchnia poślizgu. Struktura materiału który ulega zniekształceniu jest 
jednolita, zbudowana ze skał ilastych na których spoczywają ciężkie bazalty, 
wapienie i piaskowce. W Polsce tylko Beskidy posiadają taką strukturę.  

3. Rozciąganie boczne. Zjawisko to polega na przemieszczeniu sztywnych 
kompleksów skalnych po plastycznym podłożu. W wyniku zaistnienia takiego 
zjawiska powstają rowy grzbietowe, posiadając w Tatrach nawet do kilkuset 
metrów długości 

Ostatnim zagrożeniem powodowanym przez samą ziemię w Polsce są spły-
wy gruzowo - błotne. W naszym kraju występują w rejonach Beskidów i Karko-
noszy. Charakteryzują się początkowo dużym udziałem materiału skalnego, na-
wet do 90%. Podczas spływu kamienie ulegają rozdrobnieniu zamieniając się w 
mieszaninę podobną do błota. Woda w tym spływie posiada wartość symbo-
liczną, gdyż najczęściej jest to mieszanina pyłu i powietrza. 

3.2. Żywioł wody 
Woda jest jedynym źródłem życia na naszej planecie. Większość organi-

zmów składa się w 70% z wody. Ale ta życiodajna ciecz jest też największym 

                                                 
16 P. Migoń, op.cit.s 122 -  
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zabójcą na naszej planecie. I nie chodzi tu o jej brak, ale nadmiar. Wszystkie 
powodzie świata pochłonęły więcej ofiar niż inne kataklizmy17.  

Powódź18 to okresowe pokrycie przez wodę obszaru, który w normalnych wa-
runkach nie jest zalany wodą. Podniesienie19 stanu poziomu wody w rzekach jest 
zawsze wynikiem zwiększonego zasilania lub spiętrzenia wody. Najczęstszym źró-
dłem powodzi jest podniesienie się stanu wód w rzekach spowodowane opadami 
obejmującymi znaczne obszary. Wysokość i przebieg powodzi opadowych zależy od 
takich czynników jak: intensywność i wydajność opadów, powierzchnia objęta opa-
dem w stosunku do całej zlewni rzeki, cech fizycznogeograficznych zlewni. Natural-
nych przyczyn powodzi może być bardzo wiele. W Polsce ze względu na źródło 
powstania powodzi przyjąć można następujący podział: 

1.  Powodzie opadowe, spowodowane bardzo długimi opadami 
atmosferycznymi albo bardzo gwałtownymi. Główne postacie opadów20 to 
deszcz, którego krople wody mają średnicę od 0,5mm do 8 mm, mżawka której 
krople mają poniżej 0,5mm, śnieg, krupa posiadające nieregularne bryłki lodu o 
średnicy 2-5mm oraz grad, czyli bryły lodu o średnicy 5-50mm. Należy pamiętać 
że deszcze są przyczyną powodzi. Deszcze zwykłe posiadają opad 5mm/h, o 
natężeniu 5-10mm/h to deszcze silne, o natężeniu 10-45 to ulewy, a o natężeniu 
45-120mm/h to deszcze nawalne. Inny podział opadów to przelotne, mające 
lokalne znaczenie. Przyjmują postać od deszczy silnych do nawalnych 
powodując gwałtowne zebrania lokalne. Opady ciągłe mają przebieg jednostajny 
i trwają od kilku do kilkudziesięciu godzin i obejmują znaczne obszary.  

2.  Powodzie roztopowe które spowodowane są gwałtownym topnieniem 
grubej warstwy śniegu przez masy ciepłego powietrza. Zamarznięta21 ziemia nie 
wchłania wtedy ogromnej masy wody powodując jej spływ do niżej położonych 
terenów.  

3.  Powodzie zatorowo - lodowe spowodowane spiętrzeniem wody przez 
zator lodowy podczas spływu kry. Spotykana w okresie roztopów. Spiętrzenie 
poszczególnych tafli lodu ogranicza znacznie przekrój poprzeczny rzeki, 
równocześnie zmniejszając wydajność szybkość przepływu wody w cieku.  

4.  Powodzie spowodowane przez spiętrzenia lodu i śryżu. Śryż jest lodem o 
strukturze gąbczastej, tworzącej się w masie przechłodzonej wody. Podczas 
powstawania śryżu woda wydziela ogromne ilości ciepła. Wraz z lodem i śryżem 
uszczelnia przepływ lepa (przesiąknięty wodą śnieg). Zwiększa to powierzchnię 
poprzeczną zatoru.  

                                                 
17 T. Orzech: Bezgraniczne ratownictwo, red. M Kosman W Stach: Bezpieczeństwo 

współczesnego świata. Uwarunkowanie bezpieczeństwa narodowego, WSHiU Poznań 
2013, s. 217 

18 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne Dz. U. 2001, nr 115, poz. 1229  
19 E. Bajkiewicz-Grabowska, Z. Mikulski; Hydrologia ogólna, PWN Warszawa 

2008, s177-179 
20 Tamże, s. 136 - 143 
21 Z. Snusz, „Ostatnia wielka powódź w Poznaniu” MM, Poznań.PL 2010.04.04 
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5.  Powodzie sztormowe spowodowane mogą być zarówno przez sztormy, 
jak i wiatr. Przykładem może być spiętrzenie wody przez wiatr, które nastąpiło w 
1983r, kiedy to poziom wód na południowym Bałtyku podniósł się o 60cm. 
Sztormy22 bałtyckie dodatkowo zablokowały ujście rzeki Wisły. W wyniku tego 
zdarzenia zagrożone były poldery, półwysep Helski i Żuławy.  

Powodzie to nie wszystkie zagrożenia spowodowane przez wodę, a 
przynoszące straty. Do innych niebezpieczeństwa wodnych należą gradobicia. 
Niszczą uprawy, pojazdy a nawet budynki (okna dachowe, dachy, szklarnie) 
Duże bryły lodu potrafią zabić nie tylko drobne zwierzęta, a nawet ludzi.  

Ogromne opady śniegu obciążają gałęzie i przewody elektryczne oraz 
konstrukcje budowlane. Powoduje to łamanie się całych drzew oraz zerwań 
trakcji elektrycznej w efekcie odcinając całe miejscowości od źródeł energii. 
Przeciążone dachy obiektów budowlanych nie wytrzymują masy wody, i pod ich 
ciężarem może dojść do katastrofy budowlanej.. Ponadto duże warstwy śniegu 
zalegające na stokach górskich stwarzają zagrożenia lawinowe. Lawiny śnieżne 
w Polsce występują najczęściej w Tatrach, Bieszczadach, Beskidach, Pieninach, 
Karkonoszach i Górach Opawskich. Zagrożenie lawinowe określane jest za 
pomocą stopni23 zagrożenia lawinowego:  

1. I stopień – nieznaczne kąt nachylenia powyżej 400,  
2. II – umiarkowane, kąt stoku powyżej 350 a pokrywa opadu śniegu 10-20 cm,  
3. III – znaczne, kąt stoku powyżej 300, grubość opadu śniegu od 20 do 40 

cm, pojedynczy człowiek może wywołać lawinę. 
4. IV - duże, pokrywa opadu śnieżnego 40-70cm, lawiny mogą zacząć 

schodzić samoistnie, 
5. V – opad śniegu 70-100 cm, lawiny schodzą samoistnie, 
Opady śniegu powodują też zakłócenia na szlakach komunikacyjnych. Zale-

gająca warstwa śniegu na drogach stwarza niebezpieczeństwo katastrofy komu-
nikacyjnej.  

3.3 Żywioł powietrza.  
Powietrze to wszystkie gazy które otaczają człowieka. Życiodajna atmosfera 

zawiera podtrzymujący życie tlen. Ale jest także źródłem wielu 
niebezpieczeństw. Powoduje swoją siłą ogromne zniszczenia i śmierć wielu 
osób. Jest wiele skal wskazujących moc niszczenia powietrza. Do ich określenia 
używa się; skali Beauforta (B), Fujity (F), zmodernizowanej skali Fujity(U.F.) 
oraz skali Saffira-Simpsona (S.S.) aby stworzyć skalę zagrożeń powodowaną 
przez silne wiatry (Tab 2). 

                                                 
22 T. Orzech, Problemy logistyczne podczas działań ratowniczych w trakcie akcji 

powodziowych, red. M. Cupryjaka, J. Pilżys, Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzy-
sowych, historia, teraźniejszość, przyszłość, US Szczecin 2013, s 361 

23 A. Marasek, Nadchodzi zima. Kwartalnik turystyczny W Górach nr 1(7) 2006  
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Innymi zagrożeniami należącymi do żywiołu powietrza to fale niskich i 
wysokich temperatur. Silne mrozy następują w wyniku spadku temperatur 
poniżej -200C. Powodują zagrożenie dla ludzi. Szybkość wychłodzenia jest 
zwielokrotniana przez wiatr i wilgotność powietrza. Niskie temperatury 
powodują zagrożenia dla ruchu szynowego – wykrzywianie torów, zamarzanie 
rurociągów ciepłowniczych i z wodą pitną. Mrozy utrzymujące się przez wiele 
dni zwiększają warstwę zmarzliny. 

 
Tab. 2. Skala zagrożenia wiatru w zarządzaniu kryzysowym.  

stopień B. F S.S. U.F. Uwagi, skutki V max  
Km/h 

1 2 - - - Brak zauważalnych symptomów 
wiatru 

6 

2 3 - - - Wiatr lekko odczuwalny 19 
3 5 - - - Średni wiatr, kołysanie gałązkami 39 
4 7 - - - Wiatr rusza małymi drzewami 62 
5 9 F0 - - Łamane są gałęzie drzew 87 
6 10 F0 - - Wyrywanie małych drzew z 

korzeniami 
102 

7 11 F0 - EF0 Łamanie drzew, małe uszkodzenia 
dachów mniejszych budynków 

117 

8 12 F1 K1 EF0 Uszkodzone dachy mniejszych 
budynków 

137 

9 - F1 K1 EF1 Połamane drzewa, przewrócone 
przyczepy kampingowe 

153 

10 - F1 K2 EF1 Zniszczone pokrycia dachów, 
uszkodzone drzwi i okna 

180 

11 - F2 K3 EF2 Zerwane dachy solidnych 
konstrukcji, duże drzewa wyrwane z 
korzeniami, podnoszone samochody 
osobowe  

218 

12 - F2 K4 EF3 Zniszczenie ścian osłonowych, 
całkowite zerwanie dachów z małych 
budynków, podnoszone ciężkie 
samochody, wywrócone pociągi 
pasażerskie i lekkie składy towarowe  

250 

13 - F3 K5 EF4 Domy zrównane z ziemią, 
samochody rzucane jak pociski  

330 

14 - F4 - EF5 Ogromne zniszczenia pierwotne 
dokonane przez wiatr, zniszczenia 
wtórne dokonane przez latające 
elementy unoszone przez wiatr,  

330+ 

Źródło: opracowanie własne. 
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Upały występują wtedy, gdy temperatura powietrza przekracza ponad 300 C. 

Powodują podniesienia ryzyka udarowego u człowieka. Wysokie temperatury są 
przyczyną uszkodzeń dróg komunikacji lądowej – asfaltowej nawierzchni dróg, 
rozszerzania się szyn kolejowych. Zwiększa się także zagrożenie pożarowe 
terenów leśnych i rolniczych. Podczas upałów następuje nadmierne 
wyparowywanie wody z gleby. Jeżeli upały trwają przez wiele dni i towarzyszy 
im brak opadów atmosferycznych może dojść do powstania zjawiska suszy24 
atmosferycznej. Następstwem suszy atmosferycznej jest susza glebowa, 
stwarzająca zagrożenie dla wegetacji roślin. Kolejnym etapem suszy jest susza 
hydrologiczna, charakteryzująca się obniżeniem wód gruntowych oraz poziomów 
cieczy w rzekach. Taka sytuacja może doprowadzić do zakłóceń w dostawach 
wody dla ludności.  

Inne zagrożenia niesione przez żywioł powietrza to różnego rodzaju wyzie-
wy. Naturalne erupcje na terenie Polski zdarzają się bardzo rzadko, ale nie można 
wykluczyć tego zagrożenia. 

3.4. Ogień 
Żywioł ognia jest źródłem największych strat. Do naturalnych przyczyn po-

wstania pożaru dochodzi najczęściej przez wyładowania atmosferyczne. W ich 
wyniku powstaje piorun25, który posiada ogromny ładunek energetyczny oraz 
wysoką temperaturę. Temperatura pioruna jest wstanie przetopić ziarenka kwar-
cu w szkło. W Polsce rocznie mają miejsca średnio 2 wyładowania atmosferycz-
ne na 1km2 ciągu roku26.  

Na całym świecie nawet największe zakłady przemysłowe nie posiadają 
pełnej ochrony odgromowej. Co jakiś czas zdarza się, że tak dobrze chronione 
obiekty, jak zakłady przemysłowe, są niszczone przez ten żywioł. Przykładem 
może być pożar rafinerii w Trzebini27, gdzie zbiornik z olejem napędowym został 
zniszczony przez piorun. Poza spowodowaniem pożaru, pioruny swoją energią są 
wstanie zniszczyć budynki, instalacje elektryczne. Napięcie prądu elektrycznego 
jest także niebezpieczne dla ludzi i zwierząt.  

Przyczyną pożaru może być samozapłon biologiczny. Do sytuacji 
biologicznego powstania pożaru może dojść podczas procesów gnilnych 
produktów pochodzenia roślinnego, gdy temperatura odpadów roślinnych 
przekroczy 200-2500C. Inną przyczyną jest samozapłon organizmów 

                                                 
24 E. Bajkiewicz-Grabowska, Z. Mikulski; op.cit s. 181 
25 G. Roth, Pogoda i klimat, Świat Książki 2000, s. 56 
26 Strona internetowa http://www.ciop.pl/6601.html, dostęp w dniu 12.11.2013 
27 Strona internetowa http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Piorun-przyczyna-

pozaru-w-Rafinerii-Trzebinia,wid,264702,wiadomosc.html?ticaid=111b97&_ticrsn=3 
dostęp na dzień 14.11.2013 
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zwierzęcych, w tym ludzkich. Najnowsze badania wykazują28, że kiedy w 
organizmach jest wysoki poziom nasycenia acetonem może dojść do 
samozapalenia nawet żywego organizmu. W przyrodzie dochodzi do tarcia i 
uderzeń pomiędzy poszczególnymi kamieniami. Nawet pojedyncza iskra, która 
jest efektem wymienionych zjawisk fizycznych może być przyczyną pożaru. 
Wystarczy, że ściółka leśna ma odpowiednio niski poziom wilgotności. Efektem 
są trudne do opanowania pożary kompleksów leśnych, których zgaszenie 
wymaga ogromne nakłady.  

3.5.  Zagrożenia biologiczne. 
Zagrożenia biologiczne mogą być powodowane przez mikro- i makroorganizmy. 

Niebezpieczeństwo biologiczne jest nie tylko skierowane bezpośrednio w człowieka, ale 
także w roślinność oraz zwierzęta hodowlane. Mikroorganizmy powodujące choroby29 
zakaźne, groźne dla człowieka i jego środowiska, to: wirusy, bakterie, priony, grzyby.  

Choroby powodowane przez te organizmy są niebezpieczne dla otoczenia 
dzięki szybkości przenoszenia, dróg szerzenia zakażenia, zakaźności czyli podat-
ności organizmów na zachorowanie. Mikroorganizmy mogą doprowadzić do 
powstania epidemii30, czyli podwyższonego występowania na danym obszarze i 
określonym czasie choroby. Liczba chorych jest znacznie większa niż wynika to 
z normalnej zachorowalności. Gdy zasięg choroby zaczyna obejmować duże 
regiony, a nawet rozszerzać się na sąsiednie kraje to jest już pandemia. Utrzy-
mywanie się poszczególnej choroby na wysokim poziomie w skali globalnej 
nazywany jest endemią.  

Innym źródłem zagrożeń są mikotoksyny31, czyli metabolity wytwarzane 
przez grzyby w zakażonych roślinach, zarówno podczas wzrostu, zbioru, trans-
portu i przechowywania. Po spożyciu mogą powodować przewlekłe i ostre zatru-
cia zarówno u ludzi i zwierząt. Do objawów chorobowych należą między innymi: 
gorączka, wymioty, krwotoki, zmiany nowotworowe a nawet śmierć.  

Zagrożenia ze strony makroorganizmów mają w Polsce zakres lokalny. Naj-
więcej niebezpieczeństw powodowanych jest przez owady błonkoskrzydłe, takie 
jak osy, szerszenie i pszczoły. Stworzenia te zakładają gniazda w pobliżu siedzib 
ludzkich, co zwiększa niebezpieczeństwo użądlenia człowieka przez owady. W 
przypadku ukąszenia osób uczulonych może mieć to tragiczne konsekwencje. 
Zdarzają się zagrożenia związane z większymi zwierzętami, najczęściej z węża-
mi i żmijami, które dostają się do budynków.  

                                                 
28 Strona internetowa http://wiadomosci.onet.pl/nauka/samozaplon-czlowieka-moze-

nie-byc-mitem/5pcvk dostęp na dzień 12.11.2013 
29 J. Bzdęga, Leksykon epidemiologiczny, Alfa Medica Press, Bielsko Biała 2008, s 19 
30 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi Dz. U. 2008, nr 234, poz. 1570 
31 K. Koczwara, D. Pańka; Zagrożenia ze strony mikotoksyn, red. M Kosman W 

Stach: Bezpieczeństwo współczesnego świata. Uwarunkowanie bezpieczeństwa narodo-
wego, WSHiU Poznań 2013, s 117-123  
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Im większy organizm zwierzęcy tym większe zagrożenie, szczególnie komu-
nikacyjne. Sarny, jelenie i dziki często są sprawcami wypadków w ruchu drogo-
wym. Nie można wykluczyć nawet zdarzenia spowodowanego przez zwierzęta w 
komunikacji lotniczej32. Przykładem może być wydarzenie z Szwecji. Na lotni-
sku wojskowym doszło do zderzenia samolotu myśliwskiego z łosiem (samolot 
został zniszczony a zwierzę nie przeżyło). W Polsce na warszawskim lotnisku 
Okęcie 2 listopada 2013r z powodu stada dzików wstrzymano wszystkie starty i 
lądowania do czasu przegonienia zwierząt.  

3.6.  Zagrożenia kosmiczne 
Wystąpienie zagrożeń kosmicznego pochodzenia jest trudne do wykrycia. 

Spowodowane jest to ogromnym obszarem, który musiałby być poddany ciągłej 
obserwacji. Wszystkie obserwatoria astronomiczne ziemi nie są wstanie obser-
wować 1% powierzchni nieba. Przykładem33 może być polski teleskop OGLE, o 
średnicy 1.3m. Za jego pomocą można obserwować pole astronomiczne o po-
wierzchni 10kwadratowego, przy całej powierzchni nieboskłonu 42 0000 kwadra-
towych. Jeden stopień kwadratowy odpowiada w przybliżeniu powierzchni czte-
rech księżyców w pełni widzianych z ziemi. Innym ważnym elementem jest 
wielkość obiektów które spadają na ziemie.  

Aby zrozumieć zagrożenia i fizykę wszechświata należy zagłębić się w prace 
klasyków. Newton w Principiach określił prawa ruchu i trajektorii ciał niebie-
skich. Zaznaczył że wszystkie ciała łączy jedno zjawisko – przyciąganie. Jeszcze 
w jego czasach, w 1692 roku, Richard Bentley zauważył, że dowolne skupisko 
gwiazd powinno w naturalny sposób skupić się w jednym miejscu. Zderzenie to 
będzie potężną katastrofą, które może połączyć wszystkie gwiazdy w super 
gwiazdę. Super gwiazda posiada wtedy tak duże przyciąganie, że nie jest wstanie 
go pokonać nawet fala elektromagnetyczna i staje się ciemną materią. Sytuacja ta 
została potwierdzona w 1962 roku przez Werę Rubin. Innym elementem jest 
energia jaką posiadają kosmiczne kamienie. Zgodnie z teorią Einsteina, energia i 
materia są ze sobą połączone. Pod wpływem ruchu ciało staje się cięższe, co 
oznacza że w momencie uderzenia energia zmienia się w materię. Słynny wzór 
E=mc2, to właśnie zmiana masy na energię za pomocą prędkości przemieszczania 
ciała  

W przypadku ziemi najczęściej mamy do czynienia z uderzeniami meteoro-
idów, meteorytów i asteroidów. Meteoroidy są to najmniejsze okruchy skalne, 
których średnica nie przekracza 1 mm, meteoryty posiadają zaś wielkość nie-
przekraczającą kilku metrów. Do największych ciał niebieskich mogących ude-
rzyć w naszą planetę należy asteroida, a największe z nich mają nawet do 1000 
km średnicy. Skutek uderzenia takiej asteroidy dla życia na Ziemi byłby katastro-
falny. W wyniku wystąpienia takiego zjawiska zginęła by większość organi-

                                                 
32 Strona internetowa http://edu.gazeta.pl/edu/h/Saab+JA-37+Viggen dostęp na dzień 

15 listopad 2013r 
33 S. Bajtlik, Kosmiczny alfabet, Prószyński i S-ka Warszawa 2004, s70 
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zmów. Do takiego zdarzenia na ziemi doszło około 65 mln. lat temu. Skutki ude-
rzenia34 w planetę dużego obiektu, ludzie mogli obserwować w 1994r, gdy w 
Jowisza uderzyła kometa Shoemaker-Levy 9. Na skutek grawitacji Jowisza ko-
meta rozpadła się na kawałki, które uderzały w planetę.  

Takie35 zjawisko wystąpiło w Polsce na dużą skale w 1868 roku w okolicach 
Pułtuska, wywołując dużą ilość pożarów. Pojedyncze upadki meteorytów w kraju 
zdarzają się bardzo często. Przy bezpośrednim trafieniu36 w człowieka, niezależ-
nie od wielkości mogą spowodować nawet śmierć osób, gdyż prędkość meteory-
tu wynosi średnio do 50000km/h.  

 
Rys. Rodzaje uderzeń i wpływ przelatujących ciał niebieskich na planetę. 
 
 
 
 
 

 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Uderzenia mogą być bezpośrednie, gdzie trajektoria lotu meteorytu jest na 

kursie zderzeniowym z ziemią (uderzenia 2,3,4 od góry). Często dochodzi do 
uderzenia bezpośredniego z wybuchem atmosferycznym, dotyczących dużych 
meteorytów. Przykładem może być meteoryt37 tunguski. Szacunkowo miał on 
przed eksplozją atmosferyczną około 50 metrów średnicy. Część kosmicznych 
kamieni jest ściągana przez naszą planetę bezpośrednio (6 od góry) i pośrednio 
przez księżyc (5 od góry). Przelatujące w bezpośredniej bliskości ciała niebieskie 
(1 od góry) mogą spowodować zakłócenia elektromagnetyczne.  

Kratery spowodowane uderzeniami ciał niebieskich mają potężną średnicę. 
Wielokrotnie nasza planeta była bombardowana różnej wielkości odłamkami 
skalnymi. Spotkania naszego globu z wędrującą częścią wszechświata często 
powodowało ogromne, wręcz fundamentalne zmiany w życiu na ziemi. Najwięk-

                                                 
34 Amir D. Aczel, Prawdopodobieństwo równe 1, Zysk i S-ka, Poznań 2000, s. 91-93 
35 Strona internetowa 

http://wiki.meteoritica.pl/index.php5/Pultusk_(Pu%C5%82tusk), dostęp na dzień 
20.11.2013 (kopia Kuriera Warszawskiego z dnia 17 luty 1868r) 

36 Strona internetowa http://wiadomosci.wp.pl/kat,1515,title,14-latek-przezyl-cios-
meteorytem-pedzacym-48-tys-
kmh,wid,11216981,wiadomosc.html?ticaid=111bc9&_ticrsn=3 (20.11.2013) 

37 Amir D. Aczel, op cit. s.95 
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sze kratery38 osiągają średnicę blisko 300 km. Przykładem jest krater w Połu-
dniowej Afryce. Do zderzenia doszło ponad 2 mld lat temu. Należy zaznaczyć, 
że życie na naszej planecie powstało dzięki katastrofie sprzed 4 mld lat39. Wypa-
dek ten dał rozwój i początek powstania organizmów wielokomórkowych. Do 
innych zagrożeń należy promieniowanie tła kosmicznego. Promieniowanie to jest 
pozostałością po wielkim wybuchu, który zapoczątkował wszechświat. Przyjmu-
jąc założenia Gamowa, energia, która została wyzwolona podczas całego wybu-
chu krąży po wszechświecie, docierając jako „skamielina” do Ziemi. Wielki wy-
buch40 jako pierwotna eksplozja zapoczątkowała wszechświat i spowodowała 
ucieczkę galaktyk we wszystkich kierunkach. Przypuszczalnie miał miejsce 13.7 
mld lat temu. Promieniowanie kosmiczne, jako promieniowanie tła jest dowodem 
na zaistnienie wybuchu.  

Największą zagadką jest możliwość zagrożenia od pozaziemskich istnień. Do tej 
pory jest to niewiadoma. Istnieje bowiem duża możliwość istnienia światów równo-
ległych, zgodnych z teoriami kwantowymi Wheelera. Dodatkowo41 od wielu lat w 
meteorytach odnajdywano różnego rodzaju materię organiczną. Pierwszy raz po-
twierdził to Pasteur, gdy w 1864r otrzymał dziwny meteoryt, który spadł w okolicach 
Valence 15 marca 1806r. Obiekt ten nie był typowym meteorytem kamiennym czy 
żelaznym, ale przypominał kawałek spalonego gruzu, w skład którego wchodziła 
woda i masa organiczna. Od tego czasu sytuacja się wielokrotnie powtórzyła i szacu-
je się, że około 5% wszystkich meteorytów może zawierać substancje organiczne. 
Czy istnieje życie pozaziemskie niewiadomo, ale należy zakładać, że tak. Kwestią 
czasu jest bowiem spadnięcie i znalezienie meteorytu zawierającego w swoim wnę-
trzu bakterie czy wirusy.  

 
4.  Mieszaniny zagrożeń – zagrożenia synergicznie  
Zagrożenia synergiczne są spowodowane mieszaninami zagrożeń naturalnych. 

Podczas największych katastrof pierwotnych, dochodzi także do uaktywniania się 
katastrof wtórnych. Przykładem są powodzie, które powodują śmierć ludzi, niszczenie 
mienia i infrastruktury, a także zanieczyszczenie środowiska. Efektem powodzi są 
częste epidemie i choroby, spowodowane zarówno rozwojem bakterii, ale także bra-
kiem możliwości utrzymania podstawowych zasad higieny. Ryzyko wybuchu epidemii 
występuje także w przypadku dużej ilości zabitych. Dlatego ważnym elementem w 
zapobieganiu zagrożeń jest chowanie zmarłych, dostawy wody pitnej oraz zapewnienie 
odpowiednich warunków sanitarnych ludności.  

Do zdarzeń synergicznych w Polsce zaliczyć możemy różnego rodzaju spły-
wy spowodowane nasiąknięciem gruntu przez wodę. Na terenie kraju dominują 
                                                 

38 Strona internetowa: http://www.worldsbiggests.com/2013/02/top-10-largest-
meteor-craters-on-earth.html#Ze5zQ1ts6hrjuKuf.99 dostęp na dzień 20.11.2013 

39 J. Weiner, Początki życia, miesięcznik Znak 2000, nr 547 
40 M. Kakau, Wszechświaty równoległe. Powstanie wszechświata, wyższe wymiary I 

przyszłość kosmosu, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2005, s. 366 
41 Amir D. Aczel, op cit. s. 51-53 
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spływy błotne. Spowodowane są najczęściej opadami nawalnymi lub długotrwa-
łymi. Duża ilość wody w gruncie doprowadza do zmniejszenia czynnika tarcia, 
co z kolei przyspiesza ruch. W momencie gdy zostanie przekroczona granica 
płynności, błotna masa zaczyna być cieczą, tworząc zjawisko soliflukcji42. Innym 
zjawiskiem jest pełzanie gruntu, niszczące budynki i infrastrukturę techniczną. 
Przyczyną często jest wielokrotne zamarzanie i rozmarzanie nasiąkniętego grun-
tu. W zależności od nachylenia stoku, prędkość pełzania wynosi od kilku do kil-
kunastu mm. rocznie. Pełzanie ograniczają drzewa, których system korzeniowy 
hamuje przemieszczanie się gruntu. Ostatnim zjawiskiem synergii wody i ziemi 
jest osiadanie. Często powodem osiadania jest rozpuszczanie skał przez wodę, a 
skutkiem powstawanie pustych przestrzeni w gruncie. 

Powodzie spowodowane osunięciem ziemi do zbiornika zarówno naturalne-
go jak i sztucznego są zawsze nieprzewidywalne w skutkach. Trudno szukać 
przyczyny, może nią być przyczyna zarówno naturalna, jak i antropogeniczna. 
Osuwisko43 ziemi na Alasce wywołało najwyższą falę tsunami świata, które po-
trafiło zniszczyć zbocze do wysokości 524 m. Podobne zagrożenia występują na 
terenach górskich, gdzie wybudowane są elektrownie wodne na sztucznych zapo-
rach i zbiornikach. Podniesiony poziom wód może z biegiem czasu rozpuścić 
skały i upłynnić grunt. Przykładem może być zdarzenie we Włoszech44, gdzie w 
wyniku osunięcia ziemi powstała ponad 70 metrowa fala. Woda opuściła zbior-
nik zatapiając okoliczne wsie. Ludzie nie mieli nawet czasu na ratunek. Zginęło 
ponad 2000 osób zamieszkujących miejscowość Vaiont i jej okolice.  

Często dużym wiatrom towarzyszą opady nawalne. Potęguje to działanie 
obydwu żywiołów. Jeżeli wiatr uszkodzi dach, wyposażenie budynku może być 
zniszczone przez wodę. Wiatr też może być przyczyną podniesienia wód w tere-
nach przybrzeżnych, powodując lokalne podtopienia i powodzie. 

Niskie temperatury podczas powodzi powodują zamarzanie terenów zala-
nych. Wydłuża to znacznie działania ratownicze. Potęgowane są straty związane 
ze zniszczeniami towarów przez wodę i mróz. Warstwa lodu utrudnia także po-
wrót ludności na tereny dotknięte żywiołem.  

 
5.  Zagrożenia antropogeniczne 
Zagrożenia antropogeniczne związane są zarówno z rozwojem cywilizacyjnym, 

jak i zwykłą eksploatacją dóbr wytworzonych przez człowieka. Katastrofy cywiliza-
cyjne powodują niejednokrotnie ogromne zniszczenia. Do najczęstszych przyczyn 
powstania katastrof spowodowanych przez człowieka należy zaliczyć:  

1.  Wady oraz nieprawidłowa eksploatacja urządzeń, maszyn i instalacji, 
2.  Wady i nieprzestrzeganie reżimów technologicznych, 

                                                 
42 P. Migoń op.cit s. 134 
43 Strona internetowa 

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/states/events/1958_07_10.php, (12.10.2013) 
44 Strona internetowa http://www.wlochy.edu.pl/Wlochy,Zapora-w-Vajont-nie-ma-

juz-niebezpieczenstwa,972.html, dostęp na dzień 10.07.2013 
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3.  Nieprawidłowa technologia składowania materiałów, 
4.  Wady oraz nieprawidłowa eksploatacja pojazdów transportowych, 
5.  Brak zachowania zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportowych, 
6.  Wady i nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych, 
7.  Nieprawidłowo wykonywane wykopy, prace remontowo-budowlane, 
8.  Uszkodzenia i zaniedbania szlaków transportowych. 
Wyżej wymienione sytuacje powodują szereg katastrof związanych z dzia-

łalnością człowieka. Do najważniejszych zagrożeń mogących wystąpić na terenie 
naszego kraju należy zaliczyć:  

1. Zagrożenie ekologiczne spowodowane zarówno awarią przemysłową, jak i 
zdarzeniem komunikacyjnym. W wyniku zdarzenia zniszczeniu ulega środowisko 
naturalne i rolnicze. Skażenie gleby po katastrofie często uniemożliwia wykorzystanie 
rolniczo terenu. W Polsce do największej katastrofy ekologicznej45 doszło w wyniku 
nadmiernej eksploatacji terenów leśnych, w wyniku której powstała Pustynia 
Błędowska. Dla człowieka najniebezpieczniejszym zjawiskiem jest smog46, czyli 
zawiesina dymu i mgły. Na obszarze mocno zurbanizowanym smog może 
doprowadzić do śmierci osób z chorobami układu krążenia oraz układu oddechowego. 
Innym skutkiem powstania tej mieszaniny w powietrzu są zwiększone nakłady na 
ochronę zdrowia, 

2.  Zagrożenie chemiczne najczęściej występują w wyniku uwolnienia się 
toksycznej substancji do środowiska. Skutki katastrofy chemicznej są zawsze 
trudne do przewidzenia. Często uwolnienie niebezpiecznego gazu powoduje 
wybuchy i pożary, przynosząc znaczne zniszczenia środowiska oraz straty w 
ludziach. W Polsce do zdarzeń o takim charakterze możemy zaliczyć wybuch i 
pożar cystern kolejowych w Białymstoku47. Do katastrofy doszło w wyniku 
nieprawidłowej eksploatacji taboru kolejowego. Po zderzeniu pociągów doszło 
do rozszczelnienia cysterny, a tarcie elementów wagonów spowodowało iskrę 
która doprowadziła do eksplozji. Innym zagrożeniem jest uwolnienie się 
substancji trującej. Działanie trucizny może spowodować zatrucia i śmierć Innym 
efektem uwolnienia materiałów toksycznych jest skażenie terenu. W Polsce na 
skalę katastrofy do takiego zdarzenia jeszcze nie doszło, ale nie można go 
wykluczyć. Do zagrożeń chemicznych należy zaliczyć erupcje gazów, 
spowodowanych nieprawidłową eksploatacją zbiorników. Do największej 
eksplozji można zaliczyć zdarzenie w Wierzchowicach, gdzie w usuwaniu 
zagrożenia udział brało ponad 200 ratowników.  

3.  Zagrożenia komunikacyjne spowodowaną są wzrostem natężenia 
przewozu towarów i osób. Przypadek w Białymstoku pokazuje że zwykłe 

                                                 
45 Strona internetowa http://www.gmina-klucze.pl/pustynia_bledowska.html dostęp 

na dzień 10.10.2013 
46 K. Kożuchowski, Meteorologia i klimatologia. PWN Warszawa, 2009, s. 33 
47 U. Bisz, M. Bielski, Pożar cystern w Białymstoku. Podsumowanie (raport). Grzyb 

ognia niczym po wybuchu bomby atomowej (wideo, zdjęcia) Współczesna.pl, Białystok 
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zdarzenie o charakterze technicznym może zmienić się w wybuch, pożar i 
katastrofę chemiczną. Innym elementem charakterystycznym jest ogromna ilość 
zdarzeń. Najczęściej taki stan rzeczy spowodowany jest nieprzestrzeganiem 
przepisów dotyczących ruchu drogowego. Wpływ mają też warunki 
atmosferyczne. 

4.  Katastrofy budowlane najczęściej zdarzają się podczas wykonywania prac 
remontowo budowlanych. Spowodowane jest to nieprzestrzeganiem zasad 
bezpieczeństwa oraz oszczędnościami. Innym ważnym elementem powodującym 
katastrofy budowlane, jest nieprawidłowa eksploatacja obiektów. Najczęściej jest to 
przeciążanie stropów. Innym powodem katastrof jest nieutrzymanie reżimów 
technologicznych w halach przemysłowych. Przyczyną zawaleń budynków są także 
wybuchy wewnątrz obiektów, których moc narusza konstrukcję nośną budynków. Do 
nieprawidłowości dochodzi podczas okresowych przeglądów technicznych obiektów, 
które często robione są wybiórczo.  

Część katastrof antropogenicznych jest zbliżona do naturalnych. Przykładowo ru-
chy ziemi mogą być spowodowane podcięciem gruntu podczas wykonywania prac 
budowlanych, dodatkowym obciążeniem poprzez nasypanie hałd oraz pracami górni-
czymi. Powodzie antropogeniczne są spowodowane przez pęknięcia sztucznych zbior-
ników wodnych, których często przeznaczenie ma służyć do zapewnienia bezpieczeń-
stwa ludności.  

 
6. Zagrożenia siłowe 
Zagrożenia siłowe są to celowe działania ludzkie, powodujące straty zarów-

no w ludziach i środowisku. Często przyjmują one charakter od lekkich nacisków 
na tle społecznych, aż do użycia broni.  

Rys. Źródła zagrożeń  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Terroryzm jest jedną z najstarszych form48 walki, lub zastraszaniem że bę-
dzie użyta przemoc. Jej celem jest zastraszenie ludności cywilnej, a nawet całych 
rządów. Wywarcie nacisków za pomocą siły pozwoli osiągnięcie korzyści go-
spodarczych, politycznych czy religijnych. Terroryści49 działają w ukryciu, przez 
co nie można ich uznać za członków sił zbrojnych. Nie spełniają wymagań mię-
dzynarodowych, dotyczących przestrzegania prawa wojennego. Terroryści dosto-
sowują broń do rozwoju cywilizacyjnego. Coraz częściej wybierane są środki o 
dużym polu rażenia. Ma to zwiększyć zastraszanie ludności cywilnej. Ważnym 
atutem jest medialność aktów terroru – broń informacyjna. Do wykorzystania w 
rękach terrorystów są często arsenały broni masowego rażenia, takie jak broń 
chemiczna czy biologiczna50. Terroryści nie zapominają51 o tradycyjnych środ-
kach walki, takich jak trucizny, broń biała, karabiny, pistolety czy materiały wy-
buchowe. W ich arsenale znajduje się także artyleria rakietowa oraz granatniki. 
Terroryści wykorzystują jako uzbrojenie środki pozorowane. Jako bombę dużego 
wagomiaru w ataku na Word Trade Center 11.09.2001 wykorzystano samoloty 
pasażerskie.  

Często grupy terrorystyczne są wspierane lub sponsorowane przez inne pań-
stwa. Organizacje przestępcze zaopatrują terrorystów w broń, żywność oraz 
środki medyczne. Polska jako państwo także miała swoją organizację terrory-
styczną, która często zastraszała mieszkańców innych krajów. Lisowczycy52, 
nazwane inaczej „krwawe psy”, w zamian za pełny udział w łupach zastraszali 
wrogie Rzeczpospolitej narody. Ich wyszkolenie przypominało dzisiejszych ko-
mandosów, a ich brutalność terrorystów – nie brali jeńców. Mordowali wszyst-
kich cywili oraz palili całe miejscowości. Obecnie terroryzm islamski jest siatką 
niezależnych grup, których zasięg ma charakter globalny. Al. Kaida posiada swo-
ich „przedstawicieli” praktycznie na wszystkich kontynentach. Często współpra-
cuje z innymi organizacjami zarówno przestępczymi, rewolucyjnymi czy terrory-
stycznymi. Polska, jako państwo aktywnie uczestniczące w różnego rodzaju mi-
sjach pokojowych, których celem jest walka z terroryzmem, też może stać się 
celem ataku.  

Przestępczość jest ważnym źródłem zagrożeń. Może być indywidualna oraz 
zbiorowa. Często w skutkach nie odbiega od terroryzmu, gdyż celem niektórych 
grup jest zastraszenie ludzi biznesu czy konkurencji.  

Do najbardziej zorganizowanych należy mafia. Samo pojęcie mafia jest po-
jęciem bardzo starym, gdyż wywodzi się z średniowiecza. Ma dwie legendy po-

                                                 
48 P. Piątkowski, Terroryzm: Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa, Adam Marszałek, 

Warszawa 1996, s.6 
49 D. Duda, Terroryzm islamski, UJ Kraków 2002, s.15 
50 J. Kaczmarek, Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski, Atla 2, 

Wrocław 2001, s.49 
51 D. Duda, op cit s. 86-90 
52 Strona internetowa http://mojhistorycznyblog.blog.pl/2013/10/07/ich-pojawienie-

sie-budzilo-strach-w-calej-europie-lisowczycy/ dostęp na dzień 19.11.2013 
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wstania. Pierwsza legenda głosi że oznacza zemstę ojca za zamordowaną przez 
francuskich żołnierzy córkę. Po włosku moja córka brzmi ma-fia (mia figla). 
Inne podanie z okresu średniowiecza dotyczy okresu walk religijnych na Sycylii i 
ukrywania się prześladowanych wyznawców Mahometa. Dlatego też można 
uznać, że słowo mafia pochodzi z języka arabskiego, gdzie słowa „mu afah” 
oznacza schronienie.  

Często organizacje przestępcze53 wspierają ingerencje obcych państw, w za-
mian za pomoc w obsadzaniu intratnych stanowisk urzędniczych. Mafia fałszując 
wybory posiada wpływy polityczne. Przykładem mogą być: premier Włoch Giu-
lio Andreotti54 czy Nobusuke Kishi55. Mafia posiada wpływy nawet w najwyż-
szych56 instytucjach kościelnych. Przykładem był oskarżony arcybiskup Marcin-
kus, który musiał w 1989r korzystać z immunitetu premiera państwa Watykan. 
W tamtym okresie wypowiedział słynny cytat Nie można prowadzić kościoła za 
pomocą samych Zdrowaś Mario.  

Inną formę, bardziej brutalną, przyjmuje działalność gangów. Organizacyjnie 
nie są tak rozbudowane jak mafia, ale w działaniu są bardzo skuteczni i brutalni. 
Często współpracują z mafią wykonując zlecone zadania. W Polsce rolę gangów 
pełnią wieloczłonowe grupy pseudokibiców, którzy poza walkami pomiędzy 
poszczególnymi grupami, handlują narkotykami, zastraszają dla okupu.  

Najmniejszą organizacją przestępczą są bandy57. Ich działalność może być 
przestępcza, konfliktowa, chuligańska, wycofania (narkomani). Członkowie ban-
dy stwarzają zagrożenie indywidualnie lub zbiorowo.  

Źródła dochodów i zakres działalności organizacji przestępczych jest bardzo 
szeroki. Do nich należą przestępstwa ekologiczne, czyli „utylizacja” na obsza-
rach leśnych toksycznych odpadów. Niszczące przyrodę gałęzie gospodarki – 
wyrąb lasów. Zamachy na życie i majątki polityków, osób publicznych czy 
przedsiębiorców. Nie wyjaśnione do tej pory zabójstwo komendanta policji M. 
Papały świadczy o „doskonałej organizacji” świata przestępczego. Kradzieże, 
przerabianie i sprzedaż pojazdów. Często samochody te są rozbierane na części.  

Hazard od zawsze był spokrewniony ze światkiem przestępczym. Oszustwa to je-
den z podstawowych źródeł dochodu. Bardzo intratnym zajęciem organizacji przestęp-
czych jest handel bronią. Często też mafia czy poszczególne gangi wspierają różne 
rebelie czy powstania, a nawet finansują terroryzm. Innym elementem jest szantaż, gdy 
firmy, politycy czy przedsiębiorcy są zastraszani utratą reputacji. Dość popularnym 
dochodem jest przemyt narkotyków. Mafia organizuje towar, rozprowadzają go gangi 

                                                 
53 J. D. Smith, Mafia pełna historia, Buchman Warszawa 2003, s 10 
54 Strona internetowa http://wyborcza.pl/1,134835,14872566,Giulio_Andreotti.html 

dostęp na dzień 20.11.2013 
55 Strona internetowa http://www.britannica.com/EBchecked/topic/319374/Kishi-

Nobusuke dostęp na dzień 20.11.2013 
56 D. Southewell, Historia przestępczości zorganizowanej. Prawdziwe dzieje i tajem-

nice gangów całego świata, MAK, Bremen 2009, s 203 
57 K. Bułat i inni; Kryminologia. Repetytorium, Oficyna, Warszawa 2007, s. 108 
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a przemytem trudnią się bandy lub pojedyncze osoby. Organizacje przestępcze kontro-
lują w znacznym zakresie czarny rynek kruszców, dzieł sztuki czy nawet cale nielegal-
ne kopalnie, w których pracują niewolnicy.  

Handel ludźmi ma wiele znaczeń. Może być to przemyt nielegalnych emi-
grantów, handel osobami do pracy na roli czy w nielegalnych zakładach, zdoby-
wanie tkanek czy zmuszanie do prostytucji czy pornografii.  

Doskonałym dochodem jest przemyt. Niskie kary zachęcają do zwiększania się te-
go zjawiska. Najczęściej dotyczy papierosów i alkoholu. Oprócz przemytu używek 
organizacje przestępcze fałszują pieniądze, kopiują płyty oprogramowania a nawet 
znaczki pocztowe czy bilety komunikacyjne. Innym dochodowym elementem przemy-
tu jest handel zwierzętami oraz organizowanie nielegalnych polowań na zagrożone 
gatunki. Nie można pominąć kidnapingu, czyli porwań dla okupu oraz mordów na 
zamówienie. Często te dwa procedery organizacje przestępcze wymierzają przeciwko 
sobie. Zdobyte finanse grupy przestępcze legalizują. Często są to inwestycje w różnego 
rodzaju drobne zakłady, rynki nieruchomości czy instytucje finansowe. Organizacje 
przestępcze także zajmują się lichwiarstwem.  

Zagrożenia siłowe o charakterze społecznym mają różne podłoże. Do pod-
stawowych zagrożeń należy anarchizm58, czyli przemoc, działania paramilitarne 
czy terroryzm. Ruch59 anarchistyczny często jest ukierunkowany na państwo oraz 
instytucje przymusu. Spowodowany jest ideą krytyki władzy. Do innych zagro-
żeń społecznych możemy zaliczyć konserwatyzm60, który w połączeniu z ideolo-
gią prawicową doprowadzić mogą do faszyzmu, autorytaryzmu i elitaryzmu. 
Ważnym elementem konserwatyzmu jest religia, gdyż wiara posiada moc, która 
może zapewnić stabilność społeczną. Kolejnym atutem konserwatyzmu jest 
utrzymanie rodzin, jako instytucji łączącej wiele pokoleń. Odwrotnością konser-
watyzmu jest liberalizm, czyli tolerancja i niechęć do otaczania się ciasnym kor-
donem systemów przekonań. Liberalizm wspiera wszelkie ruchu dążące do wol-
ności.  

Zagrożenia na tle gospodarczym wynikają z nierównego podziału zasobów. 
Najczęściej powodowane są następującymi kryteriami: niskim dochodem i ma-
jątkiem klas pracujących, czasem pracy oraz ograniczeniami w wykorzystaniu 
posiadanych zasobów.  

Zagrożenia na tle narodowościowym czy etnicznym często są przyczyną nie-
pokojów społecznych. Aby stłumić ruchy narodowowyzwoleńcze, rządy często 
uciekają się do przymusu lub przemocy61, czyli zdolności do narzucenia swojej 
woli poszczególnym narodowościom. Niektóre grupy etniczne maja wysoko 

                                                 
58 R. Sylvan, Anarchizm, red: R. Goodin, F. Pettita, Przewodnik po współczesnej fi-

lozofii politycznej, Książka I Wiedza, Warszawa 2002, s. 286 
59 D. Miller, Anarchizm, Dent London 1984, s. 15 
60 A. Quinton, Konserwatyzm, red: R. Goodin, F. Pettita, Przewodnik po współcze-

snej filozofii politycznej, Książka i Wiedza, Warszawa 2002, s. 321 
61 P. Mazurkiewicz; Przemoc w polityce, Ossolineum, Wrocław 2006, s. 25 
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rozwinięte więzi narodowościowe, zachowują własną odrębność kulturową i 
językową.  

 
Podsumowanie 
Nie ma zagrożeń obojętnych dla człowieka. Niektóre bezpośrednio zagrażają życiu 

ludzkiemu, inne potrafią zniszczyć wielopokoleniową pracę. W przypadku wystąpienia 
sytuacji kryzysowej powstają utrudnienia w rozwoju państwa czy regionu. Celem niniej-
szej publikacji jest określenie niebezpieczeństw ze względu na ich źródło i skutki. Aby 
przewidzieć sytuacje wywołane zagrożeniami, należy poznać źródła tych zagrożeń. Jest 
wiele podziałów zagrożeń, ale żaden nie jest doskonały. Niniejsza publikacja dzieli te 
zagrożenia w najbardziej prosty sposób. Podział naturalny jest zróżnicowaniem podsta-
wowym i dlatego zagrożenia przyrodnicze oparto na żywiołach wody, ziemi, powietrza i 
ognia. Do naturalnych źródeł niebezpieczeństw dodano czynniki organiczne i kosmiczne. 
Innym źródłem zagrożeń jest sam człowiek, Mogą być to różnego rodzaju zaniedbania, 
nieprzestrzeganie reżimów technologicznych, błędy czy nawet wypadki. W przypadku 
braku celowości oddziaływania człowieka, zdarzenia te są wywołane przez zagrożenia 
antropogeniczne. Gdy ludzie umyślnie wywołują jakąś katastrofę mamy doczynienia z 
zagrożeniami siłowymi.  

 
Abstrakt 
Zagrożenia bezpieczeństwa państwa uruchomiające zarządzanie kryzysowe mogą 

posiadać wiele źródeł. Powstanie sytuacji stwarzającej niebezpieczeństwo utraty zdro-
wia, życia, mienia może powstać w każdej chwili. Im więcej niewiadomych dotyczą-
cych źródeł powstawania zagrożeń, tym mniejsze możliwości reagowania. Dlatego 
bardzo ważnym elementem zarządzania kryzysowego jest odpowiednia identyfikacja 
zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem zarówno ich powstania, jak i skutków.  

 
Summary  
Threats to national security by launching crisis management can have many 

sources. Establishment of a situation where the risk of loss of health, life, prop-
erty can arise at any time. The more unknowns regarding the source of the threat, 
the less ability to respond. Therefore, a very important element of crisis man-
agement is adequate identification of hazards, with particular attention to both 
their origin and effects. 
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Anonimowośći użytkowników Internetu zagrożeniem bezpieczeństwa 

informacji 
 

1. Wstęp 
Pionierem powstania pierwszego „systemu sieci” był Departament Obrony Sta-

nów Zjednoczonych, który sfinansował pierwszą próbę zdalnego połączenia pomię-
dzy komputerami na terenie Stanów Zjednoczonych. Według oficjalnych informacji, 
doświadczenie to miało na celu wzmożenie wydajności oraz jakości pracy naukowej, 
umożliwiając pracownikom uniwersyteckim wzajemne przekazywanie sobie infor-
macji i dzielenie się posiadanymi zasobami, lecz w rzeczywistości służyło ono wy-
pracowaniu systemu komunikacji pomiędzy komputerami, który przetrwałby efekty 
ewentualnego ataku nuklearnego1. Prace badawcze powierzone zostały agencji Pen-
tagonu zwanej ARPA (ang. Advanced Research Project Administration), która miała 
za zadanie opracowanie projektu pozwalającego na stworzenie pewnego układu 
komputerów rozsianych po całym terytorium Stanów Zjednoczonych, które to kom-
putery w celu przesyłania informacji posługiwałyby się już istniejącymi rządowymi 
bądź uniwersyteckimi sieciami komputerów. Postanowiono określić pewne standar-
dy przetwarzania wysyłanych i otrzymywanych danych, aby wprowadzić możliwość 
komunikacji między podłączonymi do sieci komputerami przy zastosowaniu odpo-
wiednich standardów oraz programów konwertujących. W tym celu opracowano 
mechanizm przekazu - TCP (ang. Transfer Control Protocol), na podstawie którego 
każdemu komputerowi przypisano prywatny kod indentyfikacyjny, czyli tak zwany 
adres IP (ang. Internet Protocol) złożony z czterech liczb oddzielonych od siebie 
kropką, zaś każdy przekazywany transfer danych opatrzono w adres IP nadawcy oraz 
odbiorcy. W 1967 r. eksperci agencji amerykańskiego ministerstwa obrony dopro-
wadzili do powstania pierwszego węzła sieci z wymianą pakietów - ARPANET, 
która oparta była na mikrokomputerach wyposażonych w 12 Kb pamięci. W 1983 r., 
na skutek serii włamań krakerów do serwerów ARPANET, doszło do podziału sieci 
ARPANET na część militarną, o nazwie MILNET i część cywilną - ARPANET, 
która później uzyskała miano INTERNET (ang. INTERnationalNET)2. 

                                                 
1 T. Cantelmi, L. G. Grifo, Wirtualny umysł. Fascynująca pajęczyna Internetu, Kra-

ków 2002, s. 43-44. 
2 W 1986 r. powstała ogólnokrajowa sieć szkieletowa łącząca sieci o mniejszej przepusto-

wości ze specjalnym komputerem zwanym routerem – NSFNET (ang. National Science Foun-
dation NET). Powstanie NSFNET doprowadziło do eksplozji Internetu. Z czasem przekształciła 
się ona w centrum Internetu, stanowiąc punkt styku wszystkich sieci komputerowych na całym 
świecie. W 1990 r. NSFNET ostatecznie wyparła sieć ARPANET. Zob. W. J. Paluchowski, 
Psychologa podróż do cyberprzestrzeni (w:) Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia, 
red. W. J. Paluchowski, Warszawa 2009, s. 8. 
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Wraz z rozwojem technologicznym komputer stał się nie tylko narzędziem słu-
żącym do zapisywania danych, czy umożliwiającym komunikowanie się pomiędzy 
ludźmi za pomocą odpowiednich programów komputerowych, lecz przede wszyst-
kim lustrem odzwierciedlającym ludzkie myśli oraz portalem, za pomocą którego 
można przejść w komputerowo wygenerowany świat wirtualnej rzeczywistości. 
Jakkolwiek pojęcie „cyberprzestrzeń” wywodzi swój rodowód z literatury fanta-
stycznonaukowej3, to współcześnie cyberprzestrzeń przeniknęła sferę codziennej 
rzeczywistości. Powszechne okazało się czytanie elektronicznej korespondencji, 
wymienianie poglądów na różnorodne tematy oraz budowanie nowego rodzaju rela-
cji międzyludzkich na zasadzie wirtualnych społeczności. Jednak w wirtualnym 
świecie uniemożliwiającym identyfikację osoby znajdującej się po drugiej stronie 
monitora w oparciu o jej wizualne dane, pojawia się problem uwierzytelnienia toż-
samości tejże osoby oraz związane z tym zagrożenia. 

 
2. Anonimowość a bezpieczeństwo danych przesyłanych za pośrednictwem 

Internetu 
W początkowych latach rozwoju sektora informatycznego postęp technolo-

giczny opierał się głownie na opracowywaniu nowych technologii informacyj-
nych, określanych zazwyczaj jako ITC (ang. Information and Cominnication 
Technologies), nakierunkowanych na zapewnienie efektywności przesyłanych 
danych oraz ich dostępności dla szerokiego pasma użytkowników. W nieznacz-
nym stopniu koncentrowano się natomiast nad kwestią bezpieczeństwa przesyła-
nych danych, które mogłyby zostać przechwycone lub wykorzystane w sposób 
niezgodny z ich pierwotnym przeznaczeniem przez nieupoważnionych użytkow-
ników. Proces kształtowania się społeczeństwa informacyjnego4, określany mia-
nem „przełomu cywilizacyjnego”, wpłynął na transformację Internetu, jako 
otwartej sieci komputerowej, czyniąc z niego medium umożliwiające użytkowni-
kom przeniesienie znacznej sfery aktywności społecznej do cyberprzestrzeni, 
gdzie mają oni możliwość zachowania anonimowości. Pozorna anonimowość w 
sieci, jako platformy przeznaczonej do nielegalnych działań, stanowi czynnik 

                                                 
3 Po raz pierwszy określenie „cyberprzestrzeń” zastosował w 1984 r. William Gibson 

w powieści „Neuromancer”, w której opisał istniejący równolegle ze światem rzeczywi-
stym realny świat komputerów – cyberprzestrzeń. 

4 Termin „społeczeństwo informacyjne” powstał w latach 60. w Japonii. Po raz 
pierwszy zastosowany został w 1963 r. przez Tadao Umesao, dziennikarza japońskiego 
dziennika „Hoso Asahi”, na oznaczenie gospodarki opartej na informacji oraz technologii 
informacyjnej. Termin ten pierwotnie miał oznaczać społeczeństwo, które cechuje domi-
nacja pracy w sektorze usług, przepływ informacji na szeroką skalę, konwergencja dzia-
łań mediów, wzrost tendencji globalnych oraz kultura postmodernistyczna. Zob. J. Ja-
nowski, Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów. Szanse i zagro-
żenia elektronicznego przetwarzania danych w obrocie prawnym i działaniu administra-
cyjnym, Warszawa 2009, s. 331. 
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zachęcający potencjalnych internetowych przestępców do stosowania bezpraw-
nych działań na szkodę pozostałych użytkowników. 

Korzystając z dobrodziejstw Internetu znikoma liczba użytkowników lokal-
nych sieci ma świadomość zagrożenia danych, którymi wymieniają się z innymi 
użytkownikami. Niezwykle niebezpieczną bronią w rękach intruza, dysponujące-
go szerokim wachlarzem powszechnie dostępnych narzędzi usprawniających 
przechwytywanie danych w sieciach, jest analiza ruchu w sieci (ang. sniffing), 
która polega na przechwytywaniu przez niepowołane osoby poufnych informacji 
mogących posłużyć do kradzieży kont bankowych, pocztowych lub umożliwi ć 
dostęp do serwisów społecznościowych. Technika sniffingu została stworzona na 
potrzeby administratorów i polega ona na ustawieniu karty sieciowej w tryb 
promiscuous, przez co osoba niepowołana może zobaczyć, a następnie prze-
chwycić, wszystkie pakiety przechodzące przez sieć TCP/IP, również te, które 
nie są do niej kierowane. Poprzez monitorowanie sieci komputerowej administra-
torzy mają możliwość wychwycenia jakichkolwiek nieprawidłowości w jej funk-
cjonowaniu5. Niewątpliwą zaletę sniffingu, jako narzędzia administracyjnego, 
stanowią ogromne możliwości diagnostyczne. Korzyści płynące z możliwości 
przechwycenia wszystkich informacji wymienianych poprzez sieć zostały szybko 
zauważone oraz wykorzystane przez hakerów. W celu przeprowadzania analizy 
obserwowanych pakietów opracowali oni oprogramowanie umożliwiające wy-
chwycenie takich informacji jak hasła, numery kart kredytowych lub dane oso-
bowe. Proces przechwytywania pakietów zostaje aktywowany przez włamywa-
cza wraz z uruchomieniem programu sniffującego (ang. sniffer). Metoda prze-
prowadzenia połączenia poprzez połączenie protokołu FTP, telnet, rlogin czy 
SMTP pozwala włamywaczowi na przechwycenie hasła, treści listu lub innych 
informacji. Jedną z najczęściej spotykanych form sniffingu jest wygenerowanie 
przez hakera sniffera w programie wirusowym i umieszczenie go systemie in-
formatycznym ofiary. Rozprowadzenie takiego programu i uruchomienie go w 
systemie potencjalnego użytkownika powoduje, iż program ten może przechwy-
tywać odpowiednie informacje i przesyłać je do systemu włamywacza, który 
bezprawnie wchodzi w ich posiadanie, naruszając prywatność danej osoby6. Wy-
nikające z monitorowania sieci działania stanowią tak duże zagrożenie, że nie-
zbędne jest zabezpieczenie systemu przed tego typem ataku, gdyż wypływ taj-
nych informacji z komputera użytkownika będącego ofiarą przeprowadzonego na 
jej prywatność ataku może być dla niej niezmiernie groźny. Sniffing w większo-
ści przypadków jest niewykrywalny, gdyż działa pasywnie, przez co stanowi 
niebezpieczną broń w rękach internetowych włamywaczy. Ochroną przed zagro-

                                                 
5 M. Sojak, Sz. Głowacki, P. Policewicz, Metody zabezpieczeń przesyłu danych w 

sieci Internet, „Inżynieria Rolnicza” 2009, nr 9, poz. 118. 
6 P. Waglowski, Internet a dobra osobiste człowieka, [w:] Internet. Fenomen społe-

czeństwa…, s. 326. 



176 
 

żeniem sniffingu dla wielu użytkowników sieci jest korzystanie z szyfrowanego 
połączenia opartego na protokole SSL (ang. Secure Sockets Layer)7. 

Technologia peer-to-peer, spopularyzowana poprzez sieci bezpośredniej 
wymiany plików stanowi skuteczne narzędzie do dystrybuowania plików w In-
ternecie, a tym samym stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa przesy-
łanych plików. W amerykańskim systemie prawnym organizacje zajmujące się 
zwalczeniem procederu piractwa w sieci, jak np. RIAA (ang. Recording Industry 
Association of America) podejmują działania zmierzające do monitorowania 
przepływu danych w serwisach peer-to-peer oraz utrwalania numerów IP kom-
puterów użytkowników, który wykazują zwiększoną aktywność w zakresie nie-
legalnego przesyłania plików. W większości przypadków działania użytkowni-
ków udostępniających nielegalne dane kończą się zablokowaniem dostępu do 
sieci przez Internet Service Provider (ISP), z którego usług korzystają. W przy-
padku udostępniania nielegalnych materiałów przez internautów w zwiększonej 
ilości, przedstawiciele organizacji zarządzających zbiorowymi prawami autor-
skimi, posługując się numerami IP, mogą ustalić dokładne dane użytkownika 
oraz skierować sprawę na drogę sądową. Niechęć dostawców usług interneto-
wych do ujawniania danych identyfikujących internautów, którzy naruszają pra-
wo autorskie, doprowadziła do wprowadzenia w Kanadzie pozwów określanych 
zwyczajowym mianem „John Doe lawsuits”, które wymierzone są przeciwko 
nieustalonym internautom w przypadku naruszenia przez nich praw autorskich 
lub stosowania pomówień za pośrednictwem Internetu8. 

Współcześnie jedno z największych zagrożeń dla prywatności użytkowników 
Internetu stanowi technologia DPI (ang. Deep Packet Inspection), która polega 
ona na analizie danych przesyłanych od nadawcy do odbiorcy wykraczającej 
poza potrzeby technologiczne niezbędne do prawidłowego dostarczenia nadanej 

                                                 
7 Firesheep stanowi wtyczkę do przeglądarki Mozilla Firefox, która umożliwia prze-

jęcie danych konta użytkownika serwisów internetowych, tj. Facebook, Twitter, Windows 
Live oraz Google . Wtyczka wykorzystuje sniffing pasywny posiada dostęp do identyfika-
torów sesyjnych. Pomysłodawcą wtyczki był Eric Butler, który skonstruował ją w celu 
udowodnienia słabych zabezpieczeń danych sesji logowania oraz bezużyteczności stoso-
wania szyfrowanego połączenia wyłącznie podczas fazy logowania. Zob. S. Mazur, Za-
grożenia bezpieczeństwa danych w lokalnych sieciach komputerowych – ataki i metody 
obrony, dostępny na stronie internetowej: 
http://www.intelekkt.kpswjg.pl/ckfinder/userfiles/files/Sebastian_Mazur_Zagrozenia_bez
pieczenstwa_ZIW_IV.pdf. 

8 Wśród spraw związanych z ochroną prywatności użytkowników Internetu za pre-
cedensową uznać należy konflikt między RIAA a firmą Verizon, która odmawiała ujaw-
nienia tożsamości swoich klientów korzystających z aplikacji peer to peer. W końcu 
2003 r. Sąd Apelacyjny przyznał rację Verizon, stwierdzając brak przesłanek do wydania 
nakazu przekazania RIAA danych osobowych internautów. Zob. K. Gienas, Anonimo-
wość w internecie - dwie strony medalu, dostępny na stronie internetowej: 
http://www.computerworld.pl/artykuly/314495/Anonimowosc.w.internecie..dwie.strony.
medalu.html (dostęp: 30.03.2014). 
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informacji. Analiza ta pozwala nie tylko na zweryfikowanie nagłówków wiado-
mości, które wskazują adresatów i są niezbędne do wykonania transmisji, lecz 
także umożliwia wgląd do treści przesyłanych informacji, aby posłużyć się nimi 
np. w celach marketingowych. W 2008 r. problemem wpływu skutków stosowa-
nia tej technologii na ochronę prywatności zainteresował się Komisarz Ochrony 
Danych Osobowych Kanady inicjując dyskusję na ten temat, do której zaprosił 
przedstawicieli środowiska nauki oraz specjalistów z dziedziny telekomunikacji, 
prawa i informatyki9. 

 
3. Ataki socjotechniczne a kradzież tożsamości 
Anonimowość w sieci stwarza możliwość manipulowania tożsamością przez 

ukrywanie cech uznawanych przez użytkownika jako mniej istotne albo nega-
tywnie wpływające na jego wizerunek. Internet oferuje swoim użytkownikom 
eksperymentowanie tożsamością poprzez podszywanie się pod innych użytkow-
ników sieci wykorzystując ich nazwiska i pseudonimy lub podpisując się nimi 
pod tekstami umieszczonymi w sieci. Fałszowanie tożsamości sprzyja zjawisku 
trollingu, które polega na maskowaniu swojej tożsamości przez osoby próbujące 
włączyć się do grupy dyskusyjnej w celu zdobycia akceptacji innych lub uzyska-
nia statusu pełnoprawnego członka jednej z nich10. 

Formę oszustwa mającą na celu kradzież tożsamości stanowi phishing11, któ-
ry polega na wyłudzaniu poufnych informacji osobistych poprzez podszywanie 
się pod znane adresatowi osoby lub firmy godne zaufania w celu nakłonienia go 
do ujawnienia danych osobowych, tj. numerów kart kredytowych i debetowych 
lub haseł do konta. Mechanizm oszustwa phishingu polega na wysyłaniu fałszy-
wej wiadomości e-mail do znacznej liczby potencjalnych ofiar, kierując ją na 
stronę w sieci imitującą stronę rzeczywistego banku internetowego, za pomocą 
której oszust przechwytuje wypisywane przez ofiarę informacje12. Ofiara zazwy-
czaj zostaje poinformowana o zablokowaniu konta bankowego lub karty kredy-
towej lub o niewłaściwym przekazaniu przelewu i skierowana stronę na banku 
lub instytucji operującej kartami kredytowymi, gdzie uzupełniając wymagane 

                                                 
9 A. Kaczmarek, ABC bezpieczeństwa danych osobowych w systemach teleinforma-

tycznych, Warszawa 2009 , s. 47-48. 
10 J. Klimczak-Ziółek, Tożsamość w Internecie [w:] Internet w społeczeństwie infor-

macyjnym. Internet w systemach zarządzania, red. A. Grzywak, Warszawa 2004, s. 116. 
11 Termin phishing pochodzi od skrzyżowania angielskich słów fishing, co oznacza 

„łowi ć ryby”, z personal data, czyli „dane osobowe”, lecz niekiedy tłumaczony jest rów-
nież jako password harvesting fishing, inaczej „łowienie haseł”. Zob. Ochrona informa-
tycznych danych – „phishing” i kradzież tożsamości, http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-
sluzby-kryminaln/cyberprzestepczosc/58792,Ochrona-informatyczna-danych-phishing-i-
kradziez-tozsamosci.html (dostęp: 30.03.2014). 

12 R. Białoskórski, Cyberzagrożenia w środowisku bezpieczeństwa XXI wieku. Zarys 
problematyki, Warszawa 2011, s. 84. 
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dane nieświadomie przesyła je do przestępcy13. Phishing może również funkcjo-
nować w alternatywnej wersji określanej jako smishing. Technika ataku opiera 
się na przesyłaniu w wiadomości SMS treści nakłaniających ofiarę do odesłania 
pod numer, z którego przyszła wiadomość, kodu doładowującego kartę typu pre-
paid z sieci, w której numer telefonu posiada ofiara w zamian za obietnicę dodat-
kowych pieniędzy lub usług niedostępnych innym użytkownikom14. 

Bardziej zaawansowaną, a tym samym niebezpieczniejszą oraz trudniejszą 
do wykrycia dla użytkownika formą phishingu, jest tzw. pharming, którego istota 
polega na skierowaniu użytkownika na stronę udającą bank lub instytucję finan-
sową i przechwyceniu danych osobistych użytkownika w trakcie podejmowania 
przed niego próby zalogowania się na wskazanej przez socjotechnika stronie15. 
Modus operandi sprawców pharmingu polega na zmodyfikowaniu bazy danych 
używanej przez dostawcę usług internetowych w ten sposób, aby przez stosun-
kowo krótki okres czasu użytkownicy korzystający z serwera DNS zostali prze-
kierowani na stronę włamywacza po uprzednim wpisaniu w pasku adresu kon-
kretnej witryny internetowej. Druga metoda działania sprawców opiera się na 
wprowadzeniu za pomocą „konia trojańskiego” podmienionego pliku, który znaj-
duje się na każdym komputerze z systemem Windows. W pliku zawarte są in-
formację dotyczące adresów i numerów IP najczęściej odwiedzanych przez użyt-
kownika stron internetowych, co w konsekwencji umożliwia przestępcy połącze-
nie się z konkretnymi serwerami po wywołaniu danego adresu16. 

Podszywanie się pod legalnych użytkowników (ang. identity spoofing) pole-
ga na tym, iż użytkownik otwierając sesję podaje wymagane dane do autoryzacji, 
zaś napastnik przejmuje jego sesję i w imieniu legalnego użytkownika wykonuje 
wszelkiego rodzaju czynności. Jeżeli przechwycenie danych lub podszywanie się 
nie jest możliwe lub bardzo utrudnione, napastnik może podjąć próbę uszkodze-
nia systemu realizacji usług sieciowych (ang. Denial-of-service). W tym przy-
padku wykorzystywane są własności bardzo powszechnych w sieci Internet pro-
tokołów z rodziny TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol)17. Operacje 

                                                 
13 Przewodnik dotyczący praktyk phishingowych, część 1, 

https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/security/general-understandphishing. 
14 T. Trejderowski, Kradzież tożsamości. Terroryzm informatyczny, Warszawa 2013, s. 106. 
15 Phishing i pharming, czyli „Bezpieczny Internet” po raz dziesiąty, dostępny na 

stronie internetowej: https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/11797,Phishing-i-pharming-
czyli-Bezpieczny-Internet-po-raz-dziesiaty.html (dostęp: 30.03.2014). 

16 M. Jeleśniański, Pharming - nadchodzi nowe zagrożenie?,  
http://pccentre.pl/article/show/Pharming_nadchodzi_nowe_zagrozenie/id=13599 (30.03.2014). 

17 TCP/IP stanowi zestaw protokołów, w którym protokoły TCP (ang. Transmission 
Control Protocol) oraz IP (ang. Internet Protocol) są głównymi przedstawicielami. Pro-
tokoły te wdrażane są w postaci oprogramowania instalowanego w węzłach, a także na 
komputerach zwanych ruterami łączącymi ze sobą poszczególne sieci. Zob. J. Stokłosa, 
Kryptografia w sieci Internet [w:] Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, red. 
T. Zasępa, Częstochowa 2001, s. 497. 
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dostępne w tych protokołach wykonywane w specjalny sposób mogą spowodo-
wać przepełnienie kolejek pakietów w urządzeniach sieciowych, przeciążenie 
łączy sieciowych lub procesorów. W rezultacie usługa oferowana w sieci staje się 
niedostępna. Podejmowane próby rozwiązania zasygnalizowanych problemów 
poprzez opracowanie specjalnych procedur zapewniający bezpieczeństwo połą-
czenia ograniczały się zazwyczaj do zastosowania technologii zwanej „protoko-
łem SSL” (ang. Secure Socket Leyer), szyfrującej dane przesyłane między prze-
glądarką a serwerem sieciowym. 

Zwyżkowa tendencja przyrostu baz danych zawierających poufne informacje 
może zwiastować poważne zagrożenie dla prywatności internautów. Serwisy 
społecznościowe, tj. Facebook lub platformy e-commerce, tj. Amazon wymagają 
oraz gromadzą coraz obszerniejsze bazy danych o użytkownikach, co w efekcie 
stanowi zagrożenie prywatności osób poprzez ryzyko manipulacji posiadanymi 
informacjami przez wspomniane serwisy18. Ponadto niebezpieczne zjawisko sta-
nowi podważanie zaufania do witryn internetowych oraz serwisów płatności 
internetowych poprzez coraz częstsze wykorzystywanie przez włamywaczy fał-
szywych stron do wyłudzania poufnych danych, które określane jest mianem 
phishingu. W dalszej perspektywie istotnym czynnikiem przyczyniającym się do 
rozwoju nowych zagrożeń będzie masowe stosowanie urządzeń mobilnych, tj. 
smartfony, w których nieodpowiednio strzeżone systemy okazały się furtką dla 
hakerów do wielu baz oraz aplikacji. 

 
Podsumowanie 
Era Internetu zapoczątkowała stosunkowo prosty i szybki dostęp do niemal 

każdej informacji oraz umożliwiła korzystanie z różnorodnych usług udostępnia-
nych w sieci przez jej użytkowników. W następstwie tak szybkiego rozwoju in-
frastruktury polegającego na stworzeniu możliwości przetwarzania danych oraz 
udostępniania informacji wykształciły się mechanizmy sprzyjające stosowaniu 
nadużyć systemów komputerowych, które również stały się bardziej podatne na 
naruszanie integralności oraz przejęcia informacji bez posiadanego zezwolenia. 
Nowoczesne rozwiązania technologiczne niewątpliwie przyczyniają się do uła-
twiania oraz zwiększania efektywności pracy, lecz stwarzają także dodatkowe 
ryzyko i możliwości ataku cybernetycznego. W obliczu nowych technologii 
szczególnego znaczenia nabiera problem końca tradycyjnego pojęcia prywatno-
ści w kontekście nadużyć oraz przestępstw popełnianych w wyniku anonimowe-
go korzystania z sieci. Pojawianie się nowych metod zapewniających integral-

                                                 
18 Przestępcy coraz częściej posługują się informacjami uzyskanymi za pomocą portali spo-

łecznościowych, na których użytkownicy umieszczają informacje o imionach, dniach urodzin itp. 
lub kierując je do znajomych, a przy okazji także innych osób. Jak wynika z badań przeprowadzo-
nych w 2007 r. na uniwersytecie Indiana, skuteczność phishingu przy użyciu spamu wykorzystują-
cego informacje o grupach znajomych z portali społecznościowych wzrosła z 15% – kiedy danych 
tych nie wykorzystywano, do 72% – w przypadku, gdy je wykorzystano. Zob. A. Kaczmarek, 
ABC bezpieczeństwa danych…, s. 52. 
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ność oraz poufność przetwarzanych danych prowadzi do rozwoju nowych sposób 
pokonywania tego typu zabezpieczeń. Niekiedy stosowanie technik zabezpiecza-
jących oprócz pozytywnych aspektów, posiada także negatywny wydźwięk w 
sytuacji wykorzystywania np. szyfrowania przez potencjalnych przestępców. W 
większości przypadków przestępcy korzystający z zaawansowanych technologii 
posługują się tymi samymi technikami zdobywania informacji, co organy ściga-
nia w trakcie prowadzenia śledztwa. Najczęściej przeglądają oni informacje 
znajdujące się na biurkach, szafkach lub przeszukują zawartość kosza na śmieci, 
pod względem poszukiwania danych istotnych z punktu widzenia określonego 
zlecenia (ang. dumpster dicing attack – pozyskiwanie informacji ze „śmieci”). 
Wykonanie wskazanych czynności ma na celu zdobycie konkretnej wskazówki 
umożliwiającej dokonanie ataku. Innym podejściem uzyskania potrzebnych in-
formacji jest podawanie się przez przestępcę za pracownika danej korporacji i w 
ten sposób skuteczne pozyskiwanie informacji, które następnie użyte zostaną w 
celu dokonania włamania do określonych systemów teleinformatycznych. 

Biorąc pod uwagę przytoczone informacje należy wskazać na konieczność 
opracowania skutecznej polityki bezpieczeństwa, która określałaby istotę utrzy-
mywania kontaktów poszczególnych organizacji finansowych oraz firm z orga-
nami zajmującymi się ściganiem przestępców komputerowych w danym pań-
stwie, a w konsekwencji prowadziła do wymiany doświadczeń między państwa-
mi oraz poprawy efektywności zwalczania przestępczości komputerowej. Roz-
wiązanie takie pozwalałoby na niezwłoczne podejmowanie określonych akcji w 
momencie pozyskania informacji o konkretnym przestępstwie oraz możliwość 
podjęcia w stosunkowo szybkim czasie procedur mających na celu wykrycie oraz 
ukaranie sprawcy przestępstwa. 

 
Streszczenie 
Nadejście ery komputeryzacji wywołało zasadnicze zmiany w sferze stosunków 

społecznych, spowodowane przede wszystkim dynamicznym wzrostem informacji. 
Internet jako szczególny kanał komunikacyjny składający się z sieci wirtualnych po-
wiązań umożliwiających szybki przepływ informacji, okazał się także instrumentem 
nowoczesnej komunikacji, za pomocą którego możliwe jest indywidualne i nieskrępo-
wane porozumiewanie się i wymiana poglądów przez wszystkich użytkowników sieci. 
Rozwój sieci teleinformatycznych doprowadził jednak do powstania realnego zagroże-
nia przestępczością komputerową. Wśród szerokiego spektrum zagrożeń na pierwszy 
plan wysuwa się problem dotyczący pojęcia prywatności w kontekście nadużyć oraz 
przestępstw popełnianych w wyniku anonimowego korzystania z sieci przez cyber-
przestępców. W niniejszym artykule omówiono powszechne narzędzia programowe 
wykorzystywane do ataków przestępców internetowych na bezpieczeństwo informacji. 

 
Summary 
The advent of computerization era caused fundamental changes in the sphere 

of social relations, primarily due to the dynamic growth of information. Internet 
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as a specific communication channel consisting of a network of virtual connec-
tions allowing quick flow of information, proved to be an instrument of modern 
communication, by means of which it is possible to individual and unfettered 
communication and exchange of views by all of the network users. The devel-
opment of ICT networks, however, led to the creation of a real threat of cyber-
crime. Among the wide range of threats, the main issue is connected with the 
concept of privacy in the context of abuse and crimes committed as a result of the 
anonymous use of the network by cybercriminals. This article discusses the 
common software tools used for online criminals attacks on the security of in-
formation on the Internet. 
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Jowita Berdzik (LSW) 

 
Migracje zagrożeniem dla rozwoju dziecka 

 
„Pokolenie eurosierot. "Społeczna katastrofa"Rodziców znają tylko z krót-

kich odwiedzin i rozmów na skypie. W krajach Europy środkowej i wschodniej 
żyją miliony eurosierot, których rodzice wyjechali "za chlebem". Dla Oksany 
Hemei najgorsze są rozstania. Kiedy miała trzy latka jej rodzice po raz pierwszy 
wyjechali z Mołdawii. Po trzech latach zobaczyła dopiero znowu swoją matkę. 
Miała ją przy sobie chociaż przez kilka miesięcy. Kiedy znów szykowało się 
rozstanie, mama wysłała ją do dziadków. W połowie drogi 6-letnia Oksana jed-
nak zawróciła i zobaczyła mamę opuszczającą dom z walizkami.Oksana ma tym-
czasem 18 lat. Długie blond włosy ma surowo ściągnięte w koński ogon. I wciąż 
jeszcze czuje w środku złość, jaką miała w sobie jako dziecko. - Byłam za mała, 
żeby zrozumieć, że mama wyjeżdżała, bo tak jej się podobało - mówi. Mama 
Oksany pracuje dziś w Izraelu, gdzie opiekuje się dziećmi jakiejś innej rodziny”1. 

„U czteroletniego Bartka i siedmioletniej Magdy z podkieleckiej wsi naj-
pierw wyjechał tata. Rozstanie z rodziną było bardzo ciężkie. Każdego dnia dzie-
ci pytały, kiedy tata wróci. Dzieci nie wiedzą, co to cztery miesiące, rok, czują 
się po prostu samotne. Przyjeżdżał bardzo rzadko. Wiadomo, samolot kosztuje, a 
dwudniowa podróż autokarem na kilka dni po prostu się nie opłaca, więc bywał 
jedynie na większe święta. Do telefonu pierwsza była proszona żona, dzieci cier-
pliwie czekały na swoją kolej. Czy można wszystko powiedzieć tacie w ciągu 15 
minut? Z czasem w domu dał się zauważyć brak autorytetu ojca, mamie coraz 
trudniej było opanować rozhukane dzieci. Kiedy mama Bartka i Magdy straciła 
pracę w zakładzie krawieckim, zdecydowała dołączyć do męża. Miało być to 
tymczasowe rozwiązanie. Dzieci pozostawiono pod opieką dziadków. Najtrud-
niejsze było przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej, wszystkie dzieci 
przychodziły z rodzicami, tylko Magda z babcią…”2 

 
Wstęp 
Współcześnie fala migracji osiągnęła apogeum. Industrializacja, urbanizacja, 

wzmożona ruchliwość społeczna, nowa hierarchia dóbr i wartości wpłynęły na 
przeobrażenia polskich rodzin. Dorośli, odpowiedzialni za los swoich dzieci wy-
jeżdżają za granicę kierując się różnymi pobudkami. Migracje, pozwalające po-
prawić sytuację finansowa rodziny, bardzo często wpływają negatywnie na roz-

                                                 
1 http://www.dw.de/pokolenie-eurosierot-spo%C5%82eczna-katastrofa/a-17269121, 

z dnia 25.03.2014r. 
2 http://www.niedziela.pl/artykul/55015/nd/Co-czuje-eurosierota, z dnia 02.04.2014 r. 
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wój i funkcjonowanie pozostawionych w domu dzieci. Warto więc zadać sobie 
pytanie, czy ta gra jest warta przysłowiowej świeczki? 

 
1. Definicja rodziny 
Zajmując się problemem eurosieroctwa warto zdefiniować pojęcie rodziny, 

gdyż jest ona podstawowym środowiskiem wychowawczym dziecka. Rodzina w 
potocznym języku określana jest mianem „podstawowej komórki społeczeństwa, 
jako mała grupa społeczna. Stanowi ona duchowe zjednoczenie szczupłego grona 
osób, skupionych we wspólnym ognisku domowym aktami wzajemnej pomocy i 
opieki, oparte na wierze w prawdziwą lub domniemaną łączność biologiczną, 
tradycję rodzinną i społeczną”3. 

Zgodnie ze zdaniem Ireny Stańczak rodzina jest instytucją, która w każdym 
przypadku zachowuje swoją wartość dla jednostki i jej aktualność jest nieprzemi-
jająca. Jest to skutkiem tego, że poprzez odpowiednie stosunki wewnątrzrodzinne 
człowiek uczy się budowania więzi społecznych i emocjonalnych także poza 
gronem rodzinnym i dodatkowo osiąga zdolność do stałego przystosowania się 
do otaczającej rzeczywistości. Starając się zaspokoić różnorakie potrzeby swoich 
członków, rodzina przyczynia się do fizycznego, psychicznego oraz społecznego 
rozwoju jednostki, przygotowuje ją do samodzielnego, aktywnego życia, stara się 
przekazać wartości, normy, wzory zachowań i obyczajowość kulturową4. 

Zdaniem Floriana Adamskiego rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa. 
Jej niewątpliwa doskonałość dla społeczeństwa opiera się na dwóch podstawowych 
faktach, uznawanych jednocześnie za fundamentalne funkcje rodziny. Wyłącznie ona 
jest grupą rozrodczą: rozumiemy to, że tylko ona rozmnaża się nie przez przyjmowanie 
członków z poza grupy, lecz przez wydawanie na świat dzieci. Z tego powodu jest 
grupą utrzymującą ciągłość biologiczną społeczeństwa. Rodzina jest również najważ-
niejszą instytucją, która przekazuje istotną część dziedzictwa kulturowego szerszych 
zbiorowości. Warto podkreślić, iż istnieje możliwość przenoszenia tego dziedzictwa 
także przez inne grupy czy szczególnie instytucje socjalizujące; niemniej jednak rola 
rodziny w tym zakresie, głównie w początkowym okresie życia człowieka, wydaje się 
niezastąpiona5. 

Rozpatrując definicję rodziny jako grupy społecznej, zwanej również grupą 
pierwotną, akcentuje się na początkowym miejscu osobowy charakter więzi, 
które łączą jej członków, powiązanych ze sobą w kontaktach aktywnych, nasilo-
nych i bezpośrednich, bliskich oraz intymnych. Grupę tą charakteryzuje również 
szczególny rodzaj atmosfery życiowej wyrastającej na więzi krwi, oddania, po-
święcenia i ofiarności na rzecz własnych członków. Bardzo ważny jest również 
psychiczny rezultat bezpośredniego kontaktu członków rodziny. Stanowi on swo-
                                                 

3T. Pilch Rodzina [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. War-
szawa 2003r. 

4 I. Stańczak, Rola ojca w procesie wychowawczym, „Nauczanie początkowe”, nr 2, 2007r. 
5 F. Adamski, Rodzina grupą i instytucją społeczną [w:] Rodzina wymiar społeczno-

kulturowy. Kraków 2002 r. 
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jego rodzaju zespolenie się ich indywidualności w jedność. Utwierdza w przeko-
naniu, że wspólne życie i wspólne cele grupy stają się treścią jaźni indywidual-
nej, która zakłada pewien stopień wzajemnej identyfikacji6. Definicja rodziny jest 
tez podejmowana przez wielu socjologów. Ich zdaniem rodzina jest to grupa 
złożoną z osób połączonych stosunkiem małżeństwa oraz stosunkiem rodzice – 
dzieci. Oba te typy stosunków społecznych tworzących rodzinę powinny się 
opierać na stałych wzorach postępowania oraz normach wzajemnych relacji 
członków rodziny. Można to rozumieć tak, iż role małżonków i członków rodzi-
ny są definiowane nie tylko jako wzajemne zaangażowanie uczuciowe, pocho-
dzące ze stosunku małżeństwa i rodzicielstwa, ale dodatkowo przez szersze zbio-
rowości: państwo, grupę religijną, społeczność lokalną. Stosunki takie są, zatem 
określane jako osobiste potrzeby jednostki, jej dążenia i popędy, uczucie miłości, 
przywiązania oraz szacunku. Warto zaznaczyć iż wielką rolę odgrywają tu także 
formy kontroli zewnętrznej, a więc prawo, obyczaj, tradycja, nakazy i normy 
religijne. Znaczenie norm religijnych przewyższa w niektórych kulturach i kon-
kretnych przypadkach rolę i siłę prawa7. W. Sztander zaznacza iż, rodzina jest to 
system wsparcia znacznie szerszy niż pojedynczy związek czy grupa rówieśni-
ków. To środowisko stałe i zmienne jednocześnie. Z jednego punktu widzenia 
mamy doczynienia z odmiennością postaw i opinii, indywidualizmem członków 
rodziny. W. Sztander podkreśla iż rodzina jest też przestrzenią wspólną, posiada 
swoje reguły, tradycje oraz tożsamość zbiorową. Umożliwia ona uczenie się od 
starszych i młodszych, opiekować się jednymi i drugimi, myśleć podobnie i spie-
rać się o to, co dla wszystkich najważniejsze. Zapewne w żadnym innym środo-
wisku nie znajdziemy tak silnych więzi emocjonalnych8. 

Rodzina pełni ważną rolę w życiu dziecka. Jest fundamentem dziecięcego 
rozwoju. Rodzina jest również miejscem, gdzie powinno dokonać się zapocząt-
kowanie życia i wychowania dziecka. Musi się to odbywać we wszystkich wy-
miarach. Wiemy jak istotne są początki, jak głęboko zapadają pierwsze doznania. 
Ta okoliczność sprawia, że działanie rodziny jest wyjątkowe. Wyjątkowość tę 
powiększa fakt głębokiego uczuciowego powiązania dziecka z rodzicami i wiel-
ka podatność, plastyczność dziecka. Te początkowe kroki w kształtowaniu oso-
bowości w różnych jej wymiarach, pochodzące z rodziny, nazwać można tzw. 
posagiem psychicznym. Jest to wyposażenie młodego człowieka na całe jego 
życie, podstawa całego jego dalszego postępowania. Paradoks zaś polega na tym, 
że rodzina oddziałuje niezależnie od swojej jakości. Dlatego też posag ten może 
obciążyć całe przyszłe życie dziecka. 

Pomijając prawny oraz społecznym wymiar, rodzina posiada także swój bez-
precedensowy oraz wyjątkowy duchowy wymiar. Tworzą go zażyłość, poufałość 
zakładającą potrzebę obecności i udzielania się wynikającego ze zrozumienia 

                                                 
6 A. Janke, Pedagogika społeczna. Toruń 1998r. 
7 F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny. Warszawa 1989 r. 
8 W. Sztander, Dobra rodzina, „Charaktery”, nr 12. 2004 r. 
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wspólnoty interesów, działań, planów i oczekiwań członków rodziny, a także 
płodność, która jest konsekwencją miłości i pełnego oddania małżonków, czy też 
duchowość, która wynika z zażyłości i płodności – one, bowiem zawierają w 
sobie głęboką treść duchową. W ramach zażyłości rodzina tworzy środowisko 
duchowego doświadczenia jej uczestników9.  

 
2. Wpływ eurosieroctwa na życie szkolne dziecka 
Do polskich szkół uczęszczają setki tysięcy eurosierot. Z reguły dzieci te nie 

różnią się wyglądem zewnętrznym od innych dzieci. Przyglądają się jednak im 
bliżej, można zauważyć nowoczesne gadgety, które posiadają, oryginalne ubra-
nia. Tak zazwyczaj rodzice rekompensują dzieciom ich nieobecność. Spoglądając 
głębiej w ich dusze, można jednak dostrzec smutek, ogromny smutek, którego 
żadne drogie przedmioty nie są w stanie zniszczyć. Eurosieroty, potrzebują bli-
skości, wsparcia. Niestety migracje rodziców przyczyniają się często do pogor-
szenia ich wyników w nauce, wywierają także negatywny wpływ na ich rozwój/ 
Pewna grupa pozostawianych w kraju dzieci w pewien sposób godzi się na sytu-
ację w jakiej przyszło im żyć, przyzwyczajają się do nowej sytuacji rodzinnej. 
Niestety duża większość z nich z trudem odnajduje się w zmienionych warun-
kach. Mowa tu głównie o dzieciach, które objęte są obowiązkiem szkolnym. Do 
najczęściej obserwowanych przez nauczycieli symptomów zaburzonego zacho-
wania dzieci należą: pogorszenie wyników w nauce, wagarowanie, ucieczki z 
pojedynczych lekcji, agresja słowna lub czynna, a także w skrajnych przypad-
kach niedostosowanie społeczne, popadanie w konflikty z prawem, alkoholizm, 
narkomania czy prostytucja. Zarówno młodzi ludzie, jak i najbliższa rodzina 
często zataja fakt migracji zarobkowej rodziców. Jeżeli jednak szkoła wchodzi w 
posiadanie takich informacji powinna podejmować działania, których celem jest 
uregulowania sytuacji prawnej dziecka, współpracy opiekuna ze szkołą oraz 
zdiagnozowania sytuacji środowiskowej ucznia. Działania te musza być zależne 
od potrzeb sygnalizowanych przez: rodzica, opiekuna, uczniów, wychowawców. 
Muszą to być konsultacje- indywidualne spotkania wychowawcy lub pedagoga z 
dzieckiem w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek problemów z zakresu 
opieki lub wychowania, rozmowy dyscyplinujące z uczniem (wagary, brak przy-
gotowania do zajęć), udzielanie wsparcia emocjonalnego, informowanie sądu o 
niepokojących sytuacjach uczniów. Dzieci kierowane są na zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze w przypadku zaistnienia problemów edukacyjnych. Zachęcanie 
dzieci do udziału w życiu klasy i szkoły, pomoc rówieśników), udzielanie pomo-
cy materialnej ze środków szkoły, analiza sytuacji materialno-bytowej dziecka, 
przyznawanie stypendium socjalnego, współpraca z instytucjami wspierającymi 
działania rodziny to też formy pomocy dzieciom z rodzin migracyjnych. Bez 
wyrazu empatii między nauczycielem a dzieckiem trudno jest mówić o właści-
wym rozwoju psychicznym, a tym samym o prawidłowym rozwoju wychowan-

                                                 
9 J. Wilk, Pedagogika rodziny. Lublin 2002 r. 



187 
 

ków. Rola szkoły w wychowaniu dzieci z rodzin migracyjnych powinna być 
ogromna. W procesie wychowania istotne jest występowanie wzorów osobo-
wych, tak aby dziecko przez normalne kontakty mogło przyswoić sobie właściwe 
zachowania i postawy. Po wyjeździe rodziców osamotnione dziecko zaczyna 
miewać problemy z identyfikacją. Potrzebuje drogowskazu, który wskaże jej 
właściwą drogę. Spragnione jest również autorytetu, kogoś, na kim będzie mogło 
się wzorować. Do tej pory zazwyczaj takim autorytetem był dla niego migrujący 
rodzic, jednakże po jego wyjeździe sytuacja ta zwykle ulega diametralnej zmia-
nie. Dlatego to właśnie szkoła oraz pracujący w niej nauczyciele powinni speł-
niać teraz podwójna funkcję; funkcję szkoły oraz funkcję rodziny10. 

 
3. Wpływ migracji na życie dziecka 
Problem migracji w obecnych czasach jest niezwykle autentyczny. Migracje 

mają znaczny wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie, grupie rówieśniczej 
czy w całym otaczającym je świecie. Okazuje się bowiem, że młodzi ludzie po-
zbawieni opieki rodzicielskiej mają niewłaściwie ukształtowane cechy osobowo-
ści, a przede wszystkim wykazują różnorakie zaburzenia związane z przystoso-
waniem do pełnienia ról społecznych: ucznia, kolegi, dziecka w rodzinie, pra-
cownika itd. Dziecku brakuje wzorca, dzięki, któremu mógłby uczyć się jak żyć i 
jak postępować w danych sytuacjach. Dziecko ma również zaburzony obraz ro-
dziny. Przykąłdem tego mogą być takie drobnostki jak obiady rodzinne, czy 
śniadania. Eurosierota niestety nie doświadcza tak zwanego ogniska domowego, 
gdzie do posiłku zasiada cąla rodzina. W obrazie dziecka z rodziny migracyjnej 
zawsze pojawia się jedno lub dwa puste miejsca przy stole: miejsca rodziców. 
Dzieci, które są pozbawione opieki ojcowskiej przejawiają np. w grupie rówie-
śniczej mniej dojrzałe formy zabawowe niż ich rówieśnicy przebywający na co 
dzień z rodzicami; dodatkowo mają trudności w adaptacji wymagań panujących 
w grupie, niejednokrotnie pozostając poza jej obrębem. Skupiają swą uwagę 
głównie na własnych stanach emocjonalnych w sposób nie do końca sprzyjający 
innym członkom społeczeństwa. Eurosieroty są bardzo często są ofiarami kryzy-
su autorytetów, cechują się mniejszą samodzielnością i brakiem umiejętności 
podjęcia inicjatywy w działaniach. Pełniąc role uczniów, nie potrafią sprostać 
wymaganiom i w sposób specyficzny przeżywają trudności w nauce11.  

 
4. Rodzina niepełna 
Problematyka rodzin niepełnych podejmowana jest bardzo często przez 

wielu autorów. Rozpatrywana jest głównie pod kątem skutków, które są z 
pewnością zauważalne w każdej sferze rozwoju dziecka. Szczególnie wpływa na 
rozwój emocjonalny dorastających ludzi, gdyż jak wiemy dzieci są istotami 

                                                 
10 W. Danilewicz, Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych, Wydawnictwo 

Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2006. 
11 J. Witczak Ojcostwo bez tajemnic. Warszawa 1987. 
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niezwykle wrażliwymi. W tym miejscu warto zadać sobie i innym pytanie, czy 
szczęśliwe dzieciństwo jest gwarancją szczęśliwej dorosłości? Zapewne każdy 
opinia ludzi na ten temat będzie odmienna chociażby w małym stopniu, gdyż tak 
jak odmienni są ludzie, tak tez różne są ich poglądy na dany temat. Z pewnością 
jednak odszukanie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie jest niezwykle 
trudne. Jednakże pewny jest fakt, iż młody człowiek, który miał udane 
dzieciństwo ma stworzone podstawy, którymi może się posłużyć w kolejnych 
etapach własnego życia. Warto jednak pamiętać, iż młodzi ludzie, którzy w 
dzieciństwie wychowywali się w rodzinie, gdzie jedno z rodziców lub oboje 
migrowali zarobkowo, nie są skazani na niepowodzenie w przyszłości. Sytuacja 
życiowa eurosierot jest niezwykle zróżnicowana. Jej charakter uzależniony jest 
od czynników obiektywnych oraz subiektywnych. Rodzice od najmłodszych lat 
są dla swoich dzieci autorytetem i wyznacznikiem zachowań. Poprzez właściwe 
zachowanie i postępowanie wypełniają dziecięcy świat poczuciem 
bezgranicznego zaufania i bezpieczeństwa. Charakterystyczną cechą rodzin 
migracyjnych jest rozłąka. Niezależnie od czasu jej trwania niesie za sobą 
mnóstwo przykrych przeżyć. Zaakceptowanie nieobecności rodzica wymaga 
wielu umiejętności adaptacyjnych. Każda rozłąka związana jest z tęsknotą, 
lękiem, i wieloma obawami. Dzieciom z pewnością najbardziej brakuje wsparcia 
mamy i taty w codziennych sytuacjach. W bardziej niestabilnej sytuacji znajdują 
się niestety dzieci, których rodzice wyjeżdżają okresowo niż stale. Głównym 
elementem, do którego rodzina musi się przyzwyczaić jest wyjazd bliskiej osoby, 
a kolejnym jest jej powrót. Rodzice przyjeżdżający i wyjeżdżający niszczą w ten 
sposób poukładany podczas ich nieobecności świat dziecka.  

Z pewnością powoduje to chwiejność życia rodzinnego. W trudnej sytuacji 
znajdują się te rodziny, gdzie występują naprzemienne wyjazdy raz jednego, a 
raz drugiego rodzica. Jest to przyczyną ogromnej destabilizacji życia rodziny. 
Obraz dzieciństwa opiera się tu na niestabilności, chwiejności sytuacji, osób, 
dezorganizacji życia codziennego. Długotrwała rozłąka jest powodem frustracji, 
poczucia żalu. Eurosieroty znają model rodziny, gdzie matka lub ojciec przebywa 
poza domem. Niektóre znają tez taki model rodziny, w którym oboje rodzice 
pozostawiają je na długi okres pod opieką innych ludzi, głównie pod opieką 
dziadków. Jeżeli mieszkają z dziadkami bardzo często jest to negatywnie 
wpływająca sytuacja dla obu stron. Mowa tu głównie o podeszłym wieku, stanie 
zdrowia często niepozwalającym na sprawowanie pełnej opieki nad dzieckiem, 
nieumiejętności wychowawcze. Negatywnie wpływają także próby 
kompensowania nieobecności mamy i taty poprzez uleganie zachciankom i 
nadopiekuńczość. Skutkiem tego jest poczucie osamotnienia. Trudności, jakie 
sprawiają dzieci bardzo często wynikają z sytuacji, jaką stworzyli im 
opiekunowie, wychowawcy.12  

                                                 
12 W. Danilewicz, Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych, Wydawnictwo 

Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2006 r 
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5. Dziecko z rodziny migracyjne- definicja eurosieroty 
Pojęcie eurosieroctwa definiowane jest jako skutek migracji jednego lub 

obojga rodziców. Jest także wynikiem sytuacji, w której dzieci pozostają najczę-
ściej pod opieką drugiego współmałżonka, dziadków, dalszej rodziny, a nawet 
same. Najczęściej migracje rodzicielskie są okresowe, trwają dość krótko, mają 
charakter sezonowy lub sporadyczny. Zauważa się również sytuacje, wymuszone 
głównie trudną sytuacją finansową i brakiem pracy w niektórych rejonach kraju, 
które przyczyniają sie do praktycznie stałej migracji jednego lub obojga małżon-
ków. Dziecko w ten sposób pozbawione jest praktycznie zupełnego wpływu wy-
chowawczego, ze strony takiego rodzica, bądź rodziców. Głównym efektem wy-
jazdów migracyjnych Polaków okazuje się poważne zachwianie struktury spo-
łecznej rodziny. Uogólniając można więc stwierdzić, że eurosieroctwo dotyczy 
dzieci z rodzin, w których rodzic lub rodzice okresowo znajdują się za granicą w 
celach zarobkowych dla polepszenia sytuacji finansowej rodziny. W tym miejscu 
warto zauważyć różnice między dzieckiem z rodziny rozbitej a euro sierotą. 
Różnica ta jest ewidentnie widoczna: „W przypadku decyzji migracyjnej nie 
powinien wystąpić traumatyzujący efekt odrzucenia, widoczny np. po rozwodzie. 
Rozłąka zazwyczaj nie ma charakteru permanentnego i nie wyklucza kontaktu 
rodzica-migranta z dzieckiem. Bardziej właściwe wydaje się, zatem rozważanie 
konsekwencji w kontekście badań nad rodzinami rozłączonymi z powodu specy-
fiki zawodu rodzica, tak jak np. w analizie rodzin marynarskich”13. Eurosieroc-
two można rozpatrywać z zupełnie innego punktu widzenienia, a mianowicie na 
tle pojęcia sieroctwa migracyjnego. Pojęcie to znajduje się w pedagogice jako 
przekazanie dziecka pod opiekę rodziny zastępczej, gdy ma miejsce znaczna 
niewydolność wychowawcza wskutek migracji obojga rodziców. Jest to bezdy-
skusyjnie przykładem sieroctwa społecznego, który można definiować jako jeden 
z rodzajów eurosieroctwa14. 

 
Zakończenie 
Problem eurosierot jest niezwykle aktualny w obecnych czasach. Z pewno-

ścią można stwierdzić, że w każdej miejscowości są dzieci, których rodzice mi-
grują zarobkowo. Dzieci te mimo polepszenia sytuacji życiowej czują się pusz-
czenie, niepewne swego losu, niepewne miłości rodziców. Towarzyszy im także 
poczucie wielkiej tęsknoty. Stany emocjonalne wywołane przez wyjazd rodziców 
mają ogromny wpływ na funkcjonowanie dziecka. Niepokojące jest także to, że 
tak naprawdę nikt nie jest dziś w stanie określić skutków eurosieroctwa dzieci w 
kolejnych etapach ich życiu. Bo o tym, że takie skutki będą miały miejsce, nikt 
nie ma już dziś wątpliwości. Niemal pewne jest także to, ze nie będą to skutki 
pozytywne, a wręcz przeciwnie, będą negatywne. Ważna stanowisko w sprawie 

                                                 
13 http://pl.wikipedia.org/wiki/Eurosieroctwo, z dnia 30.03.2014r. 
14 http://pl.wikipedia.org/wiki/Eurosieroctwo, z dnia 30.03.2014r. 
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eurosieroctwa zajmuje także szkoła. Pedagodzy nalegają, aby rodzice wyjeżdża-
jący z kraju powiadomili wcześniej szkołę, do której uczęszcza ich pociecha i 
wyznaczyli opiekuna prawnego. Jest to kwestią niezwykle istotną w nagłych 
przypadkach, gdzie niezbędna jest na przykład zgoda opiekuna na operację15. 
Reasumując, bardzo ważne jest, aby dziecko, którego rodzice wyjechali z kraju, 
miało kogoś w kim będzie miało wsparcie. Niewątpliwe jest to, iż taka osoba 
nigdy nie zastąpi jednak pustki po rodzicu- migrancie, jednakże w pewien sposób 
pozwoli mu to na zaakceptowanie danej sytuacji i w miarę normalne życie. 

 
Streszczenie 
Pojęcie migracji jest w obecnych czasach niezwykle popularne. Dzieci pozo-

stające w kraju bez rodzica lub obojga rodziców określane są mianem eurosierot. 
Dorośli, odpowiedzialni za los swoich dzieci wyjeżdżają za granicę kierując się 
różnymi pobudkami. Migracje, pozwalające poprawić sytuację finansowa rodzi-
ny, bardzo często wpływają negatywnie na rozwój i funkcjonowanie pozostawio-
nych w domu dzieci, Młodzi ludzie pozbawieni opieki rodzicielskiej mają nie-
właściwie ukształtowane cechy osobowości, a przede wszystkim wykazują róż-
norakie zaburzenia związane z przystosowaniem do pełnienia ról społecznych: 
ucznia, kolegi, dziecka w rodzinie, pracownika itd. Dziecku pragnie wzorca, 
dzięki, któremu mógłoby uczyć się jak żyć i jak postępować w różnych sytu-
acjach. Dziecko ma również zaburzony obraz rodziny. 

 
Summary 
Migration of threat for the development of a child 
The concept of migration is nowadays extremely popular. Children remain in 

the country without a parent or both parents are called eurosierot. Adults are re-
sponsible for the fate of their children go abroad for a variety of motives. Migra-
tion, that improve the financial situation of the family, often adversely affect the 
development and functioning of children left at home, young people deprived of 
parental care are improperly formed personality traits, and above all have various 
disorders associated with adaptation to the social roles: student, colleague, child 
in the family, employee, etc. Your child wants to master, so, who could stand to 
learn how to live and how to act in different situations. The child also has a dis-
torted picture of the family. 
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O dydaktycznych konsekwencjach korzystania z „globalnej biblioteki” 
 

1. O społeczeństwie informacyjnym tytułem wstępu 
Nie można w kontekście nakreślonego tematu rozważań nie odnieść się na 

wstępie do pojęcia społeczeństwa informacyjnego, kreśląc tym samym pewnego 
rodzaju tło dla rozważań mających nastąpić w dalszej części niniejszego artyku-
łu. Tak więc jesteśmy uczestnikami kolejnej już odsłony w dziejach ludzkości – 
społeczeństwa informacyjnego, wyrosłego na fundamencie społeczeństwa indu-
strialnego, ukształtowanego w wyniku rewolucji technologii informacyjnych, 
którego podstawą funkcjonowania jest wytwarzanie i obieg informacji. Społe-
czeństwa, w którym „stopień komplikacji rozwoju społecznego zmusza do użycia 
narzędzi, bez których nie jest możliwe zgromadzenie, przetworzenie i zużytko-
wanie olbrzymiej masy informacji i wiedzy oraz zapanowanie nad szumem in-
formacyjnym przy pomocy mózgu”1.  

W społeczeństwie informacyjnym miejsce industrializmu zajął informacjona-
lizm, pracę i kapitał zastąpiły wiedza i kwalifikacje. W efekcie, społeczeństwo 
informacyjne stało się społeczeństwem uczącym się, społeczeństwem wiedzy2. 
Kluczową rolę odgrywa w nim tym samym edukacja3. Ta ostatnia także ulega 
stopniowym przeobrażeniom. Zmiana dotyczy samego rozumienia edukacji. 
Niemałą rolę wydają się w tym odgrywać nowe media, uwalniając procesy na-
uczania/uczenia się z dotychczasowych formalnych ram. Edukacja coraz częściej 
rozumiana jest także jako edukacja nieformalna, samokształcenie, edukacja wza-
jemna, e-edukacja.  

Za owymi przeobrażeniami stoi informacja. Informacja stara jak ludzkość. 
Można by zatem zadać pytanie, skąd w obliczu „wielowiekowości” informacji jej 
współczesna hegemonia? Co umożliwiło informacji ów skok ilościowy i jako-
ściowy? Odpowiedzi na powyższe pytania wydają się sprowadzać do jednej, 
dotyczącej postępu technologicznego. A stąd już jedynie krok do Internetu.  

 

                                                 
1 K. Krzysztofek, Szanse społeczeństw przedinformacyjnych, [w:] L. W. Zacher 

(red.), Społeczeństwo informacyjne. Aspekty techniczne, społeczne i polityczne, Fundacja 
Edukacyjna „Transformacje”, Warszawa 1999, s. 258. 

2 W 2000 roku przedstawiciele Unii Europejskiej opracowali Strategię Lizbońską, której ce-
lem było uczynienie z Europy najbardziej konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. 

3 Zob. raporty Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD): Raport 
OECD, Knowledge Management in the Learning Society, Paris 2000; Raport OECD, 
Systemic Innovation, the Response of Vocational Education and Training to the Crisis, 
[w:] IMHE-INFO, Programme on Institutional Management in Higher Education, 
OECD, Paris 2009.  
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2. Internet, czyli miejsce gdzie zachodzi edukacja  
Internet4 jest jednocześnie środkiem wykorzystywanym w edukacji oraz miej-

scem, gdzie proces edukacji się dokonuje. Niniejszy artykuł koncentruje się szczegól-
nie na tym drugim znaczeniu, w tak rozumianej przestrzeni upatrując miejsca edukacji 
wzajemnej oraz autoedukacji5. Przyjęcie powyższego stanowiska implikuje jednocze-
śnie określone rozumienie samej edukacji, rozumienie szerokie, obejmujące zarówno 
procesy zamierzone, jak i niezamierzone, skłaniając się w sposób szczególny ku edu-
kacji nieformalnej, stanowiącej „(…) całożyciowy proces, w którym jednostka przy-
swaja postawy, wartości, umiejętności i wiedzę z powszechnego doświadczenia oraz 
zasobów i wpływów środowiska życia – z rodziny, sąsiedztwa, pracy i zabawy, z ryn-
ku, biblioteki i środków masowego przekazu”6.  

Obecność interakcji edukacyjnych w sieci była nieunikniona. Edukacja dzię-
ki internetowi zyskała jednak nowy wymiar. Po pierwsze, na niebywałą skalę 
został umożliwiony dostęp do ogromnych zasobów informacji. Po drugie, co w 
kontekście edukacji wydaje się daleko ważniejsze, każdy użytkownik zyskał 
możliwość funkcjonowania w niejako podwójnej roli – edukującego się jak i 
edukatora. Specyfika funkcjonowania internetowego medium wydaje się być tym 
samym daleką od tradycyjnych środowisk edukacyjnych, w tym środowiska 
szkolnego. Porównania takiego, aczkolwiek szerszego, bo obejmującego także 
charakterystykę środowiska rodzinnego i grupy rówieśniczej, dokonała Barbara 
Szmigielska7. Wyniki owej analizy pozwoliły wspomnianej autorce wnioskować 
o znaczących różnicach w przypadku środowiska szkolnego i wirtualnego, pro-
wadząc do następujących wniosków: środowisko szkoły dąży do kształtowania 
wielostronnego rozwoju ucznia ze szczególnym naciskiem na sferę intelektualną 
zaś dominującą formą nauczania staje się przekaz dorobku pokoleń, podczas gdy 
Internet nie zakłada zadań ani celów, ich pojawienie się jest uzależnione od 
nadawców poszczególnych treści, edukacja nie jest tym samym zorganizowa-
nym, spójnym procesem. W przypadku warunków, w jakich zachodzi edukacja 
szkolna, mamy do czynienia z relacjami podporządkowania (nauczycielom, pro-
gramowi, podręcznikom, a nawet stylowi prowadzenia zajęć), publicznym cha-
rakterem kontaktów, uczeniem się w dużej grupie z przewagą rówieśników, w 
której obecne są jednakże więzi koleżeńskie, warunki są wysoce sformalizowane 
a granice edukacji jasno określone. W odniesieniu do warunków środowisko 
wirtualne wyróżnia się także specyficznymi cechami. Wielkość grupy może być 
niewyobrażalnie duża, ale też i mała, wysoce zhierarchizowana, jak i pozbawiona 

                                                 
4 Autorka rozumie Internet jako „ogólnoświatowy, dynamicznie rozwijający się sys-

tem powiązań sieci komputerowych” (za B. Pfaffenberger, Słownik terminów kompute-
rowych, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, s. 111.) 

5 Zob. T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t.1.Wydawnictwo 
Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 992-994. 

6 Za: P. H. Coombs. 
7 B. Szmigielska, Internet jako środowisko edukacyjne, [w:] B. Szmigielska (red.), 

Psychologiczne konteksty internetu, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, s. 19-23. 
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hierarchii. Specyficzny jest przy tym charakter kontaktów, jednocześnie publicz-
ny i prywatny, nie mający swojego odpowiednika w świecie realnym. Istotna jest 
także dobrowolność udziału w przestrzeni internetu i zachodzących w niej inte-
rakcjach, także edukacyjnych. Podczas gdy w obrębie procesów edukacyjnych 
zachodzących w szkole przeważają te o charakterze zamierzonym, w świecie 
wirtualnym dominują głównie oddziaływania niezamierzone, zaś miejsce profe-
sjonalnych edukatorów odpowiedzialnych za szkolną edukację w sieci zajmują 
zarówno eksperci, jak i amatorzy.  

Specyfika środowiska wirtualnego jako przestrzeni, w której ma miejsce sze-
roko rozumiana edukacja (autoedukacja czy edukacja wzajemna) może skutko-
wać negatywne, szczególnie w przypadku osób niedojrzałych poznawczo. Wa-
runkiem koniecznym osiągnięcia dojrzałości poznawczej jest bowiem, jak pisze 
B. Szmigielska, poruszanie się w świecie zintegrowanej, zinternalizowanej i zin-
terioryzowanej wiedzy8. W obliczu sieci jako agregatora nieprzebranej ilości 
informacji, pseudoinformacji i dezinformacji, rozwój w sferze poznawczej wyda-
je się być utrudnionym.  

Porównanie środowiska szkolnego i wirtualnego w kontekście zachodzących 
procesów edukacyjnych może prowadzić także do pojawienia się pewnej reflek-
sji w odniesieniu do samej edukacji. Być może w obliczu rozwoju nowych tech-
nologii i wkraczania ich w obszar edukacji (niektórzy piszą wręcz o potężnej 
edukacyjnej instytucji tworzonej przez elektroniczne media9), należałoby doko-
nać redefinicji tej ostatniej? Być może edukacja stoi u progu wielkiej zmiany 
polegającej na odejściu od „nauczania na rzecz rozwoju procesu uczenia się”10? 
Być może uczeń „to nie jest już dziecko zamknięte w budynku-pudełku dawnej 
szkoły”11? Być może sama szkoła ma przejść zmianę i uczyć nie tylko wiedzy, 
ale i jej tworzenia. 

 
3. Internet a mechanizm nabywania wiedzy 
Podstawowym „produktem” uczenia się jest wiedza. Za klasyczną jej defini-

cję uznaje się definicję Platona zawartą w dialogu Teajtet jego autorstwa, w któ-
rym to wiedzę określa on mianem prawdziwego, uzasadnionego przekonania12. 
W Encyklopedii PWN pod hasłem wiedza czytamy, że jest to „ogół wiarygod-

                                                 
8 B. Szmigielska, op. cit., s. 25. 
9 Zob. J. Tulińska, Internet jako miejsce uczenia się, czyli kilka refleksji o edukacji w 

cyberprzestrzeni, [w:] W. Jakubowski (red.) Media, kultura popularna, edukacja, Oficy-
na Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, s. 27. 

10 Na podstawie: J. Tulińska, op. cit., s. 27. 
11 M. Paluszkiewicz, Elektroniczna kreda, „Wprost” 23.04.2000, nr 908, 

http://www.wprost.pl/ar/1364/Elektroniczna-kreda, [dostęp 19.03.2014]. 
12 Na podstawie A. Stecyk, Wartość systemów e-lerningowych w podmiotach eduka-

cyjnych, Wydawnictwo „Difin”, Warszawa 2013, s. 18-19. 
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nych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystania”13. Co 
istotne, wiedza może występować w postaci wiedzy jawnej, wyrażonej w postaci 
znakowej, zapisanej na nośnikach wiedzy oraz niejawnej – istniejącej tylko w 
umyśle człowieka, nie w pełni uświadomionej, wytworzonej w wyniku doświad-
czenia14. Wiedza jawna stanowi przy tym jedynie wierzchołek całego zasobu 
wiedzy, jaki posiadamy15. Wydaje się, iż podstawowym zadaniem w kontekście 
specyfiki działania Internetu jest jednak nie tyle uświadomienie sobie własnych 
zasobów wiedzy, ile zrozumienie niejako kwestii elementarnej, bo dotyczącej 
tego czym jest wiedza i jak ma się do niej informacja.  

Najprościej rzecz ujmując, informacja to rozumienie relacji pomiędzy ka-
wałkami surowych danych, których znaczenie zależy od kontekstu, zaś wiedza to 
produkt asymilowania owych informacji16. Wiedza nie jest zatem tożsama z in-
formacją. Tę ostatnią winno się traktować jako rodzaj ogniwa pośredniczącego w 
procesie tworzenia zasobów wiedzy. Informacja jak i wiedza są bowiem ściśle ze 
sobą powiązane. Surowe dane „na wejściu” mogą być zinterpretowane tylko 
wtedy, gdy odpowiedni fragment zaczerpnięty z pokładów dotychczasowej wie-
dzy zostanie z nimi skojarzony. Dane stając się informacją mogą być następnie 
włączone w struktury wiedzy, odpowiednio je poszerzając lub modyfikując17. 
Kluczowymi w powyższym procesie wydają się być uwaga oraz pamięć. Na-
świetlenie wymienionych jest nieodzownym w kontekście dalszych rozważań. 

Pamięć dzieli się na krótkotrwałą i długotrwałą. Podczas gdy ta pierwsza jest 
miejscem, w którym zachodzi aktywne przetwarzanie informacji, druga stanowi 
swoisty magazyn. Pamięć krótkotrwała umożliwia łączenie informacji z dotych-
czasową wiedzą, jednocześnie jej pojemność jest niewielka a czas przechowywa-
nia informacji krótki. Pamięć długotrwała będąc miejscem przechowywania wie-
dzy, jest jednocześnie ośrodkiem rozumienia. Kluczową rolę w przekazie infor-
macji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej pełni pamięć robocza. Jej ograni-
czona pojemność powoduje, iż zasadnym w jej przypadku jest używanie określe-
nia obciążenie poznawcze. Z tym ostatnim mamy do czynienia, gdy zbyt wiele 
nowych informacji powoduje, iż zapamiętujemy jedynie część z nich lub też 
informacje te tworzą strumień chaotycznych danych. W obu przypadkach trudno 
włączyć nowe informacje w obszar posiadanej wiedzy. Wysokie obciążenie po-
znawcze potęguje ponadto rozproszenie uwagi, utrudniając tym samym odróż-

                                                 
13 Encyklopedia PWN online, 

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3995573/wiedza.html, [dostęp 25.03.2014].  
14 Podział za M. Polanyi.  
15 I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Wydawnictwo „Pol-

tex”, Warszawa 2000, s. 80-81. 
16 Na podstawie K. Marcyński, Od informacyjnego zawału do skarbnicy mądrości. 

Surfowanie po Internecie, [w:] A. Adamski, M. Laskowska, Nowe media – możliwości i 
pułapki, Wydawnictwo „Scriptorium”, Poznań – Opole 2011, s. 71-72. 

17 Zob. G. Mietzel, Psychologia kształcenia. Praktyczny podręcznik dla pedagogów i 
nauczycieli, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2003, s. 241-245. 
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nienie informacji od pseudoinformacji. Uwaga stanowi zatem w procesie tworze-
nia wiedzy nie mniej istotny element. Jest ona definiowana jako mechanizm re-
dukcji nadmiaru informacji18. Uwaga pozwala bowiem spostrzegać jedynie część 
bodźców, przypominać sobie tylko część informacji zakodowanych w pamięci, 
uruchamiać tylko jeden z możliwych procesów myślenia i wykonywać jedynie 
jedną z możliwych do wykonania reakcji. Podstawową funkcją tak rozumianego 
mechanizmu jest zapobieganie wspomnianemu obciążeniu poznawczemu. Uwa-
ga pozwala ponadto oczekiwać na pojawienie się określonego bodźca, ignorując 
pozostałe, przeszukiwać tak zwane pole percepcyjne w poszukiwaniu określone-
go bodźca, wreszcie kontrolować kilka procesów poznawczych zachodzących w 
tym samym czasie19.  

Czy Internet sprzyja procesom konstruowania wiedzy? Wydaje się, że w kontek-
ście opisanych procesów poznawczych medium to stoi w jawnej z nimi sprzeczności. 
Internet stanowi środowisko stale rozpraszające ludzką uwagę, zmuszające statystycz-
nego użytkownika do zręcznego jej przenoszenia z informacji na informację, nierzadko 
z pseudoinformacji na pseudoinformację. Badania z 2002 roku przeprowadzone na 
grupie 1500 użytkowników Internetu wykazały, że uwaga statystycznego konsumenta 
stron w sieci jest kierowana bardziej ku projektowi strony (zwracając uwagę chociażby 
na rozmieszczenie treści, kolor i rozmiar czcionek, obecność łączy) aniżeli w stronę 
ewaluacji jej zawartości, w tym także wiedzy zawartej implicite w informacjach za-
mieszczonych na stronie20. W kontekście zdolności zapamiętywania informacji Inter-
net wydaje się albo zwalniać użytkownika z tego wysiłku, oferując w zamian usługi 
powiadamiania, wyszukiwania na podstawie określonych fraz, udostępniając funkcje 
schowków czy kopiowania określonych fragmentów a nawet całych tekstów albo za-
lewając danymi sprzyjać obciążeniu poznawczemu, prowadząc do niepełnego, cha-
otycznego lub błędnego odbioru informacji21.  

W literaturze możemy odnaleźć dwa skrajne stanowiska w odniesieniu do In-
ternetu. Jedno z nich, będące rozwinięciem idei Jose Luisa Borgesa, przyrównuje 
go do biblioteki totalnej, mieszczącej w sobie dotychczasową ludzką wiedzę i 
jednocześnie umożliwiającej dotarcie do każdej poszukiwanej informacji. W 
myśl drugiego stanowiska Internet jest śmietnikiem lub, jak twierdzi Stanisław 

                                                 
18 J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna, t.2., 

Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2007, s. 77. 
19 Tamże, s. 77-85. 
20 Julie. L. Coiro, Rethinking comprehension strategies to better prepare students for 

critically evaluating content on the Internet , „The NERA Journal” 2003, vol 39., s. 30., 
http://ctell1.uconn.edu/coiro/nera2003.pdf [dostęp: 26.03.2014]. 

21 W literaturze pisze się o tym, iż Internet sprzyja rozwijaniu wielozadaniowości 
mózgu. Jednakże David Meyer, neurolog oraz jeden z najlepszych ekspertów w dziedzi-
nie wielozadaniowości podważa znaczenie tej umiejętności, twierdząc, iż wykonywanie 
kilku czynności naraz obniża ich jakość i nigdy nie będziemy tak efektywni, jak wtedy 
gdy koncentrujemy się na jednej rzeczy.  
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Lem, śmietniskiem informacyjnym. Wydaje się, że każde z powyższych podejść 
niesie ze sobą ryzyko udziału w tak zwanym złudzeniu wiedzy.  

 
4. Złudzenie wiedzy? 
Przywoływany na wstępie niniejszych rozważań, Ellias Aboujaoude, doktor 

psychiatrii, ekspert w dziedzinie wpływu życia wirtualnego oraz nowych techno-
logii cyfrowych na ludzką osobowość, przyrównuje poruszanie się w przestrzeni 
Internetu do serfowania, szybkiego prześlizgiwania się po górach informacji, 
pseudoinformacji a niekiedy dezinformacji22. Uwzględniając fakt, iż informacja 
jest podstawowym ogniwem w procesie konstruowania naszych zasobów wie-
dzy, można w takim przypadku oczekiwać, że wiedza internetowa będzie różnić 
się od wiedzy tradycyjnej, czerpanej z książek. Na jej charakter wpływał będzie 
jednak nie tylko szybki, wyrywkowy kontakt z informacją czy też status tej 
ostatniej. Kluczowym elementem w kontekście budowania zasobów wiedzy wy-
daje się być cechująca sieć interaktywność23. John Gehl i Suzanne Douglas, wy-
dawcy Educom Review, twierdzą, iż to właśnie dialogowość odpowiada za prze-
sadną wiarę wielu użytkowników w rozległość własnej wiedzy. Ich zdaniem, 
„podczas gdy w przeszłości proces komunikacji na ogół sugerował założenie, że 
nadawca komunikatu ma więcej informacji niż jego odbiorca, obecnie zależność 
ta jest faktycznie odwrócona”24. Interaktywność przestrzeni internetowej wydaje 
się sprzyjać zjawisku zamazania ról, szczególnie ról eksperckich. Zdolność do 
„przypisywania różnej wagi poszczególnym głosom w zależności od wiedzy i 
doświadczenia”25 wydaje się zanikać w sieci. Należy przypuszczać, iż symetria 
charakterystyczna dla internetowych ról nadawca-odbiorca oraz pełna swoboda 
powiadamiania26, rozumiana jako brak ograniczeń w treści nadawanych treści, 
pełni zbliżoną funkcję. Co nie mniej istotne, złudzenie wiedzy wydaje się pod-
trzymywać sama struktura sieci. Liczne badania dotyczące poruszania się użyt-
kowników wewnątrz sieci doprowadziły naukowców do zaskakujących (w kon-
tekście Internetu jako medium o nieprzebranych i przyrastających w oszałamia-
jącym tempie zasobach; szacuje się, że zasoby te podwajają się rokrocznie) 
wniosków. Aktywność użytkowników okazała się być ograniczona jedynie do 
określonego wycinka sieci, a konkretnie do najpopularniejszych stron interneto-
wych oraz do tak zwanych stron polecanych, bezpośrednio „zlinkowanych” z 
tymi pierwszymi27. Szacuje się, iż ponad 20% stron sieci jest poza zasięgiem 
statystycznego użytkownika z racji liczby linków pośredniczących, jakie należa-

                                                 
22 E. Aboujaoude, op. cit., s.195. 
23 Autorka przez sieć rozumie sieć 2.0, zwaną także nową siecią, hipernetem, aktywną siecią.  
24 Na podstawie: E. Aboujaoude, op. cit., s. 192. 
25 Tamże.  
26 Za J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo „PWN”, War-

szawa 2006, s. 94.  
27 Badania Wooda wskazują, że 0,5% dostępnych w sieci stron skupia 80% ruchu in-

ternautów. 
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łoby kliknąć, by docelowo znaleźć się na którejś ze wspomnianych stron28. W 
konsekwencji, struktura sieci generuje pasywny i skomercjalizowany sposób 
korzystania z zasobów Internetu. Jest to jednocześnie jeden z największych para-
doksów sieci – teoretycznie nieograniczona ilość danych w sieci staje się ograni-
czona. Złudzenie wiedzy wydaje się podtrzymywać także jeden z największych i 
najpopularniejszych dostawców narzędzi służących do poruszania się po sieci – 
firma Google. Szczególnie interesujący w kontekście tematu artykułu wydaje się 
być program Google Print, obecnie funkcjonujący pod nazwą Google Books. 
Program ten, najogólniej rzecz ujmując, zmierza do udostępnienia w sieci jak 
największej liczby książek w formie tekstów elektronicznych. Mogłoby się wy-
dawać, iż jest to misja szczytna, będąca niejako kontynuacją starożytnej idei bi-
blioteki aleksandryjskiej. Udostępnienie cenionych i nierzadko trudno dostęp-
nych dzieł trudno nie docenić. Firma Google poszła jednak o krok dalej, oferując 
swoim klientom w ramach owego programu usługi popularne fragmenty czy też 
kluczowe wyrazy i wyrażenia, które, jak sama twierdzi, umożliwiają przejrzenie 
książki w dziesięć sekund. Przepastna biblioteka świata wydaje się tym samym 
jeśli nie zwalniać czytelnika z samej czynności głębokiej lektury, interpretacji, 
refleksji, to przynajmniej skutecznie do nich zniechęcać. Jest to zatem kolejna 
przestrzeń w obrębie sieci kusząca użytkownika szybkim, powierzchownym, 
nieabsorbującym kontaktem z informacją. Pisząc o wiedzy konstruowanej w sieci 
nie sposób nie wspomnieć o Wikipedii. Jak czytamy w Wikinomii, „twórcy In-
ternetu od samego początku wyobrażali go sobie jako podłoże, które całą ludz-
kość i wytwarzane przez nią artefakty łączy w ciągłą sieć wzajemnych powiązań 
– sieć wiedzy”29. Wikipedia wydaje się ucieleśniać to przesłanie30. Jednocześnie, 
idea przewodnia encyklopedii, widoczna na stronie głównej witryny31, zawiera w 
sobie nie tylko otwartość projektu, ale i ryzyko upowszechniania na wielką skalę 
błędnych informacji. W kontekście głównej funkcji witryny, jaką jest budowanie 
wiedzy i dzielenie się nią, konsekwencje mogą być ogromne32.  
                                                 

28 Zob. P. Przywara, McLuhanowska retrybalizacja na przykładzie Internetu, [w:] J. 
Mucha (red.), Nie tylko Internet, Wydawnictwo „Nomos”, Kraków 2010, s. 55-56. 

29 D. Tapscott, A. Williams, Wikinomia: o globalnej współpracy która zmienia 
wszystko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 64. 

30 W sieci dostępne są inne encyklopedii elektroniczne, jak chociażby licząca naj-
więcej haseł chińska encyklopedia Hudong. Wikipedia została przywołana w tekście, 
gdyż jest ona licząca najwięcej haseł, polskojęzyczną encyklopedię elektroniczną. 

31 Witaj w Wikipedii, wolnej encyklopedii, którą każdy może redagować. 
32 Hasła zamieszczone w Wikipedii są tak zwanymi palimpsestami, co oznacza, że 

mogą być one modyfikowane przez użytkowników bez dodatkowych procedur, które 
zwiększałyby wiarygodność dostępnych w encyklopedii danych. Pociechą napawają 
jednak wyniki badań przeprowadzonych przez magazyn Nature, które to dotyczyły wia-
rygodności encyklopedii Britannica oraz Wikipedii. Współczynnik błędów, jaki uzyska-
no w toku badania okazał się być zbliżonym. Co ciekawe, encyklopedia elektroniczna 
zareagowała korektą popełnionych błędów w przeciągu kilku dni, podczas gdy Britanni-
ca nie ustosunkowała się do wyników badań.  
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Obecnie żyjemy w czasach najszybszej akumulacji ludzkiej wiedzy. Wiedzy, 
która jest jednym z najważniejszych towarów w ramach współczesnej gospodar-
ki. Pokusa jej posiadania jest tym samym szczególnie duża. Na jakość owej wie-
dzy wydaje się coraz silniej oddziaływać Internet. Internet zawładnął bowiem 
tradycyjnym tekstem a przez to także i jego treścią33, sprzyjając konstruowaniu 
wiedzy fragmentarycznej, rozproszonej, powierzchownej. Jak twierdzi Marshall 
McLuhan, „nowy środek przekazu nigdy nie jest dodatkiem do starego ani też nie 
zostawia go w spokoju. Dopóki nie nada wcześniejszym środkom przekazu no-
wej formy i nie znajdzie dla nich nowego miejsca, nigdy nie przestanie ich przy-
tłaczać”34. Internet wydaje się tym samym podtrzymywać wśród użytkowników 
sieci ich przeświadczenie o rozległości posiadanej wiedzy, ich złudzenie wiedzy.  

 
Zamiast zakończenia 
Warto byłoby w tym miejscu zadać pytanie, nieco przewrotne, gdyż otwiera-

jące dyskusję niczym mityczną puszkę Pandory, o to czy na skutek ustawicznego 
kontaktu człowieka z technologiami mamy dziś do czynienia ze zmianami o wie-
le istotniejszymi, bo dotyczącymi zmian neurologicznych w obszarze ludzkiego 
mózgu? Czy w tym kontekście uzasadnionym jest mówienie o nowym człowie-
ku? Amerykański badacz mediów Marc Prensky twierdzi, iż zmiany te są na tyle 
zaawansowane, że zasadnym jest mówienie o dwóch kategoriach ludzi – cyfro-
wych imigrantach i cyfrowych tubylcach35. Podczas gdy ci pierwsi to ludzie wy-
rośli w logosferze, nierzadko nieufni w stosunku do nowych mediów, drudzy „są 
osobami mówiącymi w cyfrowym języku, ale także myślącymi w nim, są wy-
chowani przez cyfrową kulturę i traktują ją jako coś naturalnego i oczywistego”. 
Rodzi się pytanie o to, na czym miałoby owo myślenie w cyfrowym języku pole-
gać i czy jest ono zarezerwowane wyłącznie dla pokolenia doby komputerów i 
Internetu? Być może owe zmiany są udziałem każdego użytkownika sieci, gdyż 
powoduje je sam kontakt z medium? Warto w tym miejscu przywołać pozycję 
Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg autorstwa Nicholasa Carra36, 
będącą zbiorem badań przeprowadzonych przez ekspertów z zakresu neurologii, 
neurobiologii, psychiatrii, psychologii, w tym psychologii edukacji, pedagogiki, 
informatyki. Choć dyskusyjnym wydaje się odzwierciedlone w tytule książki 
stanowisko autora, pozycja ta stanowi niewątpliwie bogate źródło danych świad-
czących na korzyść tezy o istnieniu zmian na poziomie neurologicznym. Wyniki 
licznych badań, na które powołuje się Carr wydają się wskazywać, iż korzystanie 
z nowych mediów, w szczególności z Internetu, wpływa na pracę obwodów neu-

                                                 
33 N. Carr, Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg, Wydawnictwo „Helion”, 

Gliwice 2013, s.113. 
34 Zob. M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, Wydawnictwa Na-

ukowo-Techniczne Warszawa 2004. 
35 Zob. M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants: a New Way To Look At Ours And 

Our Kids, „On the Horizon”, MCB University Press, Vol. 9, No. 5, October 2001. 
36 Zob. N. Carr, op. cit., 2013. 
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ronalnych, prowadząc w dłuższej perspektywie do wzmocnienia bądź osłabienia 
określonych funkcji umysłowych. Wzmocnieniu ulegać miałaby chociażby umie-
jętność w zakresie szybkości reagowania, koncentrowania uwagi, przetwarzania 
bodźców wzrokowych, analizy czy koordynacji oko – ręka. Jednocześnie wyci-
szane miałyby być rejony mózgu odpowiedzialne za umiejętność syntezy, myśle-
nia krytycznego, linearnego, refleksji, kreatywności37.  

Przywołana pozycja (warto nadmienić, iż nie jedyna38) pokazuje, że zmiany neu-
rologiczne na skutek kontaktu z siecią mają miejsce. Dyskusyjnym jest czy zmierzają 
one w kierunku obniżenia dotychczasowych możliwości intelektualnych człowieka. 
Jest to raczej kwestia odrębnych rozważań, opartych na szeroko zakrojonych bada-
niach eksperckich. Niezależnie od przyjętego stanowiska w tej kwestii, pozostając 
jednocześnie w obszarze tematyki niniejszych rozważań, wydaje się, iż w sukurs 
użytkownikom sieci winna przyjść edukacja medialna. Nie powinna jednak ona za-
sadzać się głównie na rozwijaniu umiejętności korzystania z technologii, w tym mi-
krotechnologii. Aby edukacja medialna była efektywna powinna być w pierwszej 
kolejności edukacją krytyczną, a więc taką która przedstawia bogatą paletę nie tylko 
możliwości, ale i ograniczeń, jakie niosą ze sobą nowe media. Wydaje się, iż jednym 
z najważniejszych i jednocześnie najpilniejszych problemów edukacyjnych jest wy-
chowanie aktywnego i krytycznego odbiorcy. W obliczu stale rosnącej roli Internetu 
jako miejsca interakcji edukacyjnych to właśnie od użytkownika zależeć będzie ja-
kość jego zasobów wiedzy. Rolą profesjonalnych edukatorów jest wyposażenie go w 
adekwatne i skuteczne narzędzia, w tym w wiedzę dotyczącą specyfiki funkcjono-
wania i oddziaływania samego medium. Przywołując na koniec słowa Krzysztofa 
Marcyńskiego: czy nie potrzeba nam bowiem czegoś z Odyseusza zanim wyruszymy 
na ocean informacji?39 

 
Streszczenie 
Marshall McLuhan twierdzi, iż współcześnie jesteśmy świadkami kulturo-

wego regresu, retrybalizacji, która to z świata druku, a przez to świata różnic, 
indywidualności, szeroko rozumianego rozwoju cofa nas do czasów plemien-
nych, na powrót unifikujących istoty ludzkie. W konsekwencji, uczestniczymy 
dziś w kulturze obrazkowej, której kołem napędowym stają się elektroniczne 
media, w szczególności zaś supermedium40, za jakie uważany jest Internet. Spe-
cyfika funkcjonowania tego ostatniego wydaje się mieć wiele wspólnego ze sło-

                                                 
37 Tamże. 
38 Zob. G. Small, G. Vorgan, iBrain: Surviving the technological alteration of the 

modern mind, New York 2008, M. Prensky, op.cit., Ł. Partyka, Jak internet zmienia 
mózg, „Gazeta Wyborcza” 03.12.2008, dodatek „Nauka”. 

39 K. Marcyński, op. cit., s. 69. 
40 Za A. Kłoskowska. 
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wami Allias’a Aboujaude, twierdzącego, iż „wielu z nas uczy się coraz mniej na 
temat coraz większej liczby rzeczy”41.  

Niniejszy tekst jest kolejnym głosem w dyskusji na temat Internetu. Prze-
strzeń internetowa została tu jednak ukazana przede wszystkim w jej wymiarze 
edukacyjnym, jako miejsce dokonywania się procesów nauczania/uczenia się, 
samokształcenia. Szczególnie istotne dla autorki poniższych rozważań wydają się 
być te procesy edukacyjne, które mają charakter nieformalny, a nawet niezamie-
rzony, mieszczący się niejako na marginesie internetowej aktywności użytkow-
ników sieci. Autorka podejmuje się próby odpowiedzi na pytanie o charakter e-
wiedzy, między innymi poprzez skonfrontowanie ze sobą mechanizmu nabywa-
nia wiedzy oraz Internetu jako specyficznego środowiska edukacyjnego.  

 
Summary 
About teaching consequences while using ‘the global library’ 
Marshall McLuhan claims that today we are witnessing a cultural regression, 

retrybalisation, which from the print world, the world of differences, individual-
ity, broadly defined development, moves us back up to the tribal times, back 
standardizing human beings. As a result, today we participate in the pictorial 
culture, for which electronic media are becoming a drive wheel, in particular the 
supermedium, for what is considered the Internet. The specificity of functioning 
of the latter seems to have much in common with Allias Aboujaoude’s words, 
claiming that "many of us learn less and less about more and more things”. This 
text is another voice in the discussion on the Internet. Internet space has been 
shown here, however, especially in its educational dimension, as an area where 
the processes of teaching/learning as well as self-education take place. Particu-
larly important for the author of the following considerations seem to be the edu-
cational processes that are informal, even unintentional, located almost at the 
margin of users’ online activity. The author makes an attempt to answer the ques-
tion concerning the nature of e-knowledge by comparing the mechanism of ac-
quisition of knowledge with the Internet - a specific educational environment.  
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ks. Władysław Kądziołka (UPJP) 

 
Rodzina a współczesne zagrożenia 

 
Nie żyje się, nie kocha się, 
nie umiera się - na próbę. 

Jan Paweł II 
 
1. Propedeutyka 
Rodzina to wspólnota osób, która jest połączona trzema więzami: małżeń-

stwem, rodzicielstwem i pokrewieństwem. Stwarza to relacje typu: mąż i żona, 
rodzice i dzieci oraz wzajemne odniesienia pomiędzy rodzeństwem1. Posiadają 
one różne aspekty. Wchodzi tu w grę przede wszystkim aspekt biologiczny, ale z 
zastrzeżeniem, że nic takiego w życiu ludzkim nie istnieje, co mogłoby się słusz-
nie uważać za czysto biologiczne i odwrotnie: doświadczalnie nie możemy 
stwierdzić, że w człowieku istnieje coś, co jest wyłącznie duchowe. W człowieku 
pierwiastek materialny i duchowy jest nierozerwalnie złączony2. 

Zgodnie z przepisami art. 23 i 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego3 rodzi-
na powstaje przez zawarcie związku małżeńskiego. Rodziną jest więc także mał-
żeństwo nie posiadające dzieci. W teoriach socjologicznych poświęconych ro-
dzinie dzieli się ją na tzw. dwupokoleniową4 i wielopokoleniową5. 

                                                 
1 W. Kądziołka, Rodzina źródłem komunikacji z Bogiem, Kraków 2011, s. 7. 
2 W. Gasidło, Rodzina – dar i zadanie, nadzieja ludzkości, Kraków 1999, s. 32. 
3 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa z 25 II 1964 r. - Dz. U. nr 9, poz. 59; zm. Dz. 

U. 1975, nr 45, poz. 234 i 1986, nr 36, poz. 180. 
4 Rodzina nuklearna (rodzina mała) – rodzina dwupokoleniowa składająca się z ro-

dziców (zwykle małżonków) i ich biologicznych, a także adoptowanych dzieci. Angiel-
skie pojęcie nuclear family również obejmuje dzieci adoptowane. Jednak w terminologii 
krajów niemieckojęzycznych odpowiednik rodziny nuklearnej -Kernfamilie dzieci adop-
towanych już nie obejmuje. Rodziny takie są charakterystyczne dla społeczeństw prze-
mysłowych, ale tego typu formy pojawiały się także we wcześniejszych okresach histo-
rycznych. W społeczeństwach przemysłowych taka rodzina pozwala na większą ruchli-
wość i autonomię gospodarstwa domowego względem grupy krewnych. W niektórych 
społeczeństwach współczesnych rodzina nuklearna przestaje być normą społeczną. Słow-
nik socjologii i nauk społecznych, red. G. Marshall, Warszawa 2006, s. 279-280. 

5 Rodzina wielopokoleniowa – rodzina składająca się z kilku generacji mieszkają-
cych we wspólnym domostwie. Taki model rodziny charakteryzuje społeczeństwa słabo 
rozwinięte, a także środowiska feudalne oraz wiejskie, gdzie zarówno dziadkowie, ich 
potomstwo oraz wnuki zamieszkują wspólnie i prowadzą gospodarstwo. Często rodzina 
wielopokoleniowa pojawia się także w środowiskach ubogich, gdzie ze względu na brak 
finansów kolejni członkowie rodziny nie wyprowadzają się z domu. Dziś rodziny takie są 
coraz rzadziej spotykane i obserwuje się tendencję odchodzenia od tego modelu. Zob. 
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W każdym społeczeństwie rodzina stanowi podstawową i powszechną formę 
życia społecznego, zaspokajającą żywotne potrzeby jej członków, ujmowane 
zarówno w kategoriach jednostkowych, jak i ogólnospołecznych. Rodzina jest 
więc najważniejszym ogniwem społecznym i główną instytucją wychowawczą 
złożoną z małżonków, ich dzieci (także adoptowanych) oraz krewnych każdego z 
małżonków6. 

Rodzina stanowi podstawę istnienia społeczeństwa, na co wskazuje wiele jej 
zadań i podstawowych funkcji7. Przyczynami problemów współczesnych rodzin 
jest między innymi pogorszenie położenia ekonomicznego, czyli bezrobocie, 
niskie płace, wzrost kosztów utrzymania i kształcenia. Czynniki te wpływają 
negatywnie na rodzinę i jej rozwój, ponieważ zdobywanie środków utrzymania 
rodziny jest bardzo czasochłonne i czasami rodzice zaniedbują obowiązki8. 

                                                                                                                         
więcej: S. Cudek-Ślęczka, A. Wąsiński, Opieka wnuków nad dziadkami w przestrzeni 
wspólnoty rodzinnej, [w:] Edukacja małego dziecka, t. 3, red. E. Ogrodzka-Mazur, Biel-
sko-Biała – Kraków 2010, s. 42– 67; Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, 
przedmiot, obszary refleksji i badań, red. A. W. Janke, Toruń 2004; M. Sendyk, Osoby 
starsze w roli dziadków, [w:] Wybrane problemy osób starszych, red. A. Nowicka, Kra-
ków 2006, s. 151–159; M. Zdańska-Brincken, Wychowanie dziecka w rodzinie trójpoko-
leniowej, [w:] Nasze dziecko. Pierwsze trzy lata życia, red. J. Kopczyńska-Sikorska, War-
szawa 1988, s. 290–292; F. Ziemski, Niektóre problemy tradycji międzypokoleniowej i 
ich uwarunkowania – dziecko a tradycje w rodzinie, [w:] Dziecko w świecie tradycji, red. 
B. Dymara, Kraków 2010, s. 41–48; A. Jarzębińska, Babcia w roli rodzicielskiej, „Pro-
blemy Opiekuńczo Wychowawcze” 3(2011), s. 37–39. 

6 M. Ochmański, Losy życiowe młodzieży z rodzin alkoholowych i jej charakterystyka 
psychospołeczna, Ciechanów 1987, s. 99. 

7 „Ponieważ Stwórca wszechrzeczy ustanowił związek małżeński początkiem i pod-
stawą społeczności ludzkiej”, rodzina stała się „pierwszą i żywotną komórką społeczeń-
stwa”. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actu-
ositatem, 11; Rodzinę łączą ze społeczeństwem żywotne i organiczne więzi, stanowi ona 
bowiem jego podstawę i stale je zasila poprzez swe zadanie służenia życiu: w rodzinie 
przecież rodzą się obywatele i w niej znajdują pierwszą szkołę tych cnót społecznych, 
które stanowią o życiu i rozwoju samego społeczeństwa. W ten sposób na mocy swej 
natury i powołania, daleka od zamknięcia się w sobie, rodzina otwiera się na inne rodziny 
i na społeczeństwo, podejmując swoje zadanie społeczne. Jan Paweł II, Familiaris Con-
sortio, Watykan 1981, nr 42. 

8 Zob. R. J. Ackerman, S. E. Picering, Zanim będzie za późno: przemoc i kontrola w 
rodzinie, Gdańsk 2002; B. Bieszczad, Rodzina w społeczności lokalnej: pomiędzy postu-
latami a realiami, [w:] Kształtowanie postaw czynnych i więzi środowiskowych, red. Z. 
Gawlina, Kraków 2001, s. 65–76; A. Doliński, Zachowania młodzieży w sytuacjach spo-
łecznych jako transmisja wzorów rodzinnych, Kraków 2004; J. Izdebska, Dziecko w ro-
dzinie u progu XXI wieku: niepokoje i nadzieje, Białystok 2000; S. Kawula, Kształty 
rodziny współczesnej: szkice familologiczne, Toruń 2005; S. Kawula, Rodzina społeczne-
go i indywidualnego ryzyka, [w:] Pedagogika społeczna: dokonania, aktualność, perspek-
tywy: podręcznik akademicki dla pedagogów, red. tegoż, Toruń 2001, s. 481–514; Rodzi-
na: historia i współczesność: studium monograficzne, red. W. Korzeniowska, U. Szuścik, 
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Szczęśliwa rodzina pokłada pełną i niekwestionowaną ufność w Bogu. Oj-
ciec, matka i dzieci bez najmniejszych wątpliwości przyjmują Wszechmogącego 
jako ich Stworzyciela, okazują Mu miłość, szanują Go i przestrzegają Jego praw 
w codziennym życiu. Wspólnie modlą się, uczestniczą we Mszy świętej i sakra-
mencie Eucharystii; wspólnie odbywają też inne praktyki religijne; czyniąc swój 
dom małym sanktuarium, umieszczając w nim obrazy i figurki przypominające 
im o Naszym Panu i Jego Błogosławionej Matce. 

Dom i szczęśliwa rodzina to wartości, które cenimy sobie najbardziej. Nawet 
ludzie bardzo majętni czy sławni często wyznają, że pieniądze czy popularność 
szczęścia nie dają, lecz tak naprawdę w życiu liczy się tylko rodzina i dom. Pro-
blem jednak polega na tym, że tak niewielu ludziom udaje się dzisiaj zbudować 
trwały i szczęśliwy związek małżeński, mieć spokojny dom i wspaniałą, kochają-
cą się rodzinę. Dzieje się tak dlatego, że coraz mniej ludzi odkrywa i rozumie 
biblijny model małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej, a co za tym idzie, tak nie-
wielu buduje swoje małżeństwo i rodzinę w oparciu o biblijne zasady. Pismo 
Święte zaś ostrzega, że „jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy 
go budują” (Ps 127,1). Warto więc zaufać Bogu w tak świętej sprawie, jaką jest 
małżeństwo i rodzina. Budowanie rodziny chrześcijańskiej nie jest łatwe ani pro-
ste. Napotyka bowiem na wiele przeszkód i trudności, które każdy chrześcijanin 
musi świadomie i z determinacją przezwyciężyć9. 

O rodzinie powinniśmy mówić: Rodzina - Mistyczne Ciało Chrystusa. Na 
wzór Jezusa rodzice starają się żyć w duchu radosnej ofiarności i w ten sposób 
brać udział w dziele Zbawiciela. Jak krew w ciele pełni służbę, która jest zara-
zem ukryta i widoczna, podobnie chcą służyć w Kościele członkowie rodziny, 
aby całe Mistyczne Ciało Chrystusa było „ukrwione” miłością Bożą. Aby być 
„spokrewnionymi” z Chrystusem starają się słuchać Słowa Bożego i działać we-
dług Niego (por. Łk 8, 21; Mk 3, 35), Mąż i ojciec stanowi głowę ciała i repre-
zentuje Chrystusa, żona uosabia Kościół, a dzieci, członki ciała, symbolizują 
wiernych. Jednostce tej Chrystus polecił oddawać cześć naszemu Ojcu Niebie-
skiemu. Wspólne życie pozwala członkom rodziny wysławiać Boga i wyrażać 
wobec Niego swoją uległość. 

 
2. Transformacja rodziny XXI wieku 
Obraz współczesnej rodziny polskiej na początku dwudziestego pierwszego wieku 

kształtują dwa rodzaje uwarunkowań: wpływy historyczne i współczesne trendy pro-
wadzące ku westernizacji społeczeństwa. Pierwsza grupa czynników sprawia, że ro-
dzina polska wypracowała specyficzny wzorzec funkcjonowania, charakterystyczny 
tylko dla niej i będący jej wyróżnikiem na tle procesu globalizacji10. 
                                                                                                                         
Kraków 2006; Rodzina polska na przełomie wieków: przeobrażenia, zagrożenia, patolo-
gie, red. J. Żebrowski, Gdańsk 2002; Rodzina w czasach szybkich przemian, red. Z. 
Tyszka, Poznań 2002; Rodzina współczesna, red. M. Ziemska, Warszawa 2001. 

9 http://www.gizycko.baptysci.pl/artykuly/rodzina_chrz.html - 26.02.2014. 
10 M. Beisert, Przemiany współczesnej rodziny polskiej, „Rocznik Lubuski” 2(2006), s. 19–20. 
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Na uwarunkowania polityczno-historyczne nałożyły się wpływy Kościoła ka-
tolickiego, który propaguje wzorce rodziny patriarchalnej, wyrażane między 
innymi przez niższą pozycję kobiety i restrykcyjną etykę seksualną wraz z zaka-
zem posługiwania się nowoczesną antykoncepcją. Ponieważ społeczeństwo pol-
skie jest grupą stosunkowo jednolitą religijnie (około 90% populacji przynależy 
przynajmniej formalnie do Kościoła katolickiego i godzi się na jego udział w 
kształtowaniu instytucji społecznych), liczyć się należy z faktem, że propagowa-
ne przez religię katolicką wzorce będą obecne we współczesnej rodzinie11. 

A. Kurzynowski12 podaje, iż „rodzina charakteryzuje się dużą elastycznością 
w przystosowywaniu się do zmieniającej się rzeczywistości społeczno-
gospodarczej (…), ale równocześnie wiele owych skutków wpływa na pogorsze-
nie kondycji ekonomicznej rodziny i obniża poziom zaspokajania jej potrzeb. To 
zaś prowadzi do zagrożeń realizacji podstawowych funkcji rodziny, co zwykle 
powoduje istotne trudności w funkcjonowaniu społeczeństwa jako całości”. 
Skutki reform gospodarczych, zarówno pozytywne, jak i negatywne odzwiercie-
dlają się w warunkach bytu i funkcjonowaniu rodziny. 

Na początku XXI wieku termin „rodzina” nabrał nowego znaczenia. W myśl 
Dyrektywy (2004/38) Parlamentu Europejskiego z marca 2004 roku13: „rodzinę 
stanowi para dorosłych osób płci różnej lub tej samej, która jest małżeństwem, 
związkiem partnerskim, konkubinatem wraz z dziećmi i krewnymi w prostej linii 
wstępnej”. 

W państwach członkowskich Unii Europejskiej wyróżnia się pięć typów 
związków prawnie uznanych za rodzinę: 

• Małżeństwo kobiety i mężczyzny - w polskim prawie małżeństwo definiu-
je się jako trwały, egalitarny związek mężczyzny i kobiety powstały z ich woli w 
sposób sformalizowany określony jako swoista dwustronna czynność prawna 
zbliżona do kategorii umów. W języku polskim słowo małżeństwo rozumiane jest 
jako związek kobiety i mężczyzny usankcjonowany prawnie14. 

• Małżeństwo osób tej samej płci - małżeństwo jednopłciowe, małżeństwo 
homoseksualne – usankcjonowany prawnie i społecznie związek dwóch osób tej 
samej płci wiążący je analogicznie do małżeństwa kobiety i mężczyzny. Małżeń-
stwo osób tej samej płci wprowadzono prawnie w szeregu państw oraz innych 
jurysdykcji polityczno-administracyjnych. W niektórych z nich uznawane są 
zawarte małżeństwa jednopłciowe, lecz nie są one udzielane. Zwolennicy mał-

                                                 
11 Tamże. 
12 Zob. A. Kurzynowski, Rodzina w okresie transformacji systemowej, Warszawa 1995. 
13 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego prze-
mieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. 

14 Uzus językowy wskazuje jednak na to, że znaczenie tego słowa jest szersze, np. w 
określeniu małżeństwo homoseksualne. 
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żeństw homoseksualnych używają określenia równość małżeństw (ang. marriage 
equality)15. 

• Rejestrowany związek partnerski osób różnej płci - uznany prawnie zwią-
zek dwóch osób. W zależności od jurysdykcji regulacje prawne obejmują pary tej 
samej płci lub pary dowolnej płci. Zróżnicowany jest także zakres praw i obo-
wiązków. Przepisy mogą nadawać parom wszystkie obowiązki i prawa dostępne 
dla małżeństw lub tylko część takich praw i obowiązków. Stosowanych jest wiele 
nazw dla wprowadzanych form prawnych, zwykle różnią się one także przyzna-
wanymi prawami. W niektórych stanach USA prawo zawarcia związku partner-
skiego przysługuje wszystkim parom homoseksualnym, jednak w przypadku par 
heteroseksualnych tylko związkom, w których jeden z partnerów nie osiągnął 
wyznaczonego wieku16. 

• Rejestrowany związek partnerski osób tej samej płci - wszystkie kraje ze-
zwalające na małżeństwa osób tej samej płci zwykle uznają również zarejestro-
wane związki partnerskie zawarte przez osoby tej samej płci w innych krajach. 
W krajach, które nie dopuszczają małżeństw między osobami tej samej płci, ale 
które wprowadziły jakąś formę zarejestrowanego związku partnerskiego, mał-
żeństwo między osobami tej samej płci zawarte za granicą zapewnia zwykle ta-
kie same prawa jak zarejestrowany związek partnerski. 

• Konkubinat - mianem konkubinatu określa się związek kobiety i mężczy-
zny żyjących razem jak mąż z żoną, którzy jednak nie decydują z jakiś przyczyn 
się na zawarcie związku małżeńskiego. Konkubinat bywa również nazywany 
związkiem nieformalnym lub wolnym. Osoby żyjące w konkubinacie pozostają 
we wspólnym stałym pożyciu, utrzymując więź psychiczną i fizyczną oraz go-
spodarczą (przede wszystkim wspólne zamieszkiwanie). Nie jest konkubinatem 
związek o „luźnym” charakterze, pozbawiony wyżej wskazanych więzi. W 
orzecznictwie sądowym sformułowanie „konkubinat” używane jest czasem dla 
określenie związku osób tej samej płci (tzw. konkubinat homoseksualny, zob. 
orzeczenie SA w Białymstoku z dnia 23.02.2007 I ACa 590/06, opubl. OSAB 
2007 nr 1, s. 10). Ludzie żyjący w konkubinacie nie mają żadnego obowiązku 
rejestracji swojego związku. Wiele osób decyduje się na życie w konkubinacie 
właśnie ze względu na jego nieformalny charakter. Nie odpowiada im instytucja 
małżeństwa, która postrzegana jest czasem jako zbyt duże ograniczenie wolności 
osobistej17. Według A. Kwak18 wyróżnia się kohabitację, która: 

– poprzedza małżeństwo i stanowi okres przedłużonego chodzenia ze sobą, 
– poprzedza małżeństwo i stanowi przygotowanie do niego, 

                                                 
15 http://replika-online.pl/news/rhode-island-kolejny-stan-z-rownoscia-malzenska - 

stan z dnia: 24.02.2014. 
16 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/928549/civil-union - 25.02.2014. 
17 http://www.rozwody.pl/konkubinat.html - stan z dnia: 18.02.2014. 
18 A. Kwak, Rodzina i jej przemiany, Warszawa 1994; A. Kwak, Rodzina w dobie 

przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2005. 
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– stanowi alternatywną formę małżeństwa, zwłaszcza dla osób, które nie za-
mierzają się pobrać, 

– stanowi formę niezamężnego życia, wyrastającą z ideologii niezależności. 
 
3. Współczesne formy życia rodzinnego 
A. Kwak19 za alternatywne formy życia rodzinnego uznaje układy wzajem-

nych powiązań seksualnych i rodzinnych, które nie są usankcjonowane prawnie 
i/lub nie posiadają biologicznego rodzicielstwa. Wśród nich wyróżnia: 

• związki, które nie są oparte na prawnie zatwierdzonym małżeństwie, np. 
kohabitacja, 

• związki oparte na formalnym małżeństwie z tym, że bez biologicznego 
rodzicielstwa, np. bezdzietne małżeństwa dobrowolnie rezygnujące z posiadania 
potomstwa, rodziny rekonstruowane, w których jedno z rodziców nie ma biolo-
gicznego związku z dzieckiem, 

• związki poprzedzone wcześniejszym małżeństwem, które obecnie zawierają tyl-
ko kryterium biologicznego rodzicielstwa, np. rodziny niepełne, 

• rodziny nigdy nie oparte na związku małżeńskim, lecz wyłącznie na bio-
logicznym rodzicielstwie, np. niezamężne macierzyństwo. 

Alternatywne formy nie stanowią jednolitej grupy. Można wśród nich wy-
różnić alternatywy dla rodziny i alternatywy dla małżeństwa. Jednak niektóre 
formy będą się zazębiały, tzn. będą pełniły funkcję zarówno alternatywy dla mał-
żeństwa, jak i dla rodziny. Na przykład dopóki w związku kohabitacyjnym nie 
ma dziecka, można go traktować jako alternatywę dla małżeństwa, ale w sytuacji 
pojawienia się potomstwa, będzie to już alternatywa dla rodziny. W związku z 
tym autorka proponuje dodanie do określenia „alternatywne formy życia rodzin-
nego” sformułowania „i małżeńskiego”. Wówczas mówiłoby się o alternatyw-
nych formach życia małżeńskiego i rodzinnego20. 

K. Imieliński i S. Dulko21 układ partnerski definiują jako całokształt stosun-
ków i napięć emocjonalnych między kobietą i mężczyzną (także między kobietą i 
kobietą lub mężczyzną i mężczyzną). Jakość związku partnerskiego rozumiana 
jest jako „termin unifikujący, obejmujący takie wymiary, jak poczucie integracji, 
satysfakcji, szczęścia, przystosowania oraz komunikację”22. Trwałość (stabil-
ność) związku partnerskiego jest „określeniem związku nierozerwalnego – aż do 
śmierci jednego z współmałżonków”23. 

                                                 
19 Zob. tamże. 
20 http://www.nowinylekarskie.ump.edu.pl/uploads/2011/5/358_5_80_2011.pdf - 

stan z dnia: 25.02.2014. 
21 K. Imieliński, S. Dulko, Przekleństwo Androgyne. Transseksualizm: mity i rzeczy-

wistość, Warszawa 1988. 
22 G.B. Spanier, R.A. Lewis, Marital Quality: a Review of the Seventies, “Journal of 

the Marriage and the Family”, 1980, s. 825-839. 
23 Tamże. 
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Jakość związku partnerskiego to „termin unifikujący, obejmujący takie wymiary, jak 
poczucie integracji, satysfakcji, szczęścia, przystosowania oraz komunikację”24. Trwa-
łość (stabilność) związku partnerskiego jest „określeniem związku nierozerwalnego – aż 
do śmierci jednego ze współmałżonków”25. Układ partnerski jest dynamiczny, co ozna-
cza że zmienia się na przestrzeni czasu. Ta dynamika zależy między innymi od: wieku, 
stopnia rozwoju osobowości, zaangażowania emocjonalnego. Rubin alternatywne style 
życia partnerskiego rozumie jako: „rozmaite nietradycyjne formy rodziny i zorganizowa-
nia życia osobistego (personal living arrangements), włączając pozostawanie w stanie 
wolnym (singlehood), niezamężną heteroseksualną kohabitację, rodziny z jednym rodzi-
cem, rodziny rekonstruowane, rodziny z obojgiem pracujących zawodowo rodziców 
(dual career work), związki lesbijskie i gejowskie, małżeństwa otwarte, związki wielo-
krotnych relacji (multiple relationships) i komuny”26. 

Współcześnie wyróżnia się następujące formy życia rodzinnego: 
1. Układ partnerski LAT (Living Apart Together). 
2. Układ partnerski LTA (Living Together Apart). 
3. Ekspaci. 
4. Rodzina bez dzieci DINKS. 
5. Single. 
1. Układ partnerski - lat (living apart together) 
Osoby traktują się jak partnerów życiowych, ale mieszkają osobno. Przeważ-

nie młodzi ludzie, pochłonięci są obowiązkami zawodowymi, nie chcą lub nie 
umieją dzielić czasu między pracę i dom. W średnim i starszym wieku:  

a) zwykle ludzie niezależni finansowo,  
b) z własnym mieszkaniem i przyzwyczajeniami,  
c) ludzie nie potrafią wyobrazić sobie życia z drugą osobą na co dzień,  
d) nie chcą dzielić się z nią swoją przestrzenią przyzwyczajeń i codziennych 

czynności.  
Wskazują one na nowe zjawisko kulturowe, które można opisać terminem 

„kryzys rodziny”, który w odróżnieniu od „kryzysu w rodzinie” kwestionuje rolę 
rodziny jako uprzywilejowanego środowiska wrastania jednostki w społeczeń-
stwo i kulturę oraz jej biologicznego i psychicznego rozwoju. 

2. Układ partnerski - lta (living together apart) 
Są to pary małżeńskie, nawet mające dzieci, które: 
a) zamieszkują duży dom,  
b) podzielony na suwerenne strefy,  
c) urządzony według specjalnego projektu (umożliwiającego życie w oddzieleniu). 
3. Ekspaci 
To osoby, przemieszczające się po całym świecie w celu dbania o ekspansję 

firmy, dla której pracują, na nowe rynki. 

                                                 
24 Tamże. 
25 Tamże. 
26 A. Kwak, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2005. 



212 
 

a) odpowiednio wysoki poziom życia. 
b) podróżują sami lub zabierają ze sobą całe rodziny. 
c) negatywny wpływ na dzieci – występuje tzw. syndrom „dzieci trzeciej 

kultury”, który powoduje „poczucie braku przynależności i zakorzenienia” u 
dzieci. 

4. Single 
Osoby wędrujące za pracą lub z innych powodów wybierające życie w sa-

motności. Jest to egzystowanie w pojedynkę czyli bez rodziny, bez dzieci oraz 
bez wszelkich z tym związanych zobowiązań i poczucia odpowiedzialności za 
innych. Wśród osób samotnych są i samotni z wyboru. Jednak - co wynika cho-
ciażby z analizy wpisów internetowych - wielu jest również samotnych z ko-
nieczności. I nigdy nie uda się podać proporcji, których jest więcej.  

27-letni mężczyzna przyznaje: „Świadomie nie jestem z nikim w stałym 
związku, gdyż nie mógłbym poświęcić tej osobie należytej uwagi. Mam dużo 
zajęć, które lubię, z których trudno byłoby mi zrezygnować”. 

Z kolei 37-letnia kobieta twierdzi: „Nie potrafię z kimś na stałe zamieszkać. Dla 
mnie idealnym związkiem byłby związek weekendowy. Nie zniosłabym, żeby ktoś ze 
mną był od poniedziałku do piątku, kiedy się skupiam na pracy. Bardzo się cieszę, kiedy 
ktoś mnie odwiedza, ale jeden dzień mi nie wystarcza. Kiedy ktoś siedzi mi dłużej na 
karku, zaczyna mnie to irytować. Chcę mieć rodzinę, ale będzie to trudne z moim cha-
rakterem”. 

W społeczeństwie nowoczesnym warunki życia zaczęły być kształtowane w 
większym niż dotychczas stopniu przez czynniki zewnętrzne, a jednostka w du-
żej mierze oddała kontrolę nad swoja egzystencją mechanizmom rynkowym. 
Tradycyjny wizerunek rodziny zmienił sie nieodwracalnie pod wpływem proce-
sów industrializacji i urbanizacji27. Działalność produkcyjna odłączyła sie od 
sfery gospodarstwa domowego. Zmiany zapoczątkowane na przełomie XVIII i 
XIX wieku spowodowały przejście od społeczeństw typu rolniczego (gospodarki 
samo-wystarczalnej) do społeczeństw przemysłowych. Szybkie tempo rozwoju 
techniki umożliwiło powstanie nowych form produkcji opartych na wykorzysta-
niu maszyny parowej i zastosowaniu unowocześnionych narzędzi, co z kolei 
wpłynęło na zmechanizowanie systemu pracy. Pojawiło sie wiele nowych specja-
listycznych zawodów. Nastąpił szybki rozwój miast, w których zaczął rozkwitać 
nie tylko przemysł, ale tak-ze instytucje związane z oświatą, kultura i rozrywka. 
Do aglomeracji miejskich coraz tłumniej napływała ludność ze wsi i małych mia-
steczek w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia i lepszych warunków 
egzystencji28. 

Rozwój przemysłu i miast przyczynił sie do przemian w sferze wartości. 
Społeczeństwa zachodnie zaczęły przechodzić proces transformacji od społecz-
ności opartych na wartościach kolektywistycznych do tych bazujących na warto-

                                                 
27 Por. T. Tyszka, Psychologia zachowań ekonomicznych, Warszaw 1997. 
28 Tamże. 
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ściach indywidualistycznych. „Nowy” sposób myślenia o swoim życiu – swobo-
da w jego kreowaniu i wzrost poczucia niezależności – stał sie jednym z głów-
nych powodów zwiększania sie liczby osób (oprócz zmuszonych do tego przez 
sytuacje losowe), które decydowały sie na pozostawanie w stanie bezżennym. 
„Właśnie rozwój zurbanizowanych, przemysłowych społeczeństw to ten moment 
w dziejach, w którym pod wpływem warunków społeczno-ekonomicznych ludzie 
coraz częściej podejmowali decyzje o życiu w pojedynkę. Wyrażało się to wzra-
stającą liczbą osób niezamężnych i nieżonatych oraz takich, które opuszczały 
dom rodzinny i zamieszkiwały samotnie (…), radykalne zwiększenie się ilości 
jednoosobowych gospodarstw domowych, uznaje sie za jedna z podstawowych 
cech społeczeństw, w których zaszły procesy urbanizacji i industrializacji”29. 

5. Rodzina bez dzieci (dinks) 
Małżeństwo określane mianem DINKS (Double Income No Kids = podwójne przy-

chody, żadnych dzieci). To zwykle zamożne, świadomie bezdzietne pary w związkach 
formalnych, inwestujące przede wszystkim we własny rozwój i zaspokajające swoje 
potrzeby na jak najwyższym poziomie. To często związki osób dobrze sytuowanych np. 
naukowców, lekarzy, prawników, którzy swojej pracy muszą poświęcić bardzo dużo 
czasu. Większość dnia spędzają z dala od siebie w pracy i nie dałoby się pogodzić posia-
dania dzieci z takim trybem życia. Urodzenie dziecka przez kobietę w takim związku 
bardzo spowolniłoby rozwój jej kariery. Dlatego decyzję o bezdzietności takie osoby 
podejmują świadomie i z rozmysłem. Małżonkowie mają też więcej zasobów i czasu na 
własne przyjemności. Nie znaczy to, że nie lubią dzieci, bo mimo że sami ich nie mają, to 
mogą np. wspierać finansowo albo pomagać w wychowaniu dzieci z dalszej rodziny. 

 
4. Zagrożenia współczesnej polskiej rodziny 
Rodzina narażona jest na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. Dlaczego? 

Wciąż rodzi się pytanie, dlaczego ideały zakochania, nadziei, wielkiego optymi-
zmu, z którymi wchodzimy w małżeństwo, tak szybko przemijają? Jakie zagro-
żenia nękają współczesną polską rodzinę? 

Odpowiedzią na powyższe pytanie będzie krótka analiza zagrożeń zewnętrz-
nych i wewnętrznych. 

A. Zagrożenia zewnętrzne 
Wśród wielu zewnętrznych czynników grożących rodzinie, na pierwszy plan 

wysuwa się egoizm. 
1. Egoizm 
Człowiek jest spotkaniem i dlatego pierwszym złem jest osamotnienie. Jed-

nak więzi z innymi ludźmi nie gwarantują nam automatycznie szczęścia. Więzi 
toksyczne, oparte na manipulacji czy egoizmie, a także więzi powierzchowne, 
oparte na pożądaniu czy zauroczeniu, przynoszą wielkie rozczarowanie i stają się 
przekleństwem a nie błogosławieństwem. „Największym współczesnym zagro-

                                                 
29 A. Żurek, Single. Żyjąc w pojedynkę, Poznań 2008, s. 49. 
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żeniem rodziny jest egoizm i brak miłości – stwierdziła dr Wanda Półtawska30. 
Dlatego właśnie trzeba cywilizację śmierci i nienawiści zamienić w cywilizację 
miłości i życia. A to będzie możliwe, gdy ludzie się nawrócą, bo potrzeba dziś 
pilnie uczciwości, szlachetności i honoru. Trzeba także zacząć wczytywać się w 
nauczanie bł. Jana Pawła II i w jego słowa, w których uczył nas pięknej miłości.” 
Wyraziła przekonanie, że zdolni tego dokonać są ludzie młodzi, w których na-
dzieję pokładał także Ojciec Święty Jan Paweł II. „Małżeństwo i miłość małżeń-
ska z natury są ukierunkowane na najwspanialszy dar, jakim są dzieci. Rodzice 
stają się współpracownikami miłości Boga-Stwórcy, gdy zadanie zrodzenia dzie-
ci i ich wychowania spełniają ze szlachetną, ludzką i chrześcijańską odpowie-
dzialnością”31. 

2. Bezrobocie i ubożenie społeczeństwa 
Za tym idzie narastanie konfliktów w rodzinie, nerwowość, uzależnienia, 

zniechęcenie do życia i podejmowania walki o poprawę bytu, czy stosunków 
między członkami rodziny, a często jej całkowity rozpad. 

Wysoka ranga bezrobocia to rezultat ekonomicznego, społecznego i poli-
tycznego znaczenia tego zjawiska. Wpływa ono nie tylko na standard życia i 
dynamikę rozwoju gospodarczego, ale rzutuje także na nastroje społeczne i popu-
larność rządów. Jak ujmuje to Hutton, od dwóch dziesięcioleci bezrobocie stano-
wi smutny element życia Brytyjczyków, stawiając w obliczu trudnej próby zwłasz-
cza mężczyzn32. Wysoki poziom bezrobocia nie dotyczy tylko Wielkiej Brytanii, 
istnieje w całej Europie, a w istocie na całym świecie (ma zatem wymiar global-
ny). Ponieważ bezrobocie ma wyraźną konotację społeczną (czego nie można 
powiedzieć o pojęciu bezrobotny) stosowanie obu pojęć zamiennie może spowo-
dować wypaczenie istoty definiowanego zjawiska. Według zalecenia Międzyna-
rodowej Organizacji Pracy bezrobotnym jest osoba, która ukończyła 15 lat, nie 
pracuje i jest gotowa podjąć pracę w ciągu 2 tygodni od momentu otrzymania 
oferty, a przez ostatnie 4 tygodnie aktywnie poszukiwała pracy. W poszczegól-
nych państwach obowiązują swoiste modyfikacje powyższego zalecenia. I tak, w 
Wielkiej Brytanii bezrobotny to osoba poszukująca pracy na cały etat i pobiera-
jąca świadczenie z tytułu bezrobocia, która nie ma środków do życia. W Hiszpa-
nii za bezrobotnego uznaje się osobę zarejestrowaną, poszukującą pracy na mi-
nimum 20 godzin tygodniowo i na co najmniej 3 miesiące. Polskie ustawodaw-
stwo określa jako bezrobotnego osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pra-
cy zarobkowej, gotową i zdolną do podjęcia pracy w pełnym wymiarze czasu 
pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie, nieuczącą się w szkole w 
systemie dziennym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania 

                                                 
30 http://www.niedziela.pl/artykul/110197/nd/Budujmy-cywilizacje-milosci - stan z 

dnia: 05.03.2014. 
31 http://www.niedziela.pl/artykul/80270/nd/Rodzina-musi-stac-sie-twierdza-wiary - 

stan z dnia: 20.02.2014. 
32 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2004, s. 169. 
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powiatowym urzędzie pracy, jeżeli spełnia kilka kolejnych warunków, w tym 
ukończyła 18 lat, nie nabyła praw do emerytury lub renty itp.33 

3. Pracoholizm  
Jest dobrowolnym przepracowywaniem się, pracą ponad miarę z narusze-

niem potrzeb życia społecznego, rodzinnego, jak również prywatnego. Pracoho-
lik wychodzi rano do pracy, wraca późnym wieczorem, a w domu po powrocie 
rozkłada papiery lub urządzenia i dalej pracuje - także w soboty i święta. Nieste-
ty, tak pojęta praca choć z pewnością powiększa budżet domowy, odbija się fa-
talnie na życiu rodzinnym, które po prostu zanika. Wcześniej lub później przy-
chodzi moment, w którym członkowie rodziny spostrzegają, że są sobie obcy i 
właściwie niewiele ich łączy. 

Pracoholikami są zwykle osoby pilne, perfekcyjne, ale i niepewne siebie, 
nieśmiałe, niedowartościowane, bojące się otoczenia. Często są to osoby ambit-
ne, lubiące rywalizować i wygrywać, które wysoko stawiają sobie poprzeczkę, za 
wszelką cenę dążą do osiągnięcia sukcesu i prestiżu społecznego. Z drugiej zaś 
strony podchodzące niejednokrotnie z obawą do własnego talentu, spontaniczno-
ści, czy fantazji. Człowiek uciekając od konfliktowych sytuacji powodowanych 
przez siebie lub innych, może popaść w pracoholizm, którego etiologia jest po-
dobna do innych uzależnień. Pracoholizm jest też wielkim zagrożeniem dla osób 
uzależnionych od alkoholu, narkotyków etc: te osoby na skutek „odstawienia” 
popadają w drugą skrajność34. 

Pracoholizm jest również ucieczką od odpowiedzialności np.: za opiekę nad 
dziećmi ,rodziną, przebywanie z nią. Głównym celem jest zapewnienie bytu ma-
terialnego zapominając o uczuciach i moralnych szkodach wyrządzonych rodzi-
nie. W tym temacie zwykle potrafimy się bardzo mocno samo usprawiedliwiać 
obarczając swych bliskich i innych nie zrozumieniem. Pracoholizm ma wiele 
pozytywnych skutków, m. in. lepsza pozycja społeczna, wyższe zarobki czy 
szybszy rozwój zawodowy. Niestety, ma także wiele najróżniejszych efektów 
ubocznych. Nadmiar pracy może spowodować pogorszenie stosunków z innymi 
ludźmi, a przede wszystkim z tymi najbliższymi. Kolejną wadą jest przepraco-
wanie, którego skutkiem mogą być najróżniejsze choroby (zależne od wykony-
wanej pracy). Również efektem zbyt intensywnej i częstej pracy może być przy-
śpieszone wypalenie zawodowe35. 

4. Alkoholizm 
Alkoholik pod wpływem niszczącego działania alkoholu, systematycznie 

niszczy swoje związki z innymi ludźmi. Wszczyna awantury i bijatyki bez po-
wodu. Ma problemy z rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami. Pogarsza się 
jego samoocena i winą za swoje problemy próbuje obarczać innych ludzi. 

                                                 
33 Z. Mank, Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, Krajowy Urząd 

Pracy, Warszawa 1997. 
34 http://koalkoholizm.pl/alkoholizm-pracoholizm - stan z dnia: 24.02.2014. 
35 Tamże. 
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Życie uczuciowe jego rodziny jest systematycznie niszczone - zamiast po-
czucia bezpieczeństwa, zaufania i miłości, rodzina przeżywa lęk i zagrożenie, 
gniew i wstyd, poczucie krzywdy i winy. Następuje utrata kontaktu i zrozumie-
nia. Rodzina nie jest już oparciem, ale największym obciążeniem i źródłem pro-
blemów. Pojawia się w niej coraz więcej kłamstw, manipulacji i udawania. Izolu-
je się od świata zewnętrznego, zamyka w swoim cierpieniu. 

Alkoholizm jest chorobą całej rodziny. Niestety bliscy alkoholika są najczę-
ściej nieświadomymi pomocnikami w piciu. Traktując chorego jak niegrzeczne 
dziecko utrudniają mu podjęcie decyzji o leczeniu. 

Alkoholizm to choroba bardzo demokratyczna, dotyka ludzi ze wszystkich 
środowisk społecznych, niezależnie od sytuacji finansowej, wykształcenia, za-
wodu i płci. Początki choroby są zwykle takie: ktoś sięgał po alkohol, aby przy-
podobać się kolegom, ktoś inny pokonywał w ten sposób nieśmiałość, uciekał od 
stresów i problemów lub chciał zapomnieć o nieszczęściu, które go spotkało. W 
końcu alkohol zaczyna organizować życie człowiekowi uzależnionemu i jego 
rodzinie. Dzieje się tak, ponieważ alkoholik traci kontakt z rzeczywistością, roz-
wija myślenie magiczne i życzeniowe, w którym pragnienia mylą się z faktami. 
Człowiek ulega złudzeniu, że kłopoty znikną z życia, jeśli nie będziemy o nich 
myśleć. Utrudnia to dostrzeżenie szkód powodowanych przez alkohol, uniemoż-
liwia powstrzymywanie się od picia. Osoba uzależniona może trwać w takim 
stanie do końca, jeśli nie znajdzie silnej motywacji do zmiany swojego życia. 

5. Narkomania 
U osób będących pod wpływem środków odurzających dochodzi do szeregu 

zmian natury psychicznej. Stopniowo następuje swoista przemiana hierarchii 
wartości, zanikają potrzeby towarzyszące życiu na trzeźwo, zostaje zablokowany 
rozwój niektórych zachowań i potrzeb. Rodzina, miłość, praca, zdrowie schodzą 
na plan dalszy. 

Narkomani przestają być wrażliwi na wszelkie inne rodzaje przyjemności, w 
końcu całe swe życie podporządkowują tylko narkotykowi. Wraz z tym uwi-
dacznia się coraz większe ubóstwo duchowe, pojawia się apatia, pustka i bezsens. 
Wśród społecznych uwarunkowań narkomanii ogromne znaczenie ma wpływ 
rodziny. Stosunki między rodzicami a dziećmi, a także między samymi rodzica-
mi, odgrywają ogromną rolę w psychicznym rozwoju dziecka. W domu rodzin-
nym dziecko po raz pierwszy uczy się kontaktu z ludźmi, zaspokaja swoje po-
trzeby fizyczne i psychiczne. Coraz częstszą cechą dzisiejszych rodzin jest roz-
luźnienie lub zupełna utrata więzi uczuciowej pomiędzy jej członkami. Często są 
to rodziny rozbite, niepełne lub przeżywające ostre kryzysy psychiczno-moralne. 
Nasila się zanik wpływu rodziców na dzieci i brak nad nimi skutecznych form 
kontroli. Rodzice coraz mniej czasu poświęcają swym dzieciom, często przemę-
czeni, przepracowani sami mają poczucie, że niewiele od nich zależy. Zabiegają 
o podstawowe środki do życia, ze szczególnym naciskiem na zaspokojenie po-
trzeb materialnych własnych dzieci, a odsuwają na plan dalszy to co najważniej-
sze - potrzeby psychiczne dziecka, jego wartości moralne i kulturowe. Częste 
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rozwody, które rzadko spotykają się z dezaprobatą środowiska, konflikty pomię-
dzy rodzicami, brak czasu poświęconego dziecku oraz brak okazywanych mu 
uczuć, rekompensowany niejednokrotnie drogimi prezentami, pieniędzmi - bar-
dzo często prowadzi do tragedii dziecka, które nie znalazłszy oparcia dla swych 
potrzeb, praw, autorytetu, ani dla wartości moralnych godnych naśladowania, 
przyjmuje postawę buntu i ucieczki. Zwiększa się jego niepokój i lęk, dlatego 
szuka akceptacji i bezpieczeństwa w świecie zewnętrznym. Trafiając na narkotyk 
odkrywa, że jest on „świetnym” lekarstwem na wszystkie dotychczasowe pro-
blemy i udręki, redukuje napięcie, zaś po jego zażyciu wydaje się łatwym ujaw-
nienie emocji, bycie autentycznym i szczerym. Narkotyk zaczyna pełnić „rolę 
rodziny”. Daje poczucie bezpieczeństwa, będące zarazem przejawem buntu prze-
ciwko subiektywnie odczuwanej patologii rodzinnej. Równie niszczycielska dla 
dziecka jest postawa nadmiernie korygująca, wymagająca, perfekcjonistyczna. 
Rodzice dają wówczas dziecku odczuć, że mogliby je zaakceptować, gdyby cał-
kowicie spełniło ich oczekiwania. Dziecko jest wówczas przedmiotem dla zaspo-
kojenia ich własnych aspiracji, a nie osobą akceptowaną i lubianą. Skutkiem tego 
typu relacji zachodzących między rodzicami a dzieckiem jest brak wiary w sie-
bie, we własne wartości i możliwości sprostania wymaganiom i ocenom w przy-
szłości. Stan taki rodzi napięcie i lęk. I właśnie wówczas narkotyk może stać się 
atrakcyjnym, doraźnym środkiem redukującym przykre emocje, powodującym 
zobojętnienie i odprężenie. Nadmierna opiekuńczość rodziców względem dziec-
ka, przejawiająca się m. in. wyręczaniem go we wszystkich czynnościach czy 
decyzjach, ochranianiem przed trudnościami życiowymi oraz nadmierną pobłaż-
liwością, pozbawia dziecko możliwości wpływu na swoją sytuację, czyni je nie-
odpornym na sytuacje życiowo trudne i złożone, uniemożliwia wzięcie odpowie-
dzialności za własne decyzje, sądy, działania, sprzyjając podatności na wpływy i 
sugestie ze strony innych ludzi, często niepożądane, a nawet tragiczne. I wtedy 
sięgnięcie po narkotyk może przynieść duże korzyści doraźne. Pozwala odciąć 
się od wymagań i ocen otoczenia, od własnych problemów. Pozwala zagłuszyć 
poczucie swojej niskiej wartości. Daje poczucie przynależności i więzi, wspólno-
ty celów i poglądów z grupą (narkomanów). Narkotyk pozwala choć przez jakiś 
czas czuć się dobrze z samym sobą, co dla ludzi, którzy czuli się dotąd z sobą 
źle, stanowi ogromną wartość. Warto w tym miejscu zwrócić także uwagę na 
wartości, jakich może nauczyć się dziecko żyjące w prawidłowej, niezaburzonej 
rodzinie, gdzie zaspokaja swoje potrzeby psychiczne i prawidłowo się rozwija. 
Takie zdrowe relacje rodzinne minimalizują zapewne wybór przyszłej drogi ży-
ciowej dziecka jako narkomana. Dziecku zatem niezbędne jest w rodzinie poczu-
cie akceptacji, przyjmowania go takim, jakie jest. Niezbędne jest także współ-
działanie z dzieckiem, tzn. interesowanie się jego nauką i pracą, a jednocześnie 
zachęcanie go do brania udziału we wszystkich sprawach dotyczących rodziny, 
np. włączanie go do zajęć domowych stosownie do wieku. Niezbędne jest także 
dawanie dziecku rozumnej swobody, tzn. zezwalanie na stopniowe rozluźnianie 
więzi fizycznej z domem, przy jednoczesnym pogłębianiu więzi uczuciowej. 
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Ważne dla dziecka jest też szanowanie jego praw, np. intymności, posiadania 
własnych tajemnic, wypowiadania własnych opinii. Jeżeli rodzice pozostają w 
prawidłowych relacjach ze swymi dziećmi, jeżeli chętnie otaczają je opieką, za-
spokajają jego potrzeby, lubią je i rozumieją, potrafią obiektywnie patrzeć na swe 
dzieci, postrzegając ich mocne i słabe strony, wówczas dają im możliwość pra-
widłowego rozwoju. Dzieci takie wyrastają zazwyczaj na ludzi ufających swym 
siłom, zdolnym podjąć samodzielnie, w sposób odpowiedzialny, udane życie. 
Kiedy dziecko nie znalazło w rodzinie poszanowania dla swych praw i potrzeb, 
przenosi swój bunt, strach, niechęć na szersze środowisko. Szukając potwierdze-
nia dla swej dezaprobaty, często je znajduje. Miejscem takim często staje się 
szkoła, gdzie zazwyczaj zapadają decyzje młodego człowieka, dotyczące jego 
przyszłej roli społecznej. Szkoła przeludniona i przeładowana programem może 
stanowić jeszcze jedno źródło frustracji. Brak nauczycieli obdarzonych pedago-
gicznym powołaniem prowadzi do trzymania się przestarzałych metod dydak-
tycznych. Szkoła być może uczy, ale niewątpliwie poza jednostkowymi przypad-
kami, przestała spełniać swą funkcję wychowawczą, zrzucając cały ciężar na 
rodzinę. Właśnie wtedy niedojrzała psychika dziecięca skłonna jest winić świat 
dorosłych za swoje niepowodzenia. W sytuacji utraty więzi z domem rodzinnym 
znalezienie autorytetu wydaje się być czymś niemal niemożliwym. Szkoła jawi 
się wówczas jako instytucja z systemem wymagań, którym zbuntowany młody 
człowiek nie jest w stanie sprostać. Programy oświatowo-wychowawcze zaled-
wie w nikłym stopniu uwzględniają treści dotyczące zjawisk patologii społecz-
nej, w tym szczególnie narkomanii. 

Niedojrzały osobowościowo młody człowiek nie znajduje na ogół w szkole 
autorytetu ni drogi rozwiązania swoich problemów, rezygnuje często z nauki, co 
w konsekwencji prowadzi często do szukania przez sfrustrowaną młodzież opar-
cia w grupach alternatywnych, w tym i narkomanów. Nauczyciel odrzucając 
ucznia, który nie poddaje się rygorom szkoły i nie spełnia jej wymagań, często 
nie zdaje sobie sprawy, że brak postępów w nauce czy wagary są w życiu dora-
stającego człowieka oznakami kryzysu wewnętrznego. Wydaje się, że szkoła w 
obecnym jej wydaniu nastawiona jest na wpajanie wiedzy, natomiast nie realizu-
je idei budowania i utrwalania autentycznego systemu wartości. 

W grupie narkomanów młody człowiek najczęściej czuje oparcie, poczucie 
bezpieczeństwa w swym buncie przeciwko zewnętrznemu światu. Narkotyk po-
zwala mu się oderwać od szarej rzeczywistości społecznej. W środowisku nar-
komanów znajduje zrozumienie dla swych praw, potrzeb, poczucie więzi spo-
łecznej, akceptację i własną wartość. Istotny wpływ na szybkie rozprzestrzenia-
nie się narkomanii ma również łatwy dostęp do środków narkotycznych. Za 
wciąganie coraz to nowych ofiar w nałóg odpowiedzialność spoczywa nie tylko 
na rodzinie, szkole czy innych instytucjach, współodpowiedzialne jest całe spo-
łeczeństwo. Narkomania bowiem jest wyrazem patologii społecznej, a osoba 
uzależniona stanowi ofiarę nieprawidłowości panujących w społeczeństwie. Kie-
runek, w jakim zdąża nasze społeczeństwo, to zagrożenie konsumpcją, prymat 
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dóbr materialnych nad wartościami moralnymi i duchowymi oraz nieumiejętność 
i unikanie pokonywania trudności oraz przeszkód. Cel dążeń coraz częściej okre-
śla zasada „łatwo, szybko, wygodnie i przyjemnie”. Człowiek nierzadko staje się 
w społeczeństwie przedmiotem manipulacji, trudno mu dostrzec własną rolę i 
wpływ na bieg wydarzeń. Ciągła pogoń za tysiącem potrzeb dnia codziennego 
przytłacza i daje poczucie niemocy i bezsensu. Często utrata wiary w dotychcza-
sowe wartości kulturowe, moralne, brak poczucia sensu własnego życia trafia na 
odbiór młodego człowieka, który doznaje bolesnego rozczarowania36. 

6. Wolny związek 
Takim mianem określa się związek dwóch osób, które żyją ze sobą dłuższy 

czas, bez sakramentu małżeństwa. Innymi słowy nie chcą zalegalizować wspól-
nego życia. To nic innego, jak bezkarne chodzenie na dyskoteki, nie odmawianie 
sobie żadnych przyjemności i popuszczanie wodzy swoim potrzebom seksual-
nym. Skoro tak jest, to dlaczego występuje tu słowo „związek”? Przecież decy-
dując się na taki układ, można zapomnieć o lojalności oraz miłości. 

7. Erotomania 
Jest poważną chorobą, z której trudniej się wyleczyć, niż z alkoholizmu czy 

narkomanii. Jest ona jedną z najniebezpieczniejszych konsekwencji niczym nie 
skrępowanego uprawiania seksu dla samej przyjemności i poza małżeństwem. To 
uzależnienie wyraża się zarówno w sferze psychicznej, jak i duchowej. 

Bóg w VI i IX przykazaniu oraz w Piśmie św. mówi, że seks poza sakramen-
tem małżeństwa jest grzechem, ponieważ niszczy i zniewala człowieka. Współ-
życie płciowe nie tylko jest źródłem przyjemności, lecz dotyka ludzi w ich naj-
głębszym duchowym wymiarze. Jest to akt święty, ale tylko wtedy gdy wyraża 
prawdziwą miłość. 

Erotomania jest zniewoleniem przede wszystkim na płaszczyźnie duchowej i 
psychicznej. Jednak wieloletnie badania potwierdziły, że u erotomanów następu-
ją również zmiany w funkcjonowaniu mózgu oraz centralnego systemu nerwo-
wego. Naukowcy stwierdzili, że u erotomanów, będących w stanie obsesyjnego 
myślenia o seksie, poziom „beta-endorfin” spada mocno poniżej normy. Harvey 
Milkman i Stanley Sunderwirth w książce Cravingfor Esctasy: The Conscio-
usness and Chemistry of Escape stwierdzają, że endorfiny i cały system limbicz-
ny w jakiś sposób wiążą się z doświadczeniem ekstatycznej przyjemności w cza-
sie orgazmu. W czasie uprawiania seksu mózg erotomana „produkuje” substancje 
chemiczne i wtedy braki „beta-endorfin” zostają uzupełnione, a to na pewien 
czas poprawia samopoczucie. Nagły wzrost ilości endorfin w centralnym syste-
mie nerwowym w czasie uprawiania seksu sprawia, że następuje pewien rodzaj 
wewnętrznej intoksykacji, w następstwie którego, zmniejsza się zdolność odczu-
wania bólu i następuje krótkotrwały stan euforii. Michael Liebowitz w książce 
The Chemistry of Love stwierdza, że w czasie erotycznych doświadczeń dużą rolę 
odgrywa również peptyd o nazwie fenyloetyloamina (PEA), zbudowany analo-

                                                 
36 http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU0606 – stan z dnia: 14.02.2014. 
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gicznie do amfetamin, które są silnymi narkotykami. PEA krótkotrwale wywołu-
je stan gwałtownego napięcia uczuciowego. Potwierdzają to sami erotomani, 
którzy w ankietach piszą, że seks działa na nich jak silny narkotyk. To wszystko 
tłumaczy, dlaczego Pan Bóg stawia tak mocne wymagania odnośnie sfery seksu-
alnej. Jedynym prawdziwym ekspertem w tej dziedzinie, jest sam Bóg-Stwórca, 
który w VI i IX przykazaniu oraz w Piśmie św. mówi, że seks poza sakramentem 
małżeństwa jest grzechem, ponieważ niszczy i zniewala człowieka. Współżycie 
płciowe nie tylko jest źródłem przyjemności, lecz dotyka ludzi w ich najgłęb-
szym duchowym wymiarze. Jest to akt święty zasługujący na wieczność, pisze 
papież Paweł VI. Tylko wtedy akt seksualny staje się dobry, jeżeli wyraża praw-
dziwą miłość: kocham ciebie i pragnę twojego dobra, oddaję się tobie w Bogu na 
zawsze, i na zawsze biorę za ciebie odpowiedzialność, oraz za dzieci, owoc na-
szej miłości. To jest właśnie istota sakramentu małżeństwa, który z natury samej 
miłości musi być nierozerwalny, bo przecież Miłość nigdy nie ustaje (l Kor 
13,8). Lekceważenie Bożych przykazań w tej dziedzinie obraca się zawsze prze-
ciwko człowiekowi. Nie ma bezpiecznego i szczęśliwego seksu poza sakramen-
tem małżeństwa, bo nie można uniknąć zniewalających i niszczących konse-
kwencji grzechu37. 

8. Zdrada małżeńska 
Oznacza, że dla kogoś przyjemność stała się ważniejsza od osoby. Zdrada 

małżeńska powoduje ogromne cierpienie obojga małżonków. W początkowej 
fazie zwykle bardziej cierpi zdradzony małżonek, jednak w dłuższej perspekty-
wie z reguły jeszcze większe cierpienie dotyka tego, kto dopuścił się zdrady. 
Takiemu człowiekowi zaczyna się dramatycznie komplikować całe życie. Stop-
niowo uświadamia sobie, że boleśnie skrzywdził nie tylko współmałżonka i dzie-
ci, ale również samego siebie oraz tę osobę, z którą dopuścił się cudzołóstwa. 

Największym zagrożeniem jest niedojrzałość i brak miłości ze strony jedne-
go lub obojga małżonków. To nie strach przed grzechem czy obawa o zarażenie 
się chorobami wenerycznymi, ale wzajemna miłość jest jedyną niezawodną for-
mą ochrony przed zdradą. Kto kocha, tego zupełnie nie interesują takie zachowa-
nia seksualne, które niszczą szacunek do samego siebie czy przyjaźń z drugim 
człowiekiem. Od wierności małżeńskiej oddala wszystko, co oddala od Boga i od 
miłości. 

9. Pornografia 
Obrazy pornograficzne sprowadzają ludzką seksualność do najniższego po-

ziomu, ukazując ją jako narzędzie uzyskania jak największej przyjemności w 
oderwaniu od miłości i płodności, która w tym przypadku staje się czymś niepo-
żądanym. Wpływa ona destrukcyjnie na małżeństwa i rodziny. Oglądaniu mate-
riałów pornograficznych częstokroć towarzyszą perwersje seksualne, przemoc 
czy środki antykoncepcyjne. Efektem takich działań w małżeństwie jest ból i 
cierpienie, co powoduje rozluźnienie więzów małżeńskich. 

                                                 
37 http://adonai.pl/czystosc/?id=25 – stan z dnia: 15.02.2014. 
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Pornografia to wizualne odwzorowanie seksualności, które zniekształca po-
strzeganie natury relacji małżeńskich. Pornografia zmienia zarówno postawy, jak 
i zachowania seksualne. Jest to główne zagrożenie dla małżeństwa, dla rodziny, 
dla dzieci oraz dla szczęścia indywidualnego. Niszcząc małżeństwo, jest zarazem 
jednym z czynników niszczących ład społeczny. Socjologowie, psychologowie 
kliniczni i biologowie zaczęli wyjaśniać niektóre społeczne i psychologiczne 
skutki korzystania z pornografii, a neurologowie odkrywają i opisują biologiczne 
mechanizmy, przez które pornografia wywiera swój potężny negatywny wpływ. 
Kluczowe odkrycia dotyczące skutków pornografii (w kategorii rodzina i porno-
grafia)38: 

a) Żonaci mężczyźni dotknięci pornografią czują się mniej usatysfakcjono-
wani relacjami małżeńskimi i mniej emocjonalnie przywiązani do żon. Żony 
zauważają tę różnicę i czują się zaniepokojone. 

b) Pornografia prowadzi do niewierności, rozwodów i często jest głównym 
czynnikiem rodzinnych katastrof 

c) Jeżeli jedno z małżonków jest uzależnione od pornografii, dwie trzecie 
pośród takich par doświadcza utraty zainteresowania współżyciem płciowym. 

d) Oboje małżonkowie oceniają oglądanie pornografii jako równoznaczne z 
niewiernością. 

e) Oglądanie pornografii prowadzi do utraty zainteresowania poprawnymi 
relacjami rodzinnymi. 

Pornografia rani dorosłych, dzieci, rodziny i małżeństwa. Osobom 
dojrzewającym utrudnia rozwój zdrowej seksualności, a dorosłym wypacza 
postawy względem seksu i burzy realia społeczne. W rodzinach używanie 
pornografii prowadzi do braku satysfakcji małżeńskiej, niewierności, separacji i 
rozwodu. Społeczeństwo jako całość nie jest odporne na działanie pornografii. 
Pedofile są często zamieszani nie tylko w oglądanie, ale także dystrybuowanie 
pornografii. Pornografia jest wystarczająco potężna, by zniszczyć jednostki, pary 
i rodziny pomimo wcześniejszych czułych relacji – tak między matką a ojcem, 
jak pomiędzy rodzicami i dziećmi. Jednak relacje w kochającej rodzinie mogą 
powstrzymać działanie czynników zachęcających do oglądania pornografii na 
długo przed tym, zanim jej uzależniająca moc zapuści korzenie w życiu 
odbiorcy. Wpływ regularnego oglądania pornografii na małżeństwo i rodzinę 
dokonuje się powoli, przy czym w pierwszej kolejności burzy relacje między 
osobami. Potem jej działanie zmienia kierunek: oddziałuje na indywidualnego 
odbiorcę, jego psychikę i zachowania. W przypadku młodego człowieka 
oddziaływanie to powoduje powstawanie wzorców, co ma katastrofalne 
konsekwencje na przyszłość; w okresie młodości nawyk oglądania pornografii 
rozwija się stopniowo. Małżeński akt pożycia płciowego powołuje do istnienia 
człowieka i daje początek kolejnym pokoleniom ludzkości. Stosunek seksualny 
to jak energia atomu – jest potężnym pośrednikiem dobra, jeśli jest dobrze 

                                                 
38 http://www.prolife.com.pl/upload/articles/dokumenty/PorNo.pdf 03.03.2014. 
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ukierunkowany, ale też krzywdy – jeśli jest źle ukierunkowany. Zdrowe 
społeczeństwa utrzymują stabilność, kierując energię seksualną młodych, 
dorosłych ludzi w stronę małżeństwa – instytucji, która legitymizuje współżycie 
płciowe, zabezpiecza dzieci będące jego owocem i ukierunkowuje dawanie i 
otrzymywanie przyjemności seksualnej w sposób budujący, a nie niszczący 
społeczeństwo. Tabu seksualne ustanawiane są jako mechanizmy, umożliwiające 
kontrolę społeczną nad żądzą seksualną. Działają jak pręty kontrolne reaktora 
atomowego: pohamowują seksualność od zbłądzenia z kursu i od wejścia na 
destruktywne ścieżki39. 

10. Prostytucja 
Jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego, prostytucja zawsze naru-

sza godność osoby, która się jej oddaje, stając się przedmiotem przyjemności 
cielesnej kogoś drugiego. Jednak również i ten, kto płaci za usługi prostytutki, 
grzeszy ciężko przeciw sobie samemu, bo niszczy czystość, do której zobowiązu-
je go chrzest i znieważa swoje ciało, świątynię Ducha Świętego. 

11. Mass media  
Wpływają na nasze postawy, myśli, uczucia, wyobraźnię. Nie bez powodu 

określane są mianem czwartej władzy. Z jednej strony są ogromnym dobrodziej-
stwem, ale jednocześnie z drugiej – niosą wiele niebezpieczeństw. Telewizja 
wciąga młodych ludzi w świat imaginacji, okrucieństwa i śmierci. Proponuje 
model życia, który odpowiada wielu nastolatkom. Kreuje wzory ich zachowań. 

12. Internet 
Najnowsza technologia, która daje ogromne możliwości i prawie nieograniczony 

dostęp do informacji. Jednak to właśnie komunikowanie się za jego pomocą należy do 
najpopularniejszych sposobów wykorzystywania tego medium przez dzieci. Szczegól-
ne niebezpieczeństwo związane z rozmowami online stanowi możliwość kontaktowa-
nia się przestępców z potencjalnymi ofiarami. 

Objawy internetowego nałogu: 
1. Silna potrzeba korzystania z komputera i trudności w kontrolowaniu tego 

zachowania. 
2. Uporczywe powracanie do sieci, mimo szkodliwych następstw (na przy-

kład zaległości w nauce, pracy). 
3. Przedkładanie korzystania z Internetu ponad inne zajęcia i zobowiązania 

(sieć zastępuje normalne kontakty międzyludzkie, powoduje zaniedbywanie pra-
cy, rodziny itd.). 

Kiedy należy się zacząć niepokoić? 
• gdy hobby wyrządza szkody, 
• gdy rezygnuje się z kolejnych spraw, 
• gdy odczuwa się przymus np. grania, 
• gdy nie można się obejść bez komputera, 
• gdy zaczyna się bagatelizować szkody, 

                                                 
39 Tamże. 



223 
 

• gdy pojawia się rozkojarzenie, zaburzenia pamięci zamierają przyjaźnie 
dziecięce.  

Zagrożenia społeczne: 
• zachowania nieetyczne, 
• anonimowość, 
• brak hamulców, 
• wirtualna rzeczywistość staje się życiem. 
W grach, w których: 
•  jest wiele agresji, śmierci, 
•  wszystko można zacząć od nowa, 
•  dodać życie swojemu bohaterowi 
plus agresja widziana w telewizji, wypacza się wizja realnego świata, uod-

parnia się na zło. 
13. Ideologia gender 
Niebezpieczeństwo ideologii gender wynika w gruncie rzeczy z jej głęboko 

destrukcyjnego charakteru zarówno wobec osoby, jak i relacji międzyludzkich, a 
więc całego życia społecznego. Człowiek o niepewnej tożsamości płciowej nie 
jest w stanie odkryć i wypełnić zadań stojących przed nim zarówno w życiu mał-
żeńsko-rodzinnym, jak i społeczno-zawodowym. Próba zrównania różnego typu 
związków jest de facto poważnym osłabieniem małżeństwa jako wspólnoty męż-
czyzny i kobiety oraz rodziny, na małżeństwie zbudowanej. 

Ideolodzy gender zakładają, że nasza tożsamość płciowa nie wynika z natu-
ry, tylko z kultury. Zatem można powiedzieć, że jest naszym wymysłem albo 
nawet rodzajem naszej fantazji. W związku z tym, jest prawie całkowicie pla-
styczna, może być kształtowana w procesie wychowania, teraz najlepiej zgodnie 
z ideologią gender. Zwolennicy gender chcą wprowadzić obowiązkowe dla 
wszystkich wychowanie seksualne – ale oczywiście według programu gendery-
stów – czyli ludzi często właśnie głęboko seksualnie zaburzonych. W ich pod-
ręcznikach zakazane są takie słowa, jak: „matka”, „ojciec”, „małżeństwo”, 
„wierność”, a promuje się takie, jak „rodzic A”, „rodzic B”, „partnerstwo na 
odcinek czasu życia”40. 

 
B. Zagrożenia wewnętrzne 
Przyczyną dysfunkcji rodziny mogą być zaburzone relacje między jej człon-

kami, np. w rodzinie nie ma żadnych zjawisk patologii jawnej, jest natomiast 
patologia skrywana za pozorami sukcesów finansowych, kariery zawodowej 
rodziców, zaspokajaniu wszelkich materialnych potrzeb dzieci. Owocuje to bra-
kiem komunikacji i zaburzonymi relacjami. Dzieci w poszukiwaniu miłości i 
akceptacji mogą ulec zagrożeniom zewnętrznym, o których już wspomniano. 

Kolejne zagrożenia wewnętrzne to: 

                                                 
40 W. Wesołowski, Ideologia gender niszczy rodzinę, [w:] 

http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x71384/ideologia-gender-niszczy-rodzine/ 25.02.2014. 
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1. Brak dialogu 
Prowadzenie dialogu wydaje się być rzeczywistością zakorzenioną w naturze 

ludzkiej, egzystencja ludzka posiada bowiem charakter dialogiczny. Człowiek 
został stworzony na obraz i podobieństwo trójjedynego Boga, Boga relacji i od-
niesień, stąd człowiek nie jest w stanie żyć i rozwijać się prawidłowo bez drugie-
go człowieka. 

Miłość do dziecka umożliwia prowadzenie dialogu, a dialog chroni i umacnia 
miłość, wyrywa z ciasnego kręgu własnego świata zamkniętego i zakazanego dla 
drugiej osoby. Dialog miłości – wyrażający się chociażby spojrzeniem – to też 
zasadniczy rys modelu wychowania chrześcijańskiego. Chrześcijanom powinna 
przyświecać prawda, iż mistrzem dialogu wszechczasów jest Jezus. Aby więc 
chrześcijańscy rodzice mogli odpowiednio dialogować ze swoimi dziećmi, po-
winni nieustannie prowadzić dialog z Jezusem i uczyć się dialogu od Niego41. 

2. Rozwód 
Zawsze podkreślało się bardzo ważne i niezastąpione znaczenie matki w ży-

ciu dziecka, a ostatnio coraz bardziej akcentowane jest również doniosłe znacze-
nie ojca. Stało się to oczywiste w związku z rozwodami i wzrastającą na Zacho-
dzie liczbą tzw. „single-parents”, czyli rodzinami o jednym rodzicu, często oj-
cu42. Wielorakie przemiany w dzisiejszym świecie i obyczajowości, wpływają 
niekorzystnie na jedność i trwałość rodzin. Wiele jest rozwodów, konfliktów, 
wiele dzieci pozostawia się samym sobie, albo są one ofiarami znęcania się star-
szych. Stąd rodziny takie potrzebują terapii i poradnictwa43. 

3. Rodzina niepełna 
W ramach struktury niepełnej wyróżniamy: 
a) rodzinę sierocą (brak rodziców na skutek ich śmierci, dzieci pozostają pod 

opieką krewnych, dziadków lub osób obcych, ale nie są w domu dziecka); 
b) rodzinę półsierocą (brak jednego z rodziców na skutek śmierci, dzieci po-

zostają w rodzinie pod opieką jednego z rodziców); 
c) rodzinę rozbitą (brak jednego z małżonków na skutek rozwodu lub porzu-

cenia rodziny ze względu na separację, niepowroty z zagranicy44; 
d) rodzinę samotnych, niezamężnych matek z dziećmi (są tu możliwe przypadki lo-

sowe lub decyzje podjęte świadomie co do zachowania stanu wolnego). Są też przypadki 
niezamężnych matek nieletnich (los, gwałt)45. 

W. Ambrozik46, określa rodzinę niepełną synonimem „rodziny zdezorganizowa-
nej”. Należą tu rodziny charakteryzujące się trwałymi zaburzeniami w swej struktu-
rze, odzwierciedlającymi się głównie w ostrych konfliktach bądź rozbiciu rodziny. 

                                                 
41 Por. A. Skreczko, Dialog wychowawczy w rodzinie, „W Służbie Miłosierdzia” 12 (2005). 
42 Por. B. Mierzwiński, Mężczyzna – mąż i ojciec, Otwock 1996. 
43 W. Kądziołka, Dialog źródłem wychowania w rodzinie, Kraków 2012, s. 61. 
44 Zob. R. Jończy, Exodus zarobkowy ludności autochtonicznej z województwa opol-

skiego i jego skutki, „Polityka Społeczna” 1(2006), s. 11–15. 
45 W. Kądziołka, Dialog źródłem wychowania…, dz. cyt., s. 164. 
46 W. Ambrozik, Dewiacje wychowawcze w środowisku wiejskim, Poznań 1997, s. 46–47. 
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Należy sobie uświadomić, że rodzina niepełna to nie tylko taka, gdzie dochodzi do 
rozwodu czy separacji, ponieważ niepełną możemy nazwać też taką rodzinę, 
gdzie: 

• jeden z małżonków jest nieobecny przez dłuższy czas (np. praca za granicą 
lub w innym mieście), 

• jedno z rodziców nie żyje. 
Ks. A. Zwoliński47, pisząc „problemem współczesnej rodziny jest brak ojca. 

A wolne związki małżeńskie, rozwody, rozliczne formy porzucania potomstwa 
powodują liczne, często tragiczne konsekwencje w życiu dzieci. Aktualnie ok. 
13% wszystkich polskich rodzin to samotne matki wychowujące dzieci”. 

 
Podsumowanie 
W artykule ogólnie zasygnalizowane zostały niektóre współczesne zagroże-

nia polskiej rodziny. Niewątpliwie obecnie najistotniejszym kryzysem, który 
powoduje ogromne zniszczenia w rodzinie, jest kryzys duchowy i wyznawanych 
wartości. Przyczyną rozbicia rodzin jest brak wspólnej modlitwy. Rodzina, która 
modli się razem, pozostaje razem. 

Zagrożeniem życia małżeńskiego jest także brak regularnego przystępowania 
do sakramentów świętych. Unikanie sakramentu pokuty świadczy o braku roz-
ważań na temat wspólnego życia i problemów. Osoby lekceważące przykazania 
Boże nie potrafią podejmować właściwych wyborów, w których uwzględniałyby 
uczucia współmałżonka. Kierują się jedynie swoimi potrzebami. 

Wymienione zagrożenia nie wyczerpują wszystkich zagrożeń, na jakie nara-
żona jest współczesna polska rodzina. Pominięto tu między innymi problem 
AIDS, subkultur, sekt, aborcję, porzucanie noworodków, dzieciobójstwo, ujemny 
przyrost naturalny czy starzenie się naszego społeczeństwa. Każdego dnia do-
wiadujemy się o dramatach dotykających polską rodzinę. 

Jak żyć w dzisiejszym świecie, gdy potrzeba ogólnopolskich akcji, by na-
uczyć rodziców czytać ich własnym dzieciom książki? Jak budować autorytet 
rodzica, nauczyciela, gdy rodzic nie ma pracy i nie pasuje do modelu rodziny 
lansowanej w filmie i reklamie, a nauczyciel jedynie wymaga i rozlicza za brak 
wiadomości i wagary? 

We współczesnym, dynamicznie się zmieniającym świecie nie wystarczają 
już wzorce wyniesione z domu i mass mediów. Mogą się okazać balastem, który 
przeszkodzi zbudować szczęśliwą rodzinę. Trzeba pamiętać, że obecna młodzież 
będzie zakładała rodziny i wychowywała dzieci w innej rzeczywistości, niż ich 
dziadkowie i rodzice. 

Prawdziwa rodzina poradzi sobie z zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrz-
nymi. Na pewno zetknie się z nimi i być może przeżyje kryzys lub wstrząs, ale 
uda się jej wyjść z tych zagrożeń w całości, a może nawet wzmocni się. Poczucie 

                                                 
47 A. Zwoliński, Zanik współczesnej rodziny, [w:] Rodzina w kontekście współcze-

snych problemów wychowania, red. B. Muchacka, Kraków 2008, s. 25. 
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bezpieczeństwa w takiej rodzinie budowane jest na szczerości. Członkowie uda-
nej rodziny informują się wzajemnie o tym, co im się wydarza poza domem, 
zwierzają się ze swoich smutków i dzielą radością. Wiara w tak prostą receptę na 
szczęście rodziny może pomóc w walce z wyżej wymienionymi zagrożeniami. 

 
Streszczenie 
Początek XXI wieku przyniósł ze sobą wiele zmian społecznych, politycz-

nych, gospodarczych, ekonomicznych i kulturowych. Mają one tak pozytywny, 
jak i negatywny charakter, a wynikają w dużej mierze ze zjawiska globalizacji. 
Procesy globalizacji zmieniają charakter codziennych ludzkich doświadczeń i 
przekształcają w pewnym sensie nasze życie osobiste i rodzinne. Przekształcenia 
te dotyczą intymnych i osobistych aspektów życia takich jak tożsamość osobista, 
związki z innymi ludźmi, płeć, seksualność, stosunek do pracy i do rodziny. Bez 
wątpienia XXI wiek zmienia oblicze rodziny, powoduje pojawienie się różno-
rodności jej form. Coraz częściej odchodzi się od nuklearnej rodziny tradycyjnej, 
w której występuje tradycyjny podział obowiązków między małżonkami. Obec-
nie mamy do czynienia z różnorodnością wzorów życia małżeńskiego i rodzin-
nego, i tak naprawdę trudno określić jednoznacznie, który z nich jest najbardziej 
pożądany, ponieważ każdy ma swoje wady i zalety. Zmiany pojawiające się w 
życiu rodzinnym niosą ze sobą wiele zagrożeń, ale są one jednocześnie nieunik-
nione. Wymuszają je zmiany społeczne i kulturowe zachodzące we współcze-
snych społeczeństwach. Sądzę, że tak naprawdę to tylko od nas, Polaków, od 
wartości rodzinnych które będziemy preferować, od odpowiedniej profilaktyki 
zagrożeń, od naszej prawidłowej reakcji na sytuacje przemocy i od odpowiednie-
go kształtowania światopoglądu i zachowań naszych dzieci zależy jak będą wy-
glądały nasze rodziny i na ile będziemy umieli dostosować życie rodzinne do 
zmieniającej się rzeczywistości.  

 
Summary 
The beginning of the twenty-first century has brought with many changes in 

social, political, economic, economic and cultural. They are so positive and nega-
tive nature, and largely due to the phenomenon of globalization. The processes of 
globalization are changing the nature of everyday human experience and trans-
form in a certain sense our personal and family life. These transformations relate 
to the intimate and personal aspects of life such as personal identity, relationships 
with other people, sex, sexuality, attitude to work and family. Without a doubt, 
the twenty-first century is changing the face of the family, causes the appearance 
of the diversity of its forms. More often departs from the traditional nuclear fam-
ily in which there is a traditional division of responsibilities between spouses. 
Currently we are dealing with a variety of designs marriage and family life, and it 
really is difficult to determine clearly which one is the most desirable, because 
each has its advantages and disadvantages. Changes occurring in family life en-
tails many risks, but they are also inevitable. Forcing them social and cultural 
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changes taking place in contemporary societies. I think it is really up to us, the 
Poles, the family values that we prefer, the appropriate risk prevention, from our 
proper response to situations of violence and the proper shaping the outlook and 
behavior of our children depends on how they will look our families and how we 
able to adapt to family life changing reality. 
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Ewa Kopeć 

 
Uzależnienie od internetu młodzieży 

Na podstawie przeprowadzonych badań 
 
Wprowadzenie 
Jak mówił Jan Paweł II „gwałtowny rozwój techniki informacyjnej w ostat-

nim okresie sprawił, że możliwości porozumiewania się jednostek i grup ze 
wszystkich części świata są większe niż kiedykolwiek. Paradoksalnie jednak te 
same czynniki, które mogą prowadzić do lepszego porozumienia, mogą też po-
głębić egocentryzm i wyobcowanie. Tak więc nasza epoka niesie ze sobą zarów-
no obietnice jak i zagrożenia. Żaden człowiek dobrej woli nie chce, aby zagroże-
nia okazały się silniejsze i pomnożyły jeszcze ludzkie cierpienia”1. Tymczasem 
komputer oraz Internet, będący wytworem nowoczesnej techniki, współczesna 
młodzież od dawna uznała za stałą część swojego świata, w którym codziennie 
przebywa skazując się na wykluczenie i wyobcowanie ze środowiska rówieśni-
ków. Stanowi to zresztą istotny przedmiot szczególnego zainteresowania pokole-
nia dorosłych, naukowców, specjalistów zarówno pedagogiki, jak i socjologii czy 
psychologii. To zainteresowanie nasiliło się w ostatnich latach. Przyczyny tego 
zjawiska należy upatrywać w gwałtownie postępującej urbanizacji, szybkich 
przemianach społecznych i ekonomicznych, związanych poniekąd z migracjami 
ludności powodującymi między innymi osłabienie integracji społecznej oraz 
więzi rodzinnych2 na korzyść podejmowania i podtrzymywania stałych kontak-
tów w Sieci. 

Inną przyczyną są zmiany, jakie nastąpiły w dzisiejszym społeczeństwie, w 
wyniku, których młodzi często przebywają w domu sami, bez obecności swoich 
zapracowanych rodziców. Często też czują się samotni z powodu braku rodzeń-
stwa, ponieważ wiele współczesnych rodzin decyduje się na posiadanie tylko 
jednego dziecka. Wzrost różnych niebezpieczeństw zagrażających młodzieży 
poza domem powoduje, że dorośli uznając ich realne zagrożenie wolą, aby ich 
nastoletnie dzieci spędzały swój wolny czas w domu przed komputerem, nie 
zdając sobie przy tym sprawy z innych równie groźnych szkodliwości pochodzą-
cych z Sieci. Internet przychodzi także z pomocą w kontaktach z rówieśnikami. 
Nowoczesna technologia sprawia, że można pograć ze znajomymi na komputerze 

                                                 
1 Jana Pawła II. Orędzie na XXXVII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. 

Watykan 24 stycznia 2003. 
2 P. Migała. Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań. 

Józefów 2011, s. 95. 
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nie wychodząc z domu i nie spotykając się z nimi osobiście3. Stanowi to niewąt-
pliwie zachęcające i niekosztowne źródło rozrywki i przyjemności dla młodych. 

Jak podkreśla Zbigniew Kwieciński, dostępność rozmaitych treści, form 
przekazywanych informacji, obrazów i wiedzy, stanowi potencjalne zagrożenie 
dla rozwoju ludzi i cywilizacji. Niepokoje te są uzasadnione, gdyż oraz częściej 
zdarza nam się obserwować, jak sprawdzają się czarne scenariusze odnoszące się 
do antyspołecznych zachowań dzieci i młodzieży. Niemniej jednak, ponieważ 
postępu cywilizacyjnego nie da się powstrzymać, dlatego należy z jednej strony 
stymulować technologiczną i sieciową aktywność dzieci, a z drugiej strony czu-
wać nad jej kształtem, ukierunkowywać jej rozwój4 oraz kształcić w zakresie 
umiejętnego, świadomego korzystania z dostępnych innowacji, ponieważ nie da 
się ukryć, że pośród rzeczywistości, które całkowicie organizują życie zarówno 
młodzieży jak i pozostałej społeczności są media, będące także obecnie jednym z 
elementów znacząco wpływających na wychowanie młodzieży. Wśród nich 
głównie Internet. Młodość to czas w życiu człowieka, kiedy szuka on inspiracji, 
kształtuje swoją osobowość, próbuje realizować określony styl bycia, z „pomo-
cą” przychodzą wówczas właśnie obrazy i informacje udostępniane w Sieci. 
Zjawisko wszechobecności Internetu w życiu niemal każdego nastolatka skłania 
do podjęcia refleksji nie tylko nad wpływem przekazywanych treści na wycho-
wanie współczesnej młodzieży, ale także na sposób zachowania i postępowania 
w życiu codziennym.  

Stąd też warto podjąć staranną refleksję nad zagrożeniami, jakie płyną wraz 
ze wzrostem dostępności nowoczesnych technologii, gdyż skala ich znacząco się 
zwiększa, co staje się obecnie nowym wyzwaniem wychowawczym dla rodzi-
ców, wychowawców, nauczycieli, teoretyków oraz praktyków wychowania. 
Dzięki innowacjom istnieją większe perspektywy nauki i pracy, jednak nieumie-
jętne korzystanie z nich stwarza różnorakie niebezpieczeństwa. Szczególnie duże 
możliwości daje Internet, będący jednym z podstawowych źródeł informacji i 
komunikacji, medium wartościowe i potrzebne, do którego dostęp mają już nie-
mal wszystkie dzieci. Powinien być więc dla nich szansą edukacyjną, jednak nie 
zawsze tak jest. Nowoczesna technologia wydaje się budzić mieszane uczucia. 
Kontrowersje te spowodowane są właśnie rosnącą świadomością zagrożeń spo-
łecznych, do których należy między innymi uzależnienie od Internetu. Fakt, że 
różnorakie patologie na dobre zadomowiły się już w świecie wirtualnym, dodat-
kowo wskazuje na konieczność podjęcia analizy tego zjawiska, stanowiącego 
konkretne niebezpieczeństwo, będące udziałem coraz większej liczby współcze-
snej młodzieży. 

                                                 
3 E. Kopeć. Gry komputerowe a rozwój społeczny dziecka. [w:] Świat wirtualny a 

świat realny. Red. J. Zimny. Stalowa Wola. 2013, s. 29. 
4 E. Lubina. Technologiczne innowacje w nauczaniu dzieci – znak czasu. „Journal of 

Modern Science” tom 2/9/2011, s. 41.  
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Tematyka ta powinna być ważna dla osób zajmujących się sprawami mło-
dzieży, gdyż łączy się to z odpowiedzialnością realizowania przez nich różnora-
kich funkcji: opiekuńczych, wychowawczych, kontrolnych, profilaktycznych czy 
resocjalizacyjnych. Istota tej problematyki wynika stąd, że w rękach młodzieży 
Internet często staje się niebezpiecznym narzędziem, powodującym różnego ro-
dzaju niebezpieczeństwa, nie tylko uzależnienie. Młodzież najczęściej szuka w 
Sieci: źródeł rozrywki, narzędzi komunikacji, źródeł wiedzy ogólnej, wiadomo-
ści, wiedzy szkolnej i informacji potrzebnych w szkole5. Ale korzystając z Inter-
netu ma także możliwość: inicjowania niebezpiecznych kontaktów, styczność z 
niebezpiecznymi treściami, uczestniczenia w zjawisku cyberprzemocy, udział w 
cyberprzestępstwach6.  

W dalszej części niniejszego tekstu rozważania skupione będą wokół uzależ-
nienia od Internetu, wzbogacone dodatkowo o wyniki z przeprowadzonych ba-
dań, których przedmiotem było właśnie to zjawisko. Szukając przy tym powo-
dów popadania młodych w uzależnienie od Internetu, wydaje się, że przyczyną 
tego może być odrzucenie młodzieży przez dorosłych, co początkowo skutkuje 
dążeniem do stworzenia własnych wzorów, zanegowania kultury dominującej w 
społeczeństwie. Tendencje wzrostowe zjawiska uzależnienia mogą być też wyni-
kiem między innymi utrwalonych współcześnie przekazów wśród nastolatków, 
wskazujących na to, że człowiek ma prawo być szczęśliwy, więc stan szczęśli-
wości mu się należy i nie obowiązuje go walka z przeciwnościami czy znoszenie 
przykrych doznań7. Dlaczego więc młodzież miałaby odmawiać sobie interesują-
cego sposobu spędzania wolnego czasu przed komputerem korzystając bez ogra-
niczeń z szerokiej oferty Internetu? 

 
1. Problem uzależnienia od Internetu 
Uzależnienie należy rozumieć jako nabytą silną potrzebę wykonywania jakiejś 

czynności lub zażywania jakiejś substancji. W praktyce określenie to ma kilka zna-
czeń. W języku potocznym termin "uzależnienie" jest stosowany głównie wobec 
osób, które nadużywają narkotyków (narkomania), leków (lekomania), alkoholu 
(alkoholizm), czy papierosów (nikotynizm). W szerszym kontekście może odnosić 
się do wielu innych zachowań, np. gier hazardowych, oglądania telewizji, korzysta-
nia z Internetu, czy seksu. Są to uzależnienia często mniej znane i opisane, nie zaw-
sze nawet określane w oficjalnych klasyfikacjach chorób jako zaburzenie. Współcze-
sna psychologia traktuje pojęcie uzależnienia szeroko i zakłada, że obejmuje ono 

                                                 
5 A. Sycz, B. Arcimowicz. Przyjaciele w Internecie. Gdańsk. 2009, s. 16. 
6 M. Kacprzyk. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie. Źródło: 

http://zssparadyz.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=mg,24,140 (dostęp: 25.05.2013). 
7 J. Zminy. Wstęp. [w:] Współczesne zagrożenia. Formy i skutki. Red. J. Zminy. Sta-

lowa Wola 2013, s. 7. 
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także i inne wypadki, kiedy ludzie czują się zmuszeni angażować się w ryzykowne, 
„wymykające się spod kontroli" zachowania8. 

Na podstawie definicji Komitetu Ekspertów WHO z 1969 roku, uzależnienie 
można określić jako stan psychiczny, niekiedy także fizyczny wynikający z inte-
rakcji pomiędzy organizmem a środkiem uzależniającym, charakteryzujący się 
zmianą zachowania oraz innymi reakcjami, do których należy konieczność za-
żywania tego środka, w sposób ciągły lub okresowy, w celu doznania jego 
wpływu na psychikę, a niekiedy także po to, aby uniknąć przykrych objawów 
wynikających z jego braku. Dodatkowo osobnik może być uzależniony od więcej 
niż jednego środka9. Nowsza zaś wersja definiująca to pojęcie przez Międzyna-
rodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) 
rozumuje zespół uzależnienia jako stan psychiczny i fizyczny spowodowany 
używaniem substancji psychoaktywnych, na który składają się zespoły zjawisk 
fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych10. Z przytoczonych definicji 
uzależnienia wynika, że stan ten można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: 

1. Psychicznej i behawioralnej (wg ICD-10), może tu obejmować następują-
ce objawy: 

- silne pragnienie lub poczucie przymusu przyjmowania substancji, 
- upośledzona zdolność kontroli nad zachowaniem związanym z przyjmowa-

niem substancji, tj. nad jego rozpoczynaniem, kończeniem oraz poziomem uży-
cia, potwierdzona przyjmowaniem substancji w dużych ilościach lub przez czas 
dłuższy niż zamierzony albo uporczywym pragnieniem przyjmowania substancji, 
albo nieskuteczności wysiłków zmniejszania lub kontrolowania jej używania, 

- silne pochłonięcie sprawą przyjmowania substancji przejawiające się istot-
ną zmianą dotychczasowych zamiłowań i zainteresowań, porzuconych lub ogra-
niczonych z powodu przyjmowania substancji, albo przeznaczeniem większości 
czasu na działania konieczne do uzyskania lub przyjęcia substancji, będące 
uwolnieniem się od następstw jej działania, 

- uporczywe przyjmowanie substancji, pomimo oczywistych dowodów wy-
stępowania szkodliwych i następstw, potwierdzone ciągłym, dalszym jej używa-
niem, choć charakter i rozmiar szkód jest już danej osobie znane i można ich ona 
oczekiwać,  

2. Fizycznej (fizjologicznej): 
- fizjologiczne (w rozumieniu: somatyczne, tj. przejawiające się zaburzeniem 

mechanizmów fizjologicznych) objawy stanu abstynencyjnego pojawiające się, 
gdy użycie substancji jest ograniczane lub przerywane, potwierdzone wystąpie-
niem charakterystycznego dla danej substancji zespołu abstynencyjnego albo 

                                                 
8 Uzależnienie (źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Uzale%C5%BCnienie, dostęp 

03.04.2014 r.). 
9 M. Staniaszek. Substancje uzależniające i typy uzależnień. [w:] Farmakoterapia w 

stanach uzależnienia. Warszawa 1987, s.26. 
10 H. Baran-Furga. Substancje psychoaktywne. Koszalin 1998, s. 6. 
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używaniem tej samej (lub blisko spokrewnionej) substancji w celu uwolnienia sił 
od objawów odstawienia lub ich uniknięcia, 

- potwierdzenie tolerancji wobec działania substancji, tj. konieczności 
przyjmowania istotnie wzrastających jej ilości, w celu osiągnięcia działania lub 
podanego efektu albo znacznie zmniejszonego efektu w przypadku dalszego 
przyjmowania dotychczasowych ilości substancji11. 

Przytoczone opisy stanów wskazujących na uzależnienie w dalszej części ar-
tykułu można będzie porównać z symptomami uzależnienia od Internetu, które 
przyjmuje dość dużą skalę, co w istocie powoduje, że nie można już w żaden 
sposób bagatelizować problemu, ponieważ jak wynika z badań CBOS wykona-
nych na zlecenie Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, już ponad 
100 tys. Polaków jest uzależnionych od Internetu, a kolejnych 750 tys. jest na to 
poważnie narażonych. Problem najczęściej dotyka osób młodych (90 proc. ma 
mniej niż 34 lata), gdyż dzieci zaczynają korzystać z Internetu i komputera coraz 
wcześniej, średnio, gdy mają około dziewięciu lat12. 

Uzależnienie od Internetu to zjawisko dość powszechne we współczesnym 
społeczeństwie i coraz częściej dotyka właśnie dzieci i młodzież. Mimo że w tym 
czasie preferuje się raczej kontakty z kolegami czy rodzeństwem w rzeczywistym 
świecie, wyniki badań wykazują na to, że dla 1/3 dzieci komputer jest najbardziej 
atrakcyjnym towarzyszem zabaw (na temat komputera wyrażają się w następują-
cy sposób: „lubię grać na komputerze, to jest taki przyjaciel”). Jak wynika z tych 
wypowiedzi, komputer zaspokaja ich potrzeby poznawcze, społeczne, zastępując 
„żywych" towarzyszy, a także pozwala być zajętym, co jest też często zgodne z 
oczekiwaniami zapracowanych rodziców13. Gry komputerowe, to najpopularniej-
szy sposób korzystania z komputera i Internetu wśród dzieci w wieku 4–14 lat. 
W ten sposób spędza czas ok. 60% dzieci. Tymczasem ciągłe granie w gry on-
line dostępne w Sieci bez ograniczeń prowadzi do uzależnienia ze wszystkimi 
przynależnymi takiemu stanowi cechami i problemami. Uzależnienie takie cha-
rakteryzują następujące objawy:  

1. symulowanie nauki - pod pozorem nauki, młodzi grają w gry komputerowe lub 
pod pozorem szukania informacji stale „siedzą” w Internecie, 

2. unikanie kontaktów i podejmowania relacji z rówieśnikami, którzy nie po-
siadają komputera – oznacza to wybór tylko takich znajomych, którzy mają do-
bry komputer z dostępem do Sieci, ponieważ z nimi można o tym porozmawiać, 
szczególnym uznaniem w grupie rówieśniczej cieszą się ci, którzy posiadają dro-
gi i bardzo dobry sprzęt oraz tacy, którzy mają do niego nieograniczony dostęp, 

                                                 
11 K. Lesz. Terapia uzależnień (poradnik dla rodziców). Katowice 2003, s. 5. 
12 J. Suchecka. Po zabraniu komputera nastolatki mają objawy odstawienia. (źródło: 

http://wyborcza.pl/1,75478,15180127,Po_zabraniu_komputera_nastolatki_maja_objawy_
odstawnia_.html#ixzz2xofWeC42, dostęp 02.04.2014 r.). 

13 M. Kielar – Turska. Dziecko w świecie wirtualnym. Szanse i zagrożenia. „Wycho-
wanie w Przedszkolu” nr 3, 2002, s. 131-137. 
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3. powstawanie objawów nerwicy - pocenie się, kłopoty ze snem (bezsen-
ność nocą oraz wzmożona senność podczas dnia), trudności w koncentracji uwa-
gi, irytacja w momencie ograniczania kontaktów z komputerem, wybuchy nie-
uzasadnionej agresji14.  

Zaburzenie jakim jest uzależnienie należy uznać za czynnik wielce nieko-
rzystnie oddziałujący na delikatną jeszcze psychikę młodego człowieka. Dodat-
kowo, gdy układ nerwowy jest długotrwale obciążony intensywnymi, szybko 
zmieniającymi się emocjami, które wynikają z przeżyć w wirtualnym świecie, 
może dochodzić do zaburzeń koncentracji, kłopotów z myśleniem, rozstroju 
emocjonalnego, wyobcowana z rzeczywistego świata, zaburzenia więzi uczucio-
wej z najbliższymi oraz do wielu innych zaburzeń osobowości określanych wła-
śnie wspólnym mianem uzależnienia od komputera15. 

Konsekwencje takiego stanu rzeczy są przykre dla młodych, a są to głównie 
niepowodzenia w funkcjonowaniu w rzeczywistym świecie i towarzysząca temu 
utrata pozycji w grupie rówieśniczej, co jest bezpośrednią przyczyną powstawa-
nia poczucia mniejszej wartości16. Stałe spędzanie czasu przed komputerem po-
woduje również izolację przejawiającą się w unikaniu kontaktów rodzinnych i 
towarzyskich. Wśród innych czynników oddziałujących na młodzież długotrwale 
obciążoną intensywnymi, szybko zmieniającymi się emocjami, które wynikają z 
przeżyć w wirtualnym świecie, są także: zaburzenia koncentracji, kłopoty z my-
śleniem, rozstrój emocjonalny oraz poważne zaburzenia więzi uczuciowej z ro-
dziną17. Wielogodzinne spędzania czasu przy komputerze niekorzystnie wpływa 
także na stan fizyczny. Przede wszystkim gry komputerowe wypierają prozdro-
wotne formy spędzania czasu: uprawianie sportu, spacery na świeżym powietrzu. 
Lekarze różnych specjalności ostrzegają przed konsekwencjami zdrowotnymi 
nałogowego korzystania z komputera takimi jak: halucynacje słuchowe, nadwy-
rężanie nadgarstków, dolegliwości karku, bóle łokci, zapalenie ścięgien, neuropa-
tia obwodowa, otyłość (związana z brakiem ruchu), epilepsja u osób nadwrażli-
wych na światło, zwiększone ryzyko wystąpienia ostrej formy białaczki limfo-
blastycznej18. 

Uzależnienie od komputera i Internetu, określane także jako infoholizm jest 
uwarunkowane wieloma czynnikami, a jego skutki mogą być kłopotliwe dla 
zdrowia osoby uzależnionej, ale także dla rodziny i środowiska społecznego. W 
porównaniu do innych uzależnień, proces ten jest równie niebezpieczny i groźny, 

                                                 
14 M. Łukasik. Czarodziejski świat mediów. [w:] Media - przyjaciel czy wróg. Red. 

W. Tuszyńska-Bogucka. Poznań 2006, s. 71. 
15 R. Błaszkiewicz. Gry komputerowe a zdrowie dziecka w młodszym wieku szkol-

nym. „Nauczanie Początkowe” R. XXXIV, nr 1, 2010/2011, s. 37. 
16 R. Stefańska – Klar. Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny. [w:] Psychologia 

rozwoju człowieka. Red. B. Harwas – Napierała, J. Trempała. Warszawa. 2002, s. 130. 
17 R. Błaszkiewicz. Gry komputerowe a zdrowie dziecka w młodszym wieku szkol-

nym. „Nauczanie Początkowe”, R. XXXIV nr 1, 2011, s. 37. 
18 M. Griffiths. Gry i hazard. Uzależnienie dzieci w okresie dorastania. Gdańsk 2004 s. 49. 
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gdyż powoduje zaburzenia zachowania i emocjonalne, często rodzące przemoc i 
agresję, wpływając na relacje z rodzicami i innymi osobami, w tym także z kole-
gami szkolnymi. Z tym, że należy tutaj rozróżnić uzależnienie od komputera od 
uzależnienia od Internetu. Osoba uzależniona od komputera nie zawsze musi 
„być" w Sieci, wystarczy, iż spędza czas przy komputerze. Nie jest dla niej waż-
ne to, co robi: czy pisze ważną pracę, czy gra w pasjansa. Liczy się tylko to, że 
komputer jest włączony, a ona spędza przy nim czas. Najczęściej przejawia się to 
jednak w obsesyjnym graniu w gry komputerowe. Natomiast uzależnienie od 
Internetu jest bardzo podobne do uzależnienia od komputera, lecz polega na „po-
bycie” w Sieci. Osoby takie są cały czas są zalogowane i obserwują, co się dzie-
je: na poczcie, portalu społecznościowym, śledzą informacje z kraju i ze świata. 
Obsesyjnie grają, uczestniczą w aukcjach, oglądają ogłoszenia, reklamy, itp. 
Poniżej przedstawiono fazy infoholizmu19: 

I. Faza początkowa (w fazie tej następuje utrata poczucia czasu) 
1. Przebywanie w sieci sprawia przyjemność. 
2. Wzrost ochoty na coraz częstsze przebywanie w sieci. 
II. Faza ostrzegawcza (charakteryzuje ją brak chęci powrotu do rzeczywistości) 
1. Szukanie okazji do jak najczęstszego przebywania w sieci. 
2. Rozładowanie napięcia poprzez sieć. 
3. Próby korzystania z sieci w ukryciu. 
4. Korzystanie z sieci przynosi ulgę. 
III. Faza krytyczna (następuje w niej utrata kontroli nad własnym zachowaniem) 
1. Spadek innych zainteresowań niezwiązanych z siecią.  
2. Zaniedbywanie wyglądu zewnętrznego. 
3. Zaniedbywanie snu. 
4. Nieregularne odżywianie się. 
5. Silna potrzeba przebywania w sieci. 
6. Stałe myślenie o tym, co dzieje się w sieci, o tym, co ostatnio robiliśmy 

podczas sesji. 
7. Potrzeba zwiększania ilości czasu spędzanego w sieci. 
8. Podejmowanie nieudanych prób ograniczenia czasu spędzanego w sieci. 
9. Poczucie rozdrażnienia, poirytowania, złości, gdy coś lub ktoś zmusza nas 

do skrócenia czasu uczestnictwa w sieci lub uniemożliwia korzystanie z niej. 
10. Zaniedbywanie nauki, pracy, rezygnacja ze spotkań towarzyskich, od-

kładanie na później pilnych zadań na rzecz korzystania z sieci. 
11. Okłamywanie innych odnośnie ilości czasu spędzanego w sieci (zaniża-

nie faktycznej ilości godzin spędzanych przy komputerze).  
12. Pojawienie się konfliktów rodzinnych w związku z komputerem. 

                                                 
19 A. Andrzejewska, J. Bednarek. Zagrożenia cyberprzestrzeni – aspekty wychowaw-

cze i zdrowotne. Materiały szkoleniowe. Cieszyn 2011, s. 6-9. 
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13. Przeznaczanie coraz większej ilości pieniędzy na zakup sprzętu kompu-
terowego, oprogramowania, akcesoriów czy książek i czasopism o tematyce 
komputerowej. 

IV. Faza przewlekła (jej cechą jest właściwe uzależnienie) 
1. Okresy długotrwałego przebywania w sieci. 
2. Przebywanie w sieci w celu przeżywania silnych emocji. 
3. Świat wirtualny staje się jedynym światem w życiu. 
4. Rozpad więzi rodzinnych.  
5. Degradacja zawodowa i społeczna.  
6. Choroby somatyczne. 
7. Lęki, psychozy. 
8. Sięganie po inne środki zmieniające nastrój (alkohol, leki). 
9. Poczucie bezsensu życia w świecie realnym. 
10. Skrajne wyczerpanie organizmu. 
Wobec powyższej interpretacji tak przykrego zjawiska jakim jest uzależnie-

nie od Internetu należałoby przedstawić pierwsze, ostrzegawcze objawy i oznaki, 
czy odczucia wskazujące na uzależnienie, są nimi: 

1. Potrzeba korzystania z komputera w coraz większym wymiarze czasowym. 
2. Występowanie złego samopoczucia, drażliwości, pobudzenia psychoru-

chowego, lęku, depresji, przy braku możliwości korzystania z komputera (włącz-
nie z zaistnieniem zespołu abstynenckiego). 

3. Podejmowanie nieudanych prób zaprzestania użytkowania danego me-
dium, jak również okłamywanie o rzeczywistym czasie poświęcanym na jego 
użytkowanie. 

4. Doznawanie satysfakcji i poczucia wartości poprzez udział w grach i se-
sjach internetowych. 

5. Ograniczenie innych zajęć, ucieczka od życia rzeczywistego. 
6. Pochłonięcie myśli i wyobraźni przez prezentowane treści. 
7. Zaniedbywanie nauki, pracy, rezygnacja ze spotkań rówieśniczych, odkła-

danie w czasie innych ważnych spraw na rzecz korzystania z komputera. 
8. Pojawienie się konfliktów rodzinnych w związku z korzystaniem z komputera. 
9. Przeznaczanie coraz większej ilości pieniędzy np. na zakup sprzętu kom-

puterowego, oprogramowania, akcesoriów czy książek i czasopism o tematyce 
komputerowej20. 

 
2. Analiza wyników z przeprowadzonych badań  
Zgodnie z zasadami metodologii21, w niniejszym postępowaniu badawczym 

określony został przedmiot badań, którym jest zjawisko uzależnienia od Internetu 
wśród młodzieży. Celem niniejszych badań było określenie istnienia zagrożenia 

                                                 
20 A. Andrzejewska, J. Bednarek. Zagrożenia cyberprzestrzeni – aspekty wychowaw-

cze i zdrowotne. Materiały szkoleniowe. Cieszyn 2011, s. 6-9. 
21 M. Łobocki. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 2006. 
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uzależnienia od Internetu wśród badanej młodzieży. Problem badawczy został 
sformułowany w pytaniu: w jakim stopniu uzależnienie od Internetu dotyczy 
badaną młodzież? Natomiast w odpowiedzi na nie hipoteza robocza została 
przedstawiona w następującym przypuszczeniu: zagrożenie uzależnienia od In-
ternetu wśród badanej młodzieży przyjmuje znaczny stopień. W dalszej procedu-
rze badawczej wybrano metodę badawczą - sondaż oraz technikę badawczą, któ-
rą została ankieta. Terenem badań były dwie uczelnie usytuowane w stolicy wo-
jewództwa podkarpackiego Rzeszowie: Politechnika Rzeszowska oraz Uniwersy-
tet Rzeszowski. Grupę respondentów stanowili studenci I roku studiów stacjo-
narnych obu uczelni. Badaniem objęto 90 studentów, 61 studentek oraz 29 stu-
dentów. Postępowanie badawcze zostało przeprowadzone w październiku 2013 r. 

W ankiecie zostały zredagowane objawy, które mogą świadczyć o zagroże-
niu uzależnienia od Internetu analizowane w niniejszym tekście. Studenci zostali 
poproszeni o wskazanie odczuć związanych z korzystaniem z Internetu, które są 
ich udziałem. Zgromadzony materiał badawczy został opracowany i przedsta-
wiony w postaci poniższej tabeli (nr 1). 

 
Tab. 1. Wskazania odczuć związanych z nadmiernym korzystaniem z Inter-

netu przez badaną młodzież 
 

Możliwe odczucia związane z korzystaniem z Internetu 
Konieczność codziennego przebywania w sieci 
Potrzeba korzystania z Internetu w coraz większym wymiarze czasowym 
Występowanie złego samopoczucia (drażliwości, pobudzenia psychoruchowego, lęku)  
przy braku możliwości korzystania z komputera. 
Podejmowanie nieudanych prób zaprzestania użytkowania Internetu  
Ukrywanie przed bliskimi rzeczywistego czasu poświęcanego na użytkowanie Internetu. 
Doznawanie satysfakcji i poczucia wartości poprzez udział w grach i sesjach Internetowych. 
Ograniczenie innych zajęć: nauki, spotkań ze znajomymi na rzecz przebywania w sieci. 
Zaniedbywanie nauki, pracy, rezygnacja ze spotkań rówieśniczych,  
odkładanie w czasie innych ważnych spraw na rzecz korzystania z Internetu 
Pojawienie się konfliktów rodzinnych, koleżeńskich w związku z korzystaniem z Internetu 
Przeznaczanie coraz większej ilości pieniędzy np. na zakup sprzętu komputerowego,  
oprogramowania, akcesoriów czy książek i czasopism związanych z tematyką Internetu 
Nie odczuwam żadnych wymienionych powyżej uczuć i nie jestem uczestnikiem opisanych sytuacji,  
chociaż często korzystam z Sieci. 

 
Na podstawie powyższej analizy danych empirycznych należy wnioskować, 

że troska o dzisiejszą młodzież zagrożoną niebezpieczeństwem uzależnienia od 
Internetu jest zasadna. Wskazują na to odpowiedzi ankietowanych, które przed-
stawiają się w następujący sposób: najwięcej wskazań, dotyczących ponad poło-
wy badanych, uzyskało poczucie konieczności codziennego przebywania w sieci 
(56,7%) oraz ograniczenie innych zajęć: nauki, spotkań ze znajomymi na rzecz 
przebywania w sieci - 36,7% odpowiedzi. Dość licznie, bo w liczbie niemal 1/4 
ankietowanych, wskazali oni na doznawanie satysfakcji i poczucia wartości po-
przez udział w grach i sesjach Internetowych (24,4%) oraz pojawienie się u nich 
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konfliktów rodzinnych, koleżeńskich w związku z korzystaniem z Internetu 
(23,3%). Nieco mniejsza liczba badanych, ponad 1/5, wskazała potrzebę korzy-
stania z Internetu w coraz większym wymiarze czasowym (21,1%). Inne objawy 
są mniej odczuwane przez badanych: 

- ukrywanie przed bliskimi rzeczywistego czasu poświęcanego na użytkowa-
nie Internetu - 12,2%, 

 - zaniedbywanie nauki, pracy, rezygnacja ze spotkań rówieśniczych, odkła-
danie w czasie innych ważnych spraw na rzecz korzystania z Internetu - 12,2%, 

- przeznaczanie coraz większej ilości pieniędzy np. na zakup sprzętu kompu-
terowego, oprogramowania, akcesoriów czy książek i czasopism związanych z 
tematyką Internet - 12,2%, 

- podejmowanie nieudanych prób zaprzestania użytkowania Internetu - 11,1%, 
- występowanie złego samopoczucia (drażliwości, pobudzenia psychoruchowego, 

lęku) przy braku możliwości korzystania z komputera - 7,8%. 
Uwzględniając płeć badanych, tylko w jednym przypadku zagrożenie bar-

dziej dotyczy kobiet niż mężczyzn, mianowicie wobec konieczności codziennego 
przebywania w sieci, tu więcej wskazań było kobiet, mężczyzn nieco mniej - 
44,8%. W pozostałych przypadkach określenia odczuć związanych z korzysta-
niem z Internetu okazały się wyższe w przypadku mężczyzn, wobec czego moż-
na przypuszczać, że są oni bardziej narażeni na uzależnienie od Internetu. 

W ankiecie umieszczono także miejsce na oznaczenie ilości czasu korzysta-
nia z Internetu w godzinach. Stąd też na uwagę zasługuje fakt wyboru przez 1/4 
ankietowanych odpowiedzi na pytanie związane poniekąd z określeniem ilości 
czasu spędzanego w Internecie, czyli „nie odczuwam żadnych wymienionych 
powyżej uczuć i nie jestem uczestnikiem opisanych sytuacji, chociaż często ko-
rzystam z Sieci” (27,8%) i właściwie wskazanie to mogłoby dobrze świadczyć o 
ankietowanych, gdyby nie osoby, których ono często dotyczyło, korzystających z 
Internetu pow. 4 h/dzień (7 kobiet i 3 mężczyzn). Poniżej znajduje się tabela (nr 
2), w której znajduje się wskazanie czasu, jaki badani poświęcają na korzystanie 
z Internetu. 

 
Tab. 2. Czas korzystania z Internetu przez respondentów 

Kobiet 
 

Mężczyźni 
 

Czasu korzystania z 
Internetu w h/dzień 

 N % N % 

do1 h 5 8,2 2 6,9 

od 1 do 2 22 36,1 10 34,5 

od 2 do 3 11 18,0 5 17,2 

od 3 do 4 9 14,8 4 13,8 

powyżej 4 h 14 23,0 8 27,6 
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Wobec powyższego opracowania można stwierdzić, że ankietowani najczę-
ściej (34,5% określeń) korzystają z Internetu w przedziale od 1 do 2 godzin. 
Dość wielu badanych, ponad 1/4, określiło czas „przebywania” w Sieci na ponad 
4 godziny dziennie, dlatego można artykułować pewne obawy o zdrowie mło-
dych użytkowników. Warto zwrócić uwagę na to, że badana młodzież była stu-
dentami I roku studiów dziennych, niepracująca, nie posiadająca potrzeby korzy-
stania z Sieci aż w takim wymiarze czasowym jak np. młodzież pracująca, która 
musi korzystać z komputera. Natomiast jeżeli chodzi o źródła zdobywania wie-
dzy to są bardziej cenne jak: encyklopedie, książki popularnonaukowe, czasopi-
sma naukowe, wykłady, itp. Podsumowując zatem opracowane wyniki badań 
można wnioskować: 

1. Konieczność codziennego przebywania w sieci zgłasza aż ponad połowa 
badanych 

2. Ograniczenie różnych zajęć: nauki, spotkań ze znajomymi na rzecz prze-
bywania w sieci wskazało dużo ponad 1/3 badanych 

3. Brak odczuwania którychkolwiek wymienionych uczuć oraz zaprzeczenie 
bycia uczestnikiem opisanych sytuacji, mimo częstego korzystania z Sieci wska-
zało blisko 1/3 badanych.  

4. Doznawanie satysfakcji i poczucia wartości poprzez udział w grach i se-
sjach Internetowych wskazało prawie 1/4 badanych 

5. Pojawienie się konfliktów rodzinnych, koleżeńskich w związku z korzy-
staniem z Internetu prawie 1/4 badanych. 

6. Czas „przebywania” w Sieci aż 1/4 badanych określiło na ponad 4 godzi-
ny dziennie. 

7. Potrzebę korzystania z Internetu w coraz większym wymiarze czasowym 
wskazało ponad 1/5 badanych. 

Nasuwają się wobec tego pewne wnioski, które można sformułować w na-
stępujący sposób: 

1. Wyniki badań opracowane na podstawie zebranego materiału empirycz-
nego wskazują na to, że badana młodzież może posiadać istotny problem zwią-
zany z uzależnieniem od Internetu. 

2. Problem uzależnienia od Internetu dotyczy w większym stopniu mężczyzn 
niż kobiet. 

3. Hipoteza robocza przypuszczająca, że zagrożenie uzależnienia od Interne-
tu wśród badanej młodzieży przyjmuje znaczny stopień została zweryfikowana 
pozytywnie. 

4. Wskazania 7 kobiet (50%) i 3 mężczyzn (37,5%), którzy korzystają z In-
ternetu powyżej 4 h/dzień i stwierdzili, że nie odczuwają żadnych z podanych 
negatywnych uczuć, może świadczyć o możliwości występowania u tych bada-
nych mechanizmu iluzji i zaprzeczania, oznaczającego przecenianie prawdopo-
dobieństwa pożądanych zdarzeń, wzmacnianie się optymizmem i nadzieją na 
pomyślny rozwój sytuacji, co pozwala przetrwać trudne chwile, daje siłę do re-
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alizacji swoich marzeń, ambitnych planów i zamierzeń, jakkolwiek innym lu-
dziom w podobnej sytuacji mogłyby wydawać się nierealistyczne. 

Pozyskane wyniki badań nie napawają optymizmem, dlatego też warto pod-
jąć trud wprowadzenia oddziaływań profilaktycznych mających na celu ważny 
społecznie i wychowawczo zamiar uniknięcia zagrożenia uzależnienia od Inter-
netu młodzieży. Ważne w tych zamierzeniach jest: 

1. uświadomienie sobie istoty problemu, 
2. stała obserwacja zachowania młodzieży oraz sposobów reagowania na 

brak możliwości skorzystania z Internetu, 
3. wprowadzenie planowego i konsekwentnego sposobu postępowania doty-

czący korzystania z Internetu 
4. ustalenie ogólnych zasad używania Internetu (kiedy?, jak długo?) i ich eg-

zekwowania,  
5. wybieranie innej formy wypoczynku na korzyść bardziej aktywnych, 
6. spędzanie wolnego czasu poza domem, 
7. nawiązywanie kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami,  
8. utrzymywanie relacji ze znajomymi i rodziną w rzeczywistości, 
9. rozwijanie zainteresowań, hobby, 
10. uprawianie sportów. 
 
Zakończenie 
Podjęta problematyka koncentruje się wokół niezwykle interesującego i jed-

nocześnie intrygującego zagadnienia funkcjonowania człowieka we współcze-
snym, nowym świecie wirtualnym, ponieważ cyberprzestrzeń cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. Funkcjonują w niej zarówno dzieci, młodzież jak i 
dorośli. Dzisiejsze społeczeństwo coraz częściej i chętniej określa się jako społe-
czeństwo informacyjne. Stało się to przede wszystkim za sprawą postępu tech-
nicznego, dzięki któremu coraz mniejszą przeszkodę stanowią odległości, różnice 
kulturowe, prosperuje ten, kto pierwszy posiądzie najnowszą informację. Posia-
danie „uzbrojenia" medialnego stało się dziś wymogiem czasu, musimy w każdej 
chwili mieć najnowsze dane dotyczące pogody, cen ropy, notowań giełdowych, 
wydarzeń politycznych, wyników sondażu, wyników meczów sportowych, kon-
kursów piękności itd22. 

Multimedia cyfrowe stają się obecnie nie tylko jednym z nieodzownych 
składników środowiska wychowawczego, szeroko rozumianej edukacji i kultury, 
ale również pracy oraz współczesnych form spędzania wolnego czasu. Kształtują 
one nowe relacje między człowiekiem a inteligentną maszyną. Można nawet 
sformułować tezę, iż tworzą nową epokę cywilizacyjną tzw. „wirtualną" w dzie-

                                                 
22 H. Konovaluk. Media elektroniczne jako czynnik wczesnej edukacji wychowaw-

czej. Uwagi pedagoga i rodzica. [w:] Media elektroniczne w życiu dziecka. Red. Jadwiga 
Izdebska. Białystok 2008 s. 53-50. 
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jach ludzkości23, w której tak jak w rzeczywistym świecie istnieją zagrożenia. 
Zjawisko jest tym bardziej niebezpieczne, że dzieci i młodzież coraz częściej 
realne środowisko i towarzystwo zamienia na „wirtualne środowisko gier i spo-
tkań” 24. Problem zaczyna się już w wieku dziecięcym (10-12 lat), ponieważ dzie-
ci od dawna uznały komputer za swojego towarzysza, z którym codziennie spę-
dzają czas. Wraz z pojawieniem się multimediów zmieniło się postrzeganie świa-
ta, gdyż wszystko tam jest bajecznie kolorowe, ruchome, trójwymiarowe, a 
przede wszystkim superszybkie. Natomiast życia trzeba i warto uczyć się w 
świecie realnym. Multimedia powinny to życie czynić jedynie bogatszym, 
wszechstronniejszym, łatwiejszym25. 

Aby w pełni przeciwdziałać zagrożeniu uzależnienia od Internetu należy 
przede wszystkim kontrolować korzystanie z Internetu od najmłodszych lat. Aby 
jednak skutecznie bronić oraz chronić młodzież przed ewentualnymi niebezpie-
czeństwami należy je wpierw poznać. Tym bardziej, że szkodliwość Internetu 
może być tym większa, iż dla nastolatków XXI wieku cyberprzestrzeń i rzeczy-
wistość multimedialna, w której obecnie żyją, staje się dominująca, a świat Inter-
netu będący rzeczywistością wirtualną, odbierany jest przez nich jako naturalne 
środowisko ich życia26. 

W przypadku ryzykownych zachowań ze strony dzieci i młodzieży zazwy-
czaj winą obarcza się szkołę (która widocznie nie umiała zorganizować „przycią-
gających” dzieci i młodzież zajęć pozalekcyjnych), środowisko lokalne (tłuma-
cząc chociażby, że to taka patologiczna dzielnica) i grupę rówieśniczą (w myśl 
powiedzenia „z jakim przystajesz…”). Niewiele mówi się jednak o roli rodziny 
w tym procesie27, którą należy stale uświadamiać oraz poddawać systematycznej 
pedagogizacji. To zadanie spoczywa na szkole, państwie, organizacjach mają-
cych na celu dobro rodziny i dzieci w przyszłości. Bo przecież skąd rodzice mają 
wiedzieć o współczesnych zagrożeniach, diagnozowaniu ich i skutecznym prze-
ciwdziałaniu, przecież w większości nie są naukowcami, nawet jeżeli posiadają 
wykształcenie wyższe, to nie wszyscy w kierunku pedagogiki, socjologii, czy 
psychologii.  

Potrzebne staje się wdrożenie wychowania jako systemu, który oznacza re-
alizowanie wychowania związanego z poszerzeniem jego zakresu, czyli zwięk-
szeniem się roli tzw. agencji (instytucji, ośrodków wychowania) i sytuacji wy-
chowawczych. Wychowania nie otrzymuje się już tylko w rodzinie lub w szkole, 

                                                 
23 J. Bednarek, A. Andrzejewska. Wprowadzenie. [w:] Cyberświat - możliwości i za-

grożenia. Red. J. Bednarek, A. Andrzejewska. Warszawa 2009 s. 11. 
24 M. Kielar – Turska. Dziecko w świecie wirtualnym. Szanse i zagrożenia. „Wycho-

wanie w Przedszkolu” nr 3, 2001 s. 131. 
25 R. Radwańska. Wirtualna rzeczywistość. „Wychowawca” nr 6/2012 s. 3. 
26

 J. Bednarek, A. Andrzejewska. Wprowadzenie. [w:] Cyberświat - możliwości i za-
grożenia. Red. J. Bednarek, A. Andrzejewska. Warszawa 2009 s. 12. 

27 E. Przygońska. Jak dzieciom i młodzieży rodzina powinna organizować czas wol-
ny? „Pedagogika Rodziny”, nr 1 (3/4) 2011 s. 121–132. 
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w parafii czy w stowarzyszeniu i organizacji młodzieżowej. Wychowanie zacho-
dzi w większej części: na ulicy, w życiu dzielnicy, w grupach rówieśniczych 
(głównie spontanicznych i nieformalnych), w chwilach zabawy, w czasie wol-
nym, odbywa się przez lekturę czasopism, ilustrowanych książek i komiksów, na 
dyskotekach, w kinie i teatrze, przez radio, telewizję, sport28. 

Podjęcie niniejszej problematyki jest ważne i uzasadnione. Wprawdzie nie 
wyczerpuje podjętej tematyki, a jedynie sygnalizuje, jednak może spowodować 
szersze oraz kompleksowe działania diagnostyczne oraz zapobiegające proble-
mowi uzależnienia od Internetu młodzieży. Istotną kwestią jest również sprawa 
braku specjalistów zajmujących się tymi uzależnieniami (w Warszawie jest tylko 
jedno centrum), nie ma systemu, który wspomagałby kierowanie na terapię. A 
gdy o pomoc prosi się szkołę czy straż miejską (bo może pomóc szukać wagaro-
wiczów), to często problem jest bagatelizowany. Przykładowo, uzależnienie od 
narkotyków, czy alkoholu traktowane jest poważnie, od Internetu już nie. Tym-
czasem na terapii pojawiają się rodziny, które z powodów przemocy w domu 
mają założone Niebieskie Karty. A ta przemoc wiąże się właśnie z internetowym 
nałogiem. Bo nastoletnie dzieci, którym odbierze się komputer, stają się agre-
sywne, mają typowe objawy odstawienia. Potrafią terroryzować, a nawet uderzyć 
rodzica29. Łatwo jest powiedzieć, że to wina rodziców, że są nieudolni wycho-
wawczo, pomóc trudniej. Ale co w tym kierunku robi społeczeństwo, szkoła, 
państwo, Kościół, środowisko naukowe, jaki posiada plan czy program mający 
na celu skuteczną pomoc rodzinie w wychowaniu dzisiejszej młodzieży narażo-
nej na tak wiele współczesnych niebezpieczeństw? 

 
Streszczenie 
Niniejszy artykuł podejmuje niezwykle ważną i zaniedbaną aktualnie pro-

blematykę współczesnych zagrożeń społecznych jaką jest uzależnienie od Inter-
netu dotyczącą coraz młodszych użytkowników Sieci, zwłaszcza młodzież. Te-
matyka wydaje się być uzasadniona także ze względu na to, że obecnie sprawami 
uzależnienia od Internetu zajmuje się bardzo nieliczne grono specjalistów - tera-
peutów, którzy są w stanie pomóc osobom dotkniętym tego rodzaju uzależnie-
niem. Tymczasem ryzyko jego wystąpienia jest dość znaczące, co potwierdzają 
wyniki z przeprowadzonych badań przedstawione w niniejszym tekście. 

 
Abstract 
Internet addiction of youth (based on studies) 
This article takes an important and neglected current issues of contemporary 

social threats that Internet addiction is about getting younger Internet users, espe-

                                                 
28 M. Nowak. Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa 2008 s. 568. 
29 J. Suchecka. Po zabraniu komputera nastolatki mają objawy odstawienia. (źródło: 

http://wyborcza.pl/1,75478,15180127,Po_zabraniu_komputera_nastolatki_maja_objawy_
odstawienia_.html, dostęp 02.04.2014 r.). 
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cially young people. The subject appears to be justified also because of the fact 
that current affairs Internet addiction is a very rare group of professionals - thera-
pists who are able to assist those affected by this kind of addiction. Meanwhile, 
the risk of its occurrence is quite significant, as confirmed by the results of the 
study presented herein. 
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Fakty i mity uzależnienia od hazardu 

 
Wstęp 
W XXI wieku funkcjonuje wiele opinii, dotyczących różnych zjawisk i grup 

społecznych, które nie zawsze są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Two-
rzone są na podstawie jednostkowych zdarzeń następnie zostają uogólnione i 
przypisane do ogółu danego zjawiska czy też danej grupy, do której się odnoszą. 
Faktem jest zbiór obiektywnych twierdzeń, które są sprawdzalne i potwierdzone, 
mogą dotyczyć wówczas ogółu danego zjawiska1. Mitem jest fałszywe mniema-
nie o kimś lub o czymś uznawane bez dowodu, funkcjonują one w danej grupie 
społecznej oraz są utożsamiane jako prawdziwe i obiektywne stwierdzenia2.  

Celem niniejszego artykułu jest określenie, jakie mity funkcjonują odnośnie 
zjawiska uzależnienia od hazardu i dokonanie konfrontacji ich ze stanem rze-
czywistym. Analiza została dokona na podstawie badań, które były przeprowa-
dzone za pomocą obserwacji uczestniczącej oraz wywiadów z osobami uzależ-
nionymi od hazardu, w latach 01.10.2009-30.06.2011. 

 
1. Przyczyny powstawania mitów związanych z hazardem 
Wokół zjawiska hazardu powstało wiele mitów, które funkcjonują i są trak-

towane jako oczywiste fakty. Takiego stanu rzeczy można by się było doszuki-
wać w małej ilości przeprowadzonych badań dotyczących tego zjawiska, jak 
również małej ilości publikacji dostępnych w Polsce. Przeprowadzone dotych-
czas badania na gruncie polskim dotyczące zagadnienia uzależnienia od hazardu 
są zdecydowanie zbyt mało wnikliwe oraz nie uwzględniają wszystkich aspek-
tów tego zjawiska3, dane dotyczą Norwegii, Francji, Kanady, Hiszpanii, Austra-
lii, Chin oraz Stanów Zjednoczonych4. Dopiero dogłębna znajomość i analiza 
zjawiska może ukazać błędne stwierdzenia, które funkcjonują odnośnie hazardu, 
jak również potwierdzić teorie, które są zgodne ze stanem rzeczywistym. Pro-
blemu w dokonaniu takiej analizy dostarcza dobór odpowiedniej grupy badaw-
czej, która byłaby reprezentatywna a zgromadzone dane stanowiłyby wiarygodne 
informacje.  

Uzależnienie od hazardu w literaturze jest określane obecnie jako nowe 
uzależnienie, jednak początki hazardu można znaleźć już w starożytnych 
                                                 

1 http://sjp.pwn.pl/slownik/2458324/fakt_naukowy [25.02.2014]. 
2 http://sjp.pwn.pl/szukaj/mit [25.02.2014] . 
3 A. Blaszczynski, Współpraca między dostawcami gier hazardowych, instytucjami 

rządowymi i placówkami badawczymi, [w:] B. Woronowicz (red.), Hazard historia, za-
grożenie i drogi wyjścia, Poznań 2012, Media Rodzina, s.239-241. 

4 I. Niewiadomska, M. Brzezińska, B. Lelonek, Hazard, Lublin 2005, KUL, s. 61-76. 
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cywilizacjach. Pierwsze kości zostały znalezione na terenie Mezopotamii. W 
Chinach już około 2300 lat p.n.e. grano o niewolników i wartościowe rzeczy. W 
Tebach podobne rozrywki miały miejsce około 1500 lat p.n.e. Dowody na gry 
hazardowe odnajdywane są również w inskrypcjach na piramidzie Cheopsa. 
Bardzo interesujący przykład stanowią Rzymscy żołnierze, którzy grali o szaty 
konającego na krzyżu Chrystusa. Znane i bardzo popularne do dziś oczko i poker 
zostały wymyślone w Chinach. Karty z wzorami dywanów dotarły w XIII wieku 
do Włoch i Hiszpanii. Tam pojawiły się figury: król, dama, walet. Z kolei 
Francuzi twierdzą, że to oni wynaleźli tak oznaczone karty i podają nawet 
konkretną datę – rok 1387. Pierwsza drukowana talia kart z nowym wzorem 
(wcześniej rysowano i zdobiono je ręcznie) miała opuścić warsztat Gutenberga w 
1440 roku5. 

W Polsce historia gier hazardowych sięga prawdopodobnie czasów 
piastowskich, wówczas rzucano kości a w tą grę grywał książę Kazimierz II 
Sprawiedliwy. Polska szlachta w XV wieku do swoich rozrywek włączała gry w 
kary oraz szachy. Problem związany z nadmierny zaangażowaniem w grę już 
wówczas był zauważanym pisał o tym w XVI w. biskup Maciejewski oraz Jan 
Kochanowski, w czasach potopu szwedzkiego na to uwagę zwracał Krzysztof 
Opaliński. Związani z hazardem byli sławni ludzie tacy jak: Kartezjusz, Casanova, 
Fiodor Dostojewski, Henryk Wieniawski, Tadeusz Boy- Żeleński oraz Ludwik 
Solski6. Historia hazardu wskazuje, że gry towarzyszyły człowiekowi od zarania 
dziejów, współcześnie zaczynamy dostrzegać konsekwencje jakie niesie za sobą 
nadmierna aktywność związana z grami. Hazard nie jest nowym zjawiskiem, jednak 
dostępność oraz skala zjawiska wpływa na powstawanie nowych problemów, które 
są wywoływane przez to uzależnienie. Problemy związane z nadmierną aktywnością 
związaną z grami dotyczą już nie tylko jednostki, która jest uzależniona ale całej 
rodziny oraz osób bliskich. Może wystąpić zjawisko współuzależnienia, jak również 
osoby z najbliższego otoczenia mogą mieć również trudności w poprawnym 
funkcjonowaniu w społeczeństwie ze względu na obniżone poczucie zaufania w 
stosunku do innych ludzi.  

 
2. Fakty i mity uzależnienia od hazardu  
W wielu kręgach funkcjonuje stwierdzenie, że hazardzista jest to osoba, któ-

ra grywa codziennie w kasynie, jednak hazardzistą jest osoba, która jest uzależ-
niona od hazardu, patologicznie optymistyczna w przewidywaniu wygranej, nie 
wyciąga żadnych nauk z przegranej. Nie potrafi zaprzestać gry, gdy wygrywa. 
Niezależnie od tego, jaka jest jego początkowa decyzja, ryzykuje więcej aniżeli 
może sobie na to pozwolić. Hazardzista szuka i cieszy się dreszczykiem, który 

                                                 
5 K. Pierzchała, Cz. Cekiera, Człowiek a patologie społeczne, Toruń 2009, Adam 

Marszałek, s. 164-165. 
6 B. T. Woronowicz, Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowienia, Warsza-

wa 2009, Parpamedia, s.463-465.  
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nie może być logicznie wytłumaczony, jako że jest spleciony ze sobą cierpieniem 
i przyjemnością7. Przytoczona definicja jasno określa, że nie chodzi o miejsce 
gry, ale o stosunek jaki gracz nawiązuje w stosunku do podejmowanej aktywno-
ści związanej z grami. Gry w tym przypadku powinny być rozpatrywane w bar-
dzo szerokiej perspektywie bo nie tylko gry kasynowe, stanowią element zainte-
resowań osób, które są uzależnione od hazardu. Gry powinny być rozumiane 
tutaj jako wszelkie czynność, w których występują określone zasady, elementem 
kulminacyjnym jest wygnana lub przegrana a gracz w trakcie tej czynności od-
czuwa napięcie związane z jej przebiegiem. Do najpopularniejszych form gier 
hazardowych należą automaty do gry, bingo, ruletka, poker, black jack, gra w 
kości, wyścigi konne, psów, zakłady bukmacherskie. Do aktywności hazardo-
wych zalicza się również inwestowanie na giełdzie, totolotek, konkursy audiote-
le. Nie można zapomnieć, że gry hazardowe dostępne są coraz łatwiej w Interne-
cie8. W trakcie trwania gry nie musi uczestniczyć druga osoba, w wielu przypad-
kach inny gracz będzie stanowił element, który rozprasza, denerwuje lub stanowi 
konkurencje.  

Częstotliwość podejmowanej aktywności związanej z grami również wyma-
ga określenia. Nie trzeba grać codziennie żeby się uzależnić jednak osoba, która 
jest uzależniona zwiększa poświęcany czas na tego rodzaju aktywność. Gracz 
skutki uzależnienia może odczuwać dopiero jak zaczną pojawiać się kłopoty 
finansowe czy rodzinne, jak również takie dotyczące możliwości zaprzestania 
gry9. Kolejną dość istotną kwestią, która wymaga konkretnego określenia jest 
kwestia finansowa. Dla osoby uzależnionej od hazardu bardzo ważne są pienią-
dze, jednak nie stanowią celu gry potwierdzają to następujące słowa:  

Nigdy w życiu swoim nie grałem dla pieniędzy, choć nieraz takie motywacje 
przychodziły mi do głowy, że jak wygram to wszystkich uszczęśliwię. Wszystkich 
uratuję i tak dalej. Nie grałem nigdy dla pieniędzy, bo cel mojej gry był zupełnie 
inny. Cel mojej gry było zatracić się w grze, uciec od rzeczywistości, żeby nie 
bolała rzeczywistość10. 

Hazardzista nie gra dla pieniędzy, jednak aby kontynuować grę są one mu 
niezbędne. Celem gry jest cały proces, który towarzyszy tej aktywności. Polega 
on na budowaniu napięcia następnie przez wyniki gry następuje rozładowanie 
tego napięcia. W trakcie całej najczęściej wielogodzinnej gry ten proces jest wie-
lokrotnie powtarzany. To właśnie on stanowi priorytet w podejmowaniu aktyw-
ności związanej z grami11.  

                                                 
7 A. Podgórecki, Patologia życia społecznego, Warszawa 1969, PWN, s. 167 za E. Bergler, 

The Psychology of Gambling, [w:] R. Herman, Gambling, New York 1967, s. 118.  
8 N. Ogińska-Bulik, Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistości?, Warszawa 

2010, Dyfin, s. 159. 
9 A. Derwich-Nowak, Patologiczny hazard , Warszawa 2010, Engram, s121. 
10 Pan Piotr lat 50 uzależniony od hazardu przez 15 lat. 
11 Na podstawie badań przeprowadzone za pomocą obserwacji uczestniczącej oraz 

wywiadów z osobami uzależnionymi od hazardu, w latach 01.10.2009-30.06.2011. 
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Ważna jest również chęć pomocy dla najbliższych osób, pieniądze wówczas 
nie stanowią wartości samej w sobie, ale dzięki nim gracz sądzi, że będzie w 
stanie pomóc, jak również, że będzie w stanie spełnić marzenia swoje oraz naj-
bliższych. 

Na jednaj ze stron internetowych kasyn możemy znaleźć kilka wskazówek 
dla osób, które podejmują aktywność związaną z grami, jedna z nich dotyczy 
zarządzania budżetem domowym. Ta wskazówka sugeruje aby gracz przewidział 
kwotę w budżecie domowy na wydatki w kasynie czy salonie gier oraz jej nie 
przekraczał. Jeżeli w ten sposób będzie postępował wówczas będzie to zdrowe 
podejście, które uchroni go przed uzależnieniem od hazardu12. Zakładanie kwoty 
w budżecie domowym, która zostanie przeznaczona na hazard może świadczyć o 
pierwszej fazie uzależnienia. Gracz wydając w ten sposób pieniądze prawdopo-
dobnie będzie czuł się usprawiedliwiony a mechanizm uzależnienia będzie po-
wodował zwiększanie przewidywanych kwot w budżecie domowy na hazard. 
Potwierdzają to następujące słowa:  

Przymus gry był tak duży, że ja kiedyś zrobiłem taką próbę pojechałem 60 ki-
lometrów od domu pograć. Bo w okolicach gdzie mieszkałem zwykle nie grywa-
łem. Gdy pojechałem po grać tam gdzieś. Właściwie nie pojechałem pograć tylko 
pojechałem. Wziąłem ze sobą kilkaset złotych pojechałem popatrzeć na baranów, 
który się topią. Tak to sobie w głowie ułożyłem, że to nie ja tylko są osoby gorsze 
ode mnie. Pojechałem tam popatrzyłem na te wszystkie osoby, które tam grały. 
Pomyślałem sobie, że są słabi, i że nie potrafią sobie zatrzymać tego ciągu do 
gry. Na spokojnie wróciłem do domu te 60 kilometrów i po godzinie wsiadłem w 
samochód ponownie pojechałem grać. W to samo miejsce13. 

Przytoczone słowa świadczą, o tym że pomimo postawionej granicy oraz 
określonego budżetu mechanizm uzależnienia był silniejszy od woli jednostki. 
Hazardzista nie jest w stanie zarządzać racjonalnie finansami, przeznacza coraz 
większe środki na kontynuację gry. Wydawane kwoty przestają mieć znaczenie. 
Mitem jest, że aby się nie uzależnić wystarczy nie przekraczać przewidzianej 
kwoty. Uzależniona osoba będzie dostosowywać kwoty, jak również będzie 
usprawiedliwiać podejmowane działania związane z grami. Takie myślenie po-
woduje planowanie działań związanych z grami oraz organizacją środków na jej 
kontynuacje. Hazardzista będzie sądził, że gra mu nie zagraża, jak również nie 
doprowadzi go do uzależnienia.  

Obrazują to najtrafniej następujące słowa: 
Musiałem zarabiać bardzo dużo. Otwierałem różne ciekawe, intratne intere-

sy, miałem różne wspaniałe pomysły na zrobienie interesu i zarabiałem pienią-
dze. Tylko, że wszystko kończyło się jednym. Tym, że wszystko przegram. Tym, że 

                                                 
12 http://www.automaty24h.pl/uzaleznienie-od-hazardu-mity-fakty/ [27.03.2014] 
13 Pan Piotr lat 50 uzależniony od hazardu przez 15 lat. 
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moje życie się jakby zamknie w temacie gry i nic więcej. Tym, że inaczej nie po-
trafiłem po prostu14. 

Przytoczone słowa świadczą o tym że osoba uzależniona od hazardu nie jest 
w stanie zarządzać budżetem. Pieniądze dla gracza wówczas nie stanowią warto-
ści są jedynie środkiem, który umożliwia kontynuację gry. Uzależniona osoba 
osiągając wygraną sądzi, że kolejna wygrana będzie wyższa, takie myślenie nie 
pozwala na zaprzestaniu gry w momencie osiągnięcia wygranej. 

Pierwsza faza uzależnienia od hazardu stanowi początek zainteresowania 
grami, wówczas ten rodzaj aktywności nie zagraża, stanowi jedynie element roz-
rywki. Mitem jest takie postrzeganie kwestii związanej z grami. Już samo okre-
ślenie pierwsza faza uzależnienia świadczy o tym, że jest to już uzależnienie 
tylko w początkowej fazie. Gracz wówczas jeszcze nie podporządkowuje całego 
życia grze, jednak coraz większe zainteresowanie wywołuje w nim ten rodzaj 
aktywności. Na początku miło spędza czas, granie powoduje szybkie rozładowa-
nie napięcia oraz daję możliwość uzyskania profitów finansowych. Pierwsze 
wygrane pieniądze motywują do ponownego podejmowania tego rodzaju aktyw-
ności, jak również przeznaczania coraz większych środków na uzyskanie wyż-
szych wygranych, które najczęściej będą i tak zbyt małe żeby mogły stać się tą 
wymarzoną wygraną. 

 
3. Fakty i mity, które funkcjonuj ą wśród hazardzistów 
Wśród graczy funkcjonują mity związane z grami, stanowią pewien rodzaj przesą-

dów oraz nadziei jaka towarzyszy w pogoni za najwyższą wygraną. Psychologia po-
znawcza określa oraz tłumaczy te procesy myślowe. Wówczas hazard jest postrzegany 
w kontekście badań nad przetwarzanymi przez człowieka informacjami i podejmowa-
nymi przez niego decyzjami w określonych warunkach (głównie ryzyka i niepewno-
ści). Sprzyjające zaangażowaniu w grę można wyszczególnić następujące procesy:  

• Dostępność - pojawiające się informacje na temat ilości osób wygrywających, 
mają spowodować złudzenie o możliwym osiągnięciu wysokiej wygranej. Jeżeli in-
nym się to udaje, to nie jest to takie trudne15. Mitem jest sądzenie, że jeżeli inni wy-
grywają to dana jednostka też wygra przewaga kasyna nad graczem wynosi w grze w 
ruletkę od 2,7 % do aż 5,26%16.  

• Reprezentatywność – polega na ocenie możliwości wystąpienia określo-
nych zdarzeń na podstawie podobieństwa jego cech do dobrze znanych i widocz-
nych cech zbioru zdarzeń. Szansa na to, że wypadnie ciąg kolejnych licz jest 
bardzo mała i dlatego np. w totolotku nie skreślamy po kolei 6 liczb, może doty-
czyć to również obstawiania liczb lub ustawień w grze na automatach czy w ja-
kiejkolwiek innej grze, które są mało prawdopodobne aby wygrywały. 

                                                 
14 Pan Piotr lat 50 uzależniony od hazardu przez 15 lat. 
15 I. Niewiadomska, M. Brzezińska, B. Lelonek, Hazard, Op. cit., s. 99. 
16 K. Pawłowicz, Kasyna zawsze wygrywają? Spowiedź krupiera… Czyli jak ograć 

kasyno!, Gliwice 2008, Złote myśli, s. 14. 



250 
 

• Pozorne korelacje – polega na pozornym złudzeniu, iż pewne sytuacje ma-
ją wpływ na kolejne. U hazardzistów przejawia się to graniem przy szczęśliwym 
stole, obstawianiem określonych liczb, jak również ubieraniu określonych ubrań, 
które przynoszą szczęście. Dotyczy to również powielania wykonanych konkret-
nych czynności w określonej chronologii (na przykład: zapalenia papierosa, ku-
pienia określonego napoju czy jakiejkolwiek inne czynności przed rozpoczęciem 
gry lub w jej trakcie), które gracz sądzi, że wpłynęły na osiągnięcie wygranej w 
przeszłości. 

• Iluzja kontroli – jest to działanie ludzkie, które różni się poziomem poczucia 
kontroli od pełnej do znikomej. Często pojawia się wrażenie złudnej kontroli spowo-
dowane różnicą pomiędzy subiektywną a obiektywną oceną danej sytuacji. U hazar-
dzistów pojawia się złudzenie kontroli wydarzeń zależnych od umiejętności i systemu. 
Wiedza oraz doświadczenie w zakresie gier może wpłynąć na osiągnięcie jak najwyż-
szej wygranej (jednak zdobywane doświadczenie wiąże się z wydłużaniem poświęca-
nego czasu na grę co w konsekwencji skutkuje pogłębianiem się uzależnienia). 

• Myślenie magiczne – jest to myślenie, które powoduje określone zacho-
wania. Gracz wierzy w obrzędy pierwotnych społeczeństw, odpowiednie trakto-
wanie określonych przedmiotów. Wszystkie te działania mają wpłynąć na wyniki 
w grze. Przegrana jest spowodowana negatywnym wpływem innych graczy lub 
brakiem talizmanu, który przynosi szczęście a nie losowością gry wpływa na jej 
wynik.  

• Zaprzeczenie przypadkowi – większość graczy nie dopuszcza do świado-
mości informacji o losowości i przypadkowości w grze. Sądzą oni, że gra jest 
ustawiona (np. wyścigi konne). Dzięki temu zaprzeczeniu wyniki gry zależeć 
mają jedynie od umiejętności i strategii gracza. Uczestnictwo w grze ma wpłynąć 
na potwierdzenie braku istotnej roli przypadku. Według graczy nic nie dzieje się 
bez przyczyny, przegrana lub wygnana jest spowodowana przez określone czyn-
niki zewnętrzne nie związane z losowością gry.  

• Spostrzeganie losowości – to złudne myślenie o losowości, przypadku. Gracze 
poprzez losowość (w ruletce czarne, czerwone) ma większe oczekiwania względem 
wypadania określonego elementu (np. koloru) lub doszukuje się jakichś prawidłowo-
ści. Hazardzista sądzi, że jeżeli 10 razy wypadły kolor czerwony za 11 razem na pewno 
musi wypaść kolor czarny.  

• Wiara w szczęście – hazardziści twierdzą, że na grę składają się nie tylko umie-
jętności i losowość, ale również szczęście, które jest równie istotnym czynnikiem. 
Uważają, że szczęście to niewytłumaczalna i niezależna od woli człowieka siła, którą 
można rozpoznać, ale nie da się jej na własne życzenie przyciągnąć. Jednak posiadając 
nieuchwytne szczęście mogą uzyskać wygraną w grze.  

• Nadzieja na wygraną – każda długoterminowo gra kończy się przegraną. Kasyno 
zawsze ma przewagę, która w zależności od gry i umiejętności krupierów pracujących w 
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kasynie wynosi od 0,5% do aż około 25%. Mimo świadomości o tej przewadze gracz ma 
nadzieje na wygraną17. 

Przytoczone procesy myślowe jakie występują u hazardzisty mają na celu 
usprawiedliwić gracza odnośnie podejmowanej aktywności związanej z grami, jak 
również przejąć odpowiedzialność za wynik gry. Hazardzista marzy o największej 
swojej wygranej jednak wszystkie dotychczasowe stają się zbyt małe żeby być tą 
wymarzoną największą a przegrana daje możliwość kontynuacji gry oraz walki o 
coraz wyższą wygraną. Każdy z tych procesów jest wykorzystywany w wielu przy-
padkach bez świadomości o korzystaniu z tego rodzaju wytłumaczeń własnego po-
stepowania. Hazardzista poszukuje podświadomie wytłumaczenia dla swojego po-
stepowania, dzięki temu nie odczuwa presji związanej z odpowiedzialnością za swo-
je czynny, a na każde swoje zachowania znajduje wytłumaczenie, które zdejmuje z 
jego barków konsekwencje związane z kontynuacją gry, jak również odsuwa w cza-
sie przyznanie się do uzależnienia od hazardu18.  

 
4. Konsekwencje gry- fakty i mity  
Skutki uzależnienia od hazardu niosą za sobą wiele szkód. Na tej płaszczyźnie 

funkcjonuje również wiele mitów, które nie znajdują odzwierciedlenia ze stanem 
rzeczywistym odnośnie zjawiska hazardu i uzależnienia od niego. Problemu dostar-
czają określenie dolegliwości jakie odczuwa hazardzista kiedy zaprzestaje grać, do-
tyczy to głównie sfery somatycznej. Uzależnienie behawioralne polega na przymusie 
wykonywania określonej czynności, nie dostarcza się wówczas organizmowi żadnej 
substancji od której jednostka mogłaby się uzależnić. Jednak podczas wykonywania 
czynności organizm sam wytwarza substancje, która powoduje uzależnienie. Dzieje 
się tak za sprawą jednego z hormonów oraz zmiany akcji serca. Kortyzol jest to hor-
mon, który podnosi poziom ważnych substancji neuroprzekaźnikowych takich jak 
dopamina. Gracze mówią, że podczas gry przechodzi ich lekki dreszczyk wówczas w 
organizmie uwalnia się znaczna ilość neuroprzekaźników – serotoniny i dopaminy. 
To właśnie dzięki ich zwiększonemu wydzielaniu ludzie zaczynają spożywać sub-
stancje psychoaktywne. Gracze zaś odczuwają podobną euforię, bo ich organizm 
wytwarza substancję zastępczą19. Wytwarzane substancje przez organizm powodują 
odczuwanie somatycznych dolegliwości w sytuacji zaprzestania gry. Potwierdzają to 
następujące słowa: 

Było strasznie, było ciężko. Na terapii miałem straszliwe objawy odstawie-
nia. Czyli o tym, że przestałem grać. O tym informował mnie, oprócz moich emo-
cji, oprócz napięcia, jakie było we mnie, moje ciało również. Pociłem się, miałem 
spięte mięśnie barków, miałem pulsujący ból w klatce piersiowej, miałem zaci-
śnięte mięśnie szczęk w ten sposób jak u boksera, nie mogłem mówić, pociłem się 

                                                 
17 I. Niewiadomska, M. Brzezińska, B. Lelonek, Hazard, Op. cit., s. 99-108. 
18 Na podstawie badań przeprowadzone za pomocą obserwacji uczestniczącej oraz 

wywiadów z osobami uzależnionymi od hazardu, w latach 01.10.2009-30.06.2011. 
19 http://www.hazardzisci.org/publikacje/70-zlota-klatka [30.03.14] 
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strasznie, jakbym miał odstawienie chemicznego narkotyku. Tak wyglądałem jak 
alkoholik, który przestaje pić. Powinno mnie się chyba wtedy odtruć, choć nie 
zrobiono tego. Przecież nie byłem osoba uzależnioną od chemii, więc nie zrobio-
no tego20. 

Przytoczone słowa wskazują, że w sytuacji zaprzestania gry hazardzista odczu-
wa dolegliwości w sferze somatycznej. Odczuwa spięte mięśnie, zwiększoną potli-
wość są to również różnorodne choroby takie jak: owrzodzenie żołądka, choroba 
wieńcowa, zaburzenia fizjologiczno-gastryczne, zaburzenia rytmu pracy serca, zabu-
rzenia układu oddechowego, zmiany skórne, problemy zdrowotne wynikające z za-
niedbań21. Odczuwanie takich dolegliwości przez hazardzistę wymagałoby w pierw-
szej fazie leczenie dokonania detoksykacji organizmu lub regulacji poziomu hormo-
nów aby były w normie. 

W sferze psychicznej dochodzi do zaburzeń emocjonalnych, niskiej samo-
oceny, oderwania od świata realnego, nieufności, poczucia winy, stanów depre-
syjnych, podejrzliwości, prób samobójczych, podwójnego uzależnienia (krzyżo-
we), destrukcyjnych strategii radzenia sobie ze stresem, podejrzliwości i nieufno-
ści, zaburzeń osobowości, odczuwania samotności22. 

Następstwa w sferze społecznej to straty materialne w wymiarze społeczny i in-
dywidualnym, problemy zawodowe, problemy rodzinne, nagminne naruszanie norm 
społecznych, zaburzone relacje interpersonalne, osamotnienie23. Zauważalnymi 
skutkami uzależnienia są długi, problemy z prawem, rozpad rodziny, utrata pracy, 
wzrost agresji oraz uzależnienia krzyżowe.  

 
Podsumowanie i wnioski 
Faktem jest, że uzależnienie od hazardu w sposób destrukcyjny wpływa na 

jednostkę, jak również na całe jej otoczenie. Tworzenie limitów finansowych 
oraz czasowych dla osoby, która jest uzależniona od hazardu nie uchroni hazar-
dzisty przez pogłębieniem postępującego procesu choroby może jedynie wpłynąć 
na wydłużenie czasu fazy pierwszej. Uzależnienie od hazardu przez osoby uza-
leżnione jest traktowane jako postępująca choroba, którą można zatrzymać i pod-
leczyć jednak nie da się z niej całkowicie wyleczyć. Według Kazimierza Pierz-
chały i Czesława Cekiery uzależnienie od hazardu jest chorobą, postępującą, 
chroniczną, niewyleczalną, którą bardzo ciężko leczyć, jednak można ją zatrzy-
mać oraz podleczyć24.  

Faktem jest również, że jednostka tworzy różne procesy myślowe, które mają 
na celu usprawiedliwienie podjętych działań związanych z nadmierny graniem. 
Dotyczą one zarówno całego procesu gry, jak również przyznania się do uzależ-
nienia. Jedynie terapia oraz regularna praca nad sobą może pomóc hazardziście w 
                                                 

20 Pan Piotr lat 50 uzależniony od hazardu przez 15 lat. 
21 K. Pierzchała, Cz. Cekiera, Człowiek a patologie społeczne, Op. cit., s. 172-173 
22 Ibidem, s. 172- 173 
23 Ibidem, s. 172-173 
24 K. Pierzchała, Cz. Cekiera, Człowiek a patologie społeczne, op. cit., s. 159. 
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zaprzestaniu gry. Następujące słowa obrazują wysiłek jaki hazardzista musi wy-
konać w walce o zaprzestanie grania: 

Dzisiaj też wiem, że ludzie chorują na różne choroby. Moja choroba jest taka 
a nie inna, godzę się z tym i uczę się z tym żyć, uczę się, uczę się iść z tym w pa-
rze. Nie chcę, dzisiaj nie chcę z tym walczyć i z dnia na dzień udaje mi się to, 
udaje mi się to życie z tą chorobą. [zastanowienie] Codziennie też proszę Boga o 
kolejne 24 godziny nie grania i tak z dnia na dzień mi ten czas mija25. 

Przytoczone słowa świadczą o tym, że wychodzenie z uzależnienia od hazar-
du to proces, który będzie trwał aż do końca życia. Jednak każdy dzień niegrają-
cego hazardzisty jest pełen spokoju oraz szczęścia, jak również wymaga wielu 
poświęceń i nakładu ciężkiej pracy w walce o zdrowie. Mitem jest patrzenie na 
hazard jedynie przez pryzmat rozrywki, trzeba dostrzegać zagrożenia związane z 
tą relaksującą zabawą. Osoby, które przeszły trudną drogę uzależnienia i jeszcze 
trudniejszy proces terapii dostrzegają zagrożenia i konsekwencje związane z 
różnego rodzaju grami.  

 
Streszczenie 
Praca ma na celu określenie jakie mity funkcjonują odnośnie zjawiska uzależnie-

nia od hazardu i dokonanie konfrontacji ich ze stanem rzeczywistym. Omówione zo-
staną zagadnienia związane z mitami, jakie funkcjonują w teoretycznym ujęciu zagad-
nienia hazardu, które zostaną skonfrontowane z faktycznymi danymi, które zostały 
uzyskane na podstawie wywiadów pogłębionych oraz obserwacji uczestniczącej. 
Przedstawione zostaną również mity jakie funkcjonują wśród graczy odnośnie gier. 
Dotyczą one zwiększenia szansy wygranej oraz działań, które usprawiedliwiają po-
dejmowane działania związane z aktywnością gier hazardowych.  

 
Summary 
The current paper addresses the myths concerning the phenomenon of gam-

bling addiction. It also aims at confronting them with reality. Issues relating to 
the myths perpetrated in the theory of gambling shall be discussed and later con-
fronted with actual data gathered through participant observation and in- depth 
interview. The paper shall also explore the gambling myths which function 
among the players. These concern the possibilities of increasing the chance of 
winning as well as reasons justifying gambling – related actions.  
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Sekty zagrożeniem dla młodych ludzi 

 
Wprowadzenie 
Sekty wciąż pozyskują nowych ludzi. Istnieją nawet różne instytucje, którą 

są przychylne sektom i finansowo wspierają ich działalność. Z sektami spotkać 
można się praktycznie wszędzie: w szkole, sklepie, miejscu pracy, na ulicy, a 
nawet przy kościele1. Sekty wykorzystując różnorodne metody i techniki (psy-
chologiczne, parapsychologiczne, farmakologiczne) w każdej chwili mogą zwer-
bować do siebie konkretne osoby niezależnie od ich miejsca zamieszkania czy 
wykształcenia. Sekty dostosowują się do różnych sytuacji i osób, aby tylko uka-
zać się od jak najlepszej strony i uzyskać przez to jak największe korzyści dla 
samych siebie. Są nastawione na konsumpcję, nie dają człowiekowi nic w za-
mian, oprócz ciągłego brania. Prowadzą swoich członków do zubożenia mate-
rialnego, intelektualnego, moralnego (duchowego), stanowią zagrożenie zdrowia 
psychicznego i manipulują umysłem2. 

 
1. Definicja sekty 
Istnieje wiele literatury poświęconej sektom3, w każdej z nich zawarte jest 

wyjaśnienie tego terminu. Sekty w sposób dowolny przypisują sobie różne na-
zwy: kościół, zbór, stowarzyszenie, związek, ruch parareligijny, ruch kultowy, 
organizacja, szkoła, centrum czy religia4. 

Pierwotnie pojęcia „sekta” używano na określenie odszczepieńczych grup 
wyznaniowych5. Za podstawę semantyczną tego określenia uważa się termin 
sequor (łac. iść, podążać za kimś)6 lub secare (łac. oddzielić, obcinać)7. Najczę-
ściej sekta kojarzy się z „praniem mózgu” i „kontrolą umysłu”, chociaż członko-
wie sekt często podkreślają, że przynależność do grupy jest kwestią ich osobiste-
go i wolnego wyboru. Sekta chcąc uzyskać nad członkami kontrolę czasu wypeł-

                                                 
1 M. Gajewski, Sekty i nowe ruchy religijne, Kraków 2009, s. 70-71.  
2 H. el Mountacir, Dzieci w sektach, Kraków 2001, s. 17.  
3 Sekty - zagrożenie wolności człowieka. Materiały z sympozjum 24 luty 2000 Elbląg 

- 25 luty 2000 Olsztyn, Olsztyn - Elbląg 2000; N. Luca, Sekty, Warszawa 2005; Sekty 
jako wyzwanie społeczne i religijne, red. W. Nowak, S. Ropiak, Olsztyn 2005, Z. Pawło-
wicz, Kościół i sekty w Polsce, Gdańsk 1996; ABC o sektach, red. M. Gajewski, Tychy 
2004; W. Dzieża, A. Posacki, S. Pyszka, Katolik wobec sekt, Kraków 1998; Sekty czy 
nowe ruchy religijne - wybrane zagadnienia, red. Z. Stachowski, Tyczyn 2005.  

4 A. Zwoliński, Anatomia sekty, Kraków 1996, s. 7. 
5 Z. Pawłowicz, Kościół i sekty w Polsce, Gdańsk 1996, s. 121. 
6 Sekta - droga, którą się podąża, sposób postępowania. 
7 Sekta - grupa, wspólnota, która oddzieliła się od większej, centralnej wspólnoty. 
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nia poprzez forsowne zajęcia każdy moment ich codziennego dnia, nie pozosta-
wia wiele czasu na prywatność i refleksję.  

W ujęciu socjologicznym sektę definiuje się obecnie jako „grupę społeczną 
izolującą się od reszty społeczeństwa, mającą własną hierarchię wartości i zespół 
norm zachowania się, z silnie akcentowaną rolą przywódcy” bądź „małą grupę, 
w której realizuje się dążenie do wytworzenia osobistych, bezpośrednich więzi 
między członkami, a której stosunek do świata, państwa czy społeczeństwa pozo-
staje obojętny lub niechętny”8.  

W ujęcie religioznawczym sekta to grupa czy ruch religijny, wyodrębniony z 
jakiejś religii lub związek wyznaniowy, który oderwał się od któregoś z kościo-
łów czy wspólnot religijnych i przyjął własne zasady doktrynalne, kultyczne oraz 
struktury organizacyjne9. 

W przepisach prawa polskiego określenie „sekta” nie jest używane. Sekta to 
grupa religijna lub pseudoreligijna izolująca się od reszty społeczeństwa, posiadająca 
silnie rozwiniętą strukturę władzy, która charakteryzuje się znaczną rozbieżnością 
celów deklarowanych i realizowanych oraz ukrywaniem norm w sposób istotny 
regulujących życie członków. Inaczej mówiąc sekta to grupa, która narusza podsta-
wowe zasady życia społecznego, a jej wpływ na jednostkę, rodzinę lub społeczeń-
stwo ma charakter destrukcyjny. Sekty (zwane nowymi ruchami religijnymi) nie 
mają w obowiązującym systemie prawnym odrębnie uregulowanej sytuacji prawnej. 
Działalność sekt w Polsce należy rozpatrywać w kontekście demokratycznych zasad 
ustrojowych polegających m.in. na gwarancjach wolności sumienia i wyznania (art. 
1310 i art. 5311 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.)12. 

                                                 
8 P. Nowakowski, Sekty. Co każdy powinien wiedzieć, Tychy 1999, s. 10. 
9 P. Królak, Definicje słowa sekta, [w:] 

http://www.psychomanipulacja.pl/podstawy/czym-sa-sekty.htm (dostęp: 01.04.2014).  
10 „Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się 

w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i 
komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza niena-
wiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpły-
wu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.” 

11 „1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. 2. Wolność religii obejmuje 
wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uze-
wnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez 
uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność 
religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi 
wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują. 3. Ro-
dzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego 
zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 4. Religia 
kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przed-
miotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii 
innych osób. 5. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze usta-
wy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicz-
nego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób. 6. Nikt nie może być zmuszany do 
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Zadaniem państwa (organów administracji rządowej i samorządowej), które 
zachowuje bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych 
i filozoficznych jest zapewnienie wszystkim podmiotom przestrzeni do swobod-
nego działania (art. 25 ust. 2 Konstytucji)13. Bezstronność oznacza postawę zo-
biektywizowaną, wolną od uprzedzeń, jednak państwowe gwarancje ochrony 
praw wolnościowych nie obejmują działań i sytuacji wskazujących na kolizje z 
prawem, w tym naruszenie praw i wolności innych osób. Typowe dla sekt kon-
flikty z prawem w szczególności dotyczą dziedziny ochrony zdrowia fizycznego 
i psychicznego oraz praw rodzicielskich14. W obowiązującym porządku prawnym 
istnieje szereg przepisów dających pewne możliwości penalizacji czynów zabro-
nionych i dochodzenia swych praw przez osoby poszkodowane15. Trzeba pamię-
tać o tym, że prawna ocena sytuacji pod kątem naruszenia czyjegoś prawa przez 
sektę należy do sądów16.  

 
2. Werbowanie młodych ludzi 
Sekty interesują się ludźmi młodymi, zwłaszcza wrażliwymi, niepokornymi, 

zbuntowanymi, pochodzącymi z rodzin bogatych, ale zaniedbanych emocjonal-
nie. Sekty wabią młodzież osamotnioną i zakompleksioną, która zbliża się do 
osiągnięcia pełnoletniości. Liderzy sekt wmawiają młodym ludziom, że zagwa-

                                                                                                                         
uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych. 7. Nikt nie może być obowią-
zany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religij-
nych lub wyznania”. 

12 A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011, s. 5. 
13 A. Czohara, Prawne aspekty stosunku państwa do tzw. sekt, „Przegląd Prawa Wy-

znaniowego” 1 (2009), s. 75-80. 
14 Z Raportu o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce z 

2000 r.: Znane są przypadki zabójstw, samobójstw, uprowadzeń i innych przestępstw 
popełnianych w związku z działalnością sekt: w latach 1990-1992 przywódca Kościoła 
Zjednoczonych Chrześcijan dopuścił się szeregu przestępstw, takich jak fałszowanie 
dokumentów, oszustwa podatkowe i celne; został skazany na karę skazany na karę po-
zbawienia wolności pozbawienia; w 1995 roku w dawnym woj. radomskim miały miej-
sce dwa grupowe samobójstwa młodych ludzi: 20-latka, 18-latka i dwóch 16-latków, obaj 
nieletni samobójcy mieli twarze pomalowane na czarno i wyrysowane na czołach krzyże; 
w 1996 roku w Opolu dokonano zabójstwa 73-letniej kobiety, sprawczyni 15-letnia 
wnuczka związana była z subkulturą satanistów; w 1997 roku doszło do popełnienia 
dwóch samobójstw uczniów szkół średnich w Białej Podlaskiej, trzecie planowane samo-
bójstwo udaremniono; przyczyną śmierci były praktyki satanistyczne. Podlaska grupa 
satanistyczna liczyła kilkunastu członków, za nakłanianie do samobójstw i handel narko-
tykami skazano 23-letniego satanistę, a za profanację grobów jego 19-letniego kolegę – 
obu na dwa lat więzienia.  

15 Sekty mogą naruszać przepisy Kodeksu karnego dotyczące przestępstw przeciwko: życiu 
i zdrowiu; wolności; wolności sumienia i wyznania; wolności seksualnej i obyczajności; rodzi-
nie i opiece; czci i nietykalności cielesnej; porządkowi publicznemu czy mieniu. 

16 A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, dz. cyt, s. 5. 
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rantują im harmonię i prawdę17. Najpierw nawiązują kontakt z młodym człowie-
kiem, który nie uzyskał jeszcze osiemnastu lat, pozwalają mu mieszkać z rodzi-
cami, aby potem gdy osiągnie pełnoletniość zerwał kontakt z rodziną i przeniósł 
się do sekty18. Policja bowiem ingeruje tylko wtedy, gdy sekta uwiedzie osobę 
niepełnoletnią. 

Głoszona młodym ludziom w sposób prosty i obrazowy doktryna przedsta-
wia świat kontrastowo: poza sektą jest zły i wrogi, natomiast liderzy sekty zaw-
sze uosabiają mądrość i dobro. Grupa buduje między sobą a światem zewnętrz-
nym barierę lęku i wrogości. W większości sekt panuje klimat oparty na lęku 
przed opuszczeniem grupy. Najskuteczniejszym sposobem sprawowania kontroli 
nad uczuciami jest wywoływanie i podsycanie fobii. Przywódcy wprowadzają do 
podświadomości wyznawców negatywne wyobrażenia, sprawiając tym samym, 
że nie dopuszczają oni myśli o tym, iż mogliby być szczęśliwi i odnosić sukcesy 
w życiu, gdyby opuścili sektę. Nawet jeśli ktoś ma odwagę wyrwać się z sekty, 
może to być bardzo trudne. Sekta zamyka się w swojej ideologii krytykując i 
odrzucając społeczeństwo; przedstawia się jako substytut rodziny i przyjaciół, 
skłaniając wyznawcę, by ich pozostawił19.  

Wśród charakterystycznych cech sekt wymienia się: ostrą izolację świado-
mościową przejawiającą się w negacji celów, środków i norm akceptowanych w 
środowisku zewnętrznym wobec sekty; wykształcenie zespołu norm ujednolica-
jącego zachowania członków; rozbudowanie wewnętrznej hierarchii ról ze 
szczególną rolą charyzmatycznego przywódcy; przyjęcie przez sektę funkcji 
jedynej i bezkonkurencyjnej więzi społecznej swoich członków, nacechowanej 
przerostem lojalności i fanatyzmu20. 

 
3. Przyczyny wstępowania do sekt 
Głównym źródeł współczesnej popularności sekt jest kryzys cywilizacji. 

Błędne pojmowanie wolności w obszarze życia religijnego spowodowało po-
wstanie tzw. rynku dobrami duchowymi21. Człowiek uciekając przed pustką, 
poczuciem bezsensu życia poszukuje prawdy, która mogłaby nadać sens i war-
tość jego życiu. Osłabienie życia religijnego wykorzystują sekty, które oferują 
swoje wsparcie w walce z przeciwnościami losu.  

Jak zauważa M. Gajewski najważniejszą przyczyną wstępowania młodych 
ludzi do sekt jest to, że „Młodzież, nieświadoma stosowania nieetycznych metod 
i technik manipulacji, biernie ulega związkom parareligijnym i poddaje się z 
bezwzględnym posłuszeństwem ich przywódcom”22. Ponadto wzrasta kryzys 

                                                 
17 P. Nowakowski, Sekty. Co każdy powinien wiedzieć, dz. cyt., s. 2. 
18 P. Nowakowski, Sekty. Co każdy powinien wiedzieć, dz. cyt., s. 5.  
19 H. el Mountacir, Dzieci w sektach, dz. cyt., s. 90.  
20 P. Nowakowski, Sekty. Co każdy powinien wiedzieć, dz. cyt., s. 10; A. Zwoliński, 

Anatomia sekty, dz. cyt., s. 17 i 34.  
21 Tamże, s. 20-21. 
22 M. Gajewski, Sekty i nowe ruchy religijne, dz. cyt., s. 71.  
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rodziny, która dotychczas była ostoją tradycji i bezpieczeństwa. Wybór wyznania 
w rodzinie dokonywał się niejako automatycznie, rodzice kontynuowali tradycję 
religijne swoich rodziców, a później przekazywali je swoim dzieciom. Dziś wielu 
rodziców uważa, że dziecko jak dorośnie samo zdecyduje w kogo? (co?) będzie 
wierzyć. Młodzi ludzie czują się opuszczeni przez własnych rodziców, stąd po-
szukują nowych wspólnot i grup, gdzie byliby zrozumiali i chciani. „Rodziny 
nieustabilizowane, rozbite (poprzez rozwód, separację lub nieobecność fizyczną i 
duchową rodziców żyjących tylko pracą, pomnażaniem dóbr materialnych), jak 
również rodziny patologiczne (alkoholizm) mogą być środowiskiem, w który 
rodzi się doświadczeni wyobcowania. Ma to z pewnością wpływ na poszukiwa-
nie nowych wspólnot w których można zaspokoić swe elementarne potrzeby 
psychiczne i duchowe. Częstym brakiem w rodzinach jest brak dialogu między 
rodzicami i dziećmi, co często tłumaczy się «liberalnym wychowaniem». Sekty 
natomiast nie szczędzą czasu na wysłuchiwanie zwierzeń i na pomoc w rozwią-
zywaniu problemów swoich adeptów”23. 

Podatność osobista na zwerbowanie i uległość wobec wpływu grup kultowych 
zależy przede wszystkim od czynników natury rozwojowej, sytuacyjnej, rodzinnej i 
osobowościowej człowieka. Stosunkowo najwięcej trafia do sekt ludzi młodych, 
między osiemnastym a dwudziestym piątym rokiem życia, wolnych jeszcze od od-
powiedzialności za rodzinę i jej utrzymanie, przeżywających kryzys tożsamości. 
Częściej niż inni, ulegają wpływowi sekt ci, którzy przeżywają okresowo silny stres 
lub kryzys (np. z powodu zawodu miłosnego, śmierci kogoś bliskiego, choroby, 
trudności w pracy, domu czy szkole). Podatność osobistą zwiększają takie cechy 
osobowości, jak: wrażliwość na hipnozę, upodobanie do przeżywania odmiennych 
stanów świadomości, duża tolerancja wobec niejasnych sytuacji, nasilona potrzeba 
samorealizacji lub rozwoju duchowego, potrzeba zależności, akceptacji, przynależ-
ności, mała asertywność oraz naiwny idealizm.  

Niewiele sekt nastawia się na werbowanie ludzi starszych (wyjątek stanowią 
ludzie majętni), ponieważ większość wymaga od swych członków świadczeń 
finansowych, a nawet przekazania majątku na rzecz sekty. Zawsze liczą się na 
korzyści finansowe. Przeważają osoby stanu wolnego, ponieważ brak trwałych 
więzi rodzinnych, małżeńskich sprawia, że osoby te myślą, że mają więcej do 
zyskania niż do stracenia. Jak podkreśla A. Zwoliński w swojej książce „Anato-
mia sekty” badania psychologiczne wskazują, że część osób należących do sekt 
w momencie wstępowania do niej znajdowała się w stanie depresji, silnej nerwi-
cy, stresu, braku wiary w siebie i swoje możliwości, poczucie dezintegracji, nie-
pokoju psychicznego. Wstąpienie do sekty miało być lekiem na codzienne trud-
ności życiowe, rozładowaniem napięcia psychicznego, ucieczką od przerastającą 
daną osobę problemów rodzinnych.  

W dość krótkim czasie początkujący członek grupy kultowej angażuje się w 
wiele nowych zajęć przez co zmniejsza się w związku z tym ilość godzin snu, 

                                                 
23 A. Zwoliński, Anatomia sekty, dz. cyt., s. 29.  
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bywa że sen jest ciągle przerywany lub spanie odbywa się w spartańskich warun-
kach na twardej podłodze. Stosowana jest niekiedy dieta uboga w białko, czło-
wiek staje się apatyczny, potulny, traci nad sobą kontrolę. Doprowadza się tym 
samym do wyczerpania psychicznego, utraty odporności, pojawiają się halucyna-
cje wzrokowe i słuchowe. Ulega on osłabieniu i przeciążeniu psychofizycznemu, 
co w połączeniu z wielogodzinnymi medytacjami lub ćwiczeniami wywołujący-
mi odmienne stany świadomości, znacznie obniża jego zdolności do krytycznego 
myślenia i zwiększa podatność na sugestię. Ogromnie trudno jest nawiązać swo-
bodny kontakt z członkiem sekty. Znajduje się on bowiem w „psychicznym wię-
zieniu”, którego strażnikiem i jedynym więźniem zarazem, jest on sam. Wiele 
sekt wprowadza izolację pod pretekstem zwiększenia koncentracji na modlitwie. 
Izolacja ma polegać głównie na oderwaniu adepta od najbliższych, którzy mogli-
by nakłonić go do wystąpienia z grupy i powrotu do domu24.  

W Raporcie o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Pol-
sce opracowanym w 2000 roku przez MSWiA25 wskazano na następujące przy-
czyny powstawania sekt w naszym kraju: 1) przyczyny ustrojowe - m.in. otwarcie 
granic, a przez to napływ nowych, atrakcyjnych idei, zmiana prawa: gwarancje 
wolnościowe, w tym wolności zrzeszania się i wolności sumienia i wyznania; 
nikłe kompetencje kontrolne wobec innych osób prawnych tworzonych przez 
sekty; możliwość korzystania przez kościoły i inne związki wyznaniowe, stowa-
rzyszenia, fundacje, z wielu ulg i przywilejów; nieprzygotowanie instytucji pu-
blicznych do rozwiązywania problemów wynikających z działalności sekt, brak 
rzetelnej wiedzy oraz właściwej koordynacji działań tych instytucji, 2) przyczyny 
społeczne - m.in. kryzys tradycyjnych kościołów i innych związków wyznanio-
wych; kryzys ekonomiczny powodujący występowanie dużego bezrobocia i 
związanej z nim frustracji; brak popularyzacji wśród społeczeństwa pozytywnych 
wzorców spędzania czasu wolnego; zmiana modelu życia, nastawienie konsump-
cyjne, co skutkuje tęsknotą za sacrum i różnymi formami odnowy duchowej, 3) 
przyczyny indywidualne - m.in. potrzeba przynależności i wspólnoty; poszukiwa-
nie trwałych wartości, takich jak przyjaźń, miłość, ciepło, zaufanie; potrzeby 
bycia rozpoznanym i wyróżnionym; potrzeba przynależności do elity; poszuki-
wanie transcendencji; potrzeba zaangażowania się i współuczestnictwa.  

Przywódcy sekt są świadomi, że każdy nowy adept to dodatkowa darmowa 
para rąk do pracy na rzecz sekty. Przychodzą z konkretną ofertą, nigdy z pustymi 
rękoma, oferują np. kursy językowe i różnorodne szkolenia. Na szczęście istnieje 
wiele ośrodków informacji o sektach i nowych ruchach religijnych oraz ruchy 
obrony rodziny i jednostki, m.in.: Ośrodek Informacji i Badania Sekt w Warsza-
wie, Ośrodek Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych w Szczecinie, 
Gdańskie Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, Toruń-
skie Centrum Informacji o Sektach i Ruchach Religijnych, Punkt Informacji o 

                                                 
24 A. Zwoliński, Anatomia sekty, dz. cyt., s. 173. 
25 Dokładnie przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Nowych Ruchów Religijnych. 
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Sektach i Nowych Ruchach Religijnych w Białystoku, Dominikańskie Centra 
Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, Biura Informacji o No-
wych Ruchach Religijnych i Sektach przy Stowarzyszeniu Katolickim „Civitas 
Christiana”, Punkty Poradnictwa Religijnego przy wielu polskich parafiach, 
Ruch Pomocy Rodzinom Poszkodowanym przez Sekty z siedzibą w Poznaniu.  

Ośrodki takie oferują poradnictwo indywidualne dotyczące zaangażowania w 
grupy destrukcyjne i innych problemów religijnych oraz podejmują działania 
profilaktyczne dotyczące psychomanipulacji w sektach, kultach i ruchach parare-
ligijnych (prelekcje, spotkania i filmy w szkołach, uczelniach i innych instytu-
cjach, publikacje książkowe, broszury, audycje radiowe i telewizyjne). 

Także w Olsztynie istnieje Centrum informacji o sektach i kultach „Quo Va-
dis”, które na swojej internetowej zachęca: „Zauważasz negatywne, podejrzane, 
dziwne zachowanie kogoś z twojej rodziny, przyjaciół... nie czekaj aż nastąpi 
głębsze uzależnienie, zadzwoń, napisz! Wcześniej rozpoczęta interwencja jest o 
wiele skuteczniejsza”26.  

 
4. Zamiast zakończenia. Świadectwa  
„Niestety, kiedy poznałam ludzi z górnej półki świata rozrywki i polityki, spotka-

łam osobę, która opowiadała mi o sztuce wschodniej, a następnie wprowadziła mnie do 
sekty o nazwie „Osho”. Stamtąd wstąpiłam z kolei do jeszcze bardziej niebezpiecznej 
sekty. Chodziło o sektę satanistyczną, gdzie sięgnęłam dna, w tym znaczeniu, że po-
pełniłam najgorsze czyny, jakie człowiek może popełnić. W tej sekcie najbardziej 
pociągała mnie żądza władzy. W bardzo krótkim czasie faktycznie miałam władzę w 
ręku, w każdym znaczeniu. Czasami wręcz dochodziło do decydowania o czyimś ży-
ciu. Były także nadużycia seksualne. W świecie sekt w kwestii seksualności zdarza się 
wszystko. Moje ciało sprzedawałam na wszystkie możliwe sposoby. Problem pojawił 
się wówczas, gdy zaczęłam poznawać nieznany mi dotąd świat pedofilii, związany z 
sektami satanistycznymi, gdzie odbywa się handel dziećmi, które znikają bez śladu. 
Państwo nie może tego zatrzymać, bo jest to zjawisko na ogromną skalę. Właśnie w 
czasie jednego z obrzędów kategorycznie odmówiłam jego wykonania w tej sytuacji i 
uciekłam (…)”27.  

„Córka była bardzo dobrą uczennicą, wrażliwą, o delikatnej psychice. Mając 
16 lat zainteresowała się filozofia wschodu. Najpierw były to koleżeńskie spo-
tkania z wyznawcami Hare Kryszna, którzy obiecywali pomoc w nauce i zapew-
niali przyjaźń. Byli bezinteresowni, przekazując jednocześnie zasady swojej wia-
ry. Spotkania z nowymi «przyjaciółmi» tak ją zaangażowały w ideologię Hare 
Kryszna, że stała się jej wyznawczynią. Oddawała stypendium i kosztowności za 
możliwość bycia w grupie. Zmieniła swoją osobowość, zaniedbała się w nauce, 
stała się zamknięta w sobie, zaczęła kłamać, unikała rozmów z nami, zerwała 
znajomość z koleżankami i dotychczasowym środowiskiem. Próbowaliśmy na-

                                                 
26 http://www.sekty.prv.pl/ (dostęp: 01.04.2014). 
27 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/egzorcyzm01.html (dostęp: 01.04.2014).  
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wiązać kontakt z jej nowymi opiekunami (córka była niepełnoletnia), jednakże 
porozumienie nie było możliwe z powodu ich niechęci do nas. Córka traktowała 
nas wrogo, nie mogliśmy dojść z nią do porozumienia. Kiedy ukończyła 18 lat 
przeszła całkowicie do grupy. Obiecała nam, że skończy szkołę i zda egzamin 
maturalny. Staraliśmy się utrzymywać z nią kontakt, odwiedzając ją w ich świą-
tyni. Przebywała tam przez cały rok, przyjeżdżając do nas tylko w przypadku 
choroby. Po wyzdrowieniu wracała z powrotem. Wykonując obowiązki narzuco-
ne przez grupę nie miała czasu na naukę i nie zdała matury. Do domu wróciła 
schorowana, wyniszczona fizycznie i psychicznie. Daliśmy jej wsparcie, okazu-
jąc miłość i akceptację, nie robiąc żadnych wymówek. Początkowo była podejrz-
liwa i nieufna. Po pewnym czasie sama rozpoczęła naukę, teraz ma zamiar zda-
wać na studia. Córka zauważa negatywne skutki pobytu wśród wyznawców 
Kryszny. Korzystając z doświadczenia innych ludzi, którzy również przebyli tą 
trudną drogę, udało się nam ją odzyskać. Włożyliśmy w to wiele cierpliwości, 
miłości i akceptacji (…)28.”  

„U naszego syna, bezkrytyczna wiara w prawa uniwersalne kosmosu dopro-
wadziła do całkowitego zaniedbania nauki. W okresie uczestnictwa w zajęciach 
Antrovisu w r. 1991/92 nie czytał książek, nie uczył się, przestał chodzić na lek-
cje religii, zerwał kontakt z kolegami, z rodziną, odsunął się od młodszego brata, 
od rodziców. Popadł w całkowitą izolacje /zamknął się w ciemnym pokoju/ i 
skupił się tylko na swojej osobie, na zajęciach usprawniających jego stan psy-
chiczny, kondycje umysłową, stan energetyczny i zdrowotny. Były to ćwiczenia 
relaksacyjne, medytacje, «wchodzenie w ciszę», autohipnoza. Godzinami sie-
dział bez ruchu wpatrując się w fotografie dziwnych twarzy o oczach przyciąga-
jących uwagę. Stosował diety, głodówki «oczyszczające», pił dużo wody, unikał 
słońca, ostrzegał innych przed zatrutą żywnością. Wszystko to chyba po to, aby 
zasłużyć na przeżycie i przetrwanie. Stałe napięcia nerwowe, strach przed kata-
strofami i innymi zapowiadanymi plagami, spowodowało to wyczerpanie i zner-
wicowanie. Popadł w bezsenność, stany lękowe, nieuzasadnioną agresje, nad-
mierną pobudliwość na przemian z apatią”29. 

„Józef ma obecnie 18 lat. (…) Nie miał już wątpliwości, że uczestniczy w 
obrzędach satanistycznych, ale poczuł, że to go wciąga jak magnes. Był zmusza-
ny do jedzenia surowego kociego mięsa pochodzącego ze zwierząt ofiarowywa-
nych szatanowi podczas obrzędów magicznych i «czarnych mszy». Same obrzę-
dy przebiegały w zaciemnionym pokoju na Ursynowie, gdzie na stole przykry-
tym czarnym aksamitem z wyrysowanym pentagramem profanowano hostie, 
czasami na ciele dziewczyny, mordowano zwierzęta i dawano uczestnikom do 
picia krew zwierząt zmieszaną z moczem. To miało być źródłem energii dla 
uczestników seansu. Na potwierdzenie słuszności tej teorii pewien mężczyzna 

                                                 
28 http://www.opoka.org.pl/varia/sekty/naszacorkabylawharekryszna.html (dostęp: 

01.04.2014). 
29 http://www.opoka.org.pl/varia/sekty/antrovis.html (dostęp: 01.04.2014). 
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popisywał się swoimi magicznymi umiejętnościami. Wszyscy czuli się silni i 
bezkarni, oraz całkowicie zabezpieczeni przez szatana od odpowiedzialności za 
swoje czyny. (…) Po pewnym czasie w jego życiu duchowym i psychicznym 
zaczęły pojawiać się poważne problemy. Przede wszystkim stale narastał w nim 
lęk, popadł w uzależnienie od alkoholu. W 1994 roku sekta przygotowywała na 
święto Walpurgii kolejną ofiarę krwawą. Kiedy Józef zorientował się, że na ołta-
rzu leży żywe niemowlę - nie wytrzymał tego psychicznie i uciekł. Zatrzymał się 
u sióstr zakonnych w jednej z podwarszawskich miejscowości. Nie był w stanie 
wejść do wnętrza klasztoru. Odczuwał ogromna słabość i lęk w kontakcie z sio-
strami. Chociaż tego nie pamięta, siostry mówiły mu, że próbował podpalić 
klasztor. Nie wiedział co się z nim dzieje. Po odejściu z sekty chciał zabić własną 
matkę, zasugerowany słowami głównego kapłana, że zamordowanie matki jest 
gestem totalnej negacji życia, ponieważ każda matka symbolizuje życie, i przy-
pomina Matkę Boską, dlatego należy ja zniszczyć30”. 

 
Summary 
Sects as a Threat to Young People 
Sect isolates a human from the rest of society, it has strongly developed 

power structure and hides norms regulating its members' life. It has a destructive 
character on a family, a unit and a society. The sects are still looking for new 
people, they can adapt to anyone by showing from the best side. They use nu-
merous methods of recruitment and manipulation. They especially like to recruit 
young, vulnerable, rebellious and lonely people. They take control over almost 
all aspects of its members' life, destroy their mental and physical health, destroy 
their marriages, family and social relations and they arouse fear towards life in 
society. There are many reasons for young people to join sects: life problems in 
the family or school, the need of belonging to community, the desire to be recog-
nised, lack of self-esteem. Therefore, parents should always know who and 
where their child (teenager) is. 
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Niebezpieczna sztuka? O bio i body art 

 
Wprowadzenie 
Dynamiczny rozwój technologii, szczególnie biotechnologii bezsprzecznie 

wpływa na ludzkie życie i poczucie tożsamości, nie może więc być ignorowany. 
Jak zwraca uwagę Monika Bakke, ta dynamika ujawniająca się zarówno w teorii 
i praktyce doprowadza do znaczących przekształceń1. Zjawiska takie jak badania 
w ramach Sztucznego Życia2 sprawiają, że humanizm jako postawa antropocen-
tryczna nie jest jedyną opcją i następuje jego osłabienie. We współczesnej kultu-
rze wyróżnić należy dwa często niesłusznie utożsamiane nurty – posthumanizm i 
transhumanizm. Cechą wspólną tych prądów intelektualnych jest kwestionowa-
nie antropocentrycznego nastawienia i uznania statusu człowieka jako miary 
świata. Choć nie wypracowane są jeszcze wyczerpujące i jednoznaczne definicje, 
można ująć transhumanizm jako kierunek wywodzący się z ideału ludzkiej moż-
ności osiągnięcia doskonałości, racjonalności3. Posthumanizm krytyczny całkowi-
cie nie przekreśla wszystkich aspektów humanizmu, ale raczej stanowi przejaw 
zwątpienia w jego monopol4. Nie należy zatem obawiać się o koniec człowie-
ka.[…] Obecne bio-transfiguracje wskazują, iż to nie postczłowiek jest tym, który 
nadchodzi, ale zdecentrowany człowiek – biologiczny organizm ulokowany w 
sieci witalnych współzależności z nie-ludzkimi formami życia i technologiami. 
Nie należy utożsamiać posthumanizmu z transhumanizmem, który stanowi za-
przeczenie humanizmu. Celem transhumanistów jest osiągnięcie (technicznymi 
środkami) nieśmiertelności, w dążeniu do niej porzucona zostaje idea człowieka 
istotowego5. Porzucenie człowieka nie jest programowe, lecz wydarza się niepo-
strzeżenie6. Człowiek to przede wszystkim ciało. Nieśmiertelność wymusza 
uwolnienie od ograniczeń ciała, zatem należy wymienić organy na elementy 
techniczne. W efekcie takiej technicyzacji nie ma już człowieka. Wyróżniającym 
się orędownikiem transhumanizmu jest Natasha Vita-More7. 

Tendencje te mają duży wpływ na sztukę. Uznać je można za jedne z katali-
zatorów powstania nowych kierunków artystycznych. Spośród sztuki nawiązują-

                                                 
1 Bakke M., Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Wydawnictwo 

UAM, Poznań 2010, s. 7. 
2 Zob. Komosiński M., Sztuczne Życie. Algorytmy inspirowane biologicznie [w:] 

„Nauka” , nr 4, 2008, Polska Akademia Nauk, Warszawa, s. 7–21.  
3 Wolfe C., What is Posthumanism?, University of Minnesota Press, 2010, s. xiii. 
4 Bakke M., op. cit., s. 9. 
5 Ilnicki R., Bóg cyborgów, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, 2011, s. 149-150. 
6 Tamże, s. 150. 
7 Zob. http://www.natasha.cc/index.html. 
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cej do posthumanizmu i/lub transhumanizmu wyróżnić można sztukę modyfika-
cji ciała (body modification art) i sztukę biologiczną (bio art). Sztuka modyfika-
cji ciała zalicza się do szerszego nurtu sztuki ciała (body art), mającego swe po-
czątki około późnych lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku8. Co wyróżnia 
body art, to sposób traktowania ciała. Aktor teatralny gra ciałem, traktuje je wy-
łącznie jako narzędzie pracy. Natomiast celem artystów ciała nie jest gra, a au-
tentyczne, rzeczywiste przeżycie, którego źródłem jest właśnie ciało. Zaciera się 
granica między doświadczeniem sztuki, a doświadczeniem zmysłowym. Artyści 
rzucają wyzwanie swojemu ciału, kwestionują granice i normy. Działania w ra-
mach body art mają charakter transgresyjny. 

Sztuka biologiczna (biological art, w skrócie bio art), jest nurtem późniejszym, bo 
wyklarowanym w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Bio art jest nowym 
kierunkiem sztuki współczesnej, który manipuluje procesami życia. Możliwe są tu trzy 
drogi: nadawanie określonego kształtu bio-materiałom, nietypowe użycie biotechnicz-
nych narzędzi lub procesów, tworzenie bądź przekształcanie żywych organizmów9. Do 
innych nazw tego nurtu należy sztuka genetyczna i sztuka transgeniczna – bio artyści 
często wykorzystują w swoich pracach genetykę. Dlatego też można uznać te działania 
artystyczne za sztukę posthumanizmu.  

Może pozornie wydawać się, że body art, jako sztukę wykorzystującą ciało 
artysty-performera i bio art, działającą najczęściej w laboratorium na poziomie 
genetycznym niewiele łączy. Jednak wiąże je pojęcie modyfikacji. Zarówno w 
jednym, jak i drugim rodzaju sztuki dokonywane są przekształcenia, artysta inge-
ruje w organizm – czy to swój, w swoje ciało, czy to w organizm roślinny lub 
zwierzęcy na poziomie kodu genetycznego. Przetwarzanie istniejącego „materia-
łu” organicznego, dokonywanie ingerencji, zmian będących deformacjami rów-
nież jest punktem wspólnym dla obu prądów. 

Głównym, choć nie jedynym przedmiotem tego artykułu będzie rozważenie, 
czy działania w ramach dwóch stosunkowo młodych nurtów sztuki współczesnej, 
czyli sztuki ciała i sztuki biologicznej, mogą być niebezpieczne i stanowić szero-
ko pojęte zagrożenie, oraz – jeśli tak – to jakiego rodzaju. Szczególnie intereso-
wać nas tu będzie spotkanie sztuki biologicznej ze sztuką ciała, to jest takie prak-
tyki, które łączą elementy obu. Zaliczyć do nich można choćby dokonywanie 
przez artystę zmian we własnym ciele za pomocą biotechnologii. Za przykład 
można podać australijskiego performera Stelarc'a, który wszczepił sobie w przed-
ramię implant ucha10. Jak zwraca uwagę Jens Hauser: bioart coraz bardziej przy-
ciąga zainteresowanie artystów-performerów, lub tych, którzy specjalizują się w 
sztuce ciała11. Można przypuszczać, że wraz z postępem w dziedzinie biotechno-
                                                 

8 Jones A., Body Art/performing the Subject, U of Minnesota Press, 1998, s. 21. 
9 Sułkowska M., The artistic life, the art life [w:] Art Inspiring Transmutations of 

Life, red. P.Trutty-Coohills, Springer, 2010, s. 31. 
10 Zob. opis projektu na stronie artysty, http://stelarc.org/?catID=20242. 
11 Hauser J., Bioart – taxonomy of an etymological monster [w:] Hybrid: living in 

paradox, red. G. Stocker, C. Schöpf, Hatje Cantz, 2005, s. 183, tłumaczenie własne.  
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logii i upowszechnianiem do niej dostępu, coraz więcej artystów ciała będzie 
sięgać po jej narzędzia i stosować w działaniach artystycznych.  

 
1. Modyfikowanie ciała jako sztuka 
Praktyki modyfikowania ciała nie są niczym nowym, obecne były już u tak 

zwanych ludów pierwotnych12, gdzie stanowiły oznakę przynależności plemien-
nej lub rodzaj ozdoby ciała. Działania takie można zdefiniować jako ogół czyn-
ności o charakterze niemedycznym (nieleczniczym), których celem jest trwałe 
przekształcenie w organizmie ludzkim. Do praktyk modyfikacji mogą być zali-
czone kolczykowanie, tatuowanie, skaryfikacja, implanty, deformowanie części 
ciała (na przykład wydłużanie szyi przez stosowanie obręczy u kobiet z grupy 
etnicznej Padaung13, skracanie stóp poprzez krępowanie w Chinach14, rozcinanie 
języka, rozciąganie tkanki usznej przy użyciu tuneli).  

Wyłanianie się praktyk modyfikacji ciała jest coraz bardziej dostrzegalne w 
środowiskach różnych subkultur w zachodnich społeczeństwach15. Mniej po-
wszechne, a bardziej radykalne modyfikacje są ważną częścią działań ruchu 
„Modern primitives” („Nowocześni pierwotni”), stworzonego przez Fakira Mu-
safara. Twierdzi on, że członkowie ruchu odpowiadają „pierwotnym potrzebom” 
zrobienia „czegoś” ze swoim ciałem16. Podaje siebie także za autora terminu 
„Body play” (dosł. „zabawa ciałem”), który obejmuje zrytualizowane modyfiko-
wanie ciała w wielu wariantach17. Mogą one być artykulacją sado-
masochistycznych potrzeb seksualnych, ekspresją indywidualności, wyrazem 
kultury duchowej. Diana Milia interpretuje identyfikację z tym, co pierwotne 
jako element rytuału transformacji tożsamości. Taka „neo-plemienność” jest 
świadomym, przekształcającym procesem adaptacji estetyki alternatywnej w 
stosunku do powszechnie uznanej18. Trwałe przekształcanie ciała wiąże się z 
transformacją tożsamości. 

Także w obrębie sztuki ciała wyróżnić można działania artystyczne polegają-
ce na modyfikacjach ciała. Dokonywanie modyfikacji traktowane jest jako dzia-
łanie artystyczne. Przekształcanie i okaleczanie ciała wykorzystywane jest naj-

                                                 
12 Rush J.A., Spiritual Tattoo: A Cultural History of Tattooing, Piercing, Scarifica-

tion, Branding, and Implants, Frog Books, 2005, s. 3. 
13 Zob. Sabatello M., Children's Bioethics: The International Biopolitical Dis-

course on Harmful Traditional Practices and the Right of the Child to Cultural Identity, 
BRILL, 2009, s. 85-89. 

14 Zob. Ko D., Cindirella’s Sisters: A Revisionist History of Footbinging, Univer-
sity of California Press, 2007. 

15 Kleese Ch., 'Modern promitivism': non mainstream body modification and ra-
cialized representation [w:] Body Modification, red. M. Featherstone, SAGE, 2000, s. 15. 

16 Zob. tamże. 
17 Tamże. 
18 Milia D., Self-mutilation and Art Therapy: Violent Creation, Jessica Kingsley 

Publishers, 2000, s. 30-31. 
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częściej w sztuce performans, ale używane jest także w sztuce video, czy fotogra-
fii. Modyfikacja ciała wyraża nie tylko ludzką wydolność, wytrzymałość, nie-
uświadamiane możliwości w formie scenicznego przedstawienia. Cielesne me-
tamorfozy stanowią formę narracji. Przez performatywny charakter działań widz 
staje się uczestnikiem wydarzenia inicjowanego przez artystę. Działania modyfi-
kacji mają związek z obecnością, znoszeniem i oswajaniem bólu. Artysta dozna-
jący bólu podczas spektaklu zwraca uwagę na cierpienie jako doświadczenie 
egzystencjalne oraz jako konsekwencję cielesności i zmysłowego odczuwania. 
Adepci modyfikacji ciała odrzucają biologiczną instrumentalność; są męczenni-
kami sztuki dla sztuki19. Plastyczność ciała wykazywana jest poprzez odwołanie 
się do jego mięsności i krwistości. Redefiniowana zostaje też funkcja skóry. Jako 
powierzchnia, skóra była kiedyś początkiem świata i jednocześnie granicami ja. 
Ale teraz jest rozciągana, przekłuwana i penetrowana przez technologię, skóra 
już nie jest gładką i zmysłową powierzchnią miejsca, czy ekranu. Skóra nie ozna-
cza już zamknięcia. Zrywanie powierzchni i skóry znaczy wymazanie wewnętrz-
nego i zewnętrznego. Dzieło sztuki zostało umieszczone w ciele20. 

Do praktyk modyfikacji zalicza się podwieszanie ciała (suspension), polega-
jące na zawieszeniu ciała na pewnej wysokości za pomocą haków przebitych 
przez skórę – cały ciężar ciała oparty jest na napiętej na haku skórze. Praktykę 
miał spopularyzować wspomniany wcześniej Fakir Musafar21. Podwieszanie 
wyróżnia się jako modyfikacja ciała w działaniach artystycznych poprzez swoją 
metaforyczność – na przestrzeni blisko kilkudziesięciu lat wykorzystywał to Ste-
larc. Od lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku po rok 2012 Stelarc podwie-
szał swe ciało w różnych pozycjach, miejscach i sytuacjach. Część tego typu 
akcji artystycznych była statyczna, w innych podwieszony performer mógł się 
poruszać dzięki specjalnym wyciągom22. W przypadku akcji australijskiego per-
formera podwieszenie na hakach jest nie tylko publicznym samouszkadzaniem 
ciała i doświadczeniem fizycznego bólu. Bolesne oderwanie od ziemi symbolizu-
je przerwanie nieodzownego cielesnego związku z uziemiającą siłą: grawitacją. 
Haki przemieniają skórę w antygrawitacyjną maszynę23. 

Jednym z najbardziej ekstremalnych przykładów wykorzystania modyfikacji 
ciała w wystąpieniach scenicznych jest działalność mającej bazę w Londynie 
grupy artystów ciała i performerów Psycho Cyborgs. Ich przedstawienia to bazu-
jące na makabrze spektakle, które kwestionują granice fizycznych możliwości 

                                                 
19 Gans E., The body sacrificial [w:] The Body Aesthetic: From Fine Art to Body Modifica-

tion, red. T. Siebers, University of Michigan Press, 2000, s. 160, tłumaczenie własne. 
20 Stelarc, From zombies to cyborg bodies: extra ear, exoskeleton and avatars [w:] 

Explorations in Art and Technology, red. L. Candy, E. Edmonds, Springer, 2002, s. 116, 
tłumaczenie własne. 

21 Kleese Ch., op. cit. 
22 http://stelarc.org/?catID=20316, dostęp: 03.04.2014. 
23 Massumi B., Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation, Duke Uni-

versity Press, 2002, s. 101. 
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ludzkiego ciała. Podczas wystąpień na żywo artyści między innymi przekłuwają 
się, przewiercają, przebijają, zawieszają się, używają haków, prądu. Show opiera 
się na dwóch wymiarach. Pierwszy polega na znacznej, niemedycznej ingerencji 
w ciała performerów i niemym znoszeniu bólu. Drugi na wywoływaniu silnych 
emocji u widza, transgresji lęków, „otwieraniu umysłów” odbiorców widowiska. 
Obecność niekiedy dużej ilości prawdziwej krwi, widok znacznie rozciąganej 
skóry i tkanek podskórnych może i ma szokować widzów nie będących częścią 
subkultury modyfikacji cielesnych, czy społeczności sadomasochistycznych 
(S&M community). O stopniu drastyczności przedstawień kolektywu świadczy 
wywoływanie silniejszych reakcji nawet u osób o preferencjach S&M: nawet gdy 
występujemy w klubach fetyszowskich - przed oczami sadystów, masochistów i 
innych wykręconych ludzi, publiczność reaguje dość emocjonalnie. Nierzadkie są 
zasłabnięcia, podczas każdego z naszych występów mdleje przynajmniej jedna 
osoba. Reakcje ludzi bywają różne. Jedno jest pewne - wzbudzamy silne emocje. 
Ludzie mdleją, płaczą, czasem nawet próbują mnie ratować i ściągać ze sceny24. 
Następuje przesuwanie granic: fizycznych – ciała i bólu, a także mentalnych – 
zarówno u performera, jak i odbiorcy. Siła przekazu opiera się na podważaniu 
zastanych norm, redefiniowaniu pojęcia cielesności za pomocą takich kategorii, 
jak perwersja. Zachowania naruszające obowiązujące konwencje, mające na celu 
szokowanie stanowią tu perwersję artystyczną w rozumieniu Witkacego, czyli 
tworzenie z kombinacji elementów jako takich nieprzyjemnych i sprzecznych ca-
łości większych, posiadających konstrukcję artystyczną25.  

 
2. Lepsze ciało, lepszy człowiek? 
Jak stwierdził Stelarc „ciało jest przeżytkiem”26. Wskazuje on na prostetycz-

ność jako odwieczną cechę ludzkiego ciała, nie powinno się zatem traktować 
technologii jako „dodatku” do ciała lub jego opozycji, lecz jako determinantę 
naszego bycia jako ciała27. Postuluje także, abyśmy zrezygnowali z koncepcji 
ciała jako nienaruszalnej struktury, której granicami jest skóra, które zawsze 
stwarza, ale nigdy nie jest stwarzane przez technologie, których potrzebuje, by 
kontynuować swą egzystencję28. Rezygnacja z takiego poglądu oraz przyjęcie, że 
ciało jest otwarte, przedłużalne, transformowalne i możliwe, a nawet potrzebne 
jest łączenie go z technologiami ma otwierać drogę ku „ulepszeniu” jednostki 
ludzkiej, jej technicyzacji, czyli stworzeniu cyborga. 

Termin „cyborg” będące skrótem od „cybernetyczny organizm” zostało uży-
te po raz pierwszy w 1960 przez Manfreda Clynesa i Nathana Kline'a w kontek-

                                                 
24 http://www.vice.com/pl/read/konstrukcje-metaliczno-cielesne-wywiad-z-psycho-

cyborgs?Contentpage=2, dostęp: 03.04.2014. 
25 Witkiewicz S.I., O znaczeniu filozofii dla krytyki i inne artykuły polemiczne, t. 2, 

PWN, 1976, s. 70. 
26 Shaw D.B., Technoculture: The Key Concepts, Berg, 2008, s. 81. 
27 Tamże. 
28 Tamże. 
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ście podróży kosmicznych – chodziło o dostosowanie człowieka do nieprzychyl-
nego mu środowiska kosmicznego29. Julita Czarnecka zaznacza, że metafora 
cyborga pozwala na zmianę jakościową myślenia, dotyczącego opozycji natura-
kultura, która nie może być już dłużej interpretowana jako sprzeczność lub zgod-
ność między tym, co organiczne, ludzkie, a tym, co sztuczne30. Obecnie figura 
cyborga przestaje być metaforą, a dzieje się to między innymi poprzez działania 
artystyczne. Artyści w różny sposób eksploatują motyw cyborga. Jedni, jak Ste-
larc, eksperymentują z wykorzystaniem technologii, inni jak Samppa von Cyborg 
za pomocą modyfikacji ciała (stosując na przykład implanty) upodabniają się 
wizualnie do cyborga, tworząc swego rodzaju „ciałobraz”. Człowiek-cyborg jest 
symbolem człowieka ulepszonego, jako w pewnym stopniu uwolnionego od fi-
zjologii. Jednak wolność od procesów fizjologicznych występuje tu kosztem 
uzależnienia od techniki. Wchodzenie w bliskie relacje z technologiami może 
skutkować chęcią pozbycia się ciała, jako czegoś wadliwego i zbędnego. Przez to 
ciało staje się jedynie „więzieniem” umysłu, a więc wrogiem, przeszkodą w po-
łączeniu z maszyną, której trwałość jest znacznie wyższa. Krzysztof Loska zwra-
ca uwagę,że ciało technologiczne epoki nowych mediów nie jest już tożsame z 
sobą i świadome siebie - jest raczej ciałem karnawałowym, groteskowym [...]. 
Owa groteskowość wskazuje na procesualny charakter wszystkich zjawisk, 
przedstawianych w trakcie zmiany, w stanie metamorfozy [...]. W tym momencie 
dochodzi do odsłonięcia istoty ciała, przekroczenia jego granic. Ciało przestaje 
być przeciwstawiane temu, co na zewnątrz niego, rozrasta się bowiem we wszyst-
kich kierunkach, utożsamia się ze swymi przedłużeniami. Mamy do czynienia z 
proliferacją, swoistą obscenicznością ciała, które uwydatnia siebie […]31. Kol-
czyki, implanty, blizny, tatuaże mają charakter znaczący, stają się elementem 
komunikacji. Następuje odejście od koncepcji ciała, opartej na przeciwstawieniu 
pierwiastka ludzkiego i nieludzkiego, naturalnego i sztucznego. Opisane praktyki 
sprzyjają dążeniom do tworzenia nowego ciała - postludzkiego, hybrydycznego. 
Plastyczność ludzkiego ciała umożliwia jego przeobrażenie. Jest to pewnego 
rodzaju transmutacja - sztuka (fizycznej) przemiany w coś innego oraz metafora 
procesu przemiany (psychologicznej, osobowościowej) człowieka jako osoby.  

 
3. (Bio)technologie w działaniach artystycznych 
Ciągły rozwój cywilizacyjny powoduje, że żyjemy w czasach, które można 

nazwać technokulturą. Nowoczesność i ponowoczesność są nie do pomyślenia 

                                                 
29 Bakke M., op. cit., s. 68. 
30 Czarnecka J., Metafora cyborga – wpływ konsumpcji na jakość życia i budowanie 

tożsamości [w:] Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej, red. A. Jawłow-
ska, M. Kempny, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005, s. 117. 

31 Loska K., Czowiek i maszyna, czyli ciało technologiczne w epoce nowych mediów 
[w:] „Kulturza współczesna”, nr 1-2, 2000, s. 154. 
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bez technologii32. Era nowych technologii (high tech) podnosi wiele kwestii 
związanych z nowymi koncepcjami ucieleśnienia, tożsamości i inności. Człowiek 
jako żywa istota, nauki o życiu i technologie są obecnie powiązane, a nawet 
współzależne.  

Funkcjonowanie podmiotu w technokulturze wymusza poniekąd użycie osiągnięć 
technologicznych w działaniach twórczych. Związek technologii i sztuki wyraża się w 
greckim pojęciu technē (τέχνη) – słowo „technologia” pochodzi od „technē” właśnie. 
Technē oznacza zaś sztukę, rzemiosło, umiejętność. Sztuka jest zależna od technologii. 
Sztuka, technologia i nauka ciągle zmieniają się, proces ten wydaje się coraz bardziej 
nabierać tempa. Tradycyjnie przeciwstawiane sobie natura i technologia spotykają się 
obecnie na polu sztuki. Artyści ciała używają technologii w swoich projektach, a dzięki 
bio artystom biotechnologia staje się nieodłączną częścią najnowszych zjawisk sztuki 
współczesnej. Następuje również spotkanie „wilgotnych” mediów sztuki biologicznej 
z „suchymi”, cyfrowymi, pochodzącymi ze świata komputerów. Transdyscyplinarne 
dzieła łączące sztukę, naukę i technologie znalazły stałe miejsce w kulturze. 

Nowa forma działań artystycznych urealnia obecne wcześniej w kulturze i 
świadomości powszechnej figury wyobraźni, istniejące wcześniej w mitologii 
hybrydy stają się częścią rzeczywistości. Zmiana ich statusu z fikcyjnego na rze-
czywisty możliwa jest dzięki postępowi technologicznemu, a szczególnie bio-
technologii i bioinżynierii. Laboratorium staje się wtedy pracownią artystyczną. 
Wyobraźnia artysty zdaje się nie mieć granic. Słowo „twórczość” nabiera tu zu-
pełnie nowego wymiaru – artysta w laboratorium jest już nie tylko twórcą, ale też 
stwórcą. Odwołać się można do poglądu Władysława Tatarkiewicza, który pod-
kreślał, że cechą wyróżniającą twórczość jest nowość33. Modyfikacje genetyczne, 
które pozwalają uzyskać formy życia (rośliny, zwierzęta, a może wkrótce ludzi) 
o nowych, niespotykanych wcześniej właściwościach i cechach, czy nawet nowe 
gatunki, wpisują się więc w definicję twórczości. Kwestią sporną pozostaje, czy 
tworzenie czegoś, co wcześniej nie istniało w naturze, ma charakter artystyczny, 
czy naukowy. Powstaje problem, czy nauka może być jednocześnie sztuką i od-
wrotnie. Niejasne jest, kiedy nauka staje się sztuką, a kiedy sztuka nauką. Arty-
styczno-naukowe doświadczenia najpierw na roślinach, potem na zwierzętach 
pozwalają na pytanie, kiedy zaczną być prowadzone podobnego rodzaju ekspe-
rymenty na ludziach, osobach. Bio artyści badają i komentują rozwój biotechno-
logii, rozróżnienie między życiem (bios/zoe) a technologią. Artystyczne działania 
na materiale organicznym mają charakter eksploracyjny i krytyczny. Wątpliwe są 
jednak kwestie bioetyczne związane z takimi artystycznymi poczynaniami. 

Artyści zwracają także uwagę na zagrożenia związane z postępem i zastoso-
waniem technologii. Autodestrukcyjny charakter sztuki Gustava Metzgera 
ostrzega przed niebezpieczeństwami, jakie niesie przeniknięcie przestrzeni spo-

                                                 
32 Rutsky R. L., High Technē: Art and Technology from the Machine Aesthetic to 

the Posthuman, University of Minnesota Press, 1999, s. 1.  
33 Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 2006, s. 309. 
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łecznej przez technologie i postępująca technicyzacja kultury. Artysta zwraca 
uwagę na problem odpowiedzialności społecznej artystów posługujących się 
najnowszymi technologiami. Jego zainteresowania oscylują wokół procesu nisz-
czenia przy użyciu środków biologicznych i technologicznych34.  

 
4. Nowe możliwości czy zagrożenie 
Zarówno body art, jak i bio art generują wiele pytań i wątpliwości natury es-

tetycznej, etycznej, ontologicznej i epistemologicznej. Nie sposób nawet wymie-
nić wszystkich, a co dopiero próbować je analizować i rozważać. Poniżej przed-
stawiony zostanie jedynie luźny zarys wybranych kwestii związanych z tym, czy 
praktyka body i bio art ma charakter innowacyjny, czy niebezpieczny. 

Prawdopodobnie najczęstszym zarzutem wobec artystów ciała, szczególnie 
artystów modyfikacji ciała jest narażanie własnego zdrowia i kondycji fizycznej. 
Zarzuty te wykonawcy odpierają tym, że występy są szczegółowo planowane z 
uwzględnieniem potencjalnego ryzyka i szkody dla organizmu, a także tym, że 
mają odpowiednią wiedzę anatomiczną, co ma wiązać się z tym, że wielu zajmu-
je się zawodowo piercingiem35. Jednak nie jest to wiedza anatomiczna na pozio-
mie medycznym. Dodatkowo, lekarz oprócz anatomicznej posiada także wiedzę 
z zakresu innych, również istotnych aspektów funkcjonowania ludzkiego organi-
zmu. Poziom wiedzy lekarza na temat ciała jest nieporównywalny z poziomem 
wiedzy artysty-performera. Oczywiście, ekstremalni artyści modyfikacji ciała 
mają niezaprzeczalnej wartości doświadczenie w kwestii ingerowania w ich ciało 
oraz odnośnie własnego progu bólu i jego „przesuwalności”. Jest to jednak 
pierwszoosobowe, subiektywne doświadczenie, trudne do wyrażenia, czy zwer-
balizowania, a jego wartość dla nauki jest wątpliwa.  

Niejasny pozostaje etyczny aspekt posiadania ciała przez jednostkę i zabie-
gów wykonywanych na ciele. Zbytnia ingerencja w ciało może być niebezpiecz-
na dla zdrowia, również psychicznego. Należy postawić pytanie, gdzie jest grani-
ca między dokonywaniem modyfikacji w ciele jako działaniem artystycznym, a 
czynnościami noszącymi znamię patologii. Czy nazywanie działania artystycz-
nym nadaje czynności inne znaczenie lub je usprawiedliwia? Czy jest to forma 
sankcjonowania działań? 

Wiążące się z obydwoma opisywanymi nurtami artystycznymi kwestiono-
wanie antropocentryzmu nie musi oznaczać od razu pogardy dla człowieka. Mo-
że być traktowane jako poszukiwanie kontaktu z zresztą świata, wyzbywanie się 
barier odgradzających człowieka od tego co nieludzkie, a więc postawę pokory i 
otwartości. Natomiast cyborgizacja osoby ludzkiej wydaje się być już poważnym 
                                                 

34 Zob. Walewska J., Pogmatwane relacje pomiędzy sztuką a technologią. Nurt au-
todestrukcyjny a potencjał krytyczny użycia komputera w sztuce na przykładzie twórczo-
ści Gustava Metzgera [w:] Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/praktyka w teorii, red. 
P. Zawojski, Stowarzyszenie Make it Funky Productions, Szczecin 2010, s. 129-152. 

35 http://www.vice.com/pl/read/konstrukcje-metaliczno-cielesne-wywiad-z-psycho-
cyborgs, dostęp: 04.04.2014. 



273 
 

zagrożeniem dla współczesnego człowieka. Jak wspomniano na początku może 
skutkować zupełnym zniknięciem człowieka – jest więc bezpośrednim zagroże-
niem dla ludzkości. Możliwa dzięki zastosowaniu biotechnologii cyborgizacja, 
ukryta pod szyldem „działań artystycznych” jest tym bardziej niebezpieczna, 
ponieważ może być niezauważona właśnie przez swą „artystyczność”, niedoce-
niona jako zagrożenie. 

Towarzyszące sztuce biologicznej pytanie o granice ludzkiej ingerencji w na-
turę wydaje się spóźnione, bo historia oddziaływania człowieka na inne gatunki 
ma wiele tysięcy lat, nie zaczęła się wraz z dynamicznym rozwojem biotechno-
logii, ale wciąż jest ważne. Wątpliwe etycznie jest również zagadnienie wyko-
rzystywania żywych i martwych zwierząt oraz ich komórek w sztuce współcze-
snej. Czy amatorskie uprawianie nauki przez artystę nie jest „zabawą w Boga”? 
Stworzenie królika, który pod wpływem ultrafioletu emituje zielone światło sta-
nowiło wyzwanie dla zastanych pojęć normalności, heterogeniczności, czystości, 
hybrydyczności i inności, a także poprzez włączenie zjawiska życia do sztuki 
miało służyć poszerzeniu jej istniejących praktycznych i konceptualnych gra-
nic36. Dokonana ingerencja genetyczna nie wpływa na jakość życia królika, więc 
wydaje się akceptowalna. 

Mieszanie biosfery z technosferą, przekraczanie i zacieranie granic niesie za sobą 
pewne konsekwencje. Eduardo Kac mówi o tym, że społeczeństwo nie jest świadome 
skali postępu i że potrzebuje ono uświadomienia. Czy sztuka ma być formą uświadamia-
nia? Czy taka sztuka, to wciąż sztuka, czy tylko „sztuka”? Zdania są podzielone. Tacy 
artyści pokazują, jak sztuka zorientowana na naturę, a nawet sztuka biologiczna, mogą 
zrewolucjonizować pojęcia i praktyki natury i sztuki, a także, jak na styku tych dwóch 
funkcjonuje nowa forma sztuki, która jest zarówno ekologiczna i etyczna, której estetyka 
jest głęboko osadzona w naukowych i filozoficznych teoriach37 Zwrócona zostaje uwaga 
nie tylko na to, co wiemy o przyrodzie dzięki sztuce, ale także, w jaki sposób wiemy to, 
że możemy poznać przyrodę. Z drugiej strony pojawiają się opinie zdecydowanie nega-
tywne. Do takich należy wypowiedź Jean Clair'a: Fascynacja ciałem, jego produktami i 
wewnętrznymi płynami, wydzielinami iodchodami. […] Zagłębiamy się w trzewia, gru-
czoły, odbyt... Filmy wideo realizowane przez artystkę Monę Hatoum to nic inego jak 
endoskopie. To nie jest nauka. Do eksploracji ludzkiego ciała nie wnoszą nic, czego nie 
wiedzielibyśmy wcześniej i często lepiej dzięk obrazom medycznym. Czy to jest sztuka? 
Wideo Mony Hatoum nie robią szczególnego wrażenia. Nie są tak piękne, jak na przy-
kład ryciny Gautiera d'Agoty, przedstawiające ludzi odartych ze skóry. Więc ani nauka, 
ani sztuka – o co zatem chodzi? Jakiej natury fascynacja wyraża się tutaj pod nazwą 
dzieła sztuki?38. Niezależnie, czy chodzi o sztukę ciała, czy sztukę biologiczna, jednym z 
                                                 

36 Giannachi G., Stewart N., Introduction. Ecology, nature and the arts [w:] Per-
forming Nature: Explorations in Ecology and the Arts, red. G. Giannachi, N. Stewart, 
Peter Lang, 2005, s. 33. 

37 Tamże. 
38 Clair J., De immundo. Apofatyczność i apokatastaza w dzisiejszej sztuce, przeł. M. 

Ochab, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007, s. 20. 
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najważniejszych zagadnień jest to, czy artysta świadomy jest skutków swoich działań i 
jakie motywy nim kierują, gdy decyduje się na nie. Praktyka w obrębie obu nurtów jest o 
tyle problematyczna, że materiałem artysty są czujące istoty żywe. Dlatego istotne jest, 
by zarówno artysta, jak i odbiorca sztuki był dojrzały i odpowiedzialny oraz wiedział, 
kiedy powiedzieć „stop”. 

 
Streszczenie 
Współczesność niesie ze sobą zmiany, do dyskursu wprowadzono między 

innymi takie pojęcia, jak post-człowiek i homo cyber, a posthumanizm i transhu-
manizm są jednymi z najbardziej aktualnych tendencji we współczesnej kulturze. 
Zjawiska te wpływają na sztukę. W pretendujących do rangi sztuki przedstawie-
niach performerzy dokonują ingerencji we własnym ciele, poddają próbie, a na-
wet technologizują je, wprowadzają w symbiotyczne związki z technologiami. 
Artyści wkraczają także do laboratoriów, korzystając z dokonań biologii ingerują 
w różne formy życia, na przykład modyfikując kod genetyczny. Celem artykułu 
jest rozważenie, czy takie działania mogą być niebezpieczne. 

 
Summary 
Dangerous art? On bio and body art 
Contemporary times bring changes, the discourse has been enriched with the 

ideas like a post-human and homo cyber, posthumanism and transhumanism are 
one of the most live tendencies in the contemporary culture. These phenomena 
influence art. In shows that pretend to be art the performers interfere with their 
bodies, try them, even technologize them, put into symbiotic relationships with 
technology. Artists step into laboratories, using accomplishments of biology they 
interfere with life forms, modifying genetic codes for example. Mixing biosphere 
and technosphere, transgression and blearing the boundaries causes consequen-
cies. The aim of the article is to consider if such activities can be dangerous. 
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Rodzina w czasach migracji 

 
Wstęp 
Akcesja Polski do Unii Europejskiej wywołała nową falę emigracji Polaków 

do państw członkowskich wspólnoty. Nasi rodacy wyjeżdżają w poszukiwaniu 
lepszej przyszłości, ponieważ w kraju nie udało im się zrealizować własnych ma-
rzeń. Decyzja o wyjeździe do innego państwa wiąże się z zupełną zmianą dotych-
czasowego życia. Po przekroczeniu polskiej granicy emigrant musi odnaleźć się w 
nowej sytuacji społecznej oraz kulturowej. Najczęściej bez żadnego przygotowania 
staje się nagle częścią kultury postmodernistycznej, gdzie przewartościowaniu 
uległy formy relacji międzyludzkich , a także dokonały się zmiany jakościowe w 
obrębie życia rodzinnego1. W państwach Unii Europejskiej uległa zmianie głównie 
funkcja socjalizacyjno- wychowawcza rodziny. Rodzice stają się coraz mniej 
świadomi zadań wychowawczych, które zostały przejęte przez instytucje pań-
stwowe. Zatrudnieni w nich specjaliści za pomocą zabiegów socjotechnicznych 
dążą do wychowania młodych obywateli w duchu, który został stworzony przez 
odpowiednie organy państwowe. Przemiany te mają charakter pozytywny jak i 
negatywny2 . Natomiast uderzają głównie w środowisko rodziny, pozbawiając tym 
samym wpływu rodziców na decyzje wychowawcze dotyczące ich dzieci3. Dodat-
kowo rodziny , które w całości zdecydowały się na rozpoczęcie życia w nowym 
państwie mają problemy z odnalezieniem własnej tożsamości4. W nowym kraju 
często czują się wyobcowani, natomiast po dłuższym okresie przebywania za gra-
nicą tracą oni związek z ojczyzną. Efektem braku poczucia dziedzictwa narodowe-
go jest zagubienie w kulturze masowej, która oferuje wiele interpretacji otaczającej 
nas rzeczywistości. Odcięcie się od własnych korzeni prowadzi często do destruk-
cji osobowości, co pociąga za sobą ryzyko popadnięcia w różnego rodzaju uzależ-
nienia. Następstwem tego zjawiska jest zamykanie się ludzi w obszarze jedynie 
własnego życia prywatnego. Na Zachodzie Europy, gdzie w poszukiwaniu lep-
szych warunków życia wyjeżdża coraz więcej Polaków kontakty międzyludzkie 
stają się bardziej ograniczone i sprowadzają się do charakteru czysto funkcjonalne-

                                                 
1 K. Slany, Małżeństwo i rodzina w zglobalizowanym świecie,” Problemy Rodziny” ( 

2001) nr 4-5-6, s. 5. 
2 M. Hałas, Dylematy emigracji poakcesyjnej , „ Cywilizacja” t. 32( 2010), s. 105-107. 
3 E. Mitula, Rodziny pełne nie w pełni- euro sieroctwo. Opieka nad dzieckiem a emi-

gracja zarobkowa rodziców, [w:] Rodzina we współczesności, red. A. Ładyżyński, Wro-
cław 2009, s. 10-13. 

4 I. Celary, Rodzina polska na emigracji w krajach Unii Europejskiej wobec współ-
czesnych wyzwań kultury postmodernistycznej, [w:] Rodzina polska na emigracji w dusz-
pastersko- społecznej refleksji, red. I. Celary, G. Polok, Katowice 2011, s. 38. 
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go. Ludzie zwracają się do siebie głównie poprzez usługi, które wyświadczają 
sobie nawzajem, a poza tym często żyją w izolacji5. Dodatkowym problemem nasi-
lającym brak asymilacji w nowym państwie są często problemy z porozumiewa-
niem się płynnie w nowym środowisku. Wiele osób, które kończy kursy w Polsce i 
zdobywa odpowiednie certyfikaty w zderzeniu z specyficznym rodzajem akcentu 
wśród rodzimych mieszkańców danego kraju często napotyka na problemy w ko-
munikowaniu się z innymi osobami. Ponadto dużym wyzwaniem dla rodziny wy-
jeżdżającej do nowego państwa jest życie wobec pluralizmu postaw oraz poglądów 
w życiu religijnym. Często wyjazd za granicę wiąże się z osłabieniem życia religij-
nego, chociaż czasami trudna sytuacja życiowa wiążąca się z rozpoczęciem nowe-
go życia skłania w kierunku szukania oparcia i pomocy w ramach instytucji ko-
ścielnych6. Niestety często bywa tak, iż za granicę wyjeżdża tylko jedno z rodzi-
ców bądź oboje z nich. Dochodzi wtedy do rozbicia więzi rodzinnych pomiędzy 
rodzicami a dziećmi a także pomiędzy samymi małżonkami. W związku z tym 
faktem powstało pojecie eurosieroctwa, które staje się coraz większym zagroże-
niem dla rodziny w Polsce. Ograniczone kontakty z rodzicami mają bardzo de-
strukcyjny wpływ na ich potomstwo, które często czuje się zagubione i niekocha-
ne. Rodzice muszą pamiętać , że dobra materialne nie są w stanie zastąpić praw-
dziwej miłującej się rodziny, w której dzieci uczą się od początku zachowania 
prawidłowych postaw i kształtują swoją osobowość. To właśnie w rodzinie każdy z 
nas może stać się w pełni człowiekiem i uczynić siebie odpowiedzialnym za życie 
innych osób. 

 
1. Definicja i podział migracji 
Literatura naukowa odnosząca się do pojęcia „migracja” jest bardzo bogata. 

W książkach zajmujących się tematyką demografii możemy odnaleźć takie poję-
cia jak ruch wędrówkowy ludności ruch fizyczny i mechaniczny ludności, a także 
mobilność przestrzenna czy też ruchliwość przestrzenna7. Słownik języka pol-
skiego określa migrację jako masowe przemieszczanie się ludności, które najczę-
ściej wiąże się z poszukiwaniem lepszych warunków życia. E. G. Ravenstein , 
uznawany za prekursora badań nad migracją stworzył własną interpretację oma-
wianego pojęcia – „ Migracja oznacza życie i postęp, ludność zasiedziała- sta-
gnację”. 

Migrację można podzielić ze względu na:  
a) czas jej trwania na: 
- migrację stałą- oznacza ona zmianę miejsca zamieszkania na czas nieokre-

ślony, - migracje czasowe- jest to zmiana miejsca zamieszkania na czas określo-
                                                 

5 B. Balcerzak- Paradowska, Rodzina i polityka rodzinna na przestrzeni wieków, 
Warszawa 2004, s. 152-154. 

6 E. Rusin, Migracja, [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. 
A. Zwoliński, Radom 2003, s. 289-292. 

7 M. Okólski, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycz-
nym zarysie, Warszawa 2004, s. 81-88. 
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ny. Zalicza się do nich m.in. okresy edukacji, wyjazdy związane z wykonywa-
niem pracy 

b) obszar migracji 
- migracje wewnętrzne- oznaczają zmianę stałego zamieszkania w ramach 

jednego państwa. Mogą mieć one różne kierunki np. migracje międzyregionalne, 
międzywojewódzkie, ze wsi do miast 

- migracje zewnętrzne- powodują przekroczenie granicy państwa. Można 
wśród nich wyróżnić także reemigrację, czyli powrót do kraju po czasowym po-
bycie za granicą czy też repatriacje – powrót do kraju jeńców wojennych, prze-
siedleńców czy innych osób zorganizowany przez państwowe władze 

c) przyczynę migracji 
- zarobkowa 
- rodzinna 
- osadnicza 
- religijna 
- narodowościowa 
- względy osobiste 
d) sposób organizacji migracji 
- planowane 
- dobrowolne 
- przymusowe 
- legalne 
- nielegalne8 
 
2. Dane dotyczące emigracji 
Najczęściej wybieranymi przez Polaków miejscami wyjazdów na pobyt stały 

lub czasowy są : Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia , Szwecja oraz Niemcy. 
Polacy wybierają właśnie te kraje ze względu na możliwość uzyskania lepszych 
zarobków oraz warunków życia. Opieka socjalna w krajach Zachodniej Europy 
jest bardzo rozwinięta i gwarantuje życie na godnym poziomie rodzinom w sytu-
acji , gdy jeden z rodziców pracuje lub oboje są czasowo bezrobotni. ¾ osób 
wyjeżdżających na emigracje ma poniżej 40 lat. 64% osób wśród nich deklaruje, 
że po krótkim pobycie za granicą jak najszybciej będą starali się o przyjazd do 
nich ich małżonków oraz dzieci. Ponadto wiele Polek decyduje się na urodzenie 
dzieci będąc na emigracji. Brytyjski urząd statystyczny ONS podał, iż w roku 
2011 urodziły się w szpitalach Anglii i Walii aż 20, 5 tys. polskich dzieci. We-
dług ekspertów, pary które decydują się na wychowanie dziecka za granicą naj-
częściej planują zostać tam na pobyt stały. W obliczu kryzysu demograficznego 
w Polsce te dane nie napawają optymizmem. Polska coraz częściej przegrywa 

                                                 
8 M. Mitręga, Migracja zastępcza: społeczno-ekonomiczny wymiar europejskiego 

ruchu wędrówkowego, [w:] Rodzina polska na emigracji w duszpastersko- społecznej 
refleksji, red. I. Celary, G. Polok, Katowice 2011, s. 93-95. 
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walkę o ludzi. W państwie działa zbyt mało regulacji pomocowych dla rodzin z 
dziećmi, dlatego wielu rodziców decyduje się na wyjazd za granicę w poszuki-
waniu lepszej przyszłości dla siebie oraz swojego potomstwa. Ponadto według 
GUS w ciągu 9 lat do Polski wróciło tylko 299 tys. osób, które za granicą prze-
bywały co najmniej przez rok. Według profesor Krystyny Iglickiej z każdej fali 
emigracji powinno po pewnym czasie powrócić ok. 30 % osób. Przyjmując, że w 
okresie poakcesyjnym wyjechało ok. 2 mln Polaków to powinno wrócić do kraju 
600 tys. osób. Niestety wróciła zaledwie połowa z nich9.  

Ponadto osoby, które wróciły w latach 2002-2011 r. , jako główną przyczynę 
powrotu do kraju wskazały tęsknotę za rodziną (26% ankietowanych). Niewielka 
grupa jako powód powrotu podała utratę pracy ze względu na to, iż za granicą 
szybciej i łatwiej można znaleźć nowe miejsce zatrudnienia. Równie niewielka 
była także grupa osób ( 10 tys.), która wróciła do Polski z zamiarem założenia 
własnej działalności gospodarczej. Statystyki te budzą optymizm ze względu na 
fakt, iż głównym motywem powrotu Polaków są względy rodzinne. Jeżeli dzieci 
lub małżonek pozostają w kraju, zostaje zaburzona naturalna harmonia , która 
stanowi podstawę bytu rodziny. Dodatkowo budzą niepokój dane odnoszące się 
do rozpadu małżeństw z powodu emigracji zarobkowej. Eksperci szacują, że co 
trzecie małżeństwo rozpadanie się z powodu tej nowej fali emigracji. Liczba 
rozwodów w Polsce w latach 2004- 2011 wyniosła 519 tys., co oznacza , że 
udział rozwodów po akcesji do UE w ogólnej liczbie rozwodów z lat 1990-2011 
wyniósł 52%. Największy czynnik rozwodów odnotowano w województwach, z 
których wyjechało najwięcej osób na emigrację. Należą do nich województwo 
śląskie, małopolskie oraz dolnośląskie. Spośród regionów największy odpływ 
ludności dotknął Opolszczyzny ( 10, 6% ludności ), Podlasia ( 9, 1 %), Podkar-
pacia ( 8,4%) oraz Warmii i Mazur ( 7,5%)10.  

W efekcie według raportu Komitetu Badań nad Migracjami PAN po wstąpieniu 
Polski do Unii Europejskiej , wskazane wyżej regiony w istotny sposób zaczęły odczu-
wać skutki dynamicznego i masowego odpływu ludności. Wśród ok. 2 mln osób, które 
wyemigrowały za granicę 65% z nich stanowili mężczyźni. Natomiast średni czas poby-
tu na emigracji dla kobiet to 5 miesięcy, a mężczyzn 7 miesięcy. Dodatkowo kobiety 
rzadko decydują się na emigrację do czasu ukończenia przez ich dziecko 4 roku życia. 
Powyższe dane wyraźnie skazują, jak bardzo ważna dla polskich emigrantów jest rodzi-
na11. W końcu głównym motywem wyjazdu Polaków za granicę jest zarobek pieniędzy 
na utrzymanie swoich rodzin czy też możliwość lepszego startu w życiu dla dzieci, po-

                                                 
9 M. Gąsior, Polska przegrywa walkę o ludzi. Za granicę wyjeżdżają całe rodziny. Na 

stałe, [online], Dostępny w Internecie: http://natemat.pl/31185,polska-przegrywa-walke-
o-ludzi-za-granice-wyjezdzaja-cale-rodziny-na-stale. 

10 Szokujący raport: po wejściu do Unii rozpadają się rodziny a Polska wymiera, 
[online], data publikacji: 17 grudnia 2013 r., http://niezalezna.pl/49636-szokujacy-raport-
po-wejsciu-do-unii-rozpadaja-sie-rodziny-polska-wymiera. 

11 Co emigracja daje a co odbiera polskim rodzinom ?, [online], data publikacji: 17 
kwietnia 2013 r., http://londynek.net/wiadomosci/article?jdnews_id=16858. 
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nieważ opieka socjalna za granicą stoi na wysokim poziomie. Ponadto głównym powo-
dem powrotów z emigracji jest tęsknota za rodziną, co podkreśla fakt jak bardzo ważne 
dla polskiego społeczeństwa jest budowanie więzi rodzinnych. Niestety emigracja często 
wiąże się z długotrwałą rozłąką z dziećmi oraz małżonkami, czego negatywnym skut-
kiem jest eurosieroctwo, plaga rozwodów czy podatność na uzależnienie z powodu za-
gubienia tożsamości narodowej. Na tych tematach skupię się w dalszych rozdziałach tej 
publikacji. 

 
3. Zagrożenia wynikające z „ kultury Zachodu” na życie rodzinne polskich 

emigrantów 
Wyjazd za granicę dla polskich rodzin wiąże się także ze zmianą kultury spo-

łeczno-moralnej. Na Zachodzie Europy tradycyjny model rodziny powoli staje 
się tylko historią . Częstym hasłem , z którym można się spotkać w kulturze plu-
ralistycznych form życia jest : „ każdy niech robi to, co mu się podoba”12. Obec-
nie już to nie ojciec ma głównie pracować na byt rodziny. W ponowoczesności 
akcent położony jest na osiągnięcie szczęścia i samorealizacji przez jednostki. 
Coraz mniej osób myśli o realizacji własnego powołania poprzez dawanie siebie 
innym. Panujący na Zachodzie kult wolności sprawia , że młodzi ludzie domaga-
ją się coraz większej samodzielności w realizowaniu swojego życia. Samoreali-
zacja oznacza jednak skupienie się na sobie przy zaniku zobowiązań moralnych 
wobec osób trzecich13.  

W takim społeczeństwie funkcjonowanie rodziny w jej tradycyjnym modelu 
staje się utrudnione. Stanowi to wyzwanie dla rodziców polskich emigrantów, 
którzy muszą swój model życia przenieść na grunt obcy bez obawy o koniecz-
ność zmian pewnych postaw, które nie muszą należeć do popularnych w kraju, w 
którym przyszło im mieszkać i pracować. Na Zachodzie można zaobserwować 
zwiększającą się destabilizację życia rodzinnego. Małżeństwo przestało już po-
siadać przymiot nierozerwalności, coraz bardziej popularne staje się samotne 
rodzicielstwo i wzrost liczby rodzin monoparentalnych. Niepokojący zjawiskiem 
jest także spadek autorytetu rodziców wśród dzieci. To właśnie mama i tata na 
początku rozwoju dziecka powinni stanowić dla nich główny wzór do naślado-
wania. Są oni nauczycielami oraz przewodnikami dla swoich pociech, gdzie 
wskazują im właściwie drogi do własnego rozwoju i pozwalają odróżniać dobro 
od zła. Niestety wiele rodziców w krajach zachodnich nie ma zbyt wiele czasu 
dla swoich pociech, co powoduje zrodzenie dystansu psychicznego między nimi 
a dziećmi, czego skutkiem jest poczucie osamotnienia.14 Brak odpowiednich 
więzi rodzinnych powoduje, iż funkcję wychowawczą przejmują media. Niestety 
                                                 

12 Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, Warszawa 
1995, s. 260-325. 

13 J. Mariański, Młodzież pomiędzy tradycją i ponowoczesnością. Wartości moralne 
w świadomości maturzystów, Lublin 1995, s. 101. 

14 B. Harwas-Napierała, Zachodni model niezależności w wychowaniu rodzinnym. 
Uwagi krytyczne, „Problemy rodziny” (2001) nr 2, s. 24-28. 
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integracja dzieci ze społeczeństwem nie opiera się na rodzinie, ale propozycjach 
eksponowanych przez media jako atrakcyjne dla poszczególnych jednostek. 
Młodzież , która podąża za tymi wskazówkami czuje się coraz bardziej zagubio-
na i osamotniona, ponieważ nie potrafi odnaleźć siebie w licznych propozycjach 
telewizyjnych na dobre i udane życie. Za dużo mówi się o partnerstwie, a za ma-
ło o świadomym rodzicielstwie, które jest podstawą dla kształtowania świadomo-
ści młodych osób. U młodzieży można zaobserwować różnego rodzaju frustracje 
wynikające z faktu, iż w pełni nie korzystają ze swojego życia i nie wykorzystują 
wszystkich możliwości dla własnego rozwoju i czerpania przyjemności z życia. 
Te postawy przybliżają młodych ludzi do powrotu na łono rodziny, gdzie mogą 
odnaleźć stabilizację i bezpieczeństwo , które staje się podłożem do budowania 
serdecznych i opartych na zaufaniu kontaktów międzyludzkich15.  

Indywidualizacja życia jaka dokonuje się w Europie Zachodniej oddziałuje 
na naszych rodaków, którzy obecnie samotnie podejmują decyzję o swoich prefe-
rencjach na życie. W efekcie zaniku kultury chrześcijańskiej i związanych z nią 
zasad fundamentalnych powstaje duże pole wolności do wyboru odmiennych 
form współżycia opartych na pluralizmie form życia małżeńskiego. Coraz częst-
szym zjawiskiem, także wśród Polaków na emigracji jest wybór życia w poje-
dynkę czy życie w tzw. wolnych związkach. Pary decydują się nierzadko na se-
parację lub rozwód i wybór nowych partnerów życiowych. Niestety związki nie-
formalne jak pokazują badania mają charakter krótkotrwały i rozpadają się mniej 
więcej po dwóch latach16. Rodzina straciła w tych krajach swoją wyjątkową war-
tość, która jest zastępowana przez indywidualizm i dążenie jednostek do zaspo-
kojenia własnych ambicji. Ten proces indywidualizacji można także dostrzec w 
życiu religijnym mieszkańców Europy Zachodniej. To nastawienie godzi jednak 
w zasady wiary chrześcijańskiej, które przecież przekazywane są z pokolenia na 
pokolenie. Członkowie rodzin dokonują wyboru postaw, które najbardziej im 
odpowiadają , co prowadzi w krótkim czasie do wielu odmienności wartości w 
ramach jednej rodziny. Ten proces można zaobserwować już u Polaków żyjących 
za granicą , gdzie wiele osób wybiórczo odnosi się do praktyk religijnych czy 
zasad moralnych. Dodatkowym problemem jest to, że ciągłość przekazywania 
religii przez pokolenia ulega przerwaniu, gdyż rodzice często nie przekazują we 
właściwy sposób swoim dzieciom informacji o ich korzeniach w wierze. Z. 
Bauman zauważa, iż odpowiedzialność za wychowanie religijne człowieka zosta-
ła przeniesiona z rodziny i instytucji kościelnych na jednostkę, co wiąże się także 
przyjęciem na siebie wszelkich konsekwencji dokonanych wyborów17. 

Kolejnym wyzwaniem dla polskich rodzin żyjących na Zachodzie Europy 
jest konfrontacja z ideą osiągania maksymalnej przyjemności. Miarą udanego 
życia staje się zadowolenie z siebie i odczuwanie jak największej ilości pozy-

                                                 
15 I. Celary, Rodzina polska na emigracji op. cit., s. 43. 
16 A. Kwak, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2005, s. 82. 
17 Z. Bauman, Płynna ponowoczesnośc, Kraków 2006, s. 50. 
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tywnych wrażeń. Niestety drogą do osiągnięcia tego stanu nie jest życie małżeń-
skie w ramach założonej rodziny, ale poczucie satysfakcji mogą dać człowiekowi 
jedynie pieniądze, kariera, sława, ubranie, zawód czy mieszkanie. Niektórzy 
uważają że wymienione wyżej bogactwa są w stanie zastąpić więzi rodzinne, 
jednak ja się z tym poglądem nie zgadzam . Postmodernizm wskazuje, że samo-
zadowolenie powinniśmy osiągnąć w możliwie jak najkrótszym okresie czasu. 
Dotychczas wybór postaw podlegał wieloletniemu procesowi kształtowania 
wzorców rodzinnych nawet poprzez pokolenia. Pęd za przyjemnościami oraz 
ciężka asymilacja w nowym państwie powodują niejednokrotnie u polskich emi-
grantów chęć do działań pośpiesznych i prowizorycznych, które negatywnie od-
bijają się na życiu rodzinnym. Chodzi tutaj głównie o rozwiązłość seksualną oraz 
popadanie w różnego rodzaju uzależnienia np. od alkoholu, które wynikają z 
fałszywie rozumianej wolności i maksymalizacji przyjemności w krótkim okresie 
czasu. Jednakże w procesie długotrwałym wiążą się one z destrukcją osobowości 
. Kultura postmodernistyczna proponuje znajdowanie łatwych i szybkich rozwią-
zań, które mają choć na chwilę zadowolić człowieka, który próbuje tym zakamu-
flować wewnętrzne zagubienie. Niestety , gdy brak jest tych mocnych bodźców 
to często osoby te czują się rozczarowane i sfrustrowane. W krajach zachodnich 
ludzie skupieni są na przeżywaniu mocnych emocji, które stale mają pobudzać 
pozorne samozadowolenie . W takiej postawie nie ma miejsca na mowę o śmierci 
czy chorobach, które są częścią naszego życia i musimy być na nie odpowiednio 
przygotowani. W relacjach małżeńskich utrudnia to wzajemną komunikację, 
ponieważ mąż i żona powinni się umieć dzielić swoimi przyjemnościami jak i 
porażkami . Budowanie silnej relacji obojga małżonków nie może być oparte 
tylko na pozytywnych doświadczeniach, ponieważ trudne sytuacje jakie przynosi 
życie wzmacniają więzi i uczą wzajemnego szacunku do siebie. Niestety te po-
stawy stoją w sprzeczności do promowanego powszechnie konsumpcjonizmu 
oraz hedonizmu18. 

Kultura postmodernistyczna odrzuca wartości, które dla chrześcijan mają 
podstawowe znaczenie. Coraz częściej zapomina się o poszanowaniu godności 
każdego człowieka, a na ludzi patrzy się z perspektywy czysto ekonomicznej 
oraz pragmatycznej. Ponadto w zachodnich mediach wszechobecny jest relaty-
wizm moralny, który pozbawia jednostkę jego korzeni, tym samym przyczynia-
jąc się do zachwiania własnej tożsamości, co w perspektywie dla emigrantów ma 
bardzo duże znaczenie. Dochodzi do tego kult ciała, który spycha ludzi do roli 
przedmiotów mających zaspokoić ich określone pragnienia. Seksualność nie 
wiąże się już z prokreacją, ale służy jedynie osiąganiu jednostkowych przyjem-
ności. Społeczeństwa na Zachodzie Europy podejmują wszelkie starania, aby 
dziecko się nie poczęło, a przecież jest ono najwspanialszym wyrazem miłości 
kochających się osób. Obecnie ulega zmianie także samo pojęcie małżeństwa, 

                                                 
18 S.L. Stadniczenko, Zagrożenia funkcji wychowawczej rodziny, [w:] Ochrona funk-

cji wychowawczej rodziny: red. J. Krukowski, A. Maćkowski, Szczecin 2007, s. 87-89. 
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które nie jest już związkiem jedynie kobiety i mężczyzny. W niektórych pań-
stwach zalegalizowane już są związki homoseksualne, a we Francji w akcie uro-
dzenia można uzupełnić rubrykę rodzic 1 rodzic 2. Wiąże się to z powszechną 
akceptacją dla związków homoseksualnych, a w niektórych środowiskach także 
uznaje się możliwość adopcji dzieci przez takie pary. Popularna staje się także 
sterylizacja, antykoncepcja, aborcja czy też eutanazja. Te wszystkie działania 
głęboko uderzają w rodzinę, gdzie ludzkie życie przestaje być już dobrem wyż-
szego rzędu. „Gaudium et spes” określa je jako przestępstwa ( por. KDK 51). Jan 
Paweł II w encyklice Evangelium Vita zalicza do nich także eksperymenty doko-
nywane na ludzkich embrionach lub stosowanie prenatalnych technik diagno-
stycznych nie w celu leczenia dziecka, ale jego eliminacji19. 

Prezentowane wyżej postawy społeczeństw zachodnich mają duży wpływ na 
kształt życia rodzinnego Polaków na emigracji. Część z naszych rodaków za-
chowała wartości chrześcijańskie i wprowadza je w życie swojej rodziny. Nieste-
ty cześć z nich wraz ze zmianą kraju próbuje także przewartościować dotychcza-
sowe postawy życiowe. Grupa od 20-40% z nich uzależnia swój wybór postaw 
od właściwej argumentacji. Badania pokazują, iż Polacy na Zachodzie postrze-
gani są jako tradycjonaliści, którzy kultywują tradycyjny model rodziny oraz 
małżeństwa. Natomiast coraz więcej pojawia się osób, które twierdzą iż są chrze-
ścijanami, ale akceptują pewne niedopuszczalne zachowania jak np. aborcję czy 
eutanazję20. Papież Jan Paweł II bardzo doceniał instytucję rodziny jako podsta-
wowej komórki społecznej w której kształtuje się człowieczeństwo każdego z 
nas. W swoim przemówieniu na spotkaniu rodzin w Rio de Janeiro w 1997 r. 
powiedział te słowa: „Rodzina jest dziedzictwem ludzkości, gdyż zgodnie z Bo-
żym zamysłem właśnie dzięki niej ma trwać na ziemi obecność człowieka. W 
rodzinach chrześcijańskich, opartych na sakramencie małżeństwa, wiara w cu-
downy sposób oświeca oblicze Chrystusa i promieniuje blaskiem prawdy, która 
napełnia światłem i radością rodzinne wspólnoty żyjące zgodnie z Ewangelią. 
Niestety, rozpowszechnia się dziś w świecie fałszywa wizja szczęścia, nierealna i 
płytka, która przynosi jedynie gorycz i rozczarowanie. Do szczęścia nie można 
dojść drogą wolności pozbawionej prawdy. Jest to bowiem droga nieodpowie-
dzialnego egoizmu, który dzieli i rozbija rodzinę i społeczeństwo”. 

W Europie Zachodniej można zaobserwować kryzys wiary , który wiąże się 
z powszechnie promowanym ateizmem praktycznym. Powoli wartości chrześci-
jańskie przestają mieć znaczenie fundamentalnych zasad i nie są już drogowska-
zami na drodze życia wielu ludzi. Brak wyraźnych znaków wiary prowadzi jed-
nostkę w stan zagubienia, który w przypadku rodzin będących na emigracji może 
rodzić wiele negatywnych skutków. Często ludzie w Europie Zachodniej nie 

                                                 
19 Jan Paweł II, Encyklika Ewangelium Vita, Watykan 1995, nr 63. 
20 G. Koszałka, Polska rodzina emigracyjna na tle współczesnych przemian społecz-

no-kulturowych, [w:] Fundacja Jana Pawła II, Etos współczesnej emigracji polskiej w 
świetle nauczania papieża Jana Pawła II, Katowice 2007, s. 128-130. 
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negują istnienia Boga, ale żyją tak jakby go nie było. Wierzą we własną potęgę, 
która jednak jest bardzo krucha i nietrwała. Tylko Bóg może dać człowiekowi 
siłę do pokonywania wszelkich trudności i życia w pokoju. Niestety polscy emi-
granci coraz częściej ulegają propagandzie medialnej i odchodzą od chrześcijań-
skich zasad moralnych w zakresie rodziny oraz małżeństwa. Wielu z nich widzi 
Kościół w świetle instytucji, który narzuca im pewne ograniczenia, które w XXI 
wieku nie powinny mieć miejsca. Ponadto część z polskich emigrantów traktuje 
Kościół w sposób czysto formalno-usługowy. Akceptują oni jego działania, kie-
dy w materialnym wymiarze niesie on pomoc ubogim czy poszkodowanym w 
katastrofach. Charakter usługowy objawia się w korzystaniu z Kościoła wybiór-
czo np. kiedy potrzebny jest pogrzeb w rodzinie albo rodzice chcą ochrzcić 
dziecko. Dlatego coraz trudniej jest Polakom wypełniać na emigracji swoje za-
dania rodzinne, gdzie powszechnie tolerowany jest ateizm praktyczny. Potrzeba 
jest nam nowej ewangelizacji, która będzie w stanie przekazać wartości wiary 
młodym ludziom , którzy w przyszłości założą rodzinę i w tym duchu będą wy-
chowywać swoje dzieci. Bardzo ważną rolę odgrywają tutaj media katolickie, 
które powinny docierać w jak największym zakresie do naszych rodaków żyją-
cych poza granicami kraju, którzy codziennie muszą konfrontować się ze zlaicy-
zowaną rzeczywistością. 

Swoim obywatelom Unia Europejska gwarantuje przestrzeń wolności, prze-
strzegania praw człowieka, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Te wszystkie 
przymioty są bardzo ważne, jednak kreowana filozofia postmodernistyczna ude-
rza w byt jednostki, która czuje się coraz bardziej zagubiona w świecie, gdzie 
występuje mnogość postaw uważanych za dobre i akceptowane. Wielu Polaków 
na emigracji w zderzeniu z tą nową rzeczywistością nie do końca umiało siebie 
odnaleźć i zmieniło swoje poglądy, dostosowując się do ideologii promowanej przez 
innych21. Szok kulturowy związanym ze zmianą miejsca zamieszkania, sprawił że 
wielu z nich nie było w stanie sprostać tym zupełnie odmiennym warunkom życia. Już 
Jan Paweł II dostrzegał coraz bardziej widoczny kryzys rodziny. Przyczynił się do 
niego w dużym stopniu liberalizm popierany przez rządy państw zachodnich. Polacy 
udający się za granicę powinni mieć świadomość wielu zagrożeń ideologicznych dla 
ich rodzin, ponieważ jak napisał Jan Paweł II „( …) rodzina jest najczulszą i najbar-
dziej kruchą strukturą, (…) najbardziej narażoną na oddziaływanie groźnych, nega-
tywnych aspektów migracji”22. 

 
4. Wpływ migracji na stosunki w małżeństwie 
Badania ukazują, iż połowa małżonków nie dostrzega negatywnych efektów 

rozłąki na ich wzajemne relacje . Jednym z czynników łączących małżeństwa jest 

                                                 
21 K. Grążewski, Współczesne problemy integracji społeczno-kulturowej Europy, 

Włocławek 2003, s. 49-60. 
22 Jan Paweł II, Małżeństwo i rodzina( 1986), [w:] Orędzia na Światowy Dzień Mi-

granta i Uchodźcy 1985-2005, red. W. Necel, Poznań 2009, s. 124-129. 
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ich wzajemna aktywność, a brak dostrzegania problemu może mieć dla ich przy-
szłości niepokojące skutki. Rozłąka z powodów ekonomicznych stanowi ogrom-
ne zagrożenie dla jedności małżeństwa i kształtowania wspólnej więzi obojga 
małżonków. Wiele z małżeństw zmuszonych do życia osobno z powodu emigra-
cji po pewnym czasie traci rozeznanie tego co się dzieje z ich małżeństwem23. 
Więź emocjonalna zaczyna być coraz słabsza, a ratunkiem dla takich par są jak 
najczęstsze kontakty z drugą osobą, najlepiej te w sposób bezpośredni. Dla grupy 
emigrantów wyróżniono kilka uczuć dominujących , które mają istotny wpływa 
na kształt małżeństwa. Zaliczane są do nich m.in. tęsknota za współmałżonkiem, 
osamotnienie i poczucie bezpieczeństwa. Z powodu rozłąki z przyczyn ekono-
micznych u obojga małżonków można zaobserwować doświadczenia tęsknoty i 
osamotnienia. Dodatkowo pojawia się brak poczucia bezpieczeństwa, które naj-
silniej buduje się w ramach zjednoczonej rodziny. Małżonkowie często mylą 
wskazane powyżej odczucia z przejawami siły ich więzi małżeńskiej, która tak 
naprawdę na skutek długotrwałej rozłąki staje się coraz słabsza. Należy wtedy 
szczególnie ją pielęgnować poprzez częste kontakty za pomocą środków maso-
wego przekazu oraz możliwości podróży liniami lotniczymi. Te działania muszą 
być jednak podjęte przez każdego z małżonków, którzy doświadczając poczucia 
zagubienia oraz tęsknoty powinni szukać pozytywnych rozwiązań w zakresie 
szukania relacji pomiędzy sobą zamiast poszukiwania doraźnych środków pomo-
cy np. w postaci alkoholu czy narkotyków. Środki odurzające dają tylko pozorne 
i złudne poczucie zapomnienia. Niestety wielu małżonków dopuszcza się zdrady, 
tłumacząc to poczuciem osamotnienia. Dlatego dla małżeństw żyjących w rozłą-
ce z powodu emigracji bardzo potrzebna jest pomoc w kształtowaniu właściwych 
zasad moralnych w miłości sakramentalnej obojga z nich . Bardzo ważne jest tu 
szerzenie koncepcji socjologiczno-teologicznej małżeństwa24. Według tego zało-
żenia zawarcie małżeństwa jest jedynie początkiem, a budowanie więzi małżon-
ków powinno być dokonywane w codziennym życiu, co jest niemożliwe w sytu-
acji rozłąki. Pary w takiej sytuacji nie są w stanie poznawać i odkrywać siebie a 
ponadto nie mogą obdarowywać siebie nawzajem uczuciami np. poprzez gesty, 
które stanowią jeden z podstawowych elementów budujących więź emocjonalną 
małżonków. Życie w wirtualnym świecie jest tylko niewystarczającym substytu-
tem, który nie jest w stanie zastąpić prawdziwej więzi dwojga ludzi budowanej 
poprzez przeżycia dnia codziennego i własną obecność. Pozostaje im tylko ma-
rzyć o bliskości drugiej osoby, co nie daje poczucia bezpieczeństwa. Małżonko-
wie przestają być dla siebie darem, bo nie są w stanie obdarowywać w pełni sie-
bie każdego dnia. Pieniądze wysyłane przez jednego z małżonków są oczywiście 
bardzo potrzebne dla utrzymania bytu rodziny, ale nie zastąpią bliskiej relacji 

                                                 
23 K. Wojaczek, Więź małżeńska w sytuacji rozłąki z przyczyn ekonomicznych. Stu-

dium pastoralne, Opole 2007, s. 102-104. 
24 K. Wojaczek, Kształtowanie katolickiej koncepcji małżeństwa w diecezjalnym stu-

dium rodziny. Studium pastoralne, Opole 1997, s. 129-132, 253. 
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dwojga kochających się ludzi, którzy stają się dla siebie coraz bardziej obcy. 
Nowe sytuacje życiowe i doświadczenia zmieniają ich nastawienie, poglądy. 
Dlatego po pewnym czasie pary nie potrafią już rozmawiać ze sobą tak jak daw-
niej. Czują, że te dobrze znane im niegdyś osoby są teraz zupełnie inne. Niestety 
ich wzajemna przemiana dokonywała się wiele kilometrów od nich, a oni nie byli 
w stanie się do niej ustosunkować. Po latach ciężko jest nagle zaakceptować no-
wą relację dwojga małżonków.  

Efektem rozłąki małżonków jest nie tylko groźba separacji lub rozwodu, ale 
także popadnięcia w różnego rodzaju uzależnia np. w postaci alkoholu lub hazar-
du, które stanowią złudne wyjście z osamotnienia i tęsknoty za drugą osobą. Or-
dynator Kliniki Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed w Dubiu, Sławo-
mir Wolniak twierdzi, iż do jego kliniki trafia coraz więcej osób, które nie radzą 
sobie z rozłąką podczas emigracji. Przyjeżdżają oni z wieloma zaburzeniami 
psychicznymi oraz uzależnieniami. Najczęściej są to nerwice, depresje, alkoho-
lizm czy też lekomanie. Te problemy dotyczą nie tylko tych małżonków, którzy 
przebywają za granicą, ale i tych, którzy pozostali w kraju. Do szpitala trafiają 
często młode kobiety z objawami depresji, które nie radzą sobie z wychowaniem 
dzieci i rozłąką z mężem. Pacjentką kliniki była żona, która po powrocie od męża 
z Holandii musiała być hospitalizowana z powodu myśli samobójczych, anorek-
sji czy napadu drgawek. Patrząc z zewnątrz dla wielu osób w jej życiu nie wyda-
rzyło się nic dramatycznego- mąż za granicą był jej wierny i nie popadł w żadne 
uzależnienia ,ale zdecydował się przedłużyć pobyt z co dla tej kobiety było barie-
rą nie do pokonania. Wielu mężczyzn z poczucia osamotnienia korzysta z usług 
prostytutek lub starają się zapomnieć o tęsknocie przy kolejnych kieliszkach 
alkoholu. Ich partnerki życiowe cierpią wtedy na frustracje, depresje i psycho-
zy25. Te sytuacje obrazują problem budowania miłości małżeńskiej podczas roz-
łąki, która tak naprawdę oddala od siebie małżonków, którzy przestają być dla 
siebie wzajemnym darem w wypełnianiu swoich ról życiowych. 

 
5. Migracja a rozwój i kształtowanie tożsamości dzieci  
Migracja pociąga za sobą daleko idące skutki nie tylko dla małżeństw, ale także 

zrodzonych przez nich dzieci. Można wyróżnić tu dwie sytuacje. W pierwszej z nich 
jeden z rodziców lub oboje wyjeżdżają za granicę, a dzieci pozostają w kraju pod 
opieką osób bliskich. W drugiej sytuacji, rodzice zabierają ze sobą dzieci do kraju, w 
którym oboje znaleźli zatrudnienie. Na początku chciałabym przedstawić ten pierw-
szy układ stosunków. Coraz częściej zdarza się, że rodzice lub tylko jeden z małżon-
ków opuszczają swoje rodziny, aby zapewnić im lepszy byt materialny. Niestety 
dzieci tracą wtedy stały kontakt ze swoimi rodzicami, którzy są dla nich głównym 
wzorem do naśladowania. To w ramach rodziny dzieci zdobywają pierwsze do-

                                                 
25 Co emigracja daje a co odbiera polskim rodzinom? 

http://wiadomosci.onet.pl/wielka-brytania-i-irlandia/co-emigracja-daje-a-co-odbiera-
polskim-rodzinom/mcyrt. (18.04.2013) 
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świadczenia w relacjach międzyludzkich. Pozbawienie dziecka opieki, poszanowania 
godności, zainteresowania, a także niepewność w stosunku do najbliższych mu osób 
ujemnie wpływa na formowanie jego osobowości. Taka rodzina, gdzie przynajmniej 
jeden z rodziców wyjechał w poszukiwaniu zarobków przypomina niepełną rodzinę. 
Problem ten dostrzegł także Jan Paweł II w liście do rodzin Gratissimam sane, gdzie 
napisał, iż „Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów 
najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczegól-
ną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest 
tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzi-
nie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt 
bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat 
człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący 
i bolesny, który potem ciąży na całym życiu. Tak więc Kościół ogarnia swą macie-
rzyńską troską wszystkich, którzy znajdują się w takich sytuacjach, ponieważ dobrze 
wie, że rodzina spełnia funkcję podstawową”26. Często po powrocie z emigracji 
trudno jest rodzicom wejść znowu w rolę ojca lub matki, co rodzi dużo sytuacji stre-
sujących dla całej rodziny. Wyjazd najbliższych burzy świat dzieciństwa dziecka, w 
którym kształtują się jego postawy życiowe i poczucie pewności siebie. Niestety 
utraconego dzieciństwa nie da się już nadrobić, a jak pokazują dane psychologiczne, 
większość problemów w życiu dorosłym związanych z zaburzeniami psychicznymi 
oraz brakiem umiejętności radzenia sobie ze stresem pochodzą z wydarzeń związa-
nych z okresem dzieciństwa. Dopiero powrót do tych lat i próba analizy zaistniałych 
sytuacji pozwalają pacjentom na umocnienie swojej osobowości i znalezienia drogi 
do normalnego współżycia w społeczeństwie.  

Ponadto dzieci, których rodzice wyjechali na emigrację zarobkową gorzej 
uczą się w szkole i częściej chodzą na wagary. Czują się często niekochane i 
opuszczone, czego efektem jest pojawienie się lęku i braku poczucia bezpieczeń-
stwa, które paraliżują jednostkę w kształtowaniu własnej osobowości. Dzieciom 
rodzice przebywający za granicą coraz częściej kojarzą się jedynie z paczkami i 
upominkami, które nigdy nie są w stanie zastąpić bliskiej relacji rodzinnej. Dzie-
ci zdobywają w szkole pierwsze doświadczenia, często po raz pierwszy spotykają 
się z różnymi sytuacjami. Brak rodziców przy nich w tak ważnych dla nich chwi-
lach życiowych, z którymi chcieliby się z nimi podzielić powoduje frustrację 
oraz agresywne zachowania. Dzieci, które czują się niechciane chcą zwrócić na 
siebie coraz większe zainteresowanie otoczenia, nierzadko wybierając do tego 
niewłaściwe drogi np. w postaci zażywania narkotyków czy chodzenia na waga-
ry. Ponadto ważne jest kształtowanie odpowiednich wartości w rodzinie, którymi 
w przyszłym życiu będą kierować się dzieci. Niestety często błędnie wysuwanym 
przez nich wnioskiem jest uznawanie potęgi pieniądza, bo przecież ze względu 
na niego ich rodzice wyjechali za granicę. Ukazywanie takich wartości jakie 

                                                 
26 Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane: 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html 
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mają dla rodziców pierwszeństwo w postaci dóbr materialnych przed miłością i służ-
bą sobie na co dzień mogą przynieść bardzo negatywne skutki. Coraz częściej w me-
diach używane jest określenie eurosieroty dla opisu dzieci emigrantów. Tak naprawdę 
nikt obecnie nie jest w stanie dokładnie podać ile dzieci w Polsce znajduje się w takiej 
sytuacji. Najczęściej dziećmi pozostawionymi przez rodziców zajmują się dziadkowie , 
a czasem nawet samo rodzeństwo (ok. 2% przypadków). W tej sytuacji państwo jak i 
społeczeństwo powinno wprowadzić odpowiednie środki pomocowe dla dzieci, któ-
rych rodzice wyjechali za granicę. Niestety nawet najlepsze programy nie zastąpią 
dwojga kochających się rodziców, z których dzieci mogą czerpać siłę i wzór do ukła-
dania sobie dalszego życia według odpowiednich wartości oraz będą miały siłę do 
stawiania czoła przeciwnościom życiowym. W związku z tym należy poprawić sytu-
ację gospodarczą w kraju, aby rodzice nie musieli wyjeżdżać za granicę , aby zapewnić 
godny byt swoim dzieciom. 

Drugą sytuacją, która dotyka polskich emigrantów jest wyjazd za granicę z 
całymi rodzinami. W tym układzie pojawia się bardzo ważna kwestia poszuki-
wania własnej tożsamości przez dzieci, które nie czują się obywatelami państwa 
do którego przyjechali, a także kraju który opuścili. Człowiek utożsamia się z 
własnym narodem poprzez dostrzeganie podobieństw oraz różnic. Dzieci emi-
grantów trafiają do nowego środowiska, co wiąże się ze zmianą także ich tożsa-
mości. Szczególnie dzieciństwo jest ważnym okresem dla budowania tożsamości 
człowieka. Wtedy następuje okres socjalizacji pierwotnej, kiedy dziecko naśladu-
je zachowania osób mających znaczenie w jego życiu i najczęściej są to właśnie 
rodzice. Rodzina pełni funkcję socjalizacyjną poprzez przykład, sformułowanie 
systemu nakazów i zakazów czy też przez system kontroli oraz nagradzania27. W 
związku z tym budowanie tożsamości kulturowej dziecka przez rodziców ma 
ogromne znaczenie dla kształtowania się ich osobowości i przynależności naro-
dowej. Zróżnicowanie kulturowe społeczeństw do których wyjeżdżają polscy 
emigranci jest jedną z cech obecnych czasów. Towarzyszy nam okres ciągłych 
zmian i relatywizmu. Migracje zmuszają do dokonania wyborów służących okre-
śleniu własnej tożsamości. Emigracja daje szansę na poznanie nowej kultury , 
obyczajów, zdobycie doświadczenia, które pozytywnie wpływają na określenie 
tożsamości, jeśli wybór ten będzie dokonany prawidłowo. 

Dla tego tematu ważne jest zrozumienie pojęcia „tożsamość”. Obecnie wiele 
nauk takich jak np. psychologia, socjologia, filozofia czy antropologia zajmuje 
się tym zagadnieniem. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu temat ten był elementem 
jedynie filozoficznych rozważań , dlatego widać jak obecnie ważne staje się po-
czucie tożsamości dla każdego człowieka. B. Grabowksa zauważa, iż „w socjo-
logii pojęcie tożsamości przeszło przemianę statusu teoretycznego, od determinu-
jącego wpływu społeczeństwa, stereotypowego wyobrażenia o roli wynikającej z 

                                                 
27 Z. Tyszka, Proces socjalizacji w rodzinie- uwarunkowania makrostrukturalne, me-

zostrukturalne i mikrostrukturalne, [w:] Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturo-
wej, red. J. Nikitorowicz, Białystok 1997, s. 17-18. 
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tradycji, terminu akceptującego równość i niezmienność do zdolności wyboru, 
poczucia władzy i autonomii, akceptacji różnicy, a nawet niejednoznaczności 
naszego doświadczenia”28. Do okresu oświecenia uważano, że jednostka posiada 
indywidualne „ja” nadane jej już od urodzenia i niemożliwa jest jego zmiana. Ta 
teoria została podważona przez interakcjonizm symboliczny, który powstał przed 
I wojną światową. Zakładał on wewnętrzny rdzeń tożsamości który nie podlegał 
kształtowaniu, ale inne jego elementy ulegały zmianom wskutek doświadczeń 
życiowych. Obecnie teoretycy uważają, iż tożsamość nie jest stanem, ale proce-
sem który podlega ciągłym przemianom29. Postmodernizm zakłada, że nie istnie-
je trwała tożsamość. Człowiek może ją zmieniać lub wybrać, ale nie jest ona mu 
przeznaczona od urodzenia. Przynależenie do określonej grupy także nie jest 
gwarantem odnalezienia własnej tożsamości. Człowiek musi nieustannie dążyć , 
aby tą tożsamość w sobie odkrywać.  

Poszukiwanie tożsamości jest jednym z najważniejszych wyzwań współcze-
snego człowieka. Jednostka kształtuje się w trzech kategoriach: indywidualnym, 
społecznym i kulturowym. Te aspekty mieszają się ze sobą , a ich rozwój ma 
charakter dynamiczny. Ich kształt wpływa bezpośrednio na tożsamość, czyli na 
poczucie odrębności, spójności i wewnętrznej treści. H. Mamzer przyjmuje, iż 
chronologiczne najpierw tworzy się tożsamość społeczna, następnie jednostkowa 
oraz w ostatniej fazie tożsamość kulturowa30. Przyjmuje on w swojej teorii, iż 
tożsamość kulturowa ma największe znaczenie dla osób przebywających na emi-
gracji. Życie w społeczeństwie wielokulturowym, ukształtowanie się w tym śro-
dowisku tożsamości jest celem socjalizacji młodego człowieka. To zadanie nale-
ży do rodziców, którzy odgrywają podstawową rolę w kształtowaniu tożsamości 
swoich dzieci. Określenie własnej tożsamości jest warunkiem niezbędnym dla 
prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Wiąże się to ze stworzeniem 
obrazu własnej osoby, który umożliwi nam komunikację z innymi.  

Tożsamość kulturowa kształtuje się poprzez samodzielne myślenie i anali-
zowanie rzeczywistości. Wcześniej często przyjmowaliśmy sposób patrzenia na 
świat narzucony przez pewną grupę osób. To rodzina powinna wskazać młodemu 
człowiekowi drogę do jego indywidualnej osobowości. Jest to bardzo trudne 
zadanie postawione przed rodzicami, ponieważ muszą oni przekazać dziecku 
wartości potrzebne do skonstruowania tożsamości wspólnotowej, podczas gdy 
oni zostali ukształtowani w monokulturowym środowisku. Rodzice powinni pod-
jąć wszelkie starania, aby na emigracji przekazać dzieciom ich rodzime wartości, 
kulturę i tradycję kraju pochodzenia. Wtedy na pewno pozostawią one trwały 

                                                 
28 B. Grabowska, Tożsamość narodowa młodzieży na Śląsku Cieszyńskim, [w:] Dziedzic-

two kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim, 
red. H. Rusek, A. Pieńczak, J. Szczyrbowski, Cieszyn-Katowice-Brno 2010, s. 108. 

29 A. Cybal-Michalska, Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. 
Studium socjologiczne, Poznań 2006, s. 92. 

30 H. Mamzer, Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości 
jednostki, Poznań 2003, s.58-60. 
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ślad w ich poczuciu tożsamości, która może mieć charakter wielopłaszczyznowy 
i wielokulturowy. Milton Gordon twierdzi, iż tożsamość jest połączeniem wielu 
elementów, symboli, które ostatecznie tworzą obraz danej osoby. Dzięki temu 
założeniu, emigracja nie będzie miała negatywnego wpływu na możliwość bu-
dowania tożsamości dzieci31. Idąc dalej , emigracja nie musi oznaczać alienacji, 
ponieważ przynależenie do jednej grupy nie wyklucza uczestnictwa w innej for-
macji. Z kolei J. Nikitorowicz wskazuje, iż zadaniem rodziców jest wyposażenie 
jednostki w uniwersalne i ponadczasowe elementy kultury. W budowaniu tożsa-
mości młodych osób niezbędne jest sięgnięcie do korzeni, czy kultury państwa z 
którego pochodzi. To właśnie daje im siłę i poczucie dumy z przynależności do 
określonej grupy osób. Według Nikitorowicza to właśnie w rodzinie jednostka 
ma największą szansę na kreowanie swojego własnego „ja”32.  

Rodzice powinni być także otwarci na obyczaje kraju do którego przybyli, 
aby proces asymilacji i kształtowania tożsamości ich dzieci przebiegał w sposób 
prawidłowy. W rodzinie poprzez bezpośrednie interakcje dziecko poznaje trady-
cję, obyczaje , kulturę, przyswaja odpowiednie systemy wartości. Rodziny na 
emigracji żyją w środowisku kulturowo zróżnicowanym, gdzie krzyżują się war-
tości grup mniejszościowych jak i większościowych. Rolą rodziców jest tu pielę-
gnowanie wartości rodzimych oraz przyjmowanie wartości mających pozytywny 
wpływ dla budowania tożsamości ich dzieci. Emigranci powinni poznać obcą im 
kulturę oraz obyczaje, aby ich dzieci mogły rozwijać się w nowych warunkach 
bez poczucia wyobcowania, ale w ramach tworzenia wielowymiarowej koncepcji 
siebie.  

Procesy integracyjne nie są szybkie ani łatwe. Jest to materia bardzo złożona 
na którą składa się wiele przeciwności w budowaniu własnej tożsamości do któ-
rych należą m.in. język, mentalność, stereotypy czy izolacja społeczna. Jeżeli te 
bariery nie będą przezwyciężone przez rodziców dzieci będących na emigracji 
wpłynie to bardzo negatywnie na proces kształtowania się tożsamości ich potom-
stwa. Rodzice nie mogą zamykać się całkowicie na nową kulturę, ponieważ to 
właśnie w niej ich dzieci będą dorastać . Ważne jest, aby małżonkowie przekazali 
swoim pociechom fundament tożsamości w postaci praktykowania rodzimej 
kultury oraz systemu wartości i na tej bazie uczyli je nowych elementów wynika-
jących z odrębności społeczeństwa pośród którego zdecydowali się na wycho-
wywanie swoich dzieci. Ta umiejętność czerpania z nowych środowisk tego co 
najcenniejsze sprawi, iż tożsamość ich dzieci będzie bardzo bogata, a one nie 
będą czuły się osamotnione w nowym państwie. „Każdy bowiem należy do wielu 
kultur równocześnie, jednakże im wyższa i silniejsza jest akceptacja siebie na-
                                                 

31 K. Czepiel, Rola rodziny w kształtowaniu tożsamości dziecka na emigracji (na 
przykładzie Irlandii), [w:] Rodzina polska na emigracji w duszpastersko-społecznej re-
fleksji, red. I. Celary, G. Polok, Katowice 2011, s. 132-140. 

32 J. NIkitorowicz, Rodzina w procesie kształtowania tożsamości kulturowej w dobie 
regionalizacji i globalizacji, [w:] Współczesne rodziny polskie-ich stan i kierunek prze-
mian, red. Z. Tyszka, Poznań 2004, s. 73-74. 
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bywana i kształtowana w rodzinie, tym wyższa i silniejsza potrzeba zrozumienia 
innych”33. 

 
Zakończenie 
Migracja ma ogromny wpływ na funkcjonowanie rodziny. Wielu Polaków 

obecnie wyjeżdża do krajów Europy Zachodniej w poszukiwaniu lepszego życia. 
Wyjazdy te często łączą się z koniecznością skonfrontowania dotychczas wy-
znawanych wartości z zlaicyzowaną kulturą części państw Europy. Tylko wcze-
śniejsze odpowiednie przygotowanie małżonków do życia rodzinnego w postaci 
uczenia się wzajemnego szacunku do siebie, obdarowywania drugiej osoby, po-
wzięcia za nią odpowiedzialności czy zachowanie czystości przedmałżeńskiej 
pozwolą na niedopuszczenie do rozpadu rodziny poprzez zdrady, separację czy 
rozwód. Bardzo ważne jest, aby małżonkowie żyjący w rozłące stale podtrzy-
mywali ze sobą bezpośredni kontakt oraz rozmawiali o wszelkich sprawach do-
tyczących ich codziennego życia. Tylko w ten sposób zachowają oni łączność ze 
sobą i nie pozwolą na to, aby stali się dla siebie obojętni. Natomiast należy pa-
miętać że taki stan nie jest dobry dla samego małżeństwa i oboje powinni zrobić 
wszystko, aby móc obdarowywać siebie każdego dnia w ścisłej komunii, a nie 
tylko za pomocą takich substytutów jak telefon czy Internet. Ponadto wyjazd 
rodziców wiąże się z ogromnym szokiem dla ich dzieci, kiedy nagle pozostają 
same bez osób, które do tej pory stanowiły dla nich cały świat i główny wzór do 
naśladowania. Dzieci te narażone są na różnego rodzaju problemy związane z 
psychiką i uzależnieniami, ponieważ nikt i nic nie jest w stanie zastąpić praw-
dziwego ojca i matki. W rezultacie jeśli rodzice decydują się na wyjazd na stałe 
za granicę powinni zabrać ze sobą także swoje pociechy, aby rodzina mogła być 
razem. Często wiąże się to z wieloma pozytywnymi aspektami dla ich potomstwa 
np. w postaci nauczenia się biegle języka, zdobycia dobrego wykształcenia czy 
też umiejętności akceptacji różnych kultur. Natomiast ważnym wyzwaniem dla 
rodziców jest w tej sytuacji odpowiednie ukształtowanie osobowości dziecka 
począwszy od zapoznania go z jego korzeniami narodowymi, które dadzą mu 
podstawy do zbudowania silnej i czerpiącej z dorobku innych społeczeństw toż-
samości. Wzorem dla rodziny powinna być zawsze święta rodzina. Maryja staje 
się dla chrześcijan wzorem żony i matki, która zawsze z miłością służyła rodzinie 
i starała się o to, aby była razem, w trudnych i dobrych chwilach. Była ona zaw-
sze wierna swojemu mężowi Józefowi i z ogromną troską dbała o wychowanie 
Jezusa. Podobnie Józef staje się dzisiaj przykładem dobrego ojca i męża dla każ-
dego mężczyzny. Zabezpieczał on byt swojej rodziny, ale nigdy jej nie opuszczał 
i chronił Maryję i jej dziecko. Ponadto Jezus jako dobry syn był posłuszny wobec 
swoich ziemskich rodziców i okazywał im należny szacunek. Życie na emigracji 
choć jest ogromnym wyzwaniem dla współczesnej rodziny to może stać się nie-

                                                 
33 Ibidem, s. 83 
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samowitą dla niej szansą na szczęśliwe i udane życie jeżeli jego wzór będą czer-
pać ze świętej rodziny jako modelu rodziny chrześcijańskiej. 

 
Streszczenie 
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej coraz więcej naszych rodaków 

zdecydowało się wyjechać za granicę w poszukiwaniu lepszej pracy i możliwości 
rozpoczęcia życia na nowo. Migracje Polaków wiążą się z ogromnym wpływem 
tego zjawiska na funkcjonowanie rodziny. Nasi rodacy za granicą spotykają się z 
kulturą postmodernistyczną, która opiera się na przewartościowaniu dotychcza-
sowych zasad i godzi w fundamenty religii chrześcijańskiej. Ponadto dużym wy-
zwaniem dla małżeństw jest budowanie wspólnoty rodzinnej , w sytuacji w której 
jeden z małżonków przebywa wiele kilometrów od ich stałego miejsca zamiesz-
kania. Powoduje to rosnącą fale rozwodów oraz zjawisko eurosieroctwa. Dodat-
kowo emigracja rodziców negatywnie odbija się na wychowaniu ich dzieci, które 
często pozostają w ojczyźnie pod opieką kogoś z rodziny. W efekcie bardzo 
ważne jest, aby rodziny starały się dołożyć wszelkich starań, aby być razem, na 
emigracji czy też w kraju. Najlepszym dla nich wzorem do naśladowania jest 
święta rodzina, w której miłość, bliskość oraz poczucie bezpieczeństwa zespalała 
wszystkich jej członków. 

 
Summary 
After the Polish accession to the European Union, more and more of our compa-

triots have decided to go abroad in search of better job opportunities and start life 
anew. Polish migration associated with a strong influence of this phenomenon on the 
functioning of the family. Our compatriots abroad meet with postmodern culture, 
which is based on a reassessment of existing rules and undermines the foundations of 
the Christian religion. In addition, a major challenge for married couples is to build a 
community of the family, in a situation in which one of the spouses lives many miles 
from their permanent place of residence. This results in a growing wave of divorces 
and the phenomenon of euro-orphanhood. In addition, the emigration of parents 
negatively affects the upbringing their children, who often remain at home under the 
care of a family member. As a result, it is very important that families try to make 
every effort to be together, in emigration or in the country. The best model for them 
to follow is the Holy Family, in which love, closeness and sense of security teamed 
all its members. 
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Uważność czyli medytacja w edukacji: fakty i mity 
 

Wstęp 
Wielu naukowców żywo interesuje się wpływem, jaki praktyka uważności 

może wywierać na funkcjonowanie człowieka. Psychologia zdrowia i medycyna 
psychosomatyczna zaczęły wykorzystywać uważność jako jedną z kluczowych 
metod w leczeniu zaburzeń psychicznych (zaburzenie lękowe uogólnione, zabu-
rzenie paniczne, nawroty depresji, schizofrenia, zaburzenia osobowości, zwłasz-
cza bordeline i obsesyjno-kompulsyjne, itd.) oraz redukcji wtórnych objawów 
chorób somatycznych (nowotwory, udary, choroby serca, zapalenia stawów, 
cukrzyca, zespoły bólowe, choroby Alzhaimera, otyłość, bulimia, itd.). W róż-
nych ośrodkach badawczych przy pomocy najnowocześniejszych i ciągle dosko-
nalonych technik (EEG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) pro-
wadzone są liczne badania potwierdzające specyfikę procesów uważności oraz 
jej efektywność. 

Obszerny materiał empiryczny zgromadzony w wyniku przeprowadzonych 
na osobach praktykujących różne techniki medytacji badań sugeruje, że stosowa-
nie medytacji opartej o uważność istotnie wpływa na zmniejszanie się nasilenia 
zaburzeń kognitywnych i emocjonalnych oraz prowadzi do poprawy ogólnego 
dobrostanu psychicznego (well-being)1. Twierdzi się też, że szeroki zakres pozy-
tywnych oddziaływań praktykowania różnych technik uważności związany jest z 
bezpośrednimi efektami jej systematycznego stosowania: empatia2, spokój3, al-
truizm4, otwartość społeczna5, współczucie6 oraz twórczość7.  
                                                 

1 K. W. Brown, R. M. Ryan (2003). The benefits of being present: Mindfulness and 
its role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology 84: 
822 – 848; J. Kabat-Zinn (1990). Full catastrophe living: Using the wisdom books of 
your body and mind to face stress, pain, and illness. New York: Delta Books; T. R. 
Lynch, W. T. Trost, N. Salsman, M. M. Linehan (2007). Dialectical behavior therapy for 
borderline personality disorder. Annual Review of Clinical Psychology 3: 181-205; S. L. 
Shapiro, L. E. Carlson, J. A. Astin, B. Freedman (2006). Mechanisms of mindfulness. 
Journal of Clinical Psychology 62: 373-386. 

2 M. S. Krasner, R. M. Epstein, H. Beckman, A. L. Suchman, B. Chapman, C. J. 
Mooney, T. Quill (2009). Association of an educational program in mindful communica-
tion with burnout, empathy, and attitudes among primary care physicians. Journal of the 
American Medical Association 12: 1284-1293; S. L. Shapiro, G. E. Schwartz, G. Bonner 
(1998). Effects of mindfulness-based stress reduction on medical and premedical stu-
dents. Journal of Behavioral Medicine 21: 581-599. 

3 N. Spencer (2010). Confirming Experience: Being Present During Reflective Con-
versations. Design Principles and Practices: An International Journal 4 (3): 355-366. 

4 E. Rosch (1998). Is Wisdom in the Brain? Psychological Science 10: 222-224.  
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1. Uważność jako jedna z technik medytacyjnych 
We współczesnej literaturze pojęcia takie jak „uważność”, „medytacja”, „wyci-

szenie” i „świadoma obecność” bywają używane zamiennie i są definiowane z jednej 
strony jako stan (specyficzna technika medytacyjna) a z drugiej strony jako cecha (do-
celowa jakość życia). Jon Kabat-Zinn określa uważność jako szczególny rodzaj uwagi: 
świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę. W tym użyciu słowo 
„uważność” służy do opisu specyficznego stanu uwagi pełnej otwartości oraz akcepta-
cji8. Termin „uważność” w znaczeniu stanu odnosi się do opisu szczególnego 
typu technik medytacji, które charakteryzują się tzw. otwartym monitorowaniem 
(open monitoring). Ten typ technik medytacyjnych zwykle jest odróżniany od 
innych opartych o koncentrację (focussed attention) albo traktowany jako poten-
cjalne rozwinięcie tych technik9.  

Uważność rozumiana jako stan obejmuje różne nieanalityczne ćwiczenia umysło-
we począwszy od kontroli oddechu, poprzez uświadamianie sobie doznań płynących z 
ciała aż po wielość form aktywnej i biernej aktywności medytacyjnej10. Celem bezpo-
średnim stosowania różnych technik uważności jest wykształtowanie takiej zdolności 
w podmiocie, aby zauważał pełną różnorodność bodźców zarówno wewnętrznych, jak 
i zewnętrznych. Stan uważności jest osiągany wtedy, gdy dana osoba swobodnie, po 
wyłonieniu się innego obiektu w jej umyśle i zaakceptowaniu go, potrafi ponownie 
powrócić do koncentracji np. na wykonywanym zadaniu.  

                                                                                                                         
5 C. A. Hutcherson, E. M. Seppala, J. J. Gross (2008). Loving-kindness meditation 

increases social connectedness. Emotion 8: 720-724. 
6 J. Austin (1998). Zen and the brain. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of 

Technology Press. 
7 V. Capurso, F. Fabbro, C. Crescentini (2014). Mindful creativity: the influence of 

mindfulness meditation on creative thinking. Frontiers in Psychology 4:1020. doi: 
10.3389/fpsyg.2013.01020; L. S. Colzato, A. Ozturk, B. Hommel (2012). Meditate to 
create: the impact of focused-attention and open-monitoring training on convergent and 
divergent thinking. Frontiers in Psychology 3:116. doi:10.3389/fpsyg.2012.00116; L. S. 
Colzato, A. Ozturk, B. Hommel (2013). Meditate to create: the impact of focused-
attention and open-monitoring training on convergent and divergent thinking. Frontiers 
in Psychology. doi: 10.3389/fpsyg.2012.00116. 

8 J. Kabat-Zinn (1990). Full catastrophe living: Using the wisdom books of your 
body and mind to face stress, pain, and illness. New York: Delta Books; J. Kabat-Zinn 
(1994). Wherever you go, there you are: Mindfulness meditation in everyday life. New 
York: Hyperion Books; J. Kabat-Zinn (2003). Mindfulness-based stress reduction (MBSR). 
Constructivism in the Human Sciences, 8(2): s. 73 - 107. 

9 S. J. Lutz, H. A. Slagter, J. D. Dunne, R. J. Davidson (2008). Attention regulation 
and monitoring in meditation. Trends in Cognitive Sciences 12(4): 163-169. 

10 J. Kabat-Zinn (2003). Mindfulness-based stress reduction (MBSR). Constructivism in 
the Human Sciences, 8(2): s. 73 – 107; S. W. Lazar, C. E. Kerr, R. H. Wasserman, J. R. 
Gray, D. N. Greve, M. T. Treadway i in. (2005). Meditation experience is associated with 
increased cortical thickness. Neuroreport 16(17): 1893-1897.  
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Celem dalszym stosowania takich technik jest redukcja poznawczej podatno-
ści umysłu do oceniającego i osądzającego reagowania na pojawiające się we-
wnętrzne i zewnętrzne bodźce. One bowiem powodują i nasilą stres, napięcie 
emocjonalne, a w niektórych przypadkach podtrzymują stany psychopatologicz-
ne (np. depresję, zespół lęku uogólnionego, zaburzenia odżywiania, zaburzenia 
osobowości). 

Uważność rozumiana jest w literaturze fachowej jako cecha (docelowa jakość ży-
cia), która różnicuje ludzi (predyspozycje genetyczne, uwarunkowania środowiskowe, 
specyficzny trening) oraz posiada określone korelaty neuro-psycho-biologiczne i 
wskaźniki psychometryczne11. Wyniki wielu badań z zakresu neuro-psycho-biologii 
wskazują bowiem na to, że mózgi osób uważnych różnią się istotnie od nieuważnych 
pod względem strukturalnym (powiększona gęstość szarej struktury12; zmniejszone 
prawe ciało migdałowate13) i funkcjonalnym (synchronizacja pnia mózgu, obszarów 
limbicznych oraz kory mózgowej; integracja sieci uwagowej, pamięciowej i systemu 
kontroli; hemisferyczna integracja korespondujących obszarów z obu półkul; wzmo-
żona aktywność neuronów lustrzanych)14.  

Wyniki wielu badań ujawniają też, że treningi uważności nie tylko wywołują alte-
racje strukturalne i funkcjonalne mózgu (neuroplastyczność), ale powodują niespecy-
ficzne zmiany dostrzegalne na poziomie behawioralnym. Dynamizują bowiem i po-
głębiają – jak żadne inne treningi np. sportowe, fizyczne i symulacyjne - zdolność do 
stosowania nabytych umiejętności w nowych i nietrenowanych sytuacjach15. Trening 
fizyczny, sportowy i symulacyjny – jak wielokrotnie wykazano - kształtuje sprawności 
jedynie w znanych i wytrenowanych sytuacjach. Można wiec powiedzieć, że cecha 
uważności różnicuje znacząco podmioty a mechanizmy, które stanowią jej podstawę, 
mają charakter wielopoziomowy i niespecyficzny.  

 
 
 

                                                 
11 R. J. Davidson (2010). Empirical Explorations of Mindfulness: Conceptual and 

Methodological Conundrums. Emotions 10(1): 8-11. 
12 B. K. Holzel, U. Ott, T. Gard, H. Hempel, M. Weygandt i in. (2008) Investigation 

of mindfulness meditation practitioners with voxel-based morphometry. Social Cognitive 
and Affective Neuroscience 3: 55–61. 

13 A. A. Taren, J. D. Creswell, P. J. Gianaros (2013) Dispositional Mindfulness Co-
Varies with Smaller Amygdala and Caudate Volumes in Community Adults. PLoSONE 
8(5):e64574. doi:10.1371/journal.pone.0064574. 

14 D. J. Siegel (2007). The mindful brain: Reflection and attunement in the cultiva-
tion of wellbeing. New York: Norton; H. A. Slagter, R. J. Davidson, A. Lutz (2011). 
Mental Training as a Tool in the Neuroscientific Study of Brain and Cognitive Plasticity. 
Frontiers in Human Neuroscience 5(17): 187–202. 

15 A. Guillot, C. Collet (2005). Contribution from neurophysiological and psycho-
logical methods to the study of motor imagery. Brain Resources Review 50: 387 – 397; J. 
Munzert, B. Lorey, K. Zentgraf (2009). Cognitive motor processes: the role of motor 
imagery in the study of motor representations. Brain Resources Review 60: 306-326. 
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2. Adaptacja technik uważności do edukacji 
Trening uważności skierowany jest do pracowników administracji, nauczy-

cieli, pedagogów, psychologów szkolnych i samych uczniów16. Proponuje się 
podobne treningi dla ich rodziców i opiekunów. Podkreśla się, że istotnym ele-
mentem skuteczności treningów uważności jest udział wszystkich zaangażowa-
nych w relacje edukacyjne stron. Z badań bowiem wynika, że nie można uczyć 
uważności, samemu nie praktykując. 

Głównym celem treningów uważności jest uczenie najpierw personelu i opieku-
nów bycia całkowicie tu i teraz (trudne do przetłumaczenia dynamiczne i zmieniające 
się permanentnie ang. moment-by-moment) oraz postawy otwartości i przyjmowania 
wszelkich wewnętrznych doświadczeń, a w konsekwencji uczenie odseparowania 
(dezidentyfikacji) ja od własnych stresujących myśli, doznań i emocji (ja nie jestem 
tożsama z pojawiającymi się i przemijającymi myślami, doznaniami i emocjami). 
Osoby te wraz z zaawansowaniem w uważności wyzwalają się z automatycznych i 
nieelastycznych reakcji, które w przeszłości powodowały u nich poczucie niekompe-
tencji w relacjach z uczniami (rodziców wobec własnych dzieci a nauczycieli wobec 
uczniów). Dzięki temu stają się bardziej otwarci oraz bardziej akceptują siebie oraz 
swoich podopiecznych. 

Celem stosowania praktyk uważności jest nabycie specyficznych umiejętno-
ści, takich jak17: 

- pogłębione wsłuchanie w swoje odczucia ciała, potrzeby, emocje i myśli 
bez poczucia bycia owładniętym, 

                                                 
16 G. Biegel, K. W. Brown (2014). Assessing the efficacy of an adapted in-class mindfulness-

based training program for school-age children: A pilot study. 
http://www.mindfulschools.org/pdf/; C. Franco, I. Mañas, A. J. Cangas, J. Gallego (2011). Explor-
ing the effects of a mindfulness program for students of secondary school. International Journal of 
Knowledge Society Research 2(1): 14–28; A. Joyce, J. Etty-Leal, T. Zazryn, A. Hamilton, C. 
Hassed (2010). Exploring a mindfulness meditation program on the mental health of upper primary 
children: A pilot study. Advances in School Mental Health Promotion, 3(2): 17- 25; N. S. Lau, M. 
T. Hue (2011). Preliminary outcomes of a mindfulness-based programme for Hong Kong adoles-
cents in schools: well-being, stress and depressive symptoms. International Journal of Childrens 
Spirituality 16(4), 315-330. doi: 10.1080/1364436x.2011.639747; T. Mendelson, M. T. Greenberg, 
J. K. Dariotis, L. F. Gould, B. L. Rhoades, P. J. Leaf (2010). Feasibility and preliminary outcomes 
of a school-based mindfulness intervention for urban youth. Journal of Abnormal Child Psychol-
ogy 38(7): 985-994; M. D. Mrazek, M. S. Franklin, D. T. Phillips, B. Baird, J. W. Schooler 
(2013).Mindfulness training improves working memory capacity and GRE performance while 
reducing mind wandering. Psychological Science. doi:10.1177/0956797612459659; F. Raes, J. W. 
Griffith, K. Gucht, J. Williams (2013). School-based prevention and reduction of depression in 
adolescents: A cluster-randomized controlled trial of a mindfulness group program. Mindfulness 
Online; E. Shonin, W. van Gordon, M. D. Griffiths (2012). The health benefits of mindfulness-
based interventions for children and adolescents. Education and Health 30(4): 95-98. 

17 R. J. Semple, C. A. Burke (2011). Changing Paradigms: Treating Children and 
Adolescents with Mindfulness. Child and Adolescent Therapy: Cognitive-Behavioral 
Procedures. 4th Edition. New York: Guilford Press. 
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- postrzeganie pełni doświadczenia (otoczenie, dźwięki, smak, zapach, itd.), 
- spotkanie realnego nauczyciela z realnym uczniem, 
- wczesne rozpoznawanie realnych problemów swoich i ucznia, 
- reagowanie na ucznia a nie na własne nierozwiązane problemy (ruminacje, pro-

jekcja, przeniesienie, przeciwprzeniesienie, idealizacja, itd.), 
- mówienie „Nie” bez poczucia winy. 
Trening uważności odnosi się do takich funkcji psychologicznych, jak: regulacja 

emocji, regulacja uwagi, funkcje wykonawcze, auto-reprezentacja, empatia i przyjmo-
wanie perspektywy drugiej osoby18. Prowadzony systematycznie wobec personelu, 
opiekunów i uczniów prowadzi do następujących pożądanych zachowań: prężność, 
większe zaangażowanie, sprawniejsze uczenie się, poprawa ogólnego dobrostanu, wzrost 
zachowań allocentrycznych i prosocjalnych, zaangażowanie w problemy społeczne i 
światowe. 

 
4. Treningi uważności wzmacniają efekty edukacyjne 
Tradycyjne formy pedagogiczne koncentrują się głównie na dydaktyce19. 

Istotnym celem stosowania takich metod jest przekaz wiedzy oraz skuteczne 
wyegzekwowanie jej od uczniów. Stosującemu te metody nauczycielowi, przyna-
glanemu skomplikowanymi i zmieniającymi się wymaganiami programowymi, mogą 
grozić tzw. „błędy zimne”: rygoryzm (bezwzględne egzekwowanie poleceń, pedanteria, 
sztywność ocen, stawianie bardzo dokładnie określonych, nie-pozostawiających swobo-
dy wymagań, formułowanie ocen negatywnych), ścisłe kontrolowanie postępowania 
ucznia (egzekwowanie posłuszeństwa), agresja (atak słowny bezpośredni lub pośredni, 
fizyczny lub symboliczny, zagrażający lub poniżający w stosunku do ucznia), hamowa-
nie aktywności (przerywanie, zakazywanie własnej aktywności ucznia przez fizyczne lub 
symboliczne zachowanie własne), obojętność (dystans wobec spraw ucznia, okazywanie 
braku zainteresowania dla jego aktywności) oraz eksponowanie siebie (koncentrowanie 
uwagi ucznia na walorach wychowawcy, potrzebach, odczuciach wtórnych wobec aktu-
alnych potrzeb i odczuć ucznia, chęć imponowania, wyróżniania się, obrażanie się). 

                                                 
18 R. J. Davidson, J. Dunne, J. S. Eccles, A. Engle, M. Greenberg, P. Jennings, A. Jha, T. 

Jinpa, L. Lantieri, D. Meyer, R. W. Roeser, D. Vago, D. (2013). Contemplative Practices and 
Mental Training: Prospects for American Education. Child Development Perspectives Volume 
6(2): 146–153; E. Shonin, W. van Gordon, M. D. Griffiths (2012). The health benefits of mindful-
ness-based interventions for children and adolescents. Education and Health 30(4): 95-98. 

19 J. Bagrowicz (2006). Towarzyszyć wzrastaniu. Z dyskusji o metodach i środkach 
edukacji religijnej młodzieży, Toruń: Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; S. Radoń 
(2010). Metoda dialogiczna w szkole (opis i weryfikacja narzędzia diagnostycznego na 
przykładzie lekcji religii). Paedagogia Christiana 1(25): 211-232; S. Radoń (2011). Sku-
teczność metody dialogicznej. Paedagogia Christiana 1(27): 203-213; M. Śnieżyński 
(1997). Zarys dydaktyki dialogu. Kraków: Wyd. Naukowe Papieskiej Akademii Teolo-
gicznej; R. Wiechnik (1996). Intelektualne i kreatywne aspekty zdolności do uczenia się. 
Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 
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Konsekwencją tych błędów są zmiany w strukturze emocji uczniów (dys-
komfort psychiczny, lękowa motywacja podejmowania działań, pesymistyczna 
postawa wobec świata, niska samoocena albo wygórowana w postaci narcystycz-
nej). Te błędy prowadzą w dalszej konsekwencji do blokowania samodzielności 
ucznia, jego krytycznego myślenia oraz pogłębiania się niedojrzałości i indolen-
cji twórczej. Rygoryzm, pedantyczność, niedopuszczanie żadnego sprzeciwu 
sprawiają, że uczeń rezygnuje z własnych dążeń, reaguje bojaźliwie, bezwiednie 
podporządkowuje się woli nauczyciela i innych dorosłych. Tłumiona aktywność 
ucznia budzi w nim świadomie i nieświadomie reakcje protestu, wyzwala różne 
formy zachowań konformistycznych (podporządkowanie pozorne, któremu towa-
rzyszy maska dwulicowości i nieszczerości) i aspołecznych.  

Należy jednak stwierdzić, że podjęte w niektórych krajach eksperymenty pe-
dagogiczne zakończyły się fiaskiem20. Wynikało to jednak nie z błędów propo-
nowanych metod, ale z ryzyka, jakie ponosił nauczyciel-facylitator ze strony 
administracji szkolnej oraz uczniów. Okazało się w wielu krajach, że wprowa-
dzenie modelu Person Centered Approach do edukacji natrafiło na wiele prze-
szkód, gdyż wielu pedagogów po pewnym czasie stosowania metody dialogicz-
nej zaczęło się z niej wycofywać21. 

Trzeba zaznaczyć, że współcześnie coraz częściej podejmuje się krytyki tra-
dycyjnych metod pedagogicznych22. Różne opracowania teoretyczne sugerują 
konieczność systematycznego stosowania różnych metod aktywizujących 
uczniów ze szczególnym uwzględnieniem założeń pedagogiki dialogu, psycho-

                                                 
20 W. Sikorski (2002). Psychoterapia grupowa różnych pokoleń, Warszawa: Wyd. Żak. 
21 Nauczyciele odczuwali duże poczucie zagrożenia własnej, dawno ustalonej pozycji 

i dość masowo rezygnowali z dalszej pracy. Niepowodzenie w tych przypadkach nie wy-
nikało jednak z wad programu, lecz z tego, że nauczyciele i administracja widzieli w nim 
niebezpieczeństwo dla skostniałego, zbiurokratyzowanego systemu szkolnego. I nawet 
jeśli wielu światlejszych pedagogów dostrzegało zalety PCA, to jednak brak wnikliwszej 
wiedzy i praktyki przesądził o zanegowaniu jego walorów – W. Sikorski (2002). Psycho-
terapia grupowa różnych pokoleń, Warszawa: Wyd. Żak; s. 172. 

22 S. Radoń (2010). Metoda dialogiczna w szkole (opis i weryfikacja narzędzia dia-
gnostycznego na przykładzie lekcji religii). Paedagogia Christiana 1(25): 211-232; S. 
Radoń (2011). Skuteczność metody dialogicznej. Paedagogia Christiana 1(27): 203-213; 
. Radoń (2013). Uważność jako ponadkulturowe wyzwanie dla polskiej edukacji. W: 
Majchrzak, N., Zduniak, A. (Red.) Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury 
globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań (s. 109-117). Poznań: 
Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. 
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pedagogiki twórczości, katechetyki dialogiczno-konfesyjnej23 oraz – szczególnie 
ostatnio – wynikających z konceptualizacji uważności24. 

Jak się wydaje, stosowanie treningów uważności w praktyce pedagogicznej 
ma duże szanse powodzenia, głównie z tego względu, że konceptualizacja uważ-
ności posiada duże wsparcie empiryczne. Ponadto te treningi stosuje się z powo-
dzeniem w warunkach szkolnych już od ponad 10 lat (zob. Aneks: Tabela nr 1.). 
Obejmuje się nimi dzieci będące w wieku 4 lat25. Wyniki przeprowadzonych 
badań walidacyjnych w wielu ośrodkach potwierdzają zasadność i efektywność 
stosowania interwencji uważnościowych w następujących dziedzinach26: 

- istotny spadek zachowań autodestrukcyjnych, 
- zmniejszenie się liczby epizodów agresji słownej i fizycznej wobec otocze-

nia, 
- ograniczenie nasilenia symptomów wypalenia u personelu, rodziców i 

opiekunów, 
- poprawa ogólnego dobrostanu (well-being) zarówno uczniów, jak i rodzi-

ców, opiekunów oraz personelu, 
- redukcja absencji personelu z 310 przed interwencją do 15 po interwencji, 
- oszczędności rzędu 150 000 PLN na skutek poważnego ograniczenia kosz-

tów przeznaczonych na leczenie personelu. 

                                                 
23 J. Bagrowicz (2006). Towarzyszyć wzrastaniu. Z dyskusji o metodach i środkach 

edukacji religijnej młodzieży, Toruń: Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; M. Śnie-
żyński (1997). Zarys dydaktyki dialogu. Kraków: Wyd. Naukowe Papieskiej Akademii 
Teologicznej; R. Wiechnik (1996). Intelektualne i kreatywne aspekty zdolności do ucze-
nia się. Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 

24 S. Radoń (2013). Uważność jako ponadkulturowe wyzwanie dla polskiej edukacji. 
W: Majchrzak, N., Zduniak, A. (Red.) Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury 
globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań (s. 109-117). Poznań: 
Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. 

25 R. J. Davidson, J. Dunne, J. S. Eccles, A. Engle, M. Greenberg, P. Jennings, A. 
Jha, T. Jinpa, L. Lantieri, D. Meyer, R. W. Roeser, D. Vago, D. (2013). Contemplative 
Practices and Mental Training: Prospects for American Education. Child Development 
Perspectives Volume 6(2): 146–153; J. Meiklejohn, C. Phillips, M. L. Freedman, M. L., 
Griffin, G. Biegel, A. Roach, J. Frank, C. Burke, L. Pinger (2012). Integrating Mindful-
ness Training into K-12 Education: Fostering the Resilience of Teachers and Students. 
Mindfulness: Online First. DOI 10.1007/S12761-012-0094-5. 

26 N. N. Singh, G. E. Lancioni, M. Ramasamy, R. G. Wahler, J. Singh, M. Sabaawi 
(2006). Mindful parenting decreases aggression, noncompliance and self-injury in chil-
dren with autism. Journal of Emotional and Behavioral Disorders 14: 169-177; N. N. 
Singh, G. E. Lancioni, A. S. W. Winton, B. C. Fisher, A. S. W. Winton, A. D. A. Singh, 
J. Singh (2011). A mindfulness-based strategy for self-management of aggressive behav-
ior in adolescents with autism. Research in Autism Spectrum Disorders 5: 1153–1158; J. 
Taylor, B. Lindsay, C. Hatton, C. (2012). Psychological Therapies for Adults with Intel-
lectual Disabilities. Chichester: Willey and Sons. 
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Wyniki opublikowanych badań oraz opartych o nie meta-analiz (zob. Aneks: 
Tabele 2. i 3.) ujawniają, że stosowanie uważnościowych technik medytacji pod-
czas procesu edukacyjnego istotnie wpływa na osłabianie symptomów depresji u 
dzieci i młodzieży27 oraz poprawę ogólnego dobrostanu (zmniejszenia nasilenia 
negatywnej emocjonalności a poprawa pozytywnej)28. Pojawiają się też doniesie-
nia dotyczące pozytywnego wpływu stosowania interwencji uważnościowych na 
efekty organizacyjne, dydaktyczne i wychowawcze lekcji (współpraca uczniów, 
samodzielne poszukiwania i myślenie, lepsze posługiwanie się uzyskaną w trak-
cie lekcji wiedzą, wzmacnianie zdolności akademickich, itd.)29. 

 
5. Chrześcijanin może stosować praktyki uwa żności 

                                                 
27 A. Joyce, J. Etty-Leal, T. Zazryn, A. Hamilton, C. Hassed (2010). Exploring a 

mindfulness meditation program on the mental health of upper primary children: A pilot 
study. Advances in School Mental Health Promotion, 3(2): 17- 25; N. S. Lau, M. T. Hue 
(2011). Preliminary outcomes of a mindfulness-based programme for Hong Kong adoles-
cents in schools: well-being, stress and depressive symptoms. International Journal of 
Childrens Spirituality 16(4), 315-330. doi: 10.1080/1364436x.2011.639747; T. Mendel-
son, M. T. Greenberg, J. K. Dariotis, L. F., Gould, B. L. Rhoades, P .J. Leaf, P. J. (2010). 
Feasibility and preliminary outcomes of a school-based mindfulness intervention for 
urban youth. Journal of Abnormal Child Psychology 38(7): 985-994; F. Raes, J. W. Grif-
fith, K. Gucht, J. Williams, J. (2013). School-based prevention and reduction of depres-
sion in adolescents: A cluster-randomized controlled trial of a mindfulness group pro-
gram. Mindfulness Online. 

28 P. C. Broderick, S. Metz (2009). Learning to BREATHE: A pilot trial of a mind-
fulness curriculum for adolescents. Advances in School Mental Health Promotion 2(1): 
35-46; N. S. Lau, M. T. Hue (2011). Preliminary outcomes of a mindfulness-based pro-
gramme for Hong Kong adolescents in schools: well-being, stress and depressive symp-
toms. International Journal of Childrens Spirituality 16(4), 315-330. doi: 
10.1080/1364436x.2011.639747; T. Mendelson, M. T. Greenberg, J. K. Dariotis, L. F. 
Gould, B. L. Rhoades, P. J. Leaf (2010). Feasibility and preliminary outcomes of a 
school-based mindfulness intervention for urban youth. Journal of Abnormal Child Psy-
chology 38(7): 985-994; K. A. Schonert-Reichl, M. S. Lawlor (2010). The effects of a 
mindfulness-based education program on pre- and early adolescents' well-being and so-
cial and emotional competence. Mindfulness 1(3): 137-151. 

29 J. Bauchemin, T. L. Hutchins, F. Patterson (2008). Mindfulness meditation may 
lessen anxiety, promote social skills, and improve academic performance among adoles-
cents with learning disabilities. Complementary Health Practice Review, 13(1): 34–45; 
G. Biegel, K. W. Brown (2014). Assessing the efficacy of an adapted in-class mindful-
ness-based training program for school-age children: A pilot study. 
http://www.mindfulschools.org/pdf/; C. Franco, I. Mañas, A. J. Cangas, J. Gallego 
(2011). Exploring the effects of a mindfulness program for students of secondary school. 
International Journal of Knowledge Society Research 2(1): 14–28; M D. Mrazek, M. S. 
Franklin, D. T. Phillips, B. Baird, J. W. Schooler (2013).Mindfulness training improves 
working memory capacity and GRE performance while reducing mind wandering. Psy-
chological Science. doi:10.1177/0956797612459659.  
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Świadomość tego, że uważność jest związana z buddyzmem, skutkuje tym, 
że wielu chrześcijan może być ostrożnych albo wręcz opornych w stosunku do 
stosowania praktyk uważnościowych. Głównym problemem dla chrześcijańskich 
nauczycieli, personelu szkolnego, rodziców preferujących wartości chrześcijań-
skie oraz ich dzieci jest to, czy zakładany w praktyce model uważności jest do 
pogodzenia z chrześcijaństwem. Chrześcijańscy nauczyciele i rodzice wraz ze 
swymi dziećmi chcą być bowiem moralnie pewni, że z jednej strony stosuje się 
wobec nich najefektywniejsze z dostępnych technik edukacyjnych a z drugiej 
strony, że nie naraża się przy tym biblijnych zasad oraz chrześcijańskich warto-
ści. Chrześcijańscy nauczyciele i rodzice wraz ze swymi dziećmi, jak również 
sam Kościół, powinni być dobrze poinformowani odnośnie stosowanej w obsza-
rze psychologii i pedagogice uważności. 

Jeśli przyjąć, że model uważności ze swej istoty zawiera podstawowe i nie-
możliwe do wyabstrahowania elementy doktrynalne religii dalekowschodnich, to 
chrześcijanin może przyjąć następujące postawy:  

1) entuzjastyczne i pluralistyczne podejście do różnych religii: „Wiele jest 
ścieżek, ale ostatecznie wszystkie ścieżki prowadzą na szczyt tej samej góry” 
[…] „kiedy spotykam zaangażowanego żyda lub muzułmanina, sikha lub hindu-
istę albo buddystę, w których owoce otwarcia na rzeczywistość boską są chwa-
lebnie oczywiste, nie mogę – realistycznie – uważać chrześcijańskiego doświad-
czenia tego, co Boże, za autentyczne, a ich doświadczenia – za nieautentyczne”30, 

2) krytycznie za płytkość podejścia do zagadnienia religijności: „nie może 
być mowy o łatwym synkretyzmie, bezładnej mieszaninie półreligijnego słowo-
lejstwa i pobożności, dewocji, która wszystko dopuszcza i przez to niczego nie 
traktuje z należytą powagą” 31, 

3) obraźliwie za pomocą negatywnej oceny poziomu intelektualnego stojące-
go u podstaw pluralizmu religijnego np. oponentów nazywa się „niebezpieczny-
mi synkretystami”, „którzy mniemają, że uśmiechnięty Budda i umierający ze 
strasznym krzykiem Opuszczony-przez-Boga to ostatecznie przejawy tej samej 
głębi bytu”32, 

4) ostrzegając przed negatywnymi skutkami: „Stan psychiczny pozbawiony 
przedmiotowości ma być uwolnieniem się od „ułudnej” rzeczywistości, dopro-
wadzeniem się do stanu „nirwany”, a przez to wyzwoleniem się od stanów ułudy 
rzeczywistości. Praktyki usuwania przedmiotowości ze stanów ludzkiej świado-
mości (która jest przecież świadomością czegoś) mogą się kończyć doprowadze-
niem do zaburzeń psychicznych”33, 

5) podejmując interkulturowo niekomunikowalną krytykę pseudonaukową (sto-
sunkowo najczęstsza): posługiwanie się specjalistyczną nomenklaturą, która jest nie-
                                                 

30 J. Hick (1985). Problems of Religious Pluralism. New York: St. Martin's Press; s. 91. 
31 Th. Merton (1993). Dziennik azjatycki. Kraków: Wyd. Znak; s. 246. 
32 Th. Merton (1993). Dziennik azjatycki. Kraków: Wyd. Znak; s. 267. 
33 M. Krąpiec (2006). Medytacja. W: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 7, Lublin: 

Wyd. KUL: s. 28. 
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czytelna dla większości ludzi, nawet tych obeznanych w doktrynie, oraz niepodatna na 
empiryczną operacjonalizację (duchowość trynitarna, eucharystyczna, transcendencja, 
immanencja, itd.). 

Jeśli jednak przyjąć, że model uważności ze swej istoty nie zawiera elemen-
tów doktrynalnych żadnej z religii34, to można zgodzić się z akceptacją trenin-
gów uważności na gruncie chrześcijańskim. Możliwość akceptacji w teologii 
katolickiej formalnej medytacji, jaką jest uważność, ukazuje w swym pośmiert-
nie wydanym artykule karmelita amerykański Ernest E. Larkin, uczeń Johna 
Maina, twórcy Chrześcijańskiej Medytacji. Zdaniem tego cenionego znawcy 
tradycji medytacyjnej, profesora Catholic University of America oraz wielolet-
niego dyrektora The World Community for Christian Meditation (zatwierdzonej 
kanonicznie w 2007 roku jako ekumeniczna wspólnota kontemplacyjna), w prak-
tykach chrześcijańskich generalnie podkreśla się głównie rolę świadomości 
obecności Boga oraz relacji z Bogiem, ale takie określenia cechują się nic nie 
mówiącą abstrakcyjnością. Jak twierdzi autor, jest bardzo łatwo wspominać i 
wyobrażać sobie obecność Boga, ale jest to zwykle „czcze potakiwanie głową na 
teologiczne prawdy przy minimalnym osobistym rezonansie”35. 

Jak się wydaje, w takiej sytuacji wielu chrześcijan słusznie zauważy i doceni 
wspólne elementy (podstawowe założenia teoretyczne i praktyczne stosowanie 
specyficznych technik medytacyjnych), które konceptualizacja uważności dzieli 
z buddyzmem i współczesną psychologią np. wykorzystywanie medytacji odde-
chu36. Zarówno buddysta, jak i chrześcijanin mogą być zaangażowani w medyta-
cję oddechu, gdzie medytujący skupia się wyłącznie na oddechu. Jednak trzeba 
dodać, że każdy z medytujących może przydzielać różne znaczenie temu same-
mu ćwiczeniu. Dla buddysty koncentracja na oddechu stanowi istotny element 
pozwalający doświadczyć ulotności i niestałości ludzkiego istnienia oraz iluzo-
ryczności self. Z kolei dla chrześcijan medytacja oddechu stanowi pretekst do 
pogłębienia świadomości bycia stworzonym przez Boga („I ukształtował Jahwe-
Bóg człowieka, proch z roli, i tchnął w jego nozdrza oddech życia, i tak stał się 
człowiek istotą żywą” – Rdz 2,7), swojej podstawowej podległości i całkowitej 
zależności od Boga („Los bowiem synów ludzkich jest ten sam, co i los zwierząt; 

                                                 
34 J. Kabat-Zinn (1990). Full catastrophe living: Using the wisdom books of your 

body and mind to face stress, pain, and illness. New York: Delta Books; J. Kabat-Zinn 
(1994). Wherever you go, there you are: Mindfulness meditation in everyday life. New 
York: Hyperion Books; J. Kabat-Zinn (2003). Mindfulness-based stress reduction (MBSR). 
Constructivism in the Human Sciences, 8(2): s. 73 - 107. 

35 The older practices highlight awareness of God's presence and will be a direct line of 
communication between the person and God. Here lies a possible limitation, which might be 
called abstractness. It is too easy for the remembrance of God's presence, especially on the run, 
to be a mere nod of the mind to a theological truth with minimal resonance in one's being. Mind-
fulness offers the missing piece, namely, a real presence to what one is doing at a given moment 
– E. E. Larkin (2007). Christian Mindfulness. Review for Religious, 66(3): s. 230-231. 

36 E. E. Larkin (2007). Christian Mindfulness. Review for Religious, 66(3): 230-247. 
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los ich jest jeden: jaka śmierć jednego, taka śmierć drugiego, i oddech życia ten 
sam" - Koh 3,19) oraz doświadczenia Jego kochającej obecności (personalizm 
chrześcijański). I właśnie w ten sposób intencja medytującego (psychologiczny 
wymiar motywacyjny) może zmienić znaczenie i funkcje tego samego ćwiczenia 
uważności.  

O możliwości stosowania różnej intencjonalności medytacji oddechu świad-
czą wyniki badań. Niektóre badania ujawniają bowiem, że podobne są obszary 
aktywności mózgu oraz efektywność medytacji zarówno przypadku stosowania 
medytacji opracowanej w celach klinicznych, jak i typowych chrześcijańskich37. 
W trakcie koncentracji na oddechu poza fizjologicznymi skutkami buddysta mo-
że pogłębiać doświadczenie przemijalności ugruntowane w monistycznej kon-
cepcji Boga (Brahman-Atman) a chrześcijanin może stopniowo wzmacniać in-
tensywność przeżywania bliskości - personalistycznie pojmowanego - Boga. 

Generalnie można powiedzieć, że wielu autorów rozumiejących i szanują-
cych specyfikę podejścia chrześcijańskiego do medytacji podkreśla, że zasadni-
cze podstawy modelu uważności są nie tylko kompatybilne z chrześcijaństwem, 
ale mogą umożliwiać chrześcijaninowi pełniejsze życie, które w istotnym stopniu 
odnosi się do kluczowych wartości biblijnych oraz podstawowych zasad wiary38. 
Podczas praktyki uważności uczeń-nauczyciel-klient-pacjent jest prowadzony do 
nowej relacji w stosunku do swoich wewnętrznych odczuć, gdzie jest mniej ste-
rowany przez intensywne i obezwładniające uczucia. Taki mniej kontrolowany 
przez własne przeżycia i doświadczenia podmiot – podkreślają ci autorzy - jest 
lepiej predystynowany do tego, aby realizować biblijne wartości oraz chrześci-
jańskie zasady wiary.  

W swoim ostatnio opublikowanym artykule Tan39 dokonuje przeglądu terapii 
opartych o uważność z punktu widzenia chrześcijańskiego rozróżniając i uwy-

                                                 
37 M. Beauregard (2010). Mind, brain and spiritual experiences. The 3 World Conference on 

Buddism an Science. Salaya, Nakhon Pathom, Thailand: Mahidol University; M. Beauregard, D. 
O’Leary (2011). The spiritual brain. A neuroscientific case for the existence of the soul. Harper 
Collins ebooks; M. Beauregard, V. Paquette (2006). Neural correlates of a mystical experience in 
Carmelite nuns. Neuroscience Letters, 405: 186 – 190; M. Beauregard, V. Paquette (2008). EEG 
activity in Carmelite nuns during a mystical experience. Neuroscience Letters, 444: 1 – 4; S. G. 
Hofmann, A. T. Sawyer, A. A. Witt, D. Oh (2010). The effect of mindfulness-based therapy on 
anxiety and depression: A meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 
78(2): 169 – 183. 

38 S. H. Symington, M. F. Symington (2012). A Christian model of mindfulness: us-
ing mindfulness principles to support psychological well-being, value-based behavior, 
and the Christian spiritual journey. Journal of Psychology and Christianity 31: 71-77; S.-
Y. Tan (2011). Mindfulness and acceptance-based cognitive behavioral therapies: Em-
pirical evidence and clinical applications from a Christian perspective. Journal of Psy-
chology and Christianity 30: 243-249. 

39 S.-Y. Tan (2011). Mindfulness and acceptance-based cognitive behavioral thera-
pies: Empirical evidence and clinical applications from a Christian perspective. Journal 
of Psychology and Christianity 30: 243-249. 
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datniając obszary zasadniczej zgodności oraz pewnej niezgodności (potrzeba 
ostrożności). W obszarze zgodności Tan wykazuje, że uważność może być 
szczególnie pomocna dla chrześcijańskich klientów-pacjentów z obsesyjnym 
(skrupulactwo, perfekcjonizm, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne) albo rumina-
cyjnym stylem myślenia (zaburzenia afektywne, paranoidalne, depresja, różne 
zespoły lękowe). Wskazuje też na to, że kliniczne terapie oparte o uważność 
zachęcają do pozytywnego i współczującego usposobienia do siebie i innych oraz 
podkreślają znaczenie działań opartych o wartości, co jest zgodne z chrześcijań-
ską wiarą.  

 
Podsumowanie 
Wyniki opracowań teoretycznych odnoszących się do modelu uważności 

oraz badań dotyczących efektywności stosowania treningów medytacyjnych w 
rozległych obszarach funkcjonowania człowieka, ujawniają ich duże znaczenie. 
Obiecująco wyglądają też próby implementacji technik uważności do edukacji w 
różnych regionach świata. Stanowi to szczególne wyzwanie dla polskiej eduka-
cji, która przeżywa istotne przeobrażenia.  

Kluczową zaletą stosowania medytacji uważnościowej jest to, że stanowi ce-
niony element doświadczeń człowieka we wszystkich czasach, kulturach, reli-
giach i światopoglądach. Zastosowany w polskich warunkach (dominacja religii 
katolickiej) do edukacji, może przynieść nie tylko bezpośrednie pozytywne skut-
ki dla samych nauczycieli, rodziców, opiekunów i uczniów, ale istotnie wpłynąć 
na poprawę relacji społecznych, politycznych i religijnych (duża polaryzacja 
stanowisk we współczesnej Polsce). Do istotnych zalet stosowania praktyk 
uważności należą bowiem: 

- brak stygmatyzacji religijnej oraz wykluczenia społecznego osób o od-
miennych poglądach światopoglądowych oraz tych, którzy z nieufnością i nie-
chęcią traktują dominującą w Polsce religię katolicką, 

- skierowanie oferty do dużej liczby osób poszukujących głębszych doświad-
czeń duchowych (chrześcijaństwo, buddyzm, hinduizm, joga, tai chi, itd.), które 
nieufnie podchodzą do psychologii i psychiatrii oraz leczenia psychofarmakolo-
gicznego (zwłaszcza dotyczy to ludzi głęboko religijnych), 

- możliwość elastycznego stosowania różnych strategii w zależności od pre-
ferencji religijnych klienta: oparte o uważność, wykorzystujące elementy uważ-
ności oraz stosujące różne strategie pomocy duchowej, które wspomagają stan-
dardowe terapie, 

- brak stygmatyzacji psychiatrycznej oraz wykluczenia społecznego dla osób, 
które nie wymagają hospitalizacji, choć posiadają wskazania do standardowej 
psychoterapii. 

 
Aneks 
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Źródło Kraj Czas trwa-
nia 

Grupa 

www.susankaisergreenland.com USA 11 lat Pre-K8 

www.innerresilience-tidescenter.org USA 9 lat K8 

www.mindfulnessinschools.org Wielka Brytania 3 lata 14-18 lat 

www. mindfulschools.org USA 5 lat K12 

Meiklejohn, i in., 2012 Izrael 11 lat 6-13 lat 

Meiklejohn, i in., 2012 Australia 4 lata 4-18 lat 

Meiklejohn, i in., 2012 Hong-Kong 4 lata 14-16 lat 

Tabela nr 1. Stosowanie treningów uważności na świecie 

Publikacja Program Długość Próbka Trener 

Broderick, Metz (2009) 
- niska efektywność 

W trakcie 
lekcji 

6x30 minut 
przez 6 tygodni 

120x16-
18 lat 

Zewnętrzny 
trener uważno-
ści 

Mendelson i in. (2010) 
– przeciętna efektyw-
ność 

Joga pod-
czas gim-
nastyki 

4 sesje tygodnio-
wo po 45 minut 
przez 12 tygodni 

55x9-11 
lat 

Zewnętrzny 
trener jogi 

Schonert-Reichl, La-
wlor (2010) – niska 
efektywność 

W trakcie 
lekcji 

10x40 minut 
przez 10 tygodni 

139x9-
13 lat 

Nauczyciel i 
superwizor 

Lau, Hue (2011) – 
wysoka efektywność 

MBSR 6x120 minut 
przez 6 tygodni 

24x14-
16 lat 

Zewnętrzny trener 
uważności 

Tabela nr 2. Pozytywna afektywność i dobrostan 

Publikacja Pro-
gram 

Dłu-
gość 

Próbka Trener 

Joyce i in. (2010) 
– niska efektyw-
ność 

W trakcie 
lekcji 

10x45 minut 
przez 10 
tygodni 

120x10-
12 lat 

Nauczyciel 

Mendelson i in. 
(2010) – niska 
efektywność 

Joga podczas 
gimnastyki 

4 sesje tygo-
dniowo po 45 
minut przez 12 
tygodni 

55x9-11 
lat 

Zewnętrzny 
instruktor jogi 
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Lau, Hue (2011) – 
średnia efektywność 

MBSR 6x120 minut 
przez 6 tygodni 

24x14-16 
lat 

Zewnętrzny 
trener uważności 

Raes i in. (2013) – 
niska efektywność 

MBCT 8x100minut 
przez 8 tygodni 

170x13-
20 lat 

Zewnętrzny 
trener uważności 

Tabela nr 3. Efektywność treningów uważności (metaanaliza) 
 
Streszczenie 
Uważność to z jednej strony jedna z technik medytacyjnych a z drugiej docelowy 

stan świadomości, który charakteryzuje się stabilnością emocjonalną, wrażliwością, doj-
rzałością oraz dobrostanem. Interwencje oparte o techniki uważności od paru lat stoso-
wane są z powodzeniem w różnych regionach świata (USA, Niemcy, Australia, Wielka 
Brytania, Izrael, Hong-Kong) w stosunku do personelu szkolnego, rodziców, opiekunów 
i uczniów. Uważność będąc zjawiskiem międzykulturowym jest szczególnie predysty-
nowana do zastosowania w polskich warunkach edukacyjnych obarczonych dużymi 
napięciami i problemami. Zastosowana w polskich warunkach może przynieść nie tylko 
bezpośrednie pozytywne skutki dla samych nauczycieli, rodziców, opiekunów i uczniów, 
ale istotnie wpłynąć na poprawę relacji społecznych, politycznych i religijnych (duża 
polaryzacja stanowisk we współczesnej Polsce). Ponieważ obowiązujący obecnie model 
uważności posiada duże poparcie teoretyczne, może stanowić podstawę badań nad za-
gadnieniem edukacji w dobie globalizmu i konsumpcjonizmu oraz poprawianiu skutecz-
ności programów edukacji wielokulturowej. 

 
Summary 
Mindfulness as meditation on education: facts and myths 
Mindfulness is defined as nonjudgmental awareness which includes soft-

ness, acceptance of experience as it is, non-evaluation, kindness, openness, and 
curiosity. A growing body of research suggests that mindfulness meditation has 
effectively treated anxiety, personality disorders, depression, chronic pain, and 
addiction. Mainstream schools around the world are now actively implementing 
new programs based on results of empirical research in pedagogy, psychology 
and education: person-centered approach, dialogic education and mindfulness-
based interventions (US, Germany, Australia, Great Britain, Israel, Hong-Kong). 
These programs era cited that nurturing a child’s emotional, mental and spiritual 
well-being are essential in decreasing stress in the school system, effectiveness of 
education and stimulating of wellness both students and teachers. These new 
strategies that are being used with increased frequency and receiving mainstream 
acceptance around the world. And now it’s time for Poland. 
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Elżbieta Filipowska (UJK) 
 

Autorytet nauczyciela w gimnazjum 
 

„Przeciętny nauczyciel mówi. 
 Dobry wyjaśnia. 

Znakomity nauczyciel daje przykład, 
 Ale ten wielki inspiruje.”  
Williama Arthura Warda 

 
W zmieniających się warunkach życia społecznego, zmienia się edukacja, 

obraz nauczyciela oraz jego autorytet. Niezależnie jednak od systemu politycz-
nego, uwarunkowań historycznych i społecznych stawiane są pytania o model 
dobrego nauczyciela. 

Autorytet nauczyciela (ang. Authority of the teacher, fr. Autorite des edu-
cateurs/ du educateru, niem. Autoritat des Lehrers, ros. Awtoritiet uczitiela)- we 
współczesnej pedagogice rozumiany jako szacunek, zaufanie i poważanie dla 
nauczyciela jako eksperta naukowego, doradcy, przewodnika w trudnościach; 
źródło pedagogicznego wpływu; sytuacja postrzegania nauczyciela jako wzoru 
osobowego i identyfikowania się z nim przez uczniów. Autorytet nauczyciela 
zależy od umiejętności przekształcania relacji z uczniem w kierunku autonomii w 
atmosferze dialogu i wspólnego poszukiwania. 

Pojęcie autorytet ma starożytny rodowód. Łacińskie auctoritas oznaczało ra-
dę doświadczonych mężczyzn. Był to rodzaj władzy pośredniej, która miała za 
zadanie wzmacniać decyzję podjętą przez senat rzymski i zwiększać zaufanie do 
jej słuszności. 

Z czasem pojęcie autorytetu uległo społeczno-historycznym zmianom, za-
chowując jednak swoje starożytne znaczenie, podkreślające wpływ, wzór, god-
ność, zaufanie i szacunek dla posiadanych przez kogoś walorów osobowych. W 
Europie po raz pierwszy pojęcie autorytetu zdefiniował Denis Diderot  

Stara łacińska zasada głosi: Longum iter est per praecepta, breve et efficax per 
exempla- Długa droga wiedzie przez wskazówki, krótka i skuteczna przez przykłady1. 
Autorytet nauczyciela w gimnazjum to w obecnym czasie szczególne wyzwanie w 
szkole. Gimnazja w polskim systemie oświaty pojawiły się ponownie 1 września 
19992. Od tego czasu gimnazjum to drugi, obowiązkowy poziom kształcenia w Pol-
sce. Uczęszcza do niego młodzież w wieku 13-16 lat. Jest to bardzo ważny etap w 
rozwoju fizycznym i psychicznym dziecka, które znalazło się w okresie dojrzewania, 
a więc adolescencji. Jest to również czas, kiedy dużą rolę w życiu młodego człowie-

                                                 
1 M. Dubiński, Sentencje łacińskie, Warszawa, 2005, s.175 
2 Funkcjonowanie gimnazjów zostało przerwane przez drugą wojnę światową. Gim-

nazja zostały zniesione w roku 1948. 
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ka odgrywa grupa rówieśnicza. Dlatego tym bardziej nauczyciel musi zmierzyć się z 
bardzo trudnym wyzwaniem i „przekonać „do siebie uczniów, którzy przechodzą 
okres buntu, negacji wartości, czy poszukują nowych doświadczeń. Uczniowie nie-
ustannie obserwują swoich nauczycieli, podpatrują zachowania, ubiór, sposoby re-
agowania i wypowiadania się. Nieustannie sprawdzają „uległość” osoby nauczyciela 
do własnych oczekiwań i potrzeb.  

We współczesnej szkole, zwłaszcza w gimnazjum obserwuje się coraz czę-
ściej negatywne zjawisko, jakim jest kryzys autorytetu nauczyciela. Na ten kry-
zys ma wpływ wiele czynników m.in.: wizerunek prasowy (podawanie często 
nieprawdziwych informacji np. o zarobkach, działaniach szkoły), nie pokazywa-
nie przez te same media „prawdziwych” pedagogów z pasją, z powołania; nie-
ustanna krytyka zawodu nauczyciela, np. na forach internetowych ( ). M. Drze-
wiecki3 wyróżnia cztery podstawowe przyczyny, które mogą powodować upadek 
autorytetu nauczyciela. 

1) niewystarczające przygotowanie nauczycieli (brak weryfikacji uwzględ-
niającej dojrzałość i odpowiedzialność do pracy z młodymi ludźmi; brak odpo-
wiedniego przygotowania antropologicznego o człowieku, o jego naturze, ogra-
niczeniach i możliwościach rozwoju). Przyszły nauczyciel zdobywa pewne umie-
jętności, wiedzę, ale często nie wie jak poprawnie ją wykorzystać 

2) Błędy w reagowaniu nauczycieli na problematyczne zachowania uczniów: 
●niski status materialny i społeczny może powodować rozgoryczenie, na-

uczyciel obecnie także boi się o utratę miejsca pracy (niż demograficzny), brak 
współpracy w gronie pedagogicznym, a tym samym brak poczucia jedności w 
obliczu pojawiających się problemach w placówce, 

●poczucie osamotnienia i ukrywanie problemów wychowawczych w obawie 
przed krytyką, niezrozumieniem innych, strach przed etykietką „nie radzi sobie”, 

●brak wsparcia ze strony rodzica ( rodzice coraz częściej są roszczeniowi, 
bronią i usprawiedliwiają błędy dzieci). Nauczyciele stoją w tej sytuacji przed 
podwójnym zadaniem: muszą jednocześnie wychowywać uczniów oraz ich nie-
dojrzałych rodziców ( którzy często nie radzą sobie z własnymi problemami, 
emocjami); 

3) Antywychowawcza presja współczesnych ideologii-bezradność szkoły 
wobec przekonania, że każdy ma własną prawdę, uczeń ma prawa bez obowiąz-
ków, wolność może istnieć bez odpowiedzialności, 

4) Szkoła pod presja polityków-czasami narzucenie takiego stylu wychowa-
nia, który umożliwia powielanie określonego typu obywatela- najlepiej takiego, 
którym się dobrze rządzi. 

Za przyjęciem czyjegoś autorytetu postępuje proces naśladowania. Aby on 
zaistniał, muszą być spełnione odpowiednie warunki. 

●to, co ma znaczenie dla osoby prowadzącej, ma znaczenie i musi być tez 
ważne dla osoby naśladującej, 

                                                 
3 M. Drzewiecki, Szkoła a trudności wychowawcze 
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●działania osoby wiodącej muszą odpowiadać oczekiwaniom osobie naśla-
dującej, 

●osoby ulegające wpływom autorytetu muszą mieć odpowiednie wewnętrzne 
nastawienie i motywację4. 

Z. Mysłakowski wyróżnia osiem postaw autorytetu wychowawcy (cech jego 
wzoru osobowego): 

1) umiejętność nawiązania kontaktu z młodzieżą, 
2) czynna sympatia (nauczyciel jako przyjaciel i doradca), 
3) poszanowanie godności ludzkiej ucznia oraz jego uczuć osobistych, 
4) kredyt zaufania, jakim nauczyciel powinien obdarzyć młodzież, 
5) sprawiedliwość, 
6) zgodność pomiędzy słowem a postępowaniem, 
7) niezawodność, nieskładanie obietnic bez pokrycia, 
8) stawianie wymagań i surowość (w granicach taktu)5 
Aby powyższe postawy miały zastosowanie i wpływały na szacunek ucznia 

do nauczyciela, rodzic musi zdać sobie sprawę, że dziecko nie może być partne-
rem w krytycznych i złośliwych dyskusjach dotyczących jego wychowawców. 

Tam gdzie jest autorytet tam tez powinna być motywacja ucznia, zaangażo-
wanie w te działania, które proponuje i realizuje nauczyciel. Jednak niekiedy 
niska dojrzałość emocjonalna gimnazjalisty, zły przykład z domu rodzinnego, 
silne oddziaływanie rówieśnicze w klasie oraz intensywne zmiany w procesie 
biologicznym (w tym kłopoty z koncentracją, z komunikacją) sprawiają, że na-
uczyciel ma przed sobą ogromne wyzwanie. 

Jak mówić, aby inspirować ucznia? Jak mówić, aby zaciekawić i pobudzić do 
interakcji? Dobrym rozwiązaniem w tym zakresie może być komunikacja bez 
przemocy” – Marschall Rosenberg. Proponuje on: 

Porozumienie Bez Przemocy" (PBP) koncentruje się na głębszym rozumie-
niu świata poprzez łączenie naszych spostrzeżeń z uczuciami i potrzebami. Uwa-
ga przenosi się z poszukiwania zewnętrznych powodów samopoczucia na to co 
dzieje się wewnątrz nas.  

Język szakala to formułowanie komunikatów kierowanych do innych w formie 
ocen, sądów, oskarżeń, żądań, negowania prawa wyboru. Jest to język, który sprzyja 
nieporozumieniom i konfliktom. To język drapieżny i bezwzględny jak szakal. Ocze-
kuje, że inni spełnią jego żądania. Atakuje osobę, nie jej czyny. Charakterystyczne są 
dla niego stwierdzenia: „ty zawsze”, „musisz”, „dlaczego ty nigdy”. On wie lepiej i 
narzuca swoje zdanie.  

Językiem szakala posługujemy się wtedy, gdy: 
Osądzamy 
Porównujemy 

                                                 
4 A. Wróbel, Autorytet i wychowanie, „Edukacja i Dialog”, 1998 nr 7 
5 M. Błędowska, Autorytet- surowość w granicach taktu, „ Edukacja i Dialog”, 1998 nr 7 
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Wypieramy się odpowiedzialności (świadomość osobistej odpowiedzialności 
bywa zaćmiona z powodu języka, jakim się posługujemy) 

Ironizujemy 
Wyśmiewamy się 
Poniżamy innych (by dać upust swojej złości)  
Konsekwencje negatywnej relacji 
poczucie niesmaku  
poczucie krzywdy i żalu 
poczucie winy 
wściekłość 
Język żyrafy  to język serca. Wyraża nasze uczucia i potrzeby, opiera się na 

szczerości i umiejętności słuchania. Żyrafa jest ssakiem lądowym o największym 
w porównaniu do masy ciała sercu i najdłuższej szyi. Serce symbolizuje uczucia, 
długa szyja umożliwia szeroką perspektywę spojrzenia, zdolność patrzenia i wni-
kania w głąb siebie i drugiego człowieka.  

Przykład: na gruncie szkolnym  
Adam (klasa 2 gimnazjum) do niedawna był dobrym i „bezproblemowym” 

uczniem. Od około miesiąca jego nauczycielka, obserwuje jednak zmianę – 
Adam ma coraz gorsze oceny, nie odrabia zadań, raz wdał się w bójkę z kolegą. 
Co więcej, stał się „pyskaty”, przeszkadza na lekcji. Dziś miarka się przebrała – 
Adam został wezwany z zeszytem do odpowiedzi. Okazało się, że nie ma zadania 
domowego. Na pytanie nauczycielki, dlaczego, odpowiedział „Nie pani sprawa”. 
Klasa zachichotała. Nauczycielka kazała Adamowi zostać w klasie po lekcji. 

„Rozmowa” Szakali 
Nauczycielka (jeszcze lekko zirytowana „wystąpieniem” Adam Ż) 
Co to miało być? Do kogo ty mówisz? Może w domu ci tak pozwalają, ale tutaj jest 

szkoła. Masz okazywać szacunek nauczycielowi! Co się z tobą dzieje? Fatalne oceny, 
bójka. Że jesteś leniwy, to jedno, ale na takie chamstwo nie pozwolę! 

Adam (milczy) 
Nauczycielka (bardziej zirytowana): 
Rób tak dalej, a nie wiem czy w terminie ukończysz szkołę! A do mnie ode-

zwij się jeszcze raz w ten sposób, to porozmawiam sobie z twoimi rodzicami! 
Nauczycielka (wyzywająco) 
Jakby ich to obchodziło! Wszyscy mnie mają gdzieś!  
Rozmowa Żyraf 
Nauczycielka: 
Od jakiegoś czasu, chyba od miesiąca, widzę, że dzieje się z tobą coś niedo-

brego. Pogorszyły ci się oceny, była bójka. Teraz jeszcze zachowałeś się wobec 
mnie niegrzecznie, i to przy całej klasie. Nie mogę pozwolić na takie zachowa-
nie. Przykro mi z powodu tych kłopotów. Martwię się o ciebie. Czy chciałbyś mi 
o czymś powiedzieć? 

Adam (po chwili milczenia): 
Nie chciałem tak powiedzieć. 
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Nauczycielka: 
Wiem. Czy coś się dzieje? 
Adam (znowu – po chwili milczenia): 
Nie jest dobrze u mnie. Nie mam jak się uczyć. Nie mam gdzie odrobić za-

dania. Ciągle wszyscy krzyczą.  
 
„Żyrafie” reakcje na prowokacje 
Uczniowie na lekcji w ostentacyjny sposób narysowali np. nagiego człowieka 

(chcą zawstydzić nauczyciela)  
Reakcja: Niezły rysunek, widzę na nim nagiego człowieka z narządami płciowymi, 

(trzeba nazwać to, co się widzi) ale w tym momencie przeszkadza to na lekcji, odbieram 
to jako prowokację. (Można dodać: „Chociaż oczywiście mogę porozmawiać z waszą 
nauczycielką biologii, jeżeli temat tak was ciekawi i życzylibyście sobie dodatkowych 
godzin zajęć…”) 

Uczeń dostał punkty karne za złe zachowanie – „No i co, ulżyło pani?” 
Reakcja: Rozumiem, że nie zgadzasz się z moją decyzją, możemy o tym po-

rozmawiać po lekcji. 
Podczas prawidłowo przebiegającej komunikacji informacje przesyłane są w 

sposób semiotycznie spójny, z wykorzystaniem współpracujących kanałów ko-
munikacyjnych – werbalnego i niewerbalnego 

Aby nauczyciel zyskał w oczach ucznia powinien według tej komunikacji 
przedstawić:  

■konkretny cel wspólnego działania (wskazać cele, które chce osiągnąć z 
uczniami konkretnego dnia, w miesiącu, w roku),  

■przełamać rutynę (należy zaciekawić uczniów, powiązując temat zajęć z 
codziennym życiem, z ich doświadczeniami; dobrze jest rozpocząć zajęcia od 
ciekawego pytania np.: skąd w górach jest tyle kamieni?, dlaczego włosy przy-
klejają się do balonu? Itp.) 

■przedstawiamy swoje oczekiwania i kryteria ocen (muszą być jawne, znane 
i zawsze przestrzegane; odejście od wcześniej wyznaczonych kryteriów spowo-
duje spadek zaufania i niechęć do podjęcia działań w przyszłości) 

■chwalić ucznia (szczerze, za konkretnie wykonana pracę), 
■pozwolić uczniowi poczuć się „współtworzącym” zajęcia np. uczeń może 

przygotować prezentację, referat, wspólnie opracować z nauczycielem pytania do 
sprawdzianu itp. 

■nauczyciel powinien dostrzegać w uczniu indywidualność. 
Interesujące badania na temat autorytetu nauczyciela prowadziła m.in. M. 

Dudzikowa. Pokazała, że uczniowie zaczynają darzyć nauczyciela autorytetem w 
momencie gdy akceptują i uznają reprezentowane przez niego wartości. Im te 
wartości są silniej powiązane z realizacja własnych celów i planów życiowych, 
tym nauczyciel ma większe szanse wpływania na swoich uczniów i kształtowania 
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ich osobowości6. Uczniowie chętnie ulegają wpływom takiego nauczyciela i 
stosują się do jego rad. 

Zespół kompetencji niezbędnych współczesnemu nauczycielowi nakreśliła 
również J. Szempruch. Obejmuje on: 

■kompetencje interpretacyjno- komunikacyjne- są podstawowym elementem 
składowym kwalifikacji nauczycielskich; dotyczą umiejętności nawiązywania i 
podtrzymywania kontaktu z uczniem, właściwego odbierania i interpretowania 
przekazów edukacyjnych, a także rozumienia dialogowego charakteru relacji 
nauczyciel- uczeń, 

■kompetencje kreatywności- przejawiają się w niekonwencjonalności dzia-
łań; przejawiają się w zachowaniu nauczyciela, który tworzy i przekształca ele-
menty własnego warsztatu pracy np. opracowuje autorskie programy nauczania, 
wprowadza innowacje pedagogiczne; znając przy tym możliwości i bezpieczne 
granice w dokonywaniu twórczych zmian oraz bada własna praktykę i dokonuje 
nad nią refleksji, 

■kompetencje współdziałania- wymagają przede wszystkim posiadania wie-
dzy o rozwoju społecznym uczniów; sprawności w modyfikowaniu własnego 
stylu kierowania grupa wychowawczą oraz rozumienia potrzeby współpracy z 
pozaszkolnymi uczestnikami procesu edukacyjnego i umiejętności współdziała-
nia z nimi na rzecz tworzenia warunków do uczenia się we współpracy i współ-
odpowiedzialności za końcowy ich efekt, 

■kompetencje pragmatyczne- posiada je nauczyciel, który dysponuje pod-
stawowa wiedzą psychologiczną, pedagogiczna i metodyczną; umiejętnie różni-
cuje projekty działania w zależności od dokonanych diagnoz, od podmiotowych 
możliwości ucznia oraz materialnych i kulturowych warunków działania, a także 
realizuje założenia edukacji integracyjnej; nie jest mu obce prawodawstwo za-
wodowe oraz prowadzenie dokumentacji wymaganej przez szkołę; szczyci się 
umiejętnością planowania własnej koncepcji doskonalenia i samokształcenia 
zawodowego, 

■kompetencje informatyczno-medialne - wyrażają się umiejętnością wyko-
rzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w doskonaleniu procesów 
edukacyjnych; w ich zakresie wskazuje się m.in. na znajomość obsługi kompute-
ra, wykorzystywanie technologii informatycznej w pracy z dziećmi, publikowa-
nie własnych prac edukacyjnych (scenariusze, artykuły) na stronach www7. 

Osiągnięcie pełnego zbioru kompetencji pedagogicznych jest bardzo trudne. 
Umiejętności, wiedza, postawy, cechy osobowe, które posiada nauczyciel wyma-
gają ciągłego doskonalenia, ale tylko ten nauczyciel, który to rozumie ma szansę 
stać się autorytetem dla swoich wychowanków. Czy jest to możliwe? Myślę, że 

                                                 
6 M. Dudzikowa, Autorytet nauczyciela w opinii uczniów, „Problemy Opiekuńczo- 

Wychowawcze”, 1995 nr 8 
7 J. Sempruch, Nauczyciel w zmieniającej się szkole-funkcjonowanie i rozwój zawo-

dowy, Rzeszów, Wyd. Ośw. FOSZE, 2001 
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tak, bo uczeń w gimnazjum szczególnie szuka swojego mistrza, a tylko ten praw-
dziwy nauczyciel, z pasją i powołaniem ma szansę zasłużyć na taki tytuł. 
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Wiesław Szyszkowski (UWM) 

 
Zwodnicza ideologia New Age 

 
Wstęp 
Sekty i nowe ruchy religijne stanowią współcześnie jedno z najbardziej roz-

powszechnionych zagrożeń, których ofiarami stają się ludzi bez względu na 
wiek, stan materialny czy poziom intelektualny. Bazując na naturalnych skłonno-
ściach i potrzebach człowieka jakimi są: poszukiwanie sensu istnienia, religij-
ność, potrzeba akceptacji, zrozumienia czy bycia częścią społeczności, grupy te 
posługują się metodami psychomanipulacji w celu uzyskania założonych przez 
siebie celów. Grupą szczególnie podatną na hasła promowane przez nowe ruchy i 
sekty jest dorastająca młodzież, poszukująca „siebie” i swojego miejsca w świe-
cie. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie ideologii ruchu New Age 
oraz stanowiska, jakie zajmuje wobec niej Kościół. 

 
1. Geneza ruchu New Age 
Mianem sekty określa się grupę społeczną, która charakteryzuje się ostrą izo-

lacją, wynikającą z jej odrębnego systemu wartości. Dużą rolę odgrywa w niej 
przywódca, urastający do rangi guru, duchowego przywódcy a nawet bóstwa. 
Grupę taką cechują również silne więzi wewnętrzne. Po II wojnie światowej na 
nazywanie tego rodzaju wspólnot używa się pojęcia nowej grupy religijnej lub 
ruchu religijnego. New Age jest ruchem religijnym, wywodzącym się z przeko-
nania, że poza światem materialnym istnieje świat duchowy, pozazmysłowy. 
Ruch ten głosi, że oprócz tego, co znane, naukowo udowodnione, odbierana za 
pomocą zmysłów jest cała sfera rzeczywistości, której nie da się poznać ani zmy-
słami ani rozumem. New Age gromadzi ludzi, którym nie wystarcza racjonali-
styczna interpretacja świata i człowieka1. Zjawisko tego ruchu uwidacznia się w 
naukach społecznych, literaturze, sztuce, obyczajach, oraz w sposobie spędzania 
wolnego czasu. Ogólnie mówiąc New Age jest ruchem pseudoreligijnym, poszu-
kiwaniem nowego stylu życia opierającego się na nowej moralności i nowym 
myśleniu, dostosowanym do potrzeb dzisiejszego człowieka. Stanowi mieszaninę 
różnych religii: chrześcijaństwa, hinduizmu, buddyzmu, filozofii wschodu, osią-
gnięć świata nauki na przykład psychiatrii, psychologii czy astrofizyki oraz roz-
maitych poglądów filozoficzno-religijnych. Znajdują się tu także elementy magii, 
spirtytzmu, mitów i ekologii. W istocie jest to zlepek wszystkiego, i do którego 
wszystko pasuje. Tu każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego ruch ten stanowi tak 

                                                 
1 New Age, Encyklopedia. Religie świata, PWN. 
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wielkie zagrożenie, przyciągając ludzi zagubionych, szukających sensu życia, 
przekonanych, że to właśnie tu odnajdą to, czego szukają2.  

Powstawanie coraz to nowych i licznych sekt oraz ruchów religijnych wzięło 
się z duchowego niepokoju i z poszukiwania rozwiązań w obliczu kryzysu kultu-
ry zarówno europejskiej jak i amerykańskiej. W tej perspektywie rodzi się rów-
nież New Age. W polskim tłumaczeniu oznacza Nową Erę, niosącą duchowe 
oświecenie, u progu której stoi ludzkość. Na początku XX wieku francuski astro-
log, ezoterysta Paul Le Copr3. Wydał książkę pod tytułem „Era Wodnika”. Do-
wodził w niej, że układ gwiazd, w jakim znajduje się słońce wpływa na naszą 
cywilizację. Dwa tysiące lat temu rozpoczęła się Era Ryb, czyli czas panowania 
chrześcijaństwa, a także wojen, podbojów, konkurencji, bezwzględnej eksploata-
cji przyrody, rozwoju techniki, ignorowania magii, wiedzy tajemnej i parapsy-
chologii. Era Ryb przyniosła wielką nędzę i niezliczone wojny. Nowa Era będzie 
czasem obfitości, co symbolizuje mityczna postać Wodnika. Koniec XX wieku 
ma stać się początkiem Ery Wodnika, która odnowi człowieka4. Zwolennicy 
sekty zarzucają Erze Ryb gwałtowny rozwój techniki, przemysłu, nacjonalizmu, 
dyskryminacji i rasizmu. Podział na biednych i bogatych, wzrost przestępczości, 
uzależnionych od używek, pojawienie się nowych chorób. Głoszą, że Biblia jest 
ludzkim wymysłem i została spreparowana w IV wieku przez ludzi chcących 
utrzymać swą władzę.  

Nowa Era swoje korzenie zapuściła w kulturę hipisowską Stanów Zjedno-
czonych w latach sześćdziesiątych XX wieku, szybko zdobywając zwolenników. 
Największą rolę odegrała tu Alice Ann Bailey wydając w Kalifornii książkę pod 
tytułem „Powrót Chrystusa”, co spowodowało rozkwit i rozprzestrzenianie się 
ruchu po całym świecie5. Szerzej powtórne nadejście Chrystusa opisuje M. Go-
gacz: Nadchodzi nowa era New Age. Gdy nadejdzie przyjdzie ponownie Chry-
stus, lecz inny Chrystus. Ten Chrystus, którego czczą chrześcijanie, jest osobą 
Boską o naturze Boskiej i ludzkiej. Ten, który ponownie przyjdzie, będzie miał 
naturę kosmiczną, bogatszą niż Boskość i człowieczeństwo. Będzie to Maitreja — 
Chrystus, Instruktor Generalny świata duchów i Mistrz Wszechświata. Ogłosi 
religię światła. Teraz tym zabarwionym światłem w każdym człowieku opiekuje 
się anioł światła (...). Według ideologii Ery Wodnika aniołem niosącym to świa-
tło jest Lucyfer6. 

Warto zatrzymać się nad nazwą ruchu, która swoje początki bierze od 
wspomnianego wyżej dzieła Paul’a Le Cour’a, jednak po raz pierwszy terminu 
New Age w 1908 roku użył L. H. Dowling w „Ewangelii Wodnika”, która zosta-

                                                 
2 K. Potyrała., New Age. Nowa Era, [w:] http://www.sekty.iq.pl/katalog/newage.htm. 
3 A. Blewiński., New Age-fałszywa i niebezpieczna propozycja dla współczesnego 

świata, „Ateneum kapłańskie” 2005 nr 2, s. 355-365. 
4 Tamże 
5 Tamże. 
6 J. M. Jackowski., Nowe niebo i nowa ziemia w gnostyckim imperium, „Człowiek w 

kulturze” 1995 nr 6-7, s. 46. 
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ła mu objawiona na drodze medytacji. Następnie posłużył się nim A. Klizowski 
w dziele „Podstawy światopoglądu nowej epoki” z 1934 roku. Według autora 
New Age jest ruchem umysłowym i społecznym, inspirowanym ideami oraz 
praktyką ezoteryki, która ma być rdzeniem wszystkich religii świata. Kierunkiem 
ruchu jest ewolucja, transformacja człowieka, zarówno w aspekcie fizycznym, 
psychicznym, jak i duchowym, która doprowadzi do kosmicznego procesu wy-
zwolenia, tudzież zbawienia człowieka podążającego do bóstwa7. 

Do dynamicznego rozwoju ruchu przyczynia się szeroko zorganizowana 
kampania reklamowa New Age w mediach, co zaowocować ma New World Or-
der – nowym porządkiem świata nazywanym globalizmem, mundializmem czy 
planetaryzmem. Koncentrując się przede wszystkim na wzmocnieniu zdolność 
człowieka, oswobodzeniu wrodzonego potencjału duchowego, poszerzeniu świa-
domości, czy też zmienianiu stanu świadomości. Celem wprowadzenia New 
World Order jest powstanie rządu światowego, standaryzacji ustrojowej na bazie 
demoliberalizmu, jedności cywilizacyjnej i religijnej.  

Alvin Toffler, jednym z głównych teoretyków nurtu zyskał na popularności 
dzięki swojej teorii fal. Wedle jej założeń, ludzkość przeszła przez pierwszą falę 
(era rozwoju rolnictwa), znajdując się obecnie u schyłku drugiej fali (społeczeń-
stwo uprzemysłowione), która zostanie zastąpiona przez trzecią falę (społeczeń-
stwo postprzemysłowe). Przejście z okresu drugiej fali do trzeciej, będzie według 
teorii Tofflera możliwe tylko w momencie, gdy zostaną zniszczone instytucje i 
idee charakterystyczne dla społeczeństwa przemysłowego, czyli chrześcijańska 
wizja człowieka, tradycyjna rodzina i powszechna oświata. Jak zauważa J. M. 
Jackowski w celu przemiany świata i „stworzenia nowego typu społeczeństwa" 
wykorzystuje się najnowsze technologie. W wielu krajach Zachodu, a zwłaszcza 
w USA, oddziałuje już na wszystkie dziedziny życia publicznego: na sferę wycho-
wania, zdrowia, polityki ekonomii, na środowiska ludzi kultury, świat biznesu, 
przemysł, grupy polityczne, religijne, naukowe8. 

 
2. Doktryna 
Nowa Era nie wypracowała własnej teologii, jest zaś syntezą wielu religii. 

Liderzy ruchu negują judaizm i chrześcijaństwo, przypisując duże znaczenie 
pogańskim zwyczajom, okultyzmowi, szamanizmowi, magii, czarom, medycynie 
niekonwencjonalnej9. Ruch New Age odrzuca całkowicie tradycję judeochrześci-
jańską, gdyż chrześcijanie i Żydzi wierzą w jednego Boga, a taki system jest 
przestarzały, dlatego należy niszczyć chrześcijaństwo z jego korzeniami. Uważa-
ją, że ku zwycięstwu poprowadzi ich Lucyfer. Stosowanie różnego rodzaju psy-
chotechnik jest istotnym elementem tego ruchu. New Age obejmuje takie prakty-
ki jak: medytacja, joga, hipnoza, pozytywne myślenie. Powszechnym zjawiskiem 

                                                 
7 M.Gajewski., Sekty i nowe ruchy rreligijne, Kraków 2009, s. 141-142. 
8 Jackowski., jw. s. 43-44.  
9 Blewiński., jw.  
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jest kontaktowanie się z demonami. Członkowie New Age wierzą w UFO oraz 
istoty pozaziemskie, od których rzekomo otrzymują informacje. Dużą rolę od-
grywają tu narkotyki, bowiem otwierają ludzi na nauczanie liderów ruchu. Służą 
one jako środek czyniący chłonnym ludzki umysł, a zarazem stają się pierwszym 
krokiem inicjacji10. Liderzy twierdzą, że ludzie mogą osiągnąć granice kosmicz-
nej pamięci, za pomocą transu, który wywołuje się lekiem o działaniu psychotro-
powym lub za pomocą hipnozy. Najpopularniejszą techniką stał się channeling, 
czyli kabałowanie, odnoszące się to do praktyk spirytystycznych. Metoda ta po-
lega na kontakcie medium z najróżniejszymi bytami i istotami wyższych wymia-
rów istnienia, określanymi jako „Wysocy Mistrzowie” lub „Najbardziej Oświe-
cone Dusze”, które osiągnęły specyficzny statut w duchowej ewolucji. Podczas 
transu medium użycza swego głosu nauczycielom z zaświatów, a oni przekazują 
swoje poselstwo do naszego wymiaru11. 

W centrum działalności ruchu znajdują się dwa terminy: świadomość i trans-
formacja. Świat musi przejść przez duchową i społeczną rewolucję, aby uaktyw-
nić niewykorzystane dotąd możliwości ludzkiego umysłu i ciała. Rewolucja ta 
może odbyć się przez transformację świadomości12. Koncepcja świadomości w 
New Age pochodzi do C.G. Jung’a, i została nadto zmodyfikowana na potrzeby 
sekty. Istnieją nadzmysłowe, mistyczne stany świadomości, gdy świadomość 
otwiera się szeroko i osiąga jakąś prawie nadnaturalną pełnię i boskość. Za 
wchodzących w mistyczne stany świadomości „wyznawcy” ruchu uznają świę-
tych Kościoła Katolickiego13. 

W rozumieniu New Age świat nie jest mechanizmem złożonym z pojedyn-
czych części, ale organizmem, żywą istotą. Wszystkie jego elementy są ze sobą 
sprzężone-ciało z duszą, świat zmysłowy z pozazmysłowym. Nie ma absolutnego 
dobra i zła, nie ma pojedynczych słusznych racji. Wszystkie rzeczy są od siebie 
nawzajem zależne, dlatego należy traktować je holistycznie to znaczy całościo-
wo14. Człowiek New Age zwraca się ku religijności opartej na mistycznym kon-
takcie z bóstwem, krytykując monoteistyczne, zhierarchizowane podejście do 
religii. Boskość jest wszędzie, czeka, aby ją odkryć. Należy dokonać zmiany 
dotychczasowego systemu wartości. Najważniejszym postulatem jest wewnętrz-
na przemiana człowieka, krytykując przy tym indywidualizm, lecz nakazuje do-
skonalić wartości wspólne wszystkim ludziom. Człowiek ma dojść do pełni do-
skonałości, dlatego Jezusa Chrystusa uważają za jednego z mistrzów, który do-
szedł do takiego stopnia doskonałości, ponieważ uwierzył, że jest Bogiem. Zatem 
występuje tu proces zastąpienia Boga człowiekiem, któremu przypisuje się bo-
skie cechy. Shirley MacLaine pisze: „Nie możesz oddawać czci nikomu innemu 
niż tylko sobie, albowiem ty jesteś bogiem”. Jest to stan doskonały i nie ma tu 
                                                 

10 B. Schlink., New Age. Z biblijnego punktu widzenia, Lublin 1992. 
11 Blewiński., jw. 
12 Tamże. 
13 G. Danneels., Nowy ład. Nowa ludzkość. Nowa wiara. New Age, Kraków 1992.  
14 B. Schlink., New Age. Z biblijnego punktu widzenia, Lublin 1992. 
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już miejsca na cierpienie, sens traci również śmierć Jezusa na Krzyżu15. W New 
Age grzech nie istnieje, nie jest on możliwy, gdyż człowiek nie ma możliwości 
dokonania wolnego wyboru pomiędzy dobrem a złem, z powodu zdeterminowa-
nia przez wszechświat. Możliwa jest jedynie niedoskonała świadomość, tożsa-
mość ludzka jest rozproszona w procesie następujących po sobie wcieleń16. Zba-
wienie następuje dzięki własnym działaniom, bez pośrednictwa Chrystusa i po-
mocy łaski Bożej17. Jedynym zadaniem człowieka jest rozwinąć swoją boskość, 
poszerzając swoją świadomość przez medytację, jogę i inne metody. Człowiek 
może zbawić sam siebie dzięki odnalezieniu swojej „Wyższej Jaźni”. Ducha 
Świętego przedstawiają jako energię, którą można posługiwać się w sposób 
twórczy lub psychiczny. Bóg jest nieosobową energią przenikającą wszystko, 
czyli Bóg jest wszystkim i wszystko jest Bogiem. Wierzą także, że dusza, opusz-
czając umierające ciało, po jakimś czasie wchodzi w inne w chwili jego narodzin 
jest to po prostu wiara w reinkarnację. Głoszą także, tak zwaną trójpostaciowość 
to jest tezę o posiadaniu oprócz ciała i duszy, jeszcze „ciała astralnego” lub „psy-
chicznego”, a co za tym idzie - istnienie oprócz ziemskiego naturalnego świata, 
świata tajemniczego, do którego możemy dotrzeć poprzez astrologię, wróżbiar-
stwo, media spirytystyczne. Obecnie wpływ tej ideologii jest widoczny wszędzie: 
w telewizji, radiu, prasie, muzyce, sztuce, literaturze, modzie, wdziera się do 
ludzkich umysłów, serc i domów18. 

 
3. Obraz Boga 
Człowiek nieustannie stawia pytania na temat Boga, pojawia się ono również 

w New Age, jednak nie posiada specyficznego znaczenia jak w chrześcijaństwie. 
Bóg jest wszystkim we wszystkich, co odpowiada współczesnej odmianie pante-
izmu. Tak więc Nowa Era zastępuje materialistyczny ateizm materialistycznym 
panteizmem. Bóg jest sumą świadomości we wszechświecie, która nieustannie 
się rozwija w wyniku trwającej stale ewolucji człowieka. Poza tym jest świado-
mością wszechświata, która jest wszystkim, co podlega zrozumieniu, a oprócz 
tego jest też tym, czego nie da się pojąć. Ta świadomość przebywa również w 
człowieku, dzięki czemu człowiek może tworzyć jedność ze wszystkim co istnie-
je i może pojąć treść istnienia oraz posiąść wiedzę i pełnię szczęścia. Na tej pod-
stawie można powiedzieć, że wszyscy ludzie noszą w sobie utajoną boskość. 
Obraz Boga, który znajduje się w pismach zwolenników ruchu powołuje się na 
Eckharta, według którego nikt nie może poznać Boga, jeżeli najpierw nie pozna 
siebie. W związku z tym należy wejść w głąb własnej duszy, bo tam znajduje się 
wszystko, co Bóg może zrobić. Tworząc obraz Boga nawiązują również do bud-
dyzmu, z niego wypływa konieczność reinkarnacji. Ma ona pomóc nie tylko w 
                                                 

15 J. Żak-Bucholc., New Age - geneza i istota, w: www.racjonalista.pl/kk.php/s,1447. 
16 S. Wielgus., Orędzie chrześcijańskie a ideologia New Age, [w:] Sekty. Zamasko-

wane zniewolenie, pr. zbior. pod red. R. Stacherskiego, s.153-161, Płock 2005. 
17 Żak-Bucholc, jw.  
18 Blewiński., jw. 
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spłaceniu długów przeszłości, ale także osiągnięciu wyższej świadomości du-
chowej, dzięki której człowiek w swojej utajonej istocie jest boski. Taki obraz 
Boga odbiega znacznie od tradycji chrześcijańskiej. Według New Age wszyscy 
ludzie noszą w sobie utajoną boskość, co oznacza, że każdy człowiek jest Bo-
giem. Syntetyzując pojęcie Boga, którym posługują się zwolennicy Ery Wodni-
ka, oznacza Boga bez Boga. Z jednej strony nie ma tu mowy o osobowym Bogu, 
Stworzycielu i Zbawicielu, ale istnieje pewna idea „nowego człowieka”. Owy 
stan zbawienia nie jest dziełem Boga, sam człowiek jest sprawcą własnego zba-
wienia, od niego zależy kiedy i czy osiągnie najwyższy stopień doskonałości 19. 
Formę „nowego człowieka” osiągnął Chrystus. New Age mówi o Chrystusie, ale 
nie w taki sposób jak przyjmujemy Go my chrześcijanie. Słowa „chrystus” uży-
wa się tylko jako terminu określającego tego, kto osiągnął stan świadomości, w 
którym jest zdolny samemu postrzegać swoją boskość20.  

 
4. Cele New Age 
Głównym celem ruchu, który otrzymała drogą mediumistyczną Alice Bailey jest 

ustanowienie nowego porządku i nowej religii w świecie oraz całkowita kontrola poli-
tyczna, która polega na zniszczeniu indywidualnych państw w imię pokoju. Istnieją 
również liczne pośrednie cele, które bazują na zasadzie ogólności: 

a. ogólnoświatowy system podatkowy, kart kredytowych 
b. ogólnoświatowy system ekonomiczny 
c. ogólnoświatowa kontrola biologiczna populacji i chorób 
d. legalizacja aborcji i sztucznego zapłodnienia 
e. legalizacja kontroli nad życiem ludzkim 
Dążenia te mają być osiągnięte z nastaniem Ery Wodnika21. Wejście w Erę 

Wodnika według niektórych nastąpiło w 1936 roku, inni twierdzą, że był to rok 
1950 lub 1962 bądź 1997. Pozostali typują rok 2160. Wówczas Wodnik jako 
nosiciel wody, wyleje nowego ducha nowej świadomości kosmicznej przebudzo-
nej przez psychotechnologię. Wtenczas wszystkie religie utworzą jedną planetar-
ną religię a człowieka będzie cechowała rozwinięta odpowiedzialność za kre-
owanie własnego życia. W tym czasie nastąpi rozwój ruchów ekologicznych, 
działań na rzecz trzeciego świata, metod terapeutycznych oraz medytacji i du-
chowości. Będzie to epoka z pozoru lepsza i szczęśliwsza22. 

Zasadnicza różnica między chrześcijaństwem a New Age zawiera się w mak-
symie ruchu: „Zbawiajcie się sami, nawet jeśli posługujecie się przy tym siłami 
kosmicznymi”. Żaden katolik nie może przyjmować w całości lub nawet w czę-
ści takiej nauki. Konflikt między nauczaniem Chrystusa a poglądami głoszonymi 
przez Nową Erę można zawrzeć w następujących punktach: 
                                                 

19 B. Żerdek., Obraz Boga w New Age, [w:] Złudzenia Nowej Ery. Teologowie o New 
Age, pr. zbior. pod red. I. Deca, s. 73-77, Oleśnica 1993.  

20 Wielgus., jw.  
21 Schlink B., New Age. Z biblijnego punktu widzenia, Lublin 1992. 
22 Blewiński., jw. 
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a) Panteizm to idea mówiąca, że wszystko jest Bogiem, nie ma rozróżnienia 
między Stwórcą a stworzeniem. Według Biblii Bóg jest bytem osobowym, róż-
nym od swego stworzenia. 

b) Reinkarnacja, czyli wiara w wędrówkę dusz eliminuje niebo i piekło. 
c) Teza o trójpostaciowości jest sprzeczna z naszą wiarą, która głosi, że po-

siadamy śmiertelne ciało i nieśmiertelną duszę. Nie istnieje żaden trzeci świat. 
d) Praktyki spirytystyczne są zakazane przez Kościół. 
e) Jezusa Chrystusa New Age uważa za mistrza, który osiągnął boską dosko-

nałość. 
f) Grzech traktują jako konsekwencje decyzji z poprzednich wcieleń. 
g) Zbawienie osiąga się za pomocą własnych wysiłków, co wyklucza dogmat o 

zbawczym odkupieniu rodzaju ludzkiego przez Chrystusa na krzyżu. 
h) Modlitwę i Eucharystię odrzucają proponując różne formy medytacji. 
Nieporządek religijny, jaki powstaje w ludzkim umyśle i sumieniu, po „zachły-

śnięciu” się ideologią New Age, jest wysoce niebezpieczny. Miejsce sumienia, które 
jest kryterium dobra i zła, zajmuje ocena otoczenia, która staje się podstawowym 
punktem odniesienia. Zbiorowa manipulacja, jakiej poddana zostaje jednostka, musi 
wcześniej czy później doprowadzić do destabilizacji osobowości23. 

 
5. Stanowisko Kościoła katolickiego 
Idee New Age są sprzeczne z Pismem Świętym oraz Tradycją i nauczaniem 

Kościoła. Ruch ten dąży do usunięcia chrześcijaństwa z życia narodów i zastą-
pienia go holistyczną ideologią o korzeniach okultystycznych. Kościół Katolicki 
liderzy ruchu określają jako despotę, odpowiedzialnego za wojny, afery i mal-
wersacje, otwarcie wypowiadając swoje stanowisko wobec chrześcijaństwa. W 
obliczu tych wydarzeń Stolica Apostolska w roku 2003 wydała oficjalny doku-
ment przygotowany wraz z Papieską Radą Kultury i Papieską Radą do Spraw 
Dialogu Międzyreligijnego na temat New Age zatytułowany „Jezus Chrystus 
dawcą wody żywej”. Dokument ma na celu wyjaśnienie różnic pomiędzy Nową 
Erą a chrześcijaństwem oraz przedstawienie konkretnych wniosków płynących z 
owych różnic24. Jan Paweł II przestrzega, że New Age jest próbą odrodzenia się 
poglądów gnostyckich, co nie prowadzi do rozwoju religii. Postawa, bowiem 
gnostycka prowadzi do odrzucenia Słowa Bożego przez skoncentrowanie się na 
głębokim poznaniu Boga, zastępując je wymysłem człowieka. Takie działanie 
jest zakamuflowanym zerwaniem z istotą chrześcijaństwa25. Kościół stoi przed 
wielkim wyzwaniem spowodowanym ogromnym sukcesem Nowej Ery, który 
jest wynikiem duchowej tęsknoty wielu ludzi, poszukujących nowych rozwiązań. 
Działalność ruchu rozciąga się we wszystkich dziedzinach życia, dlatego w trze-
cim tysiącleciu aktywność duszpasterska powinna w dużej mierze zająć się tym 

                                                 
23 Potyrała., jw.  
24 Tamże. 
25 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994. 
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palącym problemem poprzez przygotowanie duszpasterzy26. Jak zaznaczają auto-
rzy tekstu, refleksje w nim zawarte skierowane są przede wszystkim do ludzi 
zaangażowanych w pracę apostolską, a ich celem jest pomoc w wyjaśnieniu 
czym New Age różni się od wiary chrześcijańskiej. Autorzy dokumentu inspirują 
abyśmy my katolicy zastanowili się, w jaki sposób religijność New Age odpo-
wiada na duchowe potrzeby współczesnego człowieka. Nie jest bowiem wyklu-
czone, że atrakcyjność duchowości tego ruchu dla niektórych katolików może 
płynąć częściowo z braku prawdziwej uwagi poświęcanej w ich własnych wspól-
notach treściom, które są rzeczywistą częścią katolickiej syntezy. Chodzi tu o 
zastanowienie się nad takimi zagadnieniami jak rola duchowego wymiaru czło-
wieka i jego integracja z całością życia, poszukiwanie sensu życia, powiązanie 
pomiędzy człowiekiem a resztą stworzenia, pragnienie osobowej i społecznej 
przemiany oraz odrzucenie racjonalistycznej i materialistycznej wizji człowie-
czeństwa27.  

Zagadnienie New Age jest niezmiernie szerokie i niejednolite, co sprawia 
trudność przy próbie całościowego ujęcia i klasyfikacji ruchu. Era Wodnika swo-
ją atrakcyjnością pociąga wielu ludzi przeważnie zagubionych, pozostawionych 
samym sobie, człowiek w takim stanie szczególnie podatny jest na oddziaływa-
nie członków sekt. Ruch ten prężnie rozwijał się zdobywając rzesze zwolenni-
ków także w Polsce. Szczególnie zagrożona tym zjawiskiem jest młodzież, która 
jest niekrytyczna i podatna na to, co nowe i dające pewnego rodzaju „wolność” 
zezwalając na wszystko28. Obecnie New Age przestało być równie ekspansyjne 
jak w ostatnich dekadach zeszłego wieku, nie oznacza to jednak zakończenia 
funkcjonowania sekty, nie ma też takiego wpływu jak wcześniej na kulturę za-
równo zachodnią jak i polską oraz na chrześcijan. Podjęcie dialogu możliwe jest 
dopiero przy pełnej świadomości własnej tożsamości religijnej. Do takiego dia-
logu zachęca wszystkich katolików watykański dokument „Jezus Chrystus dawcą 
wody żywej”29. 

 
Zakończenie 
Mimo, że współczesną działalność New Age można ocenić jako znikomą, 

należy pamiętać, iż chociaż w uśpieniu założenia ruchu nadal stanowią realne 
duchowe zagrożenie. Ponadto sposób postrzegania świata przez New Age obecny 
jest w mediach, literaturze, sztuce oraz muzyce. Natomiast żywo tocząca się dys-
kusja wokół gender, nowych modeli rodziny, antychrześcijańskiej wizji człowie-

                                                 
26 Papieska Rada Kultury, Papieska Rada do spraw Dialogu Międzyreligijnego, Jezus 

Chrystus dawcą wody żywej, Kraków 2003. 
27 J. Jarzębińska-Szczebiot., M. Szczebiot, New Age. Analiza zjawiska na podstawie 

watykańskiego dokumentu, [w:] 
http://www.wsm.bialystok.opoka.org.pl/wsm9/art.php?id_artykul=106 

28 Wielgus., jw.  
29 P. Śliwi ński., Wpływ New Age na chrześcijan, [w:] Sekty. Zamaskowane zniewole-

nie, pr. zb. pod red. R. Stacherskiego, s.57-68, Płock 2005. 
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ka i państwa mogą stać się iskrą, która na nowo pobudzi do działania zwolenni-
ków Nowej Ery. 

 
Streszczenie 
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie ideologii ruchu New Age 

oraz stanowiska, jakie zajmuje wobec niej Kościół. Sekty i nowe ruchy religijne 
stanowią współcześnie jedno z najbardziej rozpowszechnionych zagrożeń, któ-
rych ofiarami stają się ludzi bez względu na wiek, stan materialny czy poziom 
intelektualny. Bazując na naturalnych skłonnościach i potrzebach człowieka ja-
kimi są: poszukiwanie sensu istnienia, religijność, potrzeba akceptacji, zrozu-
mienia czy bycia częścią społeczności, grupy te posługują się metodami psycho-
manipulacji w celu uzyskania założonych przez siebie celów. Grupą szczególnie 
podatną na hasła promowane przez nowe ruchy i sekty jest dorastająca młodzież, 
poszukująca „siebie” i swojego miejsca w świecie. Mimo, że współczesną dzia-
łalność New Age można ocenić jako znikomą, należy pamiętać, iż chociaż w 
uśpieniu założenia ruchu nadal stanowią realne zagrożenie. Żywo tocząca się 
dyskusja wokół gender, nowego modelu rodziny, antychrześcijańskiej wizji 
człowieka i państwa mogą stać się iskrą, która na nowo pobudzi do działania 
zwolenników Nowej Ery. 

 
Summary 
Seductive New Age ideology 
Sects and new religious movements are today one of the most common risks 

that are victims of people regardless of age, physical or intellectual level. Based 
on the natural inclinations and human needs which are: the search for the mean-
ing of life, religion, the need for acceptance, understanding or being part of a 
community, these groups use the methods of psychological manipulation in order 
to achieve your goals. One group particularly vulnerable to password promoted 
by new movements and sects are adolescents, seeking "self" and its place in the 
world. Although the contemporary New Age activity can be assessed as negligi-
ble, it should be remembered that although the latent assumptions movement still 
pose a real threat. Discussion around gender, the new model of family , anti-
Christian vision of man and the state can become the spark that stimulate the 
activities of supporters of the New Age. 
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Magdalena Skolimowska (UWM) 

 
Wychowanie w rodzinie alkoholowej a duszpasterstwo młodych 

 
Wstęp 
Codzienność stawia nas w obliczu różnych zagrożeń. Małych i dużych. Do-

tyczących tylko nas samych lub całych społeczeństw. Niektóre z nich pojawiły 
się stosunkowo niedawno i są charakterystyczne jedynie dla współczesności. 
Inne znane są również wcześniejszym czasom, nadal jednak pozostają aktualne. 
Jednym z takich zagrożeń jest wychowanie w rodzinie z problemem alkoholo-
wym. 

Realność zagrożeń związanych z wychowania rodzinie z problemem alkoho-
lowym jest faktem. Niepokoją dane, które ukazują dużą liczbę dzieci wychowu-
jących się w tych rodzinach. Jak podaje statystyka Państwowej Agencji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku w Polsce było 1,5 mln dzieci 
wychowujących się w rodzinach, gdzie istnieje problem alkoholizmu1. W tym 
samym roku Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wy-
stąpiły do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego 
wobec 29 584 osób uzależnionych od alkoholu2.  

Skala zjawiska, jak i poważne konsekwencje wynikające z wychowania w 
rodzinie z problemem alkoholowym skłaniają do odnawiania refleksji nad moż-
liwościami pomocy i przeciwdziałania tym zagrożeniom. Oczywiste jest, że każ-
dy z członków rodziny oraz rodzina jako całość wymaga objęcia stosownym 
oddziaływaniem. Poniżej skupię się na koniecznym oddziaływaniu duszpaster-
skim skierowanym w stronę dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach 
z problemem alkoholowym.  

 
1. Funkcjonowanie rodziny alkoholowej 
W świetle osiągnięć takich dziedzin nauki jak pedagogika czy psychologia 

oczywiste okazuje się stwierdzenie, że prawidłowo funkcjonująca rodzina stano-
wi najlepsze środowisko wychowawcze. Choć nie sposób uniknąć wszystkich 
błędów, rodzina w dalszym ciągu pozostaje w uprzywilejowanej pozycji wzglę-
dem wszelkich innych form sprawowania wychowania i opieki nad dzieckiem. 
Rodzina, która realizuje właściwe jej funkcje i zadania zaspokaja potrzeby fi-

                                                 
1 Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych 

(dane szacunkowe) [w:] 
http://www.parpa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=16 , 
01. 04. 2014. 

2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w Polsce w samorządach 
gminnych w 2012 roku. Zestawienie statystyczne. [w:] 
http://www.parpa.pl/images/file/Zestawienia_statystyczne_2012.pdf, 01. 04. 2014. 
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zyczne i psychiczne swoich członków stanowi tym samym fundament dla dal-
szego harmonijnego rozwoju dzieci.  

Tymczasem w rodzinach z problem alkoholowym liczne funkcje, zadania nie 
zostają wypełnione lub są wypełniane w sposób niewłaściwy. Przede wszystkim 
cały systemem rodzinny zostaje przeorganizowany i opiera się na pewnych cha-
rakterystycznych zasadach, które mają pomóc rodzinom alkoholowym w prze-
trwaniu podtrzymując jednocześnie picie osoby uzależnionej. Po pierwsze cen-
tralną postacią staje się alkoholik a życie całej rodziny koncentruje się wokół 
jego osoby. Każdy z członków rodziny podejmuje próby kontrolowania picia. 
Wyraźnie widać również, że odpowiedzialność za nadużywanie alkoholu zostaje 
przez członków rodziny przerzucona na czynnik zewnętrzne, a sam alkoholik 
obarcza odpowiedzialnością za własne picie inne osoby, nie omijając członków 
rodzinny. Podobnie w samym alkoholu nie dostrzega się źródła rodzinnych pro-
blemów. Charakterystyczny jest również fakt, że członkowie rodziny nijako 
współpracują ze sobą starając się utrzymać stan równowagi, przyczyniając się 
jednak tym samym do utrwalenia uzależnienia. Duże znaczenie odgrywa wów-
czas rola tzw. Wspólnika, którym najczęściej staje się małżonek osoby pijącej. 
Swoim postępowaniem w sposób nieświadomy umożliwia alkoholikowi dalsze 
picie. Ponadto członków rodziny obowiązuje zakaz rozmowy o problemach, ja-
kie się pojawiają oraz zakaz wyrażania własnych uczuć. Przestrzeganie wyżej 
wymienionych reguł blokuje możliwość zmian w funkcjonowaniu rodziny3. 

Jednym z podstawowych zadań rodziny jest zapewnienie jej członkom po-
czucia bezpieczeństwa i umożliwienie rozwoju, co dokonuje się poprzez zapew-
nienie dziecku pożywienia, opieki, dbanie o jego zdrowie4. Szczególnie ważne 
jest wypełnienie tego zadania we wczesnych etapach rozwoju. Dziecko, którego 
podstawowe potrzeby biologiczne zostają zaspokojone i które może liczyć prze-
pełnioną uczuciem obecność rodziców otrzymuje od nich istotną informację: „ 
Jestem kochane”5. Dzięki czemu może czuć się bezpiecznie i prawidłowo rozwi-
jać. Kiedy rodzina nie wywiązuje się z powyższych obowiązków, wówczas 
dziecko podlega licznym zagrożeniom. Analogicznie do zadań, jakie wyznaczone 
są przez funkcje opiekuńczą, jej brak będzie wiązał się z niezabezpieczeniem 
bytu materialnego, uniemożliwiając tym samym rozwój dziecka w klimacie bez-
pieczeństwa i miłości. Istotny jest również fakt, że w zdrowej rodzinie wyraźnie i 
poprawnie określone są role. Małżonkowie wywiązują się ze swoich obowiąz-
ków małżeńskich, jako rodzice podejmują się zadań rodzicielskich. Dzieci rów-

                                                 
3 Por. K. Gąsior. Funkcjonowanie noo – psychospołeczne i problemy psychiczne do-

rosłych dzieci alkoholików. Warszawa 2012, s. 74 – 75. 
4 Por. R. Nowak. Zadania rodziny w świetle warstwicowej teorii rozwoju człowieka 

Stefana Kunowskiego. [w:] W trosce o integralne wychowanie. Red. M. Nowak, T. Ożóg, 
A. Rynio. Lublin 2003, s. 278. 

5 Por. M. Czub. Wiek niemowlęcy. Jak rozpoznać potencjał dziecka? [w:] Psycholo-
giczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Red. A. I. Brzezińska. 
Sopot 2013, s. 50. 
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nież znają swoje prawa i obowiązki. Wydawać by się mogło, że mowa jest o 
kwestiach oczywistych. Tymczasem w rodzinach alkoholowych istnieje problem 
z wypełnianiem funkcji rodzicielskich, który może sprzyjać zjawisku tzw. paren-
tyfikacji, czyli przejmowaniem przez dzieci roli rodziców przy równoczesnej 
rezygnacji z własnych potrzeb i możliwości rozwoju6. 

W rodzinach alkoholowych bardzo często dochodzi do przemieszania ról i 
zatarcia wyraźnych granic między nimi. Klasyczne role pełnione przez dzieci to: 
rola maskotki, kozła ofiarnego, dziecka zapomnianego, bohatera rodzinnego. W 
takich rodzinach bardzo często dzieci przejmują obowiązki należące do rodzi-
ców, np. opiekując się młodszym rodzeństwem podczas, gdy matka jest w pracy, 
a ojciec w tym czasie pije. Stają się wówczas bohaterami rodziny. Dziecko, które 
przyjmuje rolę tzw. maskotki stara się łagodzić różne rodzinne konflikty. Z koli 
kozioł ofiarny poprzez swoje często naganne zachowanie odwraca uwagę od 
prawdziwych problemów rodzinnych. Pełniąc role w rodzinie dziecko zapomina 
o swoich rzeczywistych potrzebach7. 

W zdrowej rodzinie potrzeby uczuciowe tj. potrzeba przynależności, miłości, 
uznania zostają zaspokojone8. Oznacza to, że dziecko może wyrażać swoje uczu-
cie oraz swoje myśli i opinie. Zostaje przyjęte takie, jakie jest naprawdę i nie 
musi udawać kogoś innego. Otwarcie poruszane są różne tematy, gdzie każdy z 
członków rodziny może mieć własne zdanie. Różnice są akceptowane, a proble-
my rozwiązywane na drodze kompromisu. Istnieją również jasno określone zasa-
dy i wyznaczone granice. W ten sposób dokonuje się proces socjalizacji dziecka9. 
Nie wywiązanie się rodziny z zadań jakie odnoszą się do sfery psychiczno – 
uczuciowej może spowodować zaburzenia w rozwoju dziecka. W rodzinie, gdzie 
występuje problem alkoholowy dziecko nie może wyrażać własnych uczuć i 
potrzeb, uczy się zaprzeczenia im oraz ukrywania rodzinnych problemów. Bar-
dzo często spotkać się można ze zjawiskiem zwanym zmową milczenia, której 
treść można ująć w trzech krótkich hasłach: Nie czuj! Nie ufaj! Nie mów! W 
konsekwencji dziecko traci poczucie bezpieczeństwa, nigdzie nie może czuć się 
dobrze i pewnie, przestaje wierzyć, że może być kochane bezinteresownie10. 

Dzieciństwo jest czasem zabaw, która nie jest jedynie przyjemnością samą w 
sobie. Spełnia natomiast kluczową rolę w realizacji potrzeb dziecka, zwłaszcza w 
wieku przedszkolnym, wspierając dalszy rozwój. Zabawa umożliwia odczuwanie 
silnych uczuć, rozwija fantazję i wyobraźnię, co w konsekwencji prowadzi do 
rozwoju zdolności wartościowania. Inne korzyści wynikające z zabawy wiążą się 
z rozwojem fizycznym i psychicznym dziecka czy kształtowaniem pozytywnych 
postaw. Należy jednak podkreślić, że zabawa dziecka wymaga czuwania ze stro-
                                                 

6 Por. K. Gąsior, jw. s. 87. 
7 Tamże, s. 75 -79. 
8 Por. K. Chałas. Wychowanie i samowychowanie w rodzinie. [w:] Rodzina jako ko-

ściół domowy. Red. A. Tomkiewicz, W. Wieczorek. Lublin 2010, s. 550. (545 – 570) 
9 Por. F. Adamski. Rodzina. Wymiar społeczno – kulturowy. Kraków 2002, s. 38 -39. 
10 Por. Z. Gaś. Rodzina wobec uzależnień. Warszawa 1993, s.44.  
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ny rodziców. Nie chodzi bynajmniej o narzucanie zabaw dzieciom czy przesadne 
ingerowanie. Ważne jest jednak, aby rodzic był źródłem pozytywnych tematów, 
aby towarzyszył dziecku podczas zabawy oraz reagował wówczas, gdy pojawia 
się niewłaściwe formy zabawy11. W rodzinie alkoholowej dziecko może zostać 
pozbawione w znacznej mierze możliwości zabawy lub pozostawać poza kontro-
lą ze strony rodziców, bawiąc się jak chce, z kim chce i kiedy chce.  

 
2. Zagrożenia  
Omawiając zagrożenia związane z wychowaniem w rodzinie alkoholowej 

należy podkreślić, że stanowią one jedynie pewien uogólniony obraz, co oznacza, 
że w przypadku dzieci z takich rodzin mówi się o pewnym możliwym wpływie. 
Nie wszystkie dzieci wychowane w rodzinie alkoholowej poniosą każdą z wy-
mienionych konsekwencji, na co wpływ mają liczne czynniki12. 

W rodzinie alkoholowej zaburzone zostaje poczucie bezpieczeństwa dziecka. 
Doświadczając znacznie więcej niż ich rówieśnicy stanów napięcia, samotności, 
lęku czy dezorientacji, dzieci mogą przyjąć obronna postawę. Charakteryzuje się 
ona życiem w stałym emocjonalnym pogotowiu, nieustannym pilnowaniu się, 
nastawieniem na przetrwanie i pilnowaniem, aby nic nie stracić oraz doświad-
czaniem trudności w podejmowaniu ryzykownych zmian13. Trudne emocje jakie 
stale mogą towarzyszyć dzieciom to: złość, lęk i przerażenie, poczucie winy, 
smutek i depresja, niepewność, zawstydzenie i izolacja, żal, co w konsekwencji 
negatywnie wpływa na budowanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi, w tym 
z przyjaciółmi i osobami kochanymi14. 

Okazuje się, że w porównaniu z rówieśnikami, dzieci z rodzin alkoholowych 
mają często zaniżoną samoocenę, spostrzegają siebie bardziej krytycznie, prze-
jawiają niższy poziom akceptacji samego siebie15. Dzieci z rodzin alkoholowych 
często przekonane są, że nie mają większego wpływu na własne życie, poddają 
się biegowi wydarzeń, w mniejszym stopniu czują się odpowiedzialne za doko-
nywane wybory, pozbawiając się przy tym inicjatywy i umiejętności wpływania 
na codzienność, tak aby samemu odnieść korzyści16. 

Wzrastanie w rodzinie z problemem alkoholowym może być powodem trud-
ności w funkcjonowaniu jako osoba dorosła. W związku z konsekwencjami jakie 
często ponoszą dzieci alkoholików w dorosłym życiu zaczęto wobec tej grupy 
osób posługiwać się określeniem Dorosłe Dzieci Alkoholików (w skrócie DDA). 
J. K. Woititz, autorka książki poświęconej problematyce funkcjonowania DDA, 
na podstawie dogłębnej obserwacji uczestników grup terapeutycznych, które 

                                                 
11 Por. R. Nowak, jw. s. 278 – 279. 
12 Por. W. Sztander. Dzieci w rodzinie z problem alkoholowym. Warszawa 1995, s. 5 – 6. 
13 Por. W. Sztander, jw. s. 4 -5. 
14 Por. B. E. Robinson, J. L. Rhoden. Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików. 

Warszawa 2008, s. 85 – 91. 
15 Tamże, s. 95. 
16 Por. B. E. Robinson, jw. s. 102 – 103. 



341 
 

prowadziła podała ogólną listę charakterystycznych zachowań, postaw i trudno-
ści, jakie mogą w większym lub mniejszym stopniu dotyczyć DDA: 

• „Dorosłe dzieci alkoholików muszą domyślać się, jakie zachowanie jest 
normalne. 

• Dorosłe dzieci alkoholików mają trudności z przeprowadzeniem swoich 
zamiarów od początku do końca. 

• Dorosłe dzieci alkoholików kłamią, gdy równie łatwo byłoby powiedzieć 
prawdę. 

• Dorosłe dzieci alkoholików oceniają siebie bezlitośnie. 
• Dorosłym dzieciom alkoholików trudno się bawić i przeżywać radość. 
• Dorosłe dzieci alkoholików traktują siebie bardzo serio. 
• Dorosłym dzieciom alkoholików trudno nawiązywać bliskie kontakty. 
• Dorosłe dzieci alkoholików przesadnie reagują na zmiany, nad którymi nie 

mają kontroli. 
• Dorosłe dzieci alkoholików ustawicznie poszukują uznania i potwierdzenia. 
• Dorosłe dzieci alkoholików myślą, że różnią się od innych. 
• Dorosłe dzieci alkoholików są albo nadmiernie odpowiedzialne, albo 

nadmiernie nieodpowiedzialne. 
• Dorosłe dzieci alkoholików są lojalne do ostateczności, nawet w obliczu 

dowodów, że druga strona nie zasługuje na lojalność. 
• Dorosłe dzieci alkoholików są impulsywne. Mają tendencję poddawania się 

biegowi zdarzeń bez poważnego rozważenia innych alternatywnych zachowań czy 
możliwych konsekwencji. Ta impulsywność wiedzie do zagubienia, niechęci do siebie 
i utraty kontroli nad otoczeniem. Ponadto zużywają nadmierną ilość energii na „uprzą-
tanie” tego bałaganu”17. 

 
3. Oddziaływanie duszpasterskie 
Na tym tle wyraźnie widać potrzebę wsparcia dla rodzin z problem alkoho-

lowym. Istnieją różne formy pomocy dla członków tych rodzin świadczone przez 
takie instytucje jak, tj. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki 
Pomocy Społecznej, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, poradnie rodzinne itp. Na mocy pełnionej posługi również Kościół stanowi 
środowisko, które może, a wręcz powinno oddziaływać na dzieci i młodzież z 
rodzin alkoholowych. 

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” mówi znane przysłowie. Z tego względu 
ogromne znacznie odgrywa profilaktyka. Z języka greckiego pojęcie to oznacza 
właśnie zapobieganie18. Zakres działań profilaktycznych można rozpatrywać w 
ujęciu wąskim i szerokim. Wąskie rozumienie profilaktyki akcentuje przede 
wszystkim podejmowanie działań, które mają na celu zapobieganie różnego ro-
                                                 

17 J. K. Woititz. Dorosłe Dzieci Alkoholików. Warszawa 1992, s. 7. 
18 Por. L. Cierpiałkowska. Alkoholizm. Przyczyny. Leczenie. Profilaktyka. Poznań 

2001, s.213. 
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dzajom patologii, zaburzeniom czy też chorobom. W sensie szerszym natomiast 
istotą profilaktyki jest tworzenie takich warunków rozwoju dla jednostki, które 
zapewnią jej optymalny rozwój. Będzie zatem chodziło o umożliwienie człowie-
kowi nabycie wiedzy i kompetencji, które dadzą mu szanse na twórcze, szczęśli-
we, zdrowe życie19. Za Zbigniewem B. Gaś można powtórzyć, że profilaktyka w 
szerokim znaczeniu oznacza: „proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie 
z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a 
także ograniczenie i likwidowanie czynników, które zaburzają prawidłowy roz-
wój i dezorganizują zdrowe życie”20. W odniesieniu do problemów wywołanych 
alkoholem, profilaktyka będzie oznaczać działania zwiększające szanse i zasoby 
sprzyjające podejmowaniu zdrowego stylu życia, jak również wszelkie oddzia-
ływania mające za cel zmniejszanie kosztów wywołanych przez skutki picia al-
koholu oraz zmniejszenie zarówno istniejących jak i przyszłych populacji osób 
spożywających alkohol21.  

Działalność profilaktyczna, aby była skuteczna musi być w odpowiedni spo-
sób zorganizowana. Oddziaływanie ograniczone do informowanie dzieci i mło-
dzieży o negatywnych skutkach spożywania alkoholu przybierające moralizator-
ski ton jest rozwiązaniem nie przynoszącym pozytywnych rezultatów22. Od da-
wana wysiłek profilaktyków skierowany jest ku prowadzeniu profilaktyki zinte-
growanej, czyli takiej, która dotyka całego człowieka, jego duchowości23. Ważne 
jest również, aby oddziaływanie skierowane w stronę dzieci i młodzieży ze śro-
dowisk zagrożonych nie zawężało się do profilaktyki uzależnień (choć jest ona 
bardzo ważna) lecz przeciwdziałało pozostałym zagrożeniom związanym z wy-
chowania w rodzinie z problemem alkoholowym. 

Duszpasterstwo parafialne z jednej strony obejmuje wszystkich wiernych i 
wypełnia się poprzez sprawowanie Eucharystii i sakramentów, głoszenie Słowa 
Bożego, z drugiej strony skierowane jest do wybranych grup ludzi wobec, któ-
rych podejmuje się działania związane ze ich specyficznymi potrzebami. Z tego 
względu zasadne okazuje się objęcie oddziaływaniem duszpasterskim rodzin z 
problem alkoholowym, aby zapobiegać zagrożeniem związanym z wychowaniem 
w tych rodzinach.  

Wszystkie sakramenty pomagają formować dojrzałych i odpowiedzialnych lu-
dzi. Poprzez chrzest, wszczepi w Chrystusa, chrześcijanie otrzymują dar nowego 
życia uzdalniającego do życia w wolności i godności dzieci Bożych. Łączność z 
Chrystusem zostaje pogłębiona przez sakrament Eucharystii dający łaskę potrzebną 
w zmierzaniu ku świętości i osiągnięcia wewnętrznej wolności. Podobnie w sakra-

                                                 
19 Por. L. Cierpiałkowska, M. Ziarko. Psychologia uzależnień – alkoholizm. War-

szawa 2010, s. 358. 
20 Tamże, s. 359. 
21 Por. L. Cierpiałkowska, jw., s. 213. 
22 Por. M. Dziewiecki. Podstawy profilaktyki uzależnień. [w:] Nowe przesłanie nadziei. Pod-

ręcznik duszpasterstwa trzeźwości. Red. M. Dziewiecki. Warszawa 2000, s. 119 – 120. 
23 Tamże, s. 124 – 125. 
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mencie bierzmowania młodzież przyjmując dary Ducha Świętego ma szansę na po-
głębienie życia duchowego. W codziennych słabościach i upadkach z pomocą przy-
chodzi sakrament pokuty. Każdy z sakramentów ze swej natury umacnia wiarę, roz-
wija życie duchowe, prowadzi ku pełnemu człowieczeństwu i pomaga tym samym 
chronić dzieci i młodzież zagrożoną skutkami wychowania w rodzinie alkoholowej. 
Czas przygotowań do każdego z sakramentów jest również doskonała okazją, aby 
oddziaływać na dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych poprzez promowanie 
życia w trzeźwości24. 

Oddziaływanie duszpasterskie względem dzieci i młodzieży z środowisk do-
tkniętych problem alkoholowym powinno również przybierać postać zorganizo-
wanej działalności pozasakramentalnej. Z tego względu ważne jest, aby parafie 
podejmowały działalność profilaktyczną na rzecz środowiska lokalnego. Wska-
zane jest organizowanie takich miejsc jak kluby czy kawiarenki, aby umożliwi ć 
dzieciom, młodzieży czy wszystkim członkom rodziny wartościowe, wspólne 
spędzenie wolnego czasu. Podobną funkcję może spełniać organizacja na terenie 
parafii zawodów sportowych, festynów, gier i zabaw, a także kolonii podczas 
ferii lub wakacji. Taki wspólnie spędzany czas stanowi dobrą okazje do oddzia-
ływania wychowawczego wobec dzieci i młodzieży25. Podobną rolą mogą speł-
niać wspólnoty. W tym przypadku na pierwszy plan wysuwa się oddziaływanie 
w sferze duchowej, religijnej i główny akcent pada na umocnienie życia zgodne-
go z wiarą26. Niemniej wspólnota tworząc środowisko oparte na jasnych regu-
łach, przepełnione życzliwością, akceptacją, wzajemnym wsparciem może rów-
nież spełniać ważną funkcję kompensacyjną dla dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem alkoholowym. Wartym podkreślenia jest fakt, że dzieci i młodzież 
biorąc udział w formacyjnych grupach parafialnych mają okazję do integracji z 
rówieśnikami, wymiany doświadczeń, uzyskania wsparcia w przeżywanych 
trudnościach. Mogą również przekonać się, że istnieją inne strony życia i zainspi-
rowani postawą swoich rówieśników, sami zechcą odmienić własne życie27. Za-
angażowanie młodzieży w pomoc dla rówieśników z środowisk zagrożonych 
okazuje się bardzo skuteczną formą pomocy. Z tego względu, że dzieci i mło-
dzież z rodzin alkoholowych często sami izolują się od rówieśników bądź zostają 
wykluczone z życia społecznego, proponuje się, aby najpierw zgromadzić przy 
parafii młodzież, która będzie modlić się w intencji trzeźwości oraz podejmie się 
formacji umożliwiającej dalszą pomoc dla zagrożonych rówieśników. Młodzież 

                                                 
24 Por. M. Dziewiecki. Nadprzyrodzone formy troski o trzeźwość. [w:] Nowe przesła-

nie nadziei. Podręcznik duszpasterstwa trzeźwości. Red. M. Dziewiecki. Warszawa 2000, 
s. 178 – 184. 

25 Por. G. Pyźlak. Rodzina dysfunkcyjna i formy jej pomocy. [w:] „Perspectiva. Le-
gnickie Studia Teologiczno – Historyczne” nr 1 (2013), s. 128. 

26 Tamże, s. 126. 
27 Por. M. Dziewiecki, W. Kondratowicz. Duszpasterska pomoc dzieciom i młodzieży 

z rodzin alkoholowych i środowisk zagrożonych. [w:] Nowe przesłanie nadziei. Podręcz-
nik duszpasterstwa trzeźwości. Red. M. Dziewiecki. Warszawa 2000, s. 201. 
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odznaczająca się religijną dojrzałością i odpowiedzialnością może dotrzeć do 
swoich rówieśników zagrożonych konsekwencjami wychowania w rodzinie al-
koholowej, włączać ich w życie wspólnoty i poprzez osobisty wzór i tworzone 
relacje pomagać w doświadczanych trudnościach28. 

Dyrektorium duszpasterstwa rodzin podkreśla znaczenie istnienia świetlic 
parafialnych. Ich funkcjonowanie jest szczególnie ważne, gdyż dzieci i młodzież 
pochodzące z rodzin alkoholowych potrzebują wszechstronnego wsparcia. Do 
świetlic parafialnych trafiają najczęściej dzieci z rodzin, które z różnych wzglę-
dów nie zapewniają im właściwej opieki. Mogą być to dzieci, które we własnym 
domu nie mogą liczyć na ciepły posiłek lub nie mają warunków do odrabiania 
lekcji oraz spokojnego spędzenia czasu po szkole29. Kilkugodzinny pobyt w 
świetlicy umożliwia dzieciom odrobinie lekcje, spożycie ciepłego posiłku, cie-
kawe spędzenie wolnego czasu. Dzieci biorą także udział w różnego rodzaju 
zajęciach profilaktycznych i podawane są pozytywnemu oddziaływaniu ze strony 
dorosłych, co stanowi, jak zauważa Dyrektorium, raczej najskuteczniejszy spo-
sób ochrony przed zagrożeniem patologii30. Świetlice parafialne przybierają rów-
nież formę świetlic terapeutycznych, środowiskowych, socjoterapeutycznych31. 
Grupą docelową świetlic terapeutycznych stanowią dzieci wychowywane w ro-
dzinach, gdzie pojawiają się takie problemy jak uzależnienia, przestępczość, 
zaburzone więzi emocjonalne itp. Parafialne świetlice terapeutyczne realizując 
właściwe sobie cele tj. terapeutyczne, edukacyjne i rozwojowe mogę łagodzić 
skutki wychowania w rodzinie z problemem alkoholowym oraz eliminować po-
wstałe zaburzenia32. Skuteczność oddziaływań świetlic parafialnych wymaga 
również dobrej współpracy z innymi placówkami i instytucjami świadczącymi 
pomoc dla zagrożonych wpływami alkoholizmu dzieci i młodzieży33. 

Duszpasterskie oddziaływanie może również zostać skierowane w stronę 
świeckich grup abstynenckich. Należą do nich grupy tj. Al – Ateen oraz Kluby 
Abstyneckie. Członkami owych grup są dzieci i młodzież, którzy dotknięci psy-
chicznymi, duchowymi i społecznymi konsekwencjami wychowania w rodzinie z 
problemem alkoholowym próbują przezwyciężyć je w sobie. Pomoc duszpaster-
ska będzie wówczas związana z oddziaływaniem religijnym i duchowym ze stro-
ny kapłana, a jego osobisty kontakt z grupami samopomocy może również oka-
zać się istotny, gdy zajedzie sposobność, aby do takiej grupy skierować potrzebu-
jącego tego typu pomocy parafianina34. 

 

                                                 
28 Por. M. Dziewiecki, W. Kondratowicz, jw. s. 201 – 202. 
29 Tamże, s. 202 -203. 
30 Por. Konferencja Episkopatu Polski. Dyrektorium duszpasterstwa rodzin. War-

szawa 2003, s. 39. 
31 Por. G. Pyźlak, jw., s. 129. 
32 Tamże, s. 129. 
33 Por. M. Dziewiecki, W. Kondratowicz, jw. s. 202 – 203. 
34 Por. M. Dziewiecki, W. Kondratowicz, jw. s. 203. 
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Podsumowanie 
Niepokojące dane statystyczne wskazują na ogromną liczbę dzieci dotknię-

tych licznymi zagrożeniami związanymi z wychowaniem w rodzinie z proble-
mem alkoholowym. Rodziny dotknięte alkoholizmem nie są w stanie w sposób 
właściwy wypełnić zadań typowych dla prawidłowo funkcjonującej rodziny. 
Bardzo często dzieci z rodzin alkoholowych dorastają w braku poczucia bezpie-
czeństwa, bezwarunkowej akceptacji i miłości, w przewyższającym ich możliwo-
ści psychiczne stresie i napięciu. Same z siebie nie są w stanie nic zmienić, dlate-
go, aby przetrwać przyjmują chore zasady panujące w rodzinie oraz wcielają się 
w jedną z ról: maskotki, kozła ofiarnego, dziecka zapomnianego, bohatera ro-
dzinnego. Rezygnują przy tym z realizacji własnych potrzeb. W konsekwencji 
często przyjmują obronna postawę życiową zamykając się na inne doświadczenia 
i ludzi, chcąc jedynie przetrwać. Często również nie potrafią zbudować właści-
wych relacji z innymi, zwłaszcza z osobami, które kochają. W porównaniu z 
rówieśnikami, dzieci wychowywane w rodzinach z problem alkoholowym nie 
potrafią adekwatnie ocenić samych siebie, mają zaniżoną samoocenę i samoak-
ceptację. W dorosłym życiu w dalszym ciągu odczuwają konsekwencje wzrasta-
nia w środowisku, gdzie rządził alkohol. 

Konieczna zatem okazuje się pomoc dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoho-
lowych. Pośród licznych instytucji świadczących taką pomoc, również Kościół 
na mocy pełnionej posługi stanowi środowisko, które wychodzi na przeciw pro-
blemom młodych. Z jednej strony Kościół w ramach duszpasterstwa zwyczajne-
go przyczynia się do umocnienia dzieci i młodzieży w wierze przez udzielanie w 
stosownym czasie sakramentów świętych. Z drugiej strony podejmuje się dusz-
pasterstwa nadzwyczajnego, które poprzez takie formy działalności jak: organi-
zowanie czasu wolnego na terenie parafii, tworzenie wspólnot, prowadzenie 
świetlic parafialnych czy zaangażowanie kapłanów w działalność świeckich grup 
abstynenckich, przyczynia się przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z 
wychowania w rodzinie z problemem alkoholowym. 

 
Streszczenie 
Jednym z zagrożeń współczesności jest wciąż istniejący problem alkoholi-

zmu. Szacuje się, że około 1,5mln dzieci wychowuje się w Polsce w rodzinach z 
problemem alkoholowym. Prawidłowo funkcjonująca rodzina stanowi najlepsze 
środowisko wychowawcze. W rodzinach z problem alkoholowym liczne funkcje, 
zadania nie zostają wypełnione lub są wypełniane w sposób niewłaściwy. Dzieci 
zostają narażone na liczne zagrożenia: zostają pozbawione możliwości wzrasta-
nia w klimacie miłości i bezpieczeństwa, żyją w permanentnym stresie i napię-
ciu. Przetrwanie odbywa się kosztem rezygnacji z własnych potrzeb i przystoso-
wania się do reguł, jakie panują w rodzinie. Dzieci często przyjmują jedną z ról: 
kozła ofiarnego, bohatera rodziny, niewidzialnego dziecka, maskotki. Nie mogą 
wyrażać swoich autentycznych przeżyć i myśli, uczą się natomiast tłumić je i 
ukrywać. Doświadczenia wyniesione z rodzin problemem alkoholowym mogą 
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być przyczyną różnych objawów nieprzystosowania społecznego, pojawienia się 
zniekształconych sądów poznawczych, zaburzeń w rozwoju emocjonalnym czy 
pojawieniu się syndromu DDA.  

Z tego względu konieczne jest prowadzenie szeroko rozumianej działalności 
profilaktycznej. Taką funkcję może spełniać duszpasterstwo zwyczajne poprzez 
sprawowanie sakramentów. Ważną rolę w tym względzie może odgrywać od-
działywanie duszpasterskie obejmujące tworzenie takich miejsc jak kluby mło-
dzieżowe czy kawiarenki umożliwiające wartościowe spędzenie wolnego czasu, 
organizowanie festynów, zawodów sportowych, zimowych i letnich kolonii, two-
rzenie wspólnot, przeprowadzanie rekolekcji itp. Bardzo ważnym miejscem od-
działywania profilaktycznego okazują się również parafialne świetlice. Wymie-
nione formy duszpasterskiego oddziaływania stanowią ważną formę ochrony 
przed zagrożeniami wynikającymi z wychowania w rodzinie z problemem alko-
holowym. 

 
Summary 
The impact of pastoral in the fieled threats resulting from upbringing in an 

alcoholic family 
Alcoholism is one of the threats of current reality. It is estimated that ap-

proximately 1,5 million children in Poland are being brought up in families influ-
enced by alcoholic abuse. 

Families, which function appropriately are the one and only proper educa-
tional environment. Families influenced by addictive alcohol consumption are 
incapable of fulfilling their obligations towards children or fulfill the duties in-
sufficiently. Children brought up in such families are in danger of being deprived 
of parental love, safety and have to live in permanent stress and tension. The 
children’s endurance is dictated by resignation from basic requirements and be-
ing placed under the command of rules existing in the family. Youngster often 
take one of the roles: ‘a scapegoat’, ’a hero’, ‘an invisible child’, ‘a puppet’. Kids 
cannot express their true feeling and emotions and are taught to suppress them 
inside themselves and hide from their parents. Experiences gained in families 
influenced by alcoholism may lead to social maladjustment disorder, distorted 
perception, emotional disorders or a ACOA (Adult Children of Alcoholics) syn-
drome.  

It is therefore irrevocable to carry a vast scope of prophylactic actions. An 
important role can be played by pastoral initiative of creating clubs, sports 
events, retreat, summer and winter camps, for teenagers who can spend their 
spare time reasonably in an atmosphere enabling them to develop their interests. 
Other significant places of therapeutic and prophylactic influence are parochial 
public halls. The mentioned forms of influence are of principal importance as far 
as a families being under the influence of alcoholic abuse are concerned. 
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Małgorzata Parcheta-Kowalik (UMCS) 

 
Zachowania destrukcyjne nieletnich skierowanych do schroniska 

 
Wprowadzenie 
W przeszłości agresja postrzegana była jako instynktowne zachowanie ludzkie, 

energia walki, która musi się rozładować. Przez szereg lat, ludziom agresywnym: 
chronicznie agresywnym młodocianym, osobom znęcającym się nad dziećmi czy też 
innymi, którzy regularnie zachowywali się w sposób agresywny, radzono by znajdo-
wali bezpieczny sposób na wyładowanie tej instynktownej energii: rozładuj napięcie, 
uderz w tapczan, worek treningowy czy lalkę. W ostatnich latach jednakże, takie katar-
tyczne myślenie o agresji uległo zmianie, ponieważ wykazano, że koncepcja natural-
nego i nieuniknionego instynktu agresji jest mitem – tyle wiarygodnym, co błędnym. 
W przeciwieństwie do tego założenia, badania wykazały, że agresja jest przede 
wszystkim zachowaniem wyuczonym przez obserwację, naśladowanie, bezpośrednie 
doświadczanie i powtarzanie zachowań. A. Bandura był wczesnym zwolennikiem 
takiego podejścia i wykazał jego słuszność; wielu innych poszło w jego ślady (Krahe 
B., 2005 s.31). 

Wśród wielu pojęć agresji przytoczona zostanie propozycja Eliota Aronsona. 
Określa on agresję jako „zachowanie intencjonalne ukierunkowane na zranienie 
lub zadanie bólu. Może mieć ona charakter werbalny, jak i fizyczny. Z kolei we-
dług J. Surzykiewicza (2000, s. 13) ,,agresja jest działaniem skierowanym prze-
ciwko innym osobom lub przedmiotom, które wywołują u jednostki gniew lub 
niezadowolenie. Celem zachowania agresywnego jest wyrządzenie szkody 
przedmiotowi agresji”.  

Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano tradycyjnego podziału na 
agresję gniewną i instrumentalną. Agresja gniewna, zwana też afektywną lub 
emocjonalną jest zazwyczaj reakcją pofrustracyjną, zaś agresja instrumentalna 
traktowana jest jako wyuczona, realizowana w celu zrealizowania jakichś planów 
czy osiągnięcia konkretnych korzyści (Clarke D. 2005, s. 19).  

Istotną kwestią jest rozróżnienie agresji od agresywności tj. ustalenie czy 
mamy do czynienia z jednostką, u której występują pojedyncze akty agresji, czy 
też, z jednostką wykazującą stałą tendencję do zachowań agresywnych w róż-
nych sytuacjach i wobec różnych osób. Agresywność określana jest jako szcze-
gółowy rodzaj własności przypisywanych ludziom. W tym wypadku agresja ana-
lizowana jest przez tego autora w kategoriach strukturalnych (chodzi o powta-
rzalność jej przejawów, poszukiwanie wewnętrznej, stałej aparatury odpowie-
dzialnej za obserwowane zachowanie, a także wskazanie na różnice indywidual-
ne w formach demonstrowania agresji przez poszczególnych ludzi)1. Jeżeli bo-
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wiem w identycznej sytuacji eksperymentalnej mającej na celu wywołanie za-
chowania agresywnego postawimy dwie osoby, to u jednej z nich możemy ocze-
kiwać agresji z większym, a u drugiej z mniejszym prawdopodobieństwem. Tę 
własność określa się właśnie jako agresywność jednostki. Ma ona charakter cią-
gły i odpowiednio każdego osobnika można umieścić w dowolnym punkcie linii, 
której jednym końcem będzie zupełny brak agresywności, a drugim agresywność 
,,pełna”- oznaczająca, że w każdej sytuacji osoba tak zakwalifikowana reaguje 
agresją (Frączek A. 1979, s.42). 

W odróżnieniu od sposobu definiowania agresji, której różne przejawy bywają 
oceniane ambiwalentnie, termin „przemoc” jest stosowany na określenie zachowań 
jednoznacznie pejoratywnych. Definiuje się ją jako „silne oddziaływanie na osobę lub 
własność w celu zniszczenia, ukarania lub kontroli” (Geen, R.G. 2001,s 60). W tym 
kontekście A. Frączek przyjmuje, że przemoc interpersonalna to „czynności intencjo-
nalnie h przez ludzi stanowiące zagrożenie bądź powodujące szkody w fizycznym, 
psychicznym i społecznym dobrostanie innych osób, wywołujące ból, cierpienie, de-
strukcję, prowadzące do utraty cenionych wartości”(Frączek A. 1979).  

Według J. Mellibrudy aby określone zachowanie można było rozpatrywać 
jako przemoc, należy wziąć pod uwagę następujące jego właściwości: intencjo-
nalność, naruszenie dóbr i praw osobistych jednostki, zdolność ofiary do obrony, 
powodowanie szkód, powtarzalność. O powstaniu przemocy rozstrzygają nastę-
pujące warunki: sprawca czuje się bezkarny i podejmuje działanie, zachowanie 
sprawcy zawsze narusza dobro i prawa ofiary, przemoc wyłącznie realizuje po-
trzeby sprawcy (1993, s. 34). W ocenie J. Surzykiewicza przemoc zawsze ma 
charakter intencjonalny, narusza prawa i dobra osobiste jednostki, naruszenie 
tychże dóbr wyklucza samoobronę (2000, s. 57) 

J. Melibruda wyróżnił przemoc gorącą, która jest spontaniczna, często reak-
tywna, pojawia się bez planu w sytuacji silnego pobudzenia emocjonalnego 
sprawcy, utraty kontroli nad zachowaniem oraz przemoc zimną, która jest efek-
tem określonej strategii działania, jest zaplanowana, bezwzględna. (1993, s.43).  

W literaturze przedmiotu można zapoznać się z różnymi teoriami opisujący-
mi fenomen agresji w zachowaniach i postawach człowieka. Na potrzeby niniej-
szego opracowania zostanie przytoczona hipoteza frustracji - agresji, a także 
teoria społecznego uczenia się agresji.  

Dollard agresję interpretuje się jako rezultat popędu do rozładowania stanu 
frustracji, przy czym frustracja definiowana jest jako zewnętrzne zakłócenie za-
chowania ukierunkowanego na cel. Jednakże nie każda frustracja prowadzi do 
agresywnej reakcji Osoba może się wycofać z sytuacji lub popaść w depresję. 
Toteż wczesną koncepcję deterministycznej reakcji między frustracją a agresją 
zastąpiła szybko wersja probabilistyczna. Miller doszedł do przekonania, że 
,,frustracja stwarza podniety do wielu różnych typów reakcji, między innymi do 
jakiejś formy agresji”(Krahe B.2005, s. 36). W ten sposób agresja nie jest jedyną, 
lecz tylko możliwą reakcją na frustrację. To, czy frustracja wywoła reakcję agre-
sywną, zależy od wpływu zmiennych pośredniczących.  
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Poza opisaną wyżej koncepcją wyjaśniającą występowanie zachowań agresyw-
nych w literaturze przedmiotu znaczącą rolę odgrywa teoria społecznego uczenia się 
zachowań destrukcyjnych. Twórcy tej koncepcji uważają, że człowiek przyswaja sobie 
reakcje agresywne, podobnie jak większość innych form zachowania społecznego, 
poprzez procesy uczenia się. Empirycznie udowodniono, że warunkowanie sprawcze, 
czyli uczenie się przez obserwację jest istotnymi mechanizmem nabywania i stosowa-
nia agresywnych zachowań (Krahe B.2005, s. 39).  

Według D. Wójcik zachowania aspołeczne i destrukcyjne młodzieży mogą 
wynikać z zaburzonych kontaktów uczuciowych w interakcjach z rodzicami, 
manifestowania przez rodziców nadmiernej tolerancji wobec zachowań agresyw-
nych dzieci, przejawiania agresywnych zachowań rodziców w stosunku do siebie 
i najbliższego otoczenia, czy aprobowania agresywnych wzorów zachowa-
nia(1977, s. 65).  

J. Surzykiewicz analizując zachowania agresywne młodzieży w szczególny 
sposób podkreślił rol ę i znaczenie uwarunkowań socjalizacyjno-kulturowych. 
W tej grupie przyczyn zwrócił uwagę na: poziom uwidaczniania w kulturze, 
sztuce, nauce, edukacji, prawie wartości osobowych , takich jak życie ludzkie, 
godność i szacunek, współpraca, lojalność, sprawiedliwość, równość; poziom 
urzeczywistniania tych wartości w codziennych relacjach interpersonalnych na 
wszystkich poziomach życia społecznego i przez wszystkie grupy społeczne; 
przestrzeganie norm chroniących te wartości, wyrażający się brakiem przyzwo-
lenia na zachowania nacechowane agresją i przemocą; jakość i siła więzi emo-
cjonalnych pomiędzy członkami danych społeczności np. rodziny, szkoły, grup 
rówieśniczych itp.; rolę systemu edukacyjnego w aspekcie osiągania efektów 
osobowościowego rozwoju młodego pokolenia; społeczną aprobatę agresji w 
rozwiązywaniu ważnych problemów i konfliktów; wzory zachowań nacechowa-
nych agresją prezentowanych w środkach masowego przekazu oraz przez osoby 
będące przedstawicielami władzy lub uznawane, jako autorytety (Surzykiewicz J. 
2000, s. 46-47)  

Wychowawcze uwarunkowania agresji obejmują przede wszystkim oddzia-
ływania i relacje, jakie mają miejsce na terenie domu i szkoły. Wyniki dotych-
czasowych badań, zarówno polskich, jak i zagranicznych uwypuklają następują-
ce: niski poziom przygotowania kompetencyjnego rodziców i wychowawców do 
pełnienia swoich ról; stosowanie przez rodziców i wychowawców w relacjach 
interpersonalnych różnych form agresji; niska jakość i siła więzi emocjonalnej 
pomiędzy dziećmi, rodzicami, nauczycielami i wychowawcami; metody wycho-
wawcze przyzwalające na system karania oparty na agresji fizycznej, werbalnej i 
psychicznej; niskie standardy i kompetencje moralne wychowawców i rodziców; 
zaburzona struktura rodziny (Surzykiewicz J. 2000, s. 48). 

Natomiast wśród osobowościowych uwarunkowań agresji na szczególną uwagę 
zasługują te, które uniemożliwiają realizowanie regulacyjnej funkcji osobowości. Są 
to: niezaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, osiągnięć, miłości, poważania; wysoki 
poziom lęku; nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, 
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stresogennych; niski poziom poczucia sensu życia i rozwoju moralnego; zaburzona 
hierarchia wartości, odznaczająca się przedmiotowym, instrumentalnym traktowaniem 
osób, a upodmiotowionym – rzeczy, zdarzeń; deficyty w zakresie samokontroli we-
wnętrznej, szczególnie w zakresie regulacji emocji (Surzykiewicz J. 2000, s. 50).  

Z badań przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli obejmujących la-
ta 2005-2006 i 2006-2007 wynika, że agresja jest najważniejszym problemem 
polskiej edukacji. Z dwóch tysięcy ankiet wypełnianych przez gimnazjalistów 
wynika, że aż 46% spotkało się z przypadkami wyśmiewania się z nielubianych 
kolegów, 49% z bójkami i przepychankami wśród uczniów, natomiast 51% z 
niegrzecznym i złośliwym zachowaniem wobec nauczycieli.  

K. Ostrowska w latach 1993, 2003, 2007 poddała analizie zachowania agresyw-
ne uczniów. Badania ukazały, iż 44% uczniów przyznawało się do czynów agresyw-
nych takich jak; utrudnianie nauczycielowi prowadzenia lekcji 41% badanych obra-
żało i wymyślało innym uczniom – 40% przyznało się do tych zachowań; bazgrało 
na ścianach, ławkach itp. – 37%; umyślne potrącało innych – 33%; upijało się 30%; 
rozpowszechniało kłamstwa- 28% Wyniki te świadczyły o tym, ze dominującymi, 
negatywnymi zachowaniami na terenie szkoły i w związku z pełnieniem roli ucznia 
były te, które mogą być wskaźnikami braku poszanowania cudzej pracy, wspólnej 
własności, dobrego imienia innej osoby, szacunku dla prawdy a także braku troski o 
własne zdrowie i zdrowie innych (2007, s. 49). 

W marcu 2013r. przeprowadzono badania dotyczące zjawisko agresji w 
szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz w środowisku rodzinnym 
województwa świętokrzyskiego. Badaniami objęto 4108 uczniów, 3124 rodzi-
ców oraz 635 nauczycieli. Analiza wyników badań umożliwiła określenia rodza-
jów przemocy pomiędzy uczniami w badanych szkołach. Najpowszechniejszym 
rodzajem przemocy pomiędzy uczniami okazało się być „obrażanie słowne” 
(12,9%), przemoc seksualna (9,3%). Stosunkowo nowym zjawiskiem jest cyber-
bullying. W badanej grupie 7,7% uczniów stwierdziło, że miało to miejsce czę-
sto. Stosunkowo rzadko wystąpiły w badanej grupie symptomy przemocy fizycz-
nej-gwałtownej. Na pobicie z użyciem groźnego narzędzia wskazało 3,3% 
uczniów a na pobicie z uszkodzeniem ciała 3,5% . 

Natomiast Z. Bartkowicz w latach 2005-2012 wykonał badania podłużne 
wśród nieletnich osadzonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. 
Okazało się, że nieletni postrzegają się jako osoby stosujące przemoc częściej niż 
uczniowie technikum oraz częściej doświadczający agresji ze strony swoich ko-
legów w placówkach resocjalizacyjnych (Bartkowicz Z. 2013, s. 118).  

Istnieje wiele form by przeciwdziałać zjawisku agresji i przemocy. Jednym z 
najbardziej skutecznych programów dla osób chronicznie agresywnych jest Tre-
ning Zastępowania Agresji ART (Agression Replacement Training). Jest to pro-
gram, który zawiera zarówno elementy zmiany wzorców myślenia prowadzących 
do agresji, jak i uczy nowych zachowań, pomagających klientom reagować pro-
społecznie w prowokujących sytuacjach, a więc program poznawczo-
behawioralny. ART został zainicjowany w 1987 roku jako kompleksowe oddzia-
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ływanie, konkretyzujące złożone podejście. Składa się on z trzech typów zajęć. 
Pierwszy typ to trening umiejętności prospołecznych (Skillstreaming- SLT) jest 
jego składnikiem behawioralnym, trening kontroli złości (Anger Control Tra-
ining- ACT)- emocjonalnym, a trening wnioskowania moralnego (Moral Reaso-
ning Training –MRT) – elementem związanym ze sferą poznawczą. Od 1987 
roku coraz częściej stosuje się ART w szkołach, placówkach wychowawczych i 
innych miejscach gdzie przebywa agresywna młodzież. Upowszechnianiu tego 
programu towarzyszą krótkoterminowe i długoterminowe badania efektywności 
w różnych środowiskach (Goldstein A. P, Glick B. Gibbs J. C.2004, s.46-47).  

Przedmiotem badań własnych będzie analiza zachowań destrukcyjnych nie-
letnich skierowanych do schroniska.  

 
Założenia metodologiczne 
W badaniach własnych zastosowano ilościowy model badań, z wykorzysta-

niem sondażu diagnostycznego (Pilch T. Bauman T. 2001, s.80). Celem głów-
nym zaprezentowanych badań była próba poznania zachowań destrukcyjnych 
nieletnich skierowanych do schroniska.  

Z tak określonego celu wynikają następujące pytania szczegółowe:  
1. Jaki poziom agresji emocjonalnej i fizycznej wykazują badani wychowan-

kowie schroniska dla nieletnich?  
2. Jaki jest zakres przejawianej agresji wobec otoczenia przez wychowanków 

schroniska dla nieletnich? 
3. Czy, a jeżeli tak to jakie są różnice w rodzajach i częstotliwości przeja-

wianej agresji przez badanych nieletnich i uczniów szkoły średniej? 
W badaniach zastosowano skalę ,,Agresor” K. Kmiecik- Baran (2000, s.42). 

Badani wybierali jedną odpowiedź na skali czterostopniowej. Zaznaczenie cyfry 
,,0” oznaczało, że dane zachowanie nie występuje. Natomiast podkreślenie cyfry 
,,3” zachowanie występuje ,,bardzo często”. W ten sposób dokonano oceny 
dwóch syndromów agresji: emocjonalnej (12 zachowań) i fizycznej (8 
zachowań). Zastosowana technika posiada normy stenowe opracowane na dużej 
populacji młodzieży szkolnej. Steny oznaczają: poziom bardzo wysoki (9-10 
sten), poziom wysoki (7-8 sten), poziom przeciętny (5-6 sten), poziom niski (3-4 
sten), poziom bardzo niski (1-2 sten). Badania zrealizowano w listopadzie 2013r. 
objęto nimi 30 wychowanków przebywających w Schronisku dla Nieletnich w 
Dominowie, także 30 uczniów z zasadniczej szkoły zawodowej z Zespołu Szkół 
Rolniczych w Kijanach.  

Schronisko dla Nieletnich to specjalna placówka opieki całkowitej, realizują-
ca funkcję diagnostyczną, resocjalizacyjną i zapobiegawczą (zabezpieczenie 
prawidłowego toku postępowania sądowego) UPN, (Dz.U.2002. Nr 11, poz. 109. 
W warunkach schroniska dla nieletnich pobyt może trwać od miesiąca do roku. 
Istnieją dwa typy schronisk dla nieletnich: zwykłe, interwencyjne. Do schroniska 
zwykłego może trafić nieletni, gdy: zachodzi obawa ukrycia się, zatarcia śladów 
czynu karalnego lub gdy nie można ustalić jego tożsamości. Do schroniska in-
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terwencyjnego może trafić nieletni, gdy: stwarza poważne zagrożenie społeczne 
lub zagrożenie dla bezpieczeństwa schroniska zwykłego. 

W schronisku prowadzi się oddziaływania wychowawcze ukierunkowane na 
rozpoczęcie procesu resocjalizacji. W procesie resocjalizacji uwzględnia się 
udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz psychiatrycznej nielet-
niemu i jego rodzinie. Schronisko udziela nieletniemu pomocy w nawiązaniu 
kontaktów z rodzicami (opiekunami) i informuje ich o zachowaniu nieletniego. 

W grupie badanych nieletnich ze schroniska większość (80%) znajduje się w 
przedziale wiekowym 16-17 lat. Z kolei wśród badanych uczniów zasadniczej 
szkoły zawodowej 80 % znajdowało się w wieku 18 lat. Większość młodzieży z 
obu badanych grup wychowywało się w rodzinach pełnych (Niel - 60%, Ucz - 
50%). Większość ankietowanych z obu grup pochodzi z rodzin wielodzietnych 
(Niel - 60%, Ucz - 47%). Sytuację materialną rodzin badanych osób można 
uznać za niekorzystną, ze względu na rozległe zjawisko bezrobocia rodziców.  

 
Analiza wyników badań 
Do oceny poziomu stosowania agresji fizycznej i emocjonalnej oraz 

wskazania ofiar czynów agresywnych zastosowano kwestionariusz ankiety Skala 
,,A” w opracowaniu K. Kmiecik-Baran.  

W pierwszej kolejności dokonano analizy poziomu agresji fizycznej i 
emocjonalnej nieletnich. Ze względu na zróżnicowaną liczbę stwierdzeń w 
poszczególnych skalach, średnie arytmetyczne podzielono przez ich liczbę i 
wyniki wpisano w nawiasach w kolumnie M1 i M2. Im wyższa średnia tym 
większy poziom agresji wobec otoczenia (zob. tabela poniżej). 

Tabela 1. Stosowanie agresji emocjonalnej i fizycznej przez badanych 
NIELETNI UCZNIOWIE 

  
RODZAJ 
AGRESJI 

M1  Sd1 M2  Sd2 

M1-
M2  

t p 

Emocjonalna 
7,07 

(0,58) 
0,69 

7,07 
(0,58) 

0,78 0,00 0,00 1,000 

Fizyczna 
6,80 

(0,85) 
0,71 

5,93 
(0,74) 

0,52 0,87 5,36 0,001 

 
Nieletni osadzeni w schronisku charakteryzują się wyższym poziomem agre-

sji fizycznej (M1=6,80) niż badani uczniowie (M2=5,93). Oznacza to, że nieletni 
częściej posługują się agresją fizyczną, mimo, iż w schronisku tego rodzaju za-
chowania są surowo karane. Jednak można przyjąć, że symptomy agresji fizycz-
nej u badanych z obu grup występują rzadko, ponieważ rozpiętość wyników z tej 
skali wynosi od 0 do 24 punktów. Z kolei analizując agresję emocjonalną należy 
zauważyć, że badanych z obu grup cechuje bardzo zbliżone nasilenie agresji 
emocjonalnej (M1=7,07, M2=7,07). Analizując wskaźniki odchylenia standar-
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dowego można przyjąć, że obie grupy badanych wykazały jednorodność we 
wszystkich badanych aspektach. 

Sprawdzono istotność różnic pomiędzy średnimi wyników uzyskanych przez 
badanych z obu grup w zakresie agresji emocjonalnej i fizycznej. Zastosowano 
parametryczny test t Studenta dla grup niezależnych. Różnice dotyczące agresji 
fizycznej są istotne statystycznie na poziomie p<0,001. Badani wychowankowie 
charakteryzują się wyższym poziomem agresji fizycznej na tle uczniów. 

Następnie przedstawiono wyniki w skali stenowej dotyczące agresji 
emocjonalnej i fizycznej według norm opracowanych przez K. Kmiecik – Baran 
dla młodzieży szkolnej.  

Tabela 2. Poziom agresji emocjonalnej i fizycznej w porównywanych 
grupach 

Nieletni 
/n=30/ 

Uczniowie 
/n=30/ RODZAJ AGRE-

SJI 
N1 % N2 % 

Różnica 
% 

AGRESJA EMOCJONALNA 
Poziom niski (3-
4sten) 

24 80,0 24 80,0 
0 

poziom przeciętny 
(5-6 sten) 

6 20,0 6 20,0 
0 

df= 1, chi2= 0,00, p<1,00 (ni) 
AGRESJA FIZYCZNA 

poziom niski (3-
4sten) 

9 30,0 27 90,0 
-60,0 

poziom przeciętny 
(5-6 sten) 

21 70,0 3 10,0 
60,0 

df= 1, chi2=22,50 , p<0,001, 
 
Dane przedstawione w powyższej tabeli ujawniają, że badani z obu grup 

charakteryzują się niskim poziomem (3-4 sten) przejawianej agresji emocjonalnej 
(po 80,0%). Ponadto ten rodzaj agresji po 20,0% badanych z obu grup wykazuje 
na poziomie przeciętnym (5-6 sten).  

Jeśli chodzi o drugi rodzaj agresji to zdecydowana większość wychowanków 
schroniska dla nieletnich (70,0%) wykazuje agresję fizyczną na poziomie 
przeciętnym w porównaniu do badanych uczniów (10,0%). Z kolei zdecydowana 
większość uczniów przejawia agresję fizyczną na poziomie niskim (90,0%) niż 
wychowankowie ze schroniska dla nieletnich (30,0%).  

Sprawdzono istotność różnic pomiędzy wynikami uzyskanymi przez bada-
nych z obu grup w zakresie agresji emocjonalnej i fizycznej. Zastosowano niepa-
rametryczny test ch2 dla grup niezależnych. Różnice dotyczące agresji fizycznej 
są istotne statystycznie na poziomie p<0,001. Oznacza to, że nieletni zdecydo-
wanie częściej stosują agresję fizyczną niż uczniowie. Natomiast w zakresie 
agresji emocjonalnej różnic nie stwierdzono (p=1,00).  
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Następnie przeanalizowano wyniki badań dotyczące poziomu stosowanej 
agresji wobec osób z najbliższego otoczenia. Ze względu na zróżnicowaną liczbę 
stwierdzeń w poszczególnych skalach, średnie arytmetyczne podzielono przez 
ich liczbę i wyniki wpisano w nawiasach w kolumnie M1 i M2. Im wyższa śred-
nia tym większy poziom agresji wobec otoczenia (zob. tabela poniżej). 

Tabela 3. Poziom agresji emocjonalnej wobec osób z najbliższego otoczenia 
w grupie badanych nieletnich i uczniów  

Nieletni Uczniowie Agresja 
emocjonalna M1

 
Sd1

 
M2

 
Sd2

 

M1-
M2 t p 

Koledzy z osie-
dla  

18,00 
(1,63) 

2,74 
15,23 
(1,38) 

4,17 2,77 3,03 0,004 

Koledzy ze szko-
ły 

26,37 
(3,76) 

2,96 
14,57 
(2,08) 

3,35 11,80 14,42 0,001 

Nauczyciele 
3,30 
(0,47) 

4,01 
1,30 
(0,18) 

2,84 2,00 2,30 0,030 

Rodzice 
19,13 
(2,39) 

3,40 
9,13 
(1,14) 

3,01 16,12 12,05 0,001 

Rodzeństwo  
23,33 
(2,12) 

4,72 
3,37 

(0,30) 
2,59 20,74 20,30 0,001 

Osoby obce 
13,17 
(1,64) 

3,74 
14,17 
(1,83) 

3,45 -1,00 1,08 0,287 

 
Analizując dane zestawione w powyższej tabeli należy zauważyć, że badani 

wychowankowie schroniska dla nieletnich najwyższy poziom agresji emocjonal-
nej wykazują w stosunku do kolegów ze szkoły [M1=26,37; (3,76)] oraz w sto-
sunku do rodziców [M1=19,19; (2,39)]. Natomiast badani nieletni najniższy po-
ziom agresji emocjonalnej przejawiają w stosunku do nauczycieli [M1=3,30; 
(0,47)]. Z kolei badani uczniowie z grupy porównawczej najwyższy poziom 
agresji emocjonalnej wykazują w stosunku do kolegów ze szkoły [M2=14,57; 
(2,08)] oraz osób obcych [M2=14,17; (1,83)] a najniższy w stosunku do nauczy-
cieli [M2=1,30; (0,18)].  

Sprawdzono istotność różnic pomiędzy średnimi wyników uzyskanych przez 
badanych z obu grup w zakresie agresji emocjonalnej przejawianej wobec naj-
bliższego otoczenia. Zastosowano parametryczny test t Studenta dla grup nieza-
leżnych. Różnice dotyczące agresji emocjonalnej przejawianej w stosunku do 
różnych grup osób są istotne statystycznie na poziomie p<0,050. Różnice nie są 
statystycznie istotne w przypadku agresji przejawianej wobec osób obcych. 

W dalszej kolejności przeanalizowano wyniki w zakresie agresji fizycznej 
uzyskane przez badanych wychowanków schroniska na tle grupy porównawczej. 
Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli poniżej.  

Tabela 4. Poziom agresji fizycznej wobec osób z najbliższego otoczenia w 
grupie badanych nieletnich i uczniów  
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Nieletni Uczniowie Agresja 
fizyczna M1 Sd1 M2 Sd2 

M1-
M2 t p 

Koledzy z osie-
dla  

13,80 
(1,53) 

2,94 
13,49 
(1,49) 

3,95 0,31 0,44 0,650 

Koledzy ze 
szkoły 

14,33 
(2,04) 

3,01 
10,13 
(1,44) 

2,40 4,20 5,93 0,001 

Nauczyciele 3,30 
(0,47) 

4,01 
1,30 
(0,18) 

2,84 2,00 0,87 0,386 

Rodzice 2,93 
(0,36) 

0,25 
1,77 
(0,22) 

0,97 1,16 6,36 0,001 

Rodzeństwo 19,80 
(2,47) 

3,41 
11,43 
(1,42) 

2,92 8,47 10,21 0,001 

Osoby obce 7,77 
(1,55) 

2,42 
7,93 
(1,58) 

2,79 -0,16 0,25 0,806 

  
Dane przedstawione w powyższej tabeli ujawniają, że nieletni charakteryzują 

się najwyższym poziomem agresji fizycznej przejawianej wobec rodzeństwa 
[M1=19,80; (2,47)], oraz wobec kolegów ze szkoły [M1=14,33; (2,04)]. Nato-
miast najrzadziej stosują agresję fizyczną wobec rodziców [M1=2,93; (0,36)].  

Z kolei badani uczniowie najczęściej stosują agresję fizyczną w stosunku do 
osób obcych [M=7,93; (1,58)] i do kolegów z osiedla [M2=13,49; (1,49)]. Nato-
miast najrzadziej w stosunku do nauczycieli [(M2=1,30; (0,18)].  

Sprawdzono istotność różnic pomiędzy średnimi wyników uzyskanych przez 
badanych z obu grup w zakresie agresji fizycznej przejawianej wobec najbliższe-
go otoczenia. Różnice są istotne statystycznie w przypadku agresji przejawianej 
wobec kolegów ze szkoły, rodziców i rodzeństwa (p<0,001).  

Podsumowując należy stwierdzić, że badani nieletni wychowankowie schro-
niska są zdecydowanie bardziej agresywni w zakresie agresji emocjonalnej i 
fizycznej niż uczniowie z grupy porównawczej wobec osób z najbliższego oto-
czenia tj. kolegów ze szkoły i z osiedla, rodziców oraz rodzeństwa.  

 
Dyskusja wyników i wnioski 
Celem głównym zaprezentowanych badań była próba poznania zachowań 

destrukcyjnych nieletnich skierowanych do schroniska. Wgląd w przejawianie i 
doznawanie przemocy jest bardzo ważny i może być pomocny w trafnym pro-
gnozowaniu losów nieletniego. Wiedza taka powinna skłaniać pedagoga do pod-
jęcia interwencji wychowawczo - terapeutycznych, potrzebnych głównie spraw-
com przemocy, bo to od nich przecież rozpoczyna się spirala przemocy i oni też 
znajdują się w grupie największego ryzyka przestępczości, zwłaszcza gwałtow-
nej. Jednym z najskuteczniejszych programów dla młodzieży chronicznie agre-
sywnej jest Trening Zastępowania Agresji. Zamiast walki z agresją proponuje się 
w nim trening umiejętności społecznych, który odpowiednio wzmocniony w 
naturalny sposób wypiera agresję. Jednocześnie nieletni powinni zostać objęci 
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programami kształtującymi empatyczne rozumienie innych, które pozytywnie 
wpływałoby na kontakty z innymi ludźmi, a także na okazywanie uczyć wyż-
szych. Niniejsze aspekty potwierdzają również badania przeprowadzone przez A. 
Węglińskiego, które wykazują, że długość procesu wykolejenia ma wpływ na 
wyraźne obniżenie poziomu zdolności związanych z empatycznym rozumieniem 
innych osób (A. Węgliński, 1983, s. 320-323).  

Bardzo pomocnym programem dla nieletnich jest program socjoterapeutycz-
ny. Celem jego stosowania jest lepsze poznanie i zrozumienie siebie, poprawie-
nie kontaktów z innymi, rozpoznawanie własnych predyspozycji i nauczenie się 
pełnego z nich korzystania. Dzięki uczestnictwie w tym programie młodzież ma 
możliwość uczenia się umiejętności społecznych, nawiązywania kontaktów oraz 
współpracy w grupie, odpowiedzialności tworzenia pozytywnego obrazu siebie. 

Nie należy też zapominać o programach z zakresu edukacji mediacyjnej. 
Program ma na celu przygotowanie wychowanków w ośrodkach kuratorskich do 
pozytywnego funkcjonowania w rodzinie i środowisku lokalnym. Bowiem nie-
letni potrzebują przygotowania w zakresie rozwijania umiejętności współżycia z 
ludźmi. Bez takiego przygotowania ponowna adaptacja do życia w społeczeń-
stwie często nie przebiega w sposób prawidłowy i może przyczynić się do fru-
stracji wychowanków (A.Wojnarska, M. Monist- Czerwińska, A. Lewicka, E. 
Grudziewska, 2008, s. 26-27) Jak wynika z badań A. Lewickiej – Zelent poprzez 
treningi edukacji mediacyjnej zachowania agresywne nieletnich wypierane są 
przez działania konstruktywne, oparte na empatii i asertywności (A. Lewicka-
Zelent, 2008, s 24). Uzyskiwane pozytywne zmiany w wielu aspektach funkcjo-
nowania uczestników programów mediacyjnych i spotkań mediacyjnych, umac-
nia w przekonaniu o konieczności krzewienia idei sprawiedliwości naprawczej i 
ściśle z nią związanej mediacji (A. Lewicka-Zelent, 2012). Nieletni opuszczający 
placówkę wkraczają w dorosłe życie. Jest do dla nich moment bardzo trudny, 
szczególnie wtedy, gdy nie mogą liczyć na pomoc najbliższych. Dlatego też or-
gany administracji rządowej i samorządowej powinny zapewniać nieletnim po-
moc materialną, prawną, psychologiczną, medyczną w celu zapobiegania kon-
fliktów młodzieży z prawem.  

 
Streszczenie 
Celem głównym zaprezentowanych badań była próba poznania zachowań 

destrukcyjnych nieletnich skierowanych do schroniska. Dokonano przeglądu 
literatury przedmiotu poświęconej agresji i przemocy. Przedstawiono podstawo-
we koncepcje określające agresję. Ponadto określono przyczyny środowiskowe i 
osobowe zachowań agresywnych nieletnich. Badaniami objęto 30 wychowanków 
przebywających w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie, także 30 uczniów z 
zasadniczej szkoły zawodowej z Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach. W ce-
lach diagnostycznych posłużono się skalą ,,Agresor” K. Kmiecik- Baran (2000, s. 
42). Badani oceniali 20 twierdzeń na skali 0-3, ustosunkowując się do każdego 
twierdzenia wybierając jedną z czterech odpowiedzi: 1- rzadko, 2-często, 3-
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bardzo często. Przy czym 12 twierdzeń odnosi się do przemocy emocjonalnej, 
natomiast 8 do fizycznej. W ten sposób zebrano materiał empiryczny dotyczący 
zachowań destrukcyjnych nieletnich. 

 
Abstract 
The main objective of the present studies was to investigate destructive be-

haviors of juveniles assigned to the juvenile detention home. The article surveyed 
the relevant literature devoted to aggression and violence. The principal concep-
tions defining aggression were presented. Moreover, the environmental and per-
sonal causes of aggressive behavior of juveniles were determined. The survey 
was administered to 30 juveniles assigned to the Juvenile Detention Home in 
Dominów, and to 30 students from the basic vocational school of the Agricultural 
Schools Complex in Kijany. The “Aggressor” scale developed by K. Kmiecik-
Baran (2000, 42) was used for diagnostic purposes. The subjects assessed 20 
statements using the 0-3 scale, taking a stance on each statement by choosing one 
of four answers: 1- seldom, 2-often, 3 - very often. 12 statements in the survey 
cover emotional violence, and 8 statements pertain to physical violence. In this 
way, empirical material concerning destructive behaviors of juveniles was col-
lected. 
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Agnieszka Podbilska-Kłosowska (PWSTE) 

 
Stres u uczniów szkół artystycznych 

  
Tylko nieznane przeraża człowieka. 

 Ale dla tego, kto stawi mu czoło, ono już nie jest nieznane.  
Antoine de Spain-Exupery 

 
Wstęp 
Stres to zjawisko towarzyszące nie tylko człowiekowi, ale każdemu żywemu or-

ganizmowi od zarania dziejów. Intensywne badania nad tym zjawiskiem społecznym 
rozwinęły się w latach trzydziestych. Naukowcy interesowali się czynnikami wywo-
łującymi stres, mechanizmami jego działania. Twórcą opublikowanej w 1936 roku 
teorii stresu jest kanadyjski filozof Hans Selye1. Określa on stres jako biologiczne 
zjawisko, odzwierciedlające niespecyficzną reakcję organizmu wobec stawianych 
mu wymagań zarówno psychicznych jak i fizycznych czy somatycznych. Owa reak-
cja może występować w formie następstwa zarówno pozytywnego jak i negatywne-
go zdarzenia. W tym miejscu należy podkreślić, że stres to nie tylko efekt negatyw-
nych i przykrych dla człowieka przeżyć, lecz także pozytywnych. Doskonałym przy-
kładem może być człowiek, który niespodziewanie się zakochał2. Zagadnienia zwią-
zane ze stresem łączą wielu przedstawicieli dyscyplin naukowych, zajmujących się 
człowiekiem, wśród których wyróżniamy psychologów, pedagogów, socjologów czy 
medyków. Zainteresowanie stresem jest aktualne po dziś dzień czego potwierdzenie 
stanowi zrzeszające psychologów, międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Stre-
sem i Lękiem STAR3. 

 
1. Pojęcie stresu 
Różnorodność wpływów stresu, wynikająca z wielości kontekstów ujmowa-

nia zjawiska najprawdopodobniej przyczyniła się do braku powszechnie akcep-
towanej, psychologicznej definicji stresu. Stres definiowany z etymologicznego 
punktu widzenia to „siła, gwałtowność, nacisk, presja, napięcie, obciążenie”4. W 
ujęciu psychologicznym stres to „stan napięcia psychicznego, przekraczający 
normalny (zwyczajowy) poziom funkcjonowania lub bodziec czy sytuacja wy-

                                                 
1 Por. J. Reykowski, Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego, 

Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1966 oraz H. Selye, Stres okiełznany, Warszawa, 
Wydawnictwo P.I.W., 1977. 

2 Por. W. Oniszczenko, Stres to brzmi groźnie, Warszawa, Wydawnictwo WSIP, 1993, s. 5. 
3 Por. I. Heszen-Niejode, Stres, [w:] Encyklopedia Psychologii, red. W. Szewczuk, 

Warszawa, Wydawnictwo Fundacja Innowacja, 1998, s. 867. 
4 J. F. Terelak, Stres, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom V, red. prof. 

dr hab. T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006, s. 1035. 
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wołujące taki stan, zwane stresorami”5. W języku potocznym stres to wszelkie 
wymagania (fizyczne, psychiczne i społeczne), które wywołują w organizmie 
człowieka mobilizację w celu sprostania im, na ogół towarzyszą im negatywne 
emocje6. Stres w ujęciu R.S. Lazarusa i S. Folkmana to „określona reakcja mię-
dzy osobą a otoczeniem, która oceniana jest przez osobę jako obciążająca lub 
przekraczająca jej zasoby i zagrażająca jej dobrostanowi”7. J. Strelau, polski psy-
cholog określa stres jako „stan, na który składają się silne negatywne emocje 
oraz towarzyszące im zmiany fizjologiczne i biochemiczne, przekraczające nor-
malny ( podstawowy) poziom pobudzenia”8. 

 
2. Przyczyny stresu 
Pod pojęciem stresory rozumie się przyczyny stresu czyli sytuacje lub też 

bodźce naruszające dotychczasową równowagę pomiędzy środowiskiem a pod-
miotem. W wyniku ich zaistnienia zostają uruchomione mechanizmy adaptacyjne 
regulacji psychicznej zachowania się człowieka9. Wśród stresorów wyróżniamy: 
psychologiczne, biologiczne, organizacyjne i fizyczne.10  

Stresory psychologiczne występują w momencie nadmiernego obciążenia 
psychicznego lub emocjonalnego. Wywoływać je mogą wszelkiego rodzaju: 
zakłócenia, na które składają się: przeszkody, zawody, zwłoki, wymagania, bra-
ki, zaskoczenia; zagrożenia – pozycji społecznej, fizyczne, wartości; sytuacje 
konfliktowe, wśród których zaistnieć może deficyt czasu, niespodziewany rezultat 
działania czy deficyt informacji; przeciążenia wynikające z wysiłku umysłowego 
lub fizycznego, deprywacje spowodowane izolacją, monotonią, uwięzieniem11. 

Stresory biologiczne spowodowane są zaburzeniami rytmów biologicznych: 
a) ultradialnych, czyli krótszych niż 20 godzin (zaliczamy do nich m.in.: oddech, tętno); 

b) cyrkadialnych, trwających około doby, mieszczących się w przedziale od 
20-28 godzin (wśród nich procesy metaboliczne, sen-czuwanie); 

c) infradialnych, czyli dłuższych niż 28 godziny – mogą trwać kilka dni, miesięcy 
czy lat, (zaliczyć do nich możemy np. cykle hormonalne czy menstruacyjne)12. 

Stresory organizacyjne, związane z rolami społecznymi jakie człowiek przy-
biera w danej sytuacji. Częstym źródłem stresu staje się rezygnacja z własnej 

                                                 
5 Tamże, s. 1035. 
6 Tamże, s. 1035.  
7 R.S. Lazarus, S. Folkman, Stress, appraisal and coping, New York, 1984, por. En-

cyklopedia Psychologii, red. W. Szewczuk, Warszawa, Wydawnictwo Fundacja Innowa-
cja, 1998, s. 868. 

8 A. Frączek, M. Kofta, Frustracja i stres psychologiczny, [w:] Psychologia, red. T. 
Tomaszewski, Warszawa, 1975. 

9 Za: J. F. Terelak, Stres, [w:] Encyklopedia… op. cit., s. 1041. 
10 Za: Tamże, s. 1041. 
11 Por: Tamże, s. 1041. 
12 Za: J. F. Terelak, Stres, [w:] Encyklopedia…, op. cit., s. 1041. 
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indywidualności na rzecz pracy w zespole (grupie zadaniowej). Wśród streso-
wych czynników grup zawodowych należy wymienić m.in.: 

- zadania grupowe, ukierunkowane na realizację założonego celu grupowego, spowo-
dowane podziałem pracy w grupie; 

- cele grupowe, zamierzony efekt końcowy, do którego poprzez swoje działanie grupa 
dąży, wykonując przydzielone każdemu członkowi zadania; 

- interesy grupowe, wyznaczane przez cele specyficzne, 
- struktury formalne lub nieformalne grup, pierwsze związane z hierarchią ważności 

poszczególnych członków, drugie rozpatrywane w kontekście sympatii/antypatii, 
- style kierowania grupą, demokratyczny, liberalny czy autokratyczny, 
- kompetencje kierownika, zarówno interpersonalne jak i techniczne czy umysłowe, 
- umiejętność wywierania wpływu na innych,  
- sposób sprawowania władzy, oparty na życzliwości, transakcji, racji, asertywności, 
- normy grupowe, wyznaczające ogólne zasady obowiązujące w grupie – prawa i 

obowiązki dotyczące wszystkich członków; 
- dynamikę grupy13.  
Stresory fizyczne, cechujące się łatwością ujęcia w kategoriach ilościowych. 

Zaliczamy do nich: hałas, czynniki klimatyczne (temperatura niska lub wysoka, 
siła wiatru, wilgotność powietrza), oświetlenie, promieniowanie mikrofalowe, 
promieniowanie jonizujące itp.14 Analizując przyczyny stresu bierze się pod 
uwagę zakres oddziaływania stresora (oddziaływanie grupowe lub indywidualne 
na jednostkę) oraz jego siłę. Dzięki temu można sklasyfikować wydarzenia dra-
matyczne o rozmiarze katastrof ( jak np. klęski żywiołowe czy też wojny), doty-
kające grupę osób (np. utrata pracy, śmierć członka rodziny) lub pojedynczych 
osób (np. problem ze znalezieniem pracy)15. Ważną rolę odgrywa także okres 
czasowy stresora: krótkotrwały (związany z jednorazową sytuacją, np. pobyt w 
szpitalu czy u dentysty), cykliczny (przejawiający się z pewną regularnością, np. 
egzaminy półroczne i śródsemestralne u uczniów szkół artystycznych), chronicz-
ny (spowodowany np. chorobami), ciąg wydarzeń stresowych (w tym przypadku 
wydarzenie inicjujące stres stanowi przyczynę kolejnych obciążeń, jak np. nagła 
utrata pracy czy rozwód)16. 

Sytuacje stresowe bywają rozpatrywane także pod względem kontrolowalno-
ści czyli wpływu osób objętych tym zjawiskiem na jego pojawienie się, przebieg 
czy następstwa. Niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie kontrolować stresu, jak 
np. wypadek, podczas którego ginie bliska nam osoba. W momencie usłyszenia 
diagnozy lekarskiej, dotyczącej uleczalnej choroby mamy wpływ na podjęcie 

                                                 
13 J. F. Terelak, Psychologia organizacji i zarządzania, Warszawa, Wydawnictwo 

„Difin”, 2005; J. F. Terelak, Stres organizacyjny, Warszawa, Wydawnictwo WSM SIG, 
2005, [w:] J. F. Terelak, Stres, [w:] Encyklopedia… op. cit., s. 1041-1042. 

14 Por. J. F. Terelak, Stres, [w:] Encyklopedia…, op. cit., s. 1041. 
15 R. S. Lazarus, S. Folkman, Stress… op. cit. 
16 Por. Por. I. Heszen-Niejode, Stres, [w:] Encyklopedia… op. cit., s. 868. 
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leczenia – wówczas stresor jest kontrolowany. Większość sytuacji życia codzien-
nego może być kontrolowana jedynie częściowo, do pewnego momentu.  

 
3. Stres u uczniów uczęszczających do szkoły 
Stres w szkole związany jest z nową sytuacją lub doświadczeniem, z którym 

spotyka się uczeń. Towarzyszą jej stresory wynikające z pracy szkoły. Czynni-
kami wywołującymi stres (stresorami) mogą być zarówno urazy psychiczne czy 
fizyczne, jak też negatywne doznania psychiczne (np. z punktu widzenia ucznia 
niesprawiedliwa ocena) czy substancje chorobotwórcze. W konsekwencji prowa-
dzą one do silnych, negatywnych emocji wraz ze zmianami zarówno bioche-
micznymi jak i fizycznymi. Przyczyniają się do znacznego spadku poczucia wła-
snej wartości ucznia, przez co utrudniają a niekiedy nawet uniemożliwiają za-
spokojenie własnych potrzeb, zaś ostatecznie – uniemożliwiają wykonanie wy-
znaczonego zadania. Rozpatrywanie czynników stresogennych powinno odby-
wać się z uwzględnieniem indywidualności jednostki. To, co dla jednej osoby 
będzie stresujące nie zawsze musi być tak samo odbierane przez inne osoby. 
Stresorami w szkole mogą być niskie stopnie, wykluczenie społeczne związane z 
wyeliminowaniem jednostki z grupy rówieśniczej lub też brak dobrego kontaktu 
z nauczycielami. 

Stres u uczniów szkół artystycznych 
Szkoły muzyczne należą do szkół elitarnych. Z reguły dzieci sześcio- lub 

siedmioletnie trafiają do szkół podstawowych zgodnie z miejscem zamieszkania. 
To ono weryfikuje najbliższą placówkę, tzw. szkołę rejonową, do której powi-
nien uczęszczać pierwszoklasista. Oczywiście rodzic może wybrać inną szkołę, 
np. prywatną i do niej zapisać swoje dziecko. Nieco inaczej wygląda sytuacja w 
szkołach artystycznych. Do państwowej szkoły muzycznej nie wystarczy się 
zapisać, konieczne jest także zdanie egzaminu wstępnego. Stres związany z tym 
egzaminem jest ogromny: w sali zgromadzona jest komisja, która ocenia poczu-
cie rytmu dziecka (należy wyklaskać po nauczycielu rytm), słuch muzyczny (na-
uczycielka gra na fortepianie dźwięki w rejestrze niskim lub wysokim – zada-
niem dziecka jest prawidłowe rozpoznanie wysokości), następnie kandydat pra-
gnący uczęszczać do szkoły muzycznej musi zaśpiewać wybraną piosenkę oraz 
rozwiązać zadania matematyczne, narysować szlaczek itp. Dotychczas dziecko 
przyzwyczajone do wystąpień w znanych grupach, np.: w przedszkolu, zespole 
tańca, staje przed obcymi osobami, które na podstawie zaprezentowanych umie-
jętności mają zdecydować czy zostanie przyjęty do wymarzonej szkoły czy też 
nie. Komisja na koniec zadaje pytanie: „na jakim instrumencie chciałbyś grać?”. 
Czasami zdarza się, że ostatecznie dziecko zostaje przydzielone do klasy zupeł-
nie innej niż by chciało. Często pobudkami kierującymi nauczycielem przy 
zmianie instrumentu głównego na inny niż chce dziecka jest np. bardzo dobry 
(niekiedy absolutny) słuch muzyczny. Kandydat do pierwszej klasy szkoły pod-
stawowej jest zbyt nieśmiały by się tej decyzji przeciwstawić, toteż wbrew wła-
snej woli rozpoczyna edukację muzyczną i uczy się wydobywać pierwsze dźwię-
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ki na innym instrumencie niż marzył. Dziecko postawione w podobnej sytuacji, 
nie mające wpływu na wybór instrumentu na którym ma ćwiczyć buntuje się, nie 
chce na nim grać. Dodatkowo potęguje to stres. Sama nauka gry na instrumencie 
jest dla dziecka żmudna i trudna. Uczeń rozpoczynający naukę w szkole nie wie 
jeszcze co to systematyczna praca. Ma za to wielką potrzebę kontaktu z rówie-
śnikami, wspólnej zabawy, co niestety koliduje z edukacją w szkole muzycznej, 
która przyczynia się do deficytu czasu wolnego. Często uczeń rezygnuje z wysił-
ku i gry na instrumencie, gdyż nie jest w stanie poradzić sobie z tak dużą ilością 
stresorów. Nawet jeśli dziecko przetrwa te trudne momenty i nie zrezygnuje, jego 
edukacja będzie wyglądała zupełnie inaczej niż ucznia, który od początku ćwiczy 
na wymarzonym instrumencie.  

 
4. Organizacja zajęć w szkołach muzycznych 
Szkoły muzyczne w trybie dziennym17 to miejsca inne niż popularne szkoły 

ogólnokształcące. Określone zostały jako elitarne, ponieważ znacznie różnią się 
od szkół ogólnodostępnych. Przede wszystkim koszt związany z uczęszczaniem 
do takiej szkoły jest znacznie wyższy, dlatego też ograniczone są w niej miejsca. 
Szkoły artystyczne przez długie lata posiadały po jednej klasie dla każdego rocz-
nika. Obecnie zdarza się, że w I stopniu szkoły muzycznej powstają dwie klasy 
dla tej samej grupy wiekowej dzieci18. Uczeń uczęszcza do tej samej szkoły, jeśli 
nie zostanie z niej usunięty, 6 lat – tyle trwa nauka na poziomie I stopnia kształ-
cenia. Gimnazjum i liceum w szkołach muzycznych to jedna całość. Nie ma więc 
egzaminów wstępnych po gimnazjum, do liceum. Przystąpienie do egzaminu po 
6 klasie szkoły podstawowej i pozytywne jego zaliczenie gwarantuje możliwość 
uczęszczania do szkoły II stopnia i kontynuację nauki przez kolejne 6 lat. Nie 
istnieje tutaj klasyczny podział na gimnazjum i liceum, klasy podobnie jak w I 
stopniu zaczynają się od I, a kończą na VI. Ogólnokształcąca szkoła muzyczna 
łączy w sobie przedmioty ogólnokształcące i muzyczne. Wiąże się to z wydłużo-
nym pobytem dziecka w szkole i większą ilością zajęć, a także większym stre-
sem. W ogólnokształcącej szkole podstawowej, gimnazjum czy liceum obowią-
zuje sześciostopniowy system oceniania: począwszy od oceny niedostatecznej aż 
do celującej. W szkołach muzycznych mamy również ten sam system, jednak 
ocena dopuszczająca, powszechnie uważana za notę promującą do następnej 
klasy w szkołach ogólnokształcących, w szkołach artystycznych nie zawsze daje 
możliwość kontynuowania nauki. Ten wyjątek dotyczy instrumentu głównego, 
który zostaje uczniowi przydzielony podczas egzaminów wstępnych do I stopnia 

                                                 
17 Szkoły muzyczne dzielimy na dzienne: są to szkoły, w których wykładane są 

przedmioty ogólnokształcące i muzyczne, a także popołudniowe, do których uczeń przy-
chodzi jedynie na lekcje muzyczne (nauka przedmiotów ogólnokształcących odbywa się 
w szkole rejonowej lub innej, wybranej przez ucznia). W niniejszym referacie omówiona 
została organizacja zajęć w szkołach dziennych. 

18 Informacje opierają się trybie rekrutacji w Zespole Państwowych Szkół Muzycz-
nych im. Artura Malawskiego w Przemyślu. 
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szkoły muzycznej. Podczas egzaminu semestralnego należy uzyskać ocenę przy-
najmniej dostateczną. Dla uczniów słabszych świadomość konsekwencji niskiej 
oceny i usunięcia ze szkoły potęguje stres towarzyszący każdorazowo podczas 
egzaminów. Należy podkreślić, iż w szkołach artystycznych nie ma możliwości 
powtarzania klasy. Uczeń, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków zosta-
je przeniesiony do szkoły rejonowej, lub innej placówki19. Szkoły muzyczne 
kładą także nacisk na zachowanie uczniów. Niedopuszczalne jest, aby którykol-
wiek z nich otrzymał na koniec semestru ocenę naganną. Jeżeli jednak do tego 
dojdzie, uczeń jest zmuszony do zmiany szkoły.  

Szkoły ogólnokształcące, a szkoły muzyczne 
Szkoły ogólnokształcące zapewniają naukę w rówieśniczym zespole klaso-

wym. Uczeń pracuje w grupie, niekiedy wykonuje zadanie samodzielnie podczas 
lekcji lub w domu. Sam także pisze sprawdziany, kartkówki lub wywołany przez 
nauczyciela - odpowiada. Niewątpliwie wszystkie wymienione wyżej czynniki są 
stresorami, jednak będąc w grupie można uniknąć odpowiedzi (nie zawsze bo-
wiem uczeń musi zostać do niej wybrany, zdarza się, że uda mu się ukryć własne 
nieprzygotowanie), uzyskać podpowiedź od koleżanki czy kolegów. Sytuacja w 
szkołach artystycznych wygląda zupełnie inaczej. 

Uczniowie szkół muzycznych oprócz zajęć grupowych współpracują z na-
uczycielem indywidualnie. W początkowych latach nauki są to lekcje z instru-
mentu głównego. Uczeń na początku każdego semestru dostaje program20, który 
będzie prezentowany podczas egzaminu semestralnego przy komisji składającej 
się z nauczycieli instrumentu, na którym uczy się grać. W początkowych latach 
nauki są dwa egzaminy: w semestrze zimowym oraz letnim. Uczniowie II stopnia 
mają już trzy egzaminy: w semestrze zimowym, w semestrze letnim ( tzw. egza-
min techniczny), oraz egzamin końcowo-roczny. Podczas lekcji indywidualnych 
uczeń jest zdany tylko i wyłącznie na siebie. Nikt mu nie podpowie, nikt za niego 
nie zagra, nie uda mu się ukryć nieprzygotowania. Nauczyciel z łatwością może 
stwierdzić czy podopieczny przygotował się na lekcję i wyćwiczył zadany mate-
riał, czy też nie. Lekcje z instrumentu głównego to na pewno duży stres dla 
ucznia, przynajmniej na samym początku, kiedy jeszcze nie zna nauczyciela. 
Dalsza współpraca zależy zarówno od nauczyciela jak i od ucznia. Dobre poro-

                                                 
19 W trakcie dwunastoletniej edukacji w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura 

Malawskiego w Przemyślu autorka pamięta tylko jedyną sytuację, kiedy uczeń usunięty ze szkoły 
z powodu otrzymania oceny niedostatecznej z matematyki zaczął uczęszczać do rejonu, natomiast 
po interwencji nauczyciela z instrumentu głównego (był bardzo dobrym instrumentalistą) uzyskał 
możliwość kontynuowania nauki w klasie niższej. Uczniowie usunięci z powodu oceny dopusz-
czającej z instrumentu głównego nie mieli takiej możliwości. Wyjątek stanowiły egzaminy śród-
semestralne – ocena dopuszczająca była wówczas sygnałem, który informował o konieczności 
zwiększenia pracy, spowodowanym ryzykiem usunięcia ze szkoły.  

20 Program stanowią utwory klasyczne, spełniające kryteria doboru na poszczegól-
nym etapie kształcenia. 
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zumiewanie się między uczniem, a nauczycielem, wzajemny szacunek i empatia 
gwarantują konstruktywną współpracę. 

 
5. Analiza przeprowadzonych badań 
W celu zobrazowania sytuacji stresowych, z jakimi spotykają się uczniowie 

uczęszczający do szkół muzycznych przeprowadzone zostały badania. Wzięło w 
nich udział 50. uczniów, kształcących się w placówkach artystycznych w woje-
wództwie lubelskim, w roku szkolnym 2012/2013. Badani uczniowie uczęszczali 
do szkół muzycznych I stopnia. Ankieta składała się z 8. pytań jednokrotnego lub 
wielokrotnego wyboru. Pytanie pierwsze miało na celu zobrazowanie sytuacji 
stresowych, jakie odczuwają uczniowie w trakcie nauki. Stwierdza się, że naj-
więcej uczniów – 18 osób (36%) stresuje się codziennie, zaś łączna suma osób 
odczuwających stres przynajmniej raz w tygodniu wynosi 34. uczniów, 74 % 
badanych. W ciągu roku szkolnego każdy z uczniów denerwuj się. 

Tabela 1. Stres w szkole odczuwam 
Kategoria N % 

Codziennie  
  

18 36 

Kilka razy w tygodniu 6 12 
Raz w tygodniu 13 26 

Kilka razy w miesiącu 11 22 
Kilka razy w roku 2 4 

Pytanie drugie dotyczyło sytuacji stresowych. Uczniowie denerwują się: 
Tabela 2. Denerwuję się: 

Kategoria N % 
Na każdym przedmiocie, kiedy wiem, 
że nauczyciel może mnie zapytać. 

 
 

13 26 

Tylko kiedy jestem nieprzygotowany. 6 12 
Na przedmiotach, których treści są dla 
mnie trudne i niezrozumiałe. 

 
14 

 
28 

Na kartkówkach i sprawdzianach. 11 22 
Podczas odpowiedzi. 6 12 

Ankietowani, udzielając odpowiedź na pytanie trzecie zobrazowali siebie ja-
ko osoby nerwowe – 34 osoby (68%) lub spokojne – 16 osób (32%). Warto pod-
kreślić, że każdy z respondentów odczuwa w życiu codziennym stres, czego do-
wodem jest brak określenia własnej osoby jako nie denerwująca się wcale. 

Tabela 3. Uważam siebie za osobę: 
Kategoria  N % 
„wyluzowaną” wcale się nie denerwuję 0 0 
Nerwową – często denerwuj się, czasami zupeł-
nie niepotrzebnie 

34 68 
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Spokojną – zdenerwowanie występuje u mnie w 
bardzo rzadko. 

16 32 

Egzamin z instrumentu głównego to dla każdego ucznia powód do zdenerwowania. 
Niezależnie od tego czy badane osoby uważają się za spokojne, czy też nerwowe, w 
obliczu wykonywania programu przed komisją każda z nich się denerwuje. Aż dla 42. 
badanych osób (84%) stres nie jest związany z własnym przygotowanie.  

Tabela 4. Stres podczas egzaminu z instrumentu głównego działa na mnie: 
Kategoria  N % 
Bardzo stresujący – denerwuję się zawsze, 
niezależnie od własnego przygotowania. 

 
42 

 
84 

Stresujący – jestem lekko zdenerwowany. 8 16 
Mało stresujący – praktycznie w ogóle się nie 
denerwuję. 

 
0 

 
0 

Nie wywołuje u mnie żadnych emocji – nie 
stresuję się w cale 

 
0 

 
0 

Stres towarzyszący uczniom podczas egzaminów z instrumentu głównego 
przekłada się na prezentowany program. Większa część badanych – 43 osoby 
(86%) jest zdania, iż podczas egzaminu gra znacznie gorzej niż na lekcjach czy w 
domu, ma luki w pamięci. Jako powód podają oni stres, który działa na nich pa-
raliżująco. Niektóre osoby wykorzystują stres jako czynnik motywujący, dzięki 
któremu grają znacznie lepiej. 

Tabela 5. Stres podczas egzaminu z instrumentu głównego działa na mnie: 
Kategoria N % 
Mobilizująco – dzięki niemu gram egzamin le-
piej niż na lekcji czy w domu. 

 
7 

 
14 

Paraliżująco – zdenerwowanie powoduje, że 
mam luki w pamięci, mylę się, gram dużo gorzej 
niż na zajęciach i w domu. 

 
 

43 

 
 

86 
Nie widzę różnicy – zdenerwowanie nie wpływa 
na jakość mojej gry. 

 
0 

 
0 

Wspominając sytuacje stresowe, które wydarzyły się w życiu każdej z ankie-
towanych osób ustalono, że 23. badanych uczniów (46%) denerwuje się ze 
znacznym wyprzedzeniem. Fakt zbliżania się ważnego egzaminu, sprawdzianu, 
wywołuje u nich niepokój, który uniemożliwia spokojny sen w nocy, zaś w trak-
cie dnia skoncentrowanie się na innych czynnościach.  

Tabela 6. Odczuwam zdenerwowanie: 
Kategoria N % 
Przed samym nastąpieniem sytuacji stresującej i pod-
czas jej trwania. 

 
12 

 
24 

Dopiero, kiedy dana sytuacja stresowa zaistnieje – 
uspokajam się od razu po jej zakończeniu. 

 
15 

 
30 

Ze znacznym wyprzedzeniem sytuacji stresowej – na   
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samą myśl o nadchodzącym egzaminie nie mogę spać 
w nocy, mimo, że egzamin będzie dopiero za spory 
okres czasu. 

 
 

23 

 
 

46 
W sytuacjach stresowych nasz organizm odpowiednio reaguje. To dzięki reakcjom 

jesteśmy w stanie poradzić sobie z żądaniami naszego organizmu; powodują one , że 
możemy przetrwać trudne momenty. Respondenci podczas trwania sytuacji streso-
wych mają spocone dłonie – 31 osób (62% ankietowanych), odczuwają ból żołądka – 
26. uczniów (52% badanych), trzęsą im się ręce – 17 osób (34%). 

Tabela 7. W sytuacjach stresowych: 
Kategoria N % 
Szybciej bije mi serce. 5 10 
Mam szybszy oddech. 11 22 
Odczuwam ból żołądka. 26 52 
Pocą mi się dłonie. 31 62 
Trzęsą mi się dłonie. 17 34 
Mam zimne dłonie. 15 30 
Mam luki w pamięci, zapominam 
dobrze opanowany materiał. 

 
2 

 
4 

Starając się określić czym jest dla każdej z badanych osób stres, przeważająca 
liczba ankietowanych stwierdziła, że to zjawisko, na które zupełnie nie mają wpływu – 
27 osób (54%). Tylko 8 osób (16%) jest zdania, że może kontrolować stres.  

Tabela 8. Stres to dla mnie:  
Kategoria N % 
Zjawisko, na które zupełnie nie mam wpływu. 27 54 
Zjawisko, które mogę kontrolować. 8 16 
Zjawisko, nad którym mogę zapanować. 15 30 
 

Podsumowanie 
Stres to zjawisko powszechnie znane. Każdy z nas w swoim życiu niejedno-

krotnie spotkał się z sytuacją stresową. Napięcia, zdenerwowanie, obawy towa-
rzyszą nam niemal codziennie. Uczniowie szkół ogólnokształcących przeżywają 
wiele sytuacji stresowych, spowodowanych sprawdzianami, kartkówkami, pyta-
niem na oceny. Niewątpliwie jednak osoby uczęszczające do szkół artystycznych 
mają w ciągu roku szkolnego znacznie więcej sytuacji stresowych, spowodowa-
nych dodatkowymi egzaminami, koncertami, popisami, związanymi z dodatko-
wym – muzycznym – kierunkiem kształcenia. Wydawało by się, że stopniowo, z 
coraz większym doświadczeniem, obyciem scenicznym stres mija. Przeprowa-
dzone badania wykazały jednak, że tak nie jest. Stres u uczniów szkół artystycz-
nych stanowi zagrożenie ich dalszego rozwoju oraz kariery. Z pewnością jest on 
nieunikniony, gdyż każdym występom scenicznym towarzyszyć będą duże emo-
cje. Niemniej jednak rodzice oraz nauczyciele powinni starać się, aby wyposażyć 
uczniów w mechanizmy obronne tak, by stres nie był czynnikiem paraliżującym 
lecz motywującym do pracy i własnego rozwoju jednostki. 
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Streszczenie 
Stres to zjawisko powszechnie znane. Sytuację stresową przeżyła każda jednostka 

żywa. Nie dziwi więc fakt, że odczuwają go także uczniowie. Stres szkolny wywołują 
sprawdziany, kartkówki, pytanie. Niejednokrotnie niewłaściwe podejście nauczyciela do 
ucznia potęguje negatywne emocje. Niniejszy referat jest próbą porównania uczniów 
szkół ogólnokształcących i muzycznych oraz sytuacji stresowych, z jakimi się spotykają. 
Przeprowadzone badania pokazują, iż uczniowie szkół artystycznych narażeni są na dużo 
większe sytuacje stresowe. Egzaminy z instrumentu głównego, mające miejsce dwa razy 
w roku, koncerty czy popisy powodują niesamowitą tremę i zdenerwowanie. Potwier-
dzeniem wyników badań jest doświadczenie własne autorki podczas 12. lat nauki w 
Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu oraz w 
czasie trwania studiów wyższych w Instytucie Muzyki w Rzeszowie. 

 
Summary 
School stress in art schools 
Stress is a well-known effect. Everyone has stressful situations in their daily lives. 

It isn`t astonishing that students suffer from stress too. School stress is caused by tests, 
examses. Not apropriate teachers` attitude might be the reason of rising negative emo-
tions. This report is a comparison of pupils from typical and art schools (e.g. music 
schools), as well as stressful sitiations that students have to struggle. Reaserches proove 
that students from art schools are more vulnerable to stressful sitiations. Main instru-
ment exams, which occur two time a year, auditions or performances cause feeling of 
stage fright and nervousness. Affirmance of these reaserches is twelve years of atten-
dance at Artur Malawski’s Primary and Secondary Music School in Przemyśl and time 
of studies at Music Institute in Rzeszów.  
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Patrycja Burak (KUL) 

 
Destrukcyjne oddziaływanie reklam na emocje dziecka 

 
 „Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie 

się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”. 
Jan Paweł II1 

 
Wstęp  
W XXI wieku reklama osiągnęła apogeum. Towarzyszy człowiekowi w każ-

dej sferze życia. Niejednokrotnie w sposób zamierzony bądź nie wpływa na jego 
decyzje. Często stanowi zagrożenie rozwojowe. Szczególnie narażone na jej de-
strukcyjny wpływ są dzieci- istoty, którymi łatwo manipulować. Media są stałym 
elementem oddziaływań reklamowych. W sposób bezpośredni lub pośredni kie-
rują życiem człowieka. Niejednokrotnie, bazując na emocjach odbiorców są sty-
mulatorami ich działania. Cywilizacja nowoczesności oczekuje od społeczeństwa 
formowania cech posłuszeństwa, tworzy nowe możliwości przy wykorzystaniu 
środków masowego przekazu. Ale stanowi też ogromne zagrożenie dla ludzko-
ści. Trudnym zadaniem jest znalezienie człowieka, który nigdy nie uległ pokusie 
reklamy, takiego który choć przez chwilę nie zastanowiłby się nad swoim życiem 
w oparciu o przekaz reklamowy. W związku z tym podjęcie problematyki de-
strukcyjnego wpływu reklamy na dziecko wydaje się uzasadnione.  

 
1. Historia reklamy  
Reklama, wbrew pozorom, jest zjawiskiem które towarzyszy ludzkości od 

dawna. Już w starożytności kupcy zachęcali do zakupu swoich towarów, kryty-
kując konkurencję. Podobne zachowania można było zaobserwować także w 
średniowieczu. W ruinach Pompejów znaleziono ogłoszenia pisane ręcznie na 
ścianach budynków, gdzie promowano najlepsze łaźnie, tawerny i zajazdy. Na 
tabliczkach babilońskich czytano ogłoszenia szewca, skryby lub kupca. Pierwsze 
reklamy drukowane pojawiły się w 1480r. Miały formę ulotek zachęcających do 
zakupu książek o historii Kościoła i znajdowały się na drzwiach londyńskich 
świątyń. Reklama masowa została zapoczątkowana w Europie poprzez publika-
cję na łamach prasy. Pierwszą gazetę, która zawierała reklamę wydrukowano w 
1591 r. lub zgodnie z innymi źródłami- w 1609 r. Szybki rozwój reklam przypa-
da na II połowę XIX wieku. Jest to okres pojawienia się prasy wysokonakłado-
wej i tworzenia się pierwszych agencji reklamowych. W kolejnych latach rekla-
ma przeżywała ogromne ożywienie. Posługiwano się nią nie tylko przy wykorzy-
staniu ulotek czy prasy, ale też stała się jednym z podstawowych przekazów ra-

                                                 
1 http://cytaty.o.pl/jan-pawel-ii-dzieci-sa-nadzieja/, z dnia 02.04.2014r.  
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diowych, telewizyjnych i internetowych. Współcześnie jest ona nieodłącznym 
elementem naszego życia. Spotykamy ją praktycznie wszędzie. Dla jednych jawi 
się ona jako katalizator uczuć, ułatwiający zmagania z codziennością, dla innych 
jest zagrożeniem współczesnej kultury, płytkim przekazem, który nie wnosi nic 
wartościowego. Jak podaje Doliński: „Reklama przeniknęła do naszego języka, 
do sposobu w jaki postrzegamy świat, kształtujemy swoje relacje z innymi ludź-
mi, myślimy” 2. 

 
2. Oddziaływanie reklam na emocje człowieka 
Literatura przedmiotu ukazuje liczne definicje emocji. W większości okre-

ślane są one jako stan, będący skutkiem pobudzenia, który zaburza równowagę 
między organizmem a otoczeniem. Poznawcza koncepcja emocji znajduje od-
zwierciedlenie w dziedzinie reklamy. Wykorzystywana jest przede wszystkim w 
celu manipulacji zachowaniami potencjalnych konsumentów. Specyfika współ-
czesnych przekazów reklamowych może w kluczowy sposób oddziaływać na 
tworzenie warunków, wpływających na efekty pożądane przez reklamodawców. 
Jest to bezpośrednio związane z percepcją komunikatu reklamowego, jak i z ro-
zumieniem ukazywanych treści. Sposób wyrażania emocji w kontekście odbioru 
reklamy odgrywa istotne znaczenie. Dostarczają one zróżnicowanych i we-
wnętrznie spójnych sposobów radzenia sobie z głównymi wyzwaniami, przed 
jakimi staje człowiek. Sygnały wysyłane przez reklamy przyczyniają się do po-
wstania takich emocji, jak radość, wstręt, lęk czy wzruszenie. Mogą być urucha-
miane w dwóch sytuacjach. Z pierwszą ma się do czynienia podczas bezpośred-
niego kontaktu z określoną sytuacją. Przykładem są emocje powstające podczas 
oglądania reklam w telewizji lub Internecie. Druga sytuacja związana jest ze 
wspomnieniami, które pozostały w świadomości odbiorcy. Powstają one po obej-
rzeniu danego przekazu reklamowego. Konsumenci mogą doświadczać zarówno 
pozytywnego, jak i negatywnego wpływu reklamy na swoje emocje. Reklama 
przestała sprzedawać produkty, zaczęła odwoływać się do marzeń, posiadanie 
danego produktu łączy z określonym standardem życia, przynależnością do ja-
kieś grupy. Współcześnie jej podstawowym celem jest oddziaływanie na emocje 
człowieka. Elementem, który opiera się na pozytywnych emocjach jest schemat 
dziecięcości czy wykorzystywanie małych, bezbronnych zwierzątek. Zamierzone 
zastosowanie wizerunku dziecka ma wpływać na odpowiedni odbiór reklamowa-
nego produktu. Twórcy reklam mają własne triki, zmierzające do jak najefek-
tywniejszego wpływu na potencjalnego odbiorcę. Powszechne jest stosowanie 
przez nich negatywnych emocji, by osiągnąć oczekiwany skutek. Reklamy, które 
wzbudzają lęk informują klienta o tym, że jeśli nie będzie korzystał z danej usłu-
gi, to może znaleźć się w niekomfortowej lub przykrej sytuacji. W przypadku 
dzieci najbardziej wpływające na ich psychikę są telewizyjne lub internetowe 

                                                 
2 K. Litwi ńska, Reklamy telewizyjne i ich oddziaływanie na emocje dzieci w wieku 

przedszkolnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 15-20.  
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przekazy reklamujące zabawki i akcesoria dziecięce. Kształtują one pragnienia 
najmłodszych odbiorców. Poczucie niesprawiedliwości, wywołane brakiem danej 
zabawki wywołuje w dziecku niepokój i rozdrażnienie3. 

Jak już wspomniano, reklamy telewizyjne są źródłem silnych emocji, które 
kumulują się i mogą w istotny sposób wpływać na odbiorcę. Zdaniem W. Dudka 
duża część tych emocji ma destrukcyjny wpływ na kształtującą się osobowość 
dziecka lub młodego człowieka. Związane jest to przede wszystkim z agresyw-
nością i seksualnością promowaną przez środki masowego przekazu. Nadmierna 
erotyzacja wyobraźni może nieść poważne konsekwencje dla prawidłowego roz-
woju jednostki4. 

 
3. Manipulacja w reklamie 
Twórcy reklam posługują się różnymi sposobami, by ich produkt czy usługa 

stał się fenomenem na miarę XXI wieku. Chcą zwrócić uwagę na reklamowy 
produkt, stosując różne mechanizmy manipulacyjne. Manipulacja to celowo in-
spirowana interakcja społeczna mająca na celu oszukanie osoby lub grupy ludzi. 
Stosowana jest po to, by zachęcić do działania sprzecznego z ich potrzebami i 
oczekiwaniami. Zazwyczaj osoba lub grupa ludzi poddana manipulacji nie jest 
świadoma środków, przy użyciu których wywierany jest wpływ. „Manipulacja 
może być łatwo czytelna lub też głęboko zakamuflowana. Wszystkie mechani-
zmy psychologiczne, którymi posługują się twórcy reklam zmierzają do wzbu-
dzenia lub uaktywnienia jakiejś potrzeby. Może się to dziać przez jasną perswa-
zję, modelowane zachowania lub budzenie emocji z daną potrzebą, ale zawsze 
chodzi o to by wywołać w dziecku potrzebę, czyli poczucie jakiegoś braku i pra-
gnienie zaspokojenia go. Potrzeby wywołujące pragnienie zdobycia reklamowe-
go produktu można pogrupować jako potrzeby dotyczące zdrowia, ładnego wy-
glądu, podobania się itp. Oczywiście, reklama nie zawsze osiąga cel. Dziecko 
może go nie potrzebować, może nie mieć na niego pieniędzy, albo posiadać po-
dobny. Nawet w takich przypadkach nie można powiedzieć, że reklamy nie wy-
wierają żadnego wpływu. Szczególnie znaczące są tu mechanizmy modelowania 
i prowokowania emocji. Emocje wywołane reklamami, zwłaszcza u dzieci, w 
większości przypadków nie kończą się zakupami, stają się jednak składnikiem 
ich życia psychicznego. Emocje wywołane przez bodźce nie percypowane świa-
domie i pozostające w psychice mają znaczenie dla ich postaw i zachowania”5. 

 
4. Z perspektywy świata reklamy 
Ostatnie dziesięciolecia to czas diametralnych zmian i nowych wyzwań sta-

wianych człowiekowi. Rzeczywistość, która nas otacza, z dnia na dzień staje się 
                                                 

3 M. Kuśpit, Temperament i kontrola emocjonalna a percepcja reklamy wizualnej, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin, 2010, s. 122-125.  

4 K. Litwi ńska, Reklamy… Op. cit., s. 44.  
5 H. Gleba, Wpływ telewizji i reklamy na rozwój dziecka przedszkolnego [w:] 

http://www.4lomza.pl/index.php?wiad=2265, z dnia 01.04.2014r.  
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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? Pojawiają się pytania, które towarzyszą ludz-
kości od zawsze: Jak przygotować młode pokolenie do zmierzenia się z wyzwa-
niami rzeczywistości? Jak ustrzec się przed pułapkami współczesnego świata?6.  

XXI wiek jest okresem, w którym reklamy wręcz bombardują swym zasię-
giem. Można je dostrzec przy drogach, na przystankach, na przejeżdżających 
autobusach, tramwajach. Zapełniają skrzynki pocztowe, są nieodłącznym ele-
mentem transmisji radiowej czy telewizyjnej. Pojawiają się na portalach społecz-
nościowych oraz innych stronach. Od kilku lat w wirtualnym świecie krąży wirus 
„reklamiarz”, rozpowszechniający i promujący usługi, produkty i gry kompute-
rowe. Oddziaływanie reklamy na odbiorcę polega przede wszystkim na przycią-
ganiu jego uwagi i „popychaniu” do dokonania zakupu. Tego rodzaju manipula-
cje prowadzą do rozbudzenia u dzieci dyskomfortu związanego z tym, czego nie 
posiadają. Kolejną istotną kwestią charakteryzującą wpływ reklamy na dzieci jest 
to jak postrzegają one jej wiarygodność Optymistycznym jest fakt, iż wiele badań 
prowadzonych w celu określenia stopnia ufności dzieci wobec reklam donosi, że 
na pewno nie są one całkowicie bezkrytyczne w stosunku do wszystkiego, co jest 
treścią przekazu reklamowego7.  

 
5. Osobowościowe uwarunkowania odbioru reklamy 
Termin osobowość pochodzi prawdopodobnie od łacińskiego słowa „perso-

na”, które swych źródeł upatruje w greckim wyrażeniu „prosopon”, oznaczają-
cym maskę. W tym rozumieniu oznaczało maskę lub osobę, wyróżniającą się 
określonymi cechami. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku definiuje osobo-
wość w sposób następujący: „organizacja życia psychicznego jednostki, która 
powstaje jako wynik interakcji procesów dojrzewania, uczenia się i przystosowa-
nia, służąca rozwiązywaniu zadań rozwojowych i przystosowawczych, jakie 
życie stawia przed jednostką” 8.. Problematyka rozwoju osobowości odgrywa 
kluczową rolę w psychologii osobowości. Zdaniem J. Reykowskiego rozwój 
osobowości jest przyrostem ilościowym (na przykład wzrost wiedzy czy wzrost 
samokontroli itp.)., wchodzeniem w dorosłość albo nastawieniem na konkretny 
cel. Zdaniem S. Sieka za rozwój osobowości odpowiadają takie procesy, jak: 
dojrzewanie, uczenie się i przystosowanie. Jednym z podstawowych sposobów 
uczenia się jest naśladownictwo, które polega na uczeniu się poprzez obecność 
korzystnych dla tego procesu społecznych bodźców lub uczenie się przy wyko-

                                                 
6 R. Królikiewicz, Dialog w procesie wychowawczym, [w:] B. Muchacka, K. Kra-

szewski (red.), Dziecko w świecie współczesnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kra-
ków 2008, s. 163. 

7 R. Hyeath, Ukryta moc reklamy. Co tak naprawdę wpływa na wybór marki, Gdań-
skie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2006, s. 37-41.  

8 E. Różycka, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku tom III M-O, Wydawnictwo 
Akademickie „Żak”, Warszawa 2004, s. 938. 
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rzystaniu obserwacji. W procesach tych warunkiem koniecznym jest uczestnic-
two co najmniej dwóch podmiotów. Jednym z nich jest jednostka, która obserwu-
je, a drugim model, który jest naśladowany. Efektem jest wywołanie zachowań 
podobnych u obu osób. Ważne jest, by zachowanie utrzymywało się także pod-
czas nieobecności modela9. Jednakże należy zastanowić się jak rolę odgrywa 
kształtująca się osobowość w procesie percepcji reklamy. Z pojęciem osobowo-
ści można połączyć termin charyzma. Posiadanie takiej charyzmy jest konieczne 
głównie wtedy, gdy dana osoba chce działać na przekór innym. W związku z tym 
należy podkreślić, iż posiadanie takowej charyzmy może w znaczący sposób 
wpływać na odbiór przekazu reklamowego. Przeprowadzono liczne badania nad 
osobowościowymi uwarunkowaniami odbioru reklamy. Stwierdzono istnienie 
zależności w zakresie ekstrawersji, tolerancji, dogmatyzmu, nieustępliwości, 
odkrywczości potrzeby poznania, twórczości. Jak podaje Sternberg kreatywność 
jednostki wynika nie tylko z jej inteligencji, stylów myślenia, wiedzy, motywacji 
czy kontaktu z otoczeniem, ale przede wszystkim jest warunkowana przez oso-
bowość. Reklama produktu zazwyczaj jest tak opracowana, by spełnić wszelkie 
oczekiwania ze strony odbiorcy. Dopasowanie ich do odpowiedniej płci i wieku 
potencjalnego konsumenta sprzyja popularności promowanych usług czy produk-
tów. Zawarte w reklamie treści odnoszące się do wartości w sposób istotny 
wpływają na percepcje reklamy. Zatem czynnikami decydującymi w dużej mie-
rze o przybliżeniu odbiorcy do idei postulowanej przez twórcę spotów reklamo-
wych są potrzeby psychiczne oraz wartości, które preferuje potencjalny konsu-
ment. Celowe usytuowanie wątku przydatności danego produktu w ludzkiej eg-
zystencji wpływa na tworzenie się preferencji odbiorcy zgodnie z celem reklamy. 
Jak ustrzec się od pułapek od tego rozpowszechniającego się zjawiska? Odpo-
wiedź nie jest prosta, ponieważ sposób reagowania na banery reklamowe, plakaty 
czy przekazy medialne jest zależny od osobowości, wieku i płci jednostki oraz od 
etapu życia, w jakim się dany człowiek znajduje. W szczególnej grupie ryzyka 
znajdują się dzieci i młodzież, którym brakuje jeszcze samoświadomości w kwe-
stiach dokonywania wyborów10. 

Czy można wymienić najbardziej istotne cechy osobowości? Zdaniem nie-
których badaczy w skład osobowości wchodzi pięć odrębnych kategorii cech 
zwanych „Wielką Piątką”: 

1. ekstrawersja lub surgencja (np. osoba rozmowna i milcząca, dominująca 
lub podporządkowana); 

2. ugodowość (np. osoba uprzejma lub nieuprzejma, szczodra lub skąpa); 
3. sumienność (np. osoba pracowita lub leniwa, solidna lub niesolidna); 
4. stabilność emocjonalna (np. osoba rozluźniona lub spięta, spokojna lub 

energiczna); 

                                                 
9 E. Różycka, Encyklopedia pedagogiczna…, Op. cit., 952 - 953 
10 M. Kuśpit, Temperament…, Op.cit., s. 122-128.  
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5. intelekt (np. osoba inteligentna lub nieinteligentna, twórcza lub mało 
twórcza)11. 

 
6. Zamierzone i niezamierzone skutki reklam telewizyjnych 
Powszechnie przyjętym celem zamierzonym przekazu reklamowego jest 

sprzedaż określonego produktu lub usługi. Jednakże znacznie poważniejszy w 
skutkach mogą być cele niezamierzone. Przejawiają się zmianami w psychice, a 
konkretnie w zachowaniach, zabawach, zainteresowaniach czy języku odbior-
ców. Dzieci oglądają reklamy przez 3-4 godziny tygodniowo. Przenoszone są w 
ten sposób w świat fikcji, w którym obowiązuje inna logika niż w życiu realnym. 
Dziecko nie rozumie zachodzących w nim zjawisk, a tym bardziej skutków. Ko-
munikaty reklamowe w niekonwencjonalny sposób wpływają na oderwanie 
dziecka od rzeczywistości, maskując ten fakt dążeniem jedynie do zwiększenia 
sprzedaży danego produktu czy usługi. Główne cele reklam: 

a. pobudzanie emocji i schematów impulsywnego reagowania, 
b. aktywizacja potrzeb oraz dostarczanie złudzenia zaspokojenia danej 

potrzeby, 
c. kreowanie określonej wizji świata, 
d. przeorganizowanie i zmiany w hierarchii uznawanych wartości, 
e. prowokowanie odniesienia własnego „ja”12 

 
7. Dziecko - istota zagubiona w medialnym świecie 
Dzieci jako konsumenci charakteryzują się dużą skłonnością do nieświado-

mego naśladowania zachowań osób podziwianych. Typowy jest również problem 
z przeciwstawieniem się wpływom perswazji. Jednocześnie dość wcześnie do-
strzegają, że posiadając produkty luksusowe zwiększa się własną atrakcyjność i 
prestiż społeczny. Bardzo często postrzegają świat promowany przez media jako 
swoje rzeczywiste środowisko. Nie potrafią dokonać obiektywnej oceny kwestii 
poruszanych podczas emisji reklam biorąc pod uwagę ich fikcyjny charakter. 
Wiedza realna zostaje pomieszana w wiedzą medialną, przyczyniając się do po-
wstania w świadomości młodego człowieka świata pośredniego, w którym może 
odnaleźć swoje miejsce. Jakie jest ten obraz? Z całą pewnością zależy on od cha-
rakteru przekazywanych treści i sposobu, w jaki zachowują się medialni bohate-
rowie. Wybujała fantazja dziecka umożliwia przeniesienie się w świat fikcji i 
utożsamianie się z kreowanymi bohaterami, którzy niejednokrotnie przejmują 
funkcję wzorów osobowych. Jak podaje O. Kernberg kultura masowa chce być 
autorytetem człowieka13. 

                                                 
11 A.S.R. Manstead i inni (red.), Encyklopedia blackwella psychologia społeczna, 

Wydawnictwo Jacek Santorski&CO, Warszawa 1995, 1996, s. 329.  
12 K. Litwi ńska, Reklamy… Op. cit., s. 39-41.  
13 Ibidem, s. 44-45.  
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Silne oddziaływanie przekazów reklamowych na emocje dzieci może do-
prowadzić do zaburzeń w sferze uznawanych autorytetów. Współcześnie można 
zaobserwować wzrost podatności na wzory medialne. Media są traktowane jako 
autorytatywne zarówno przez dorosłych jak i dzieci, przyciągają uwagę mimo-
wolną i dowolną. W okresie poszukiwania swoich punktów odniesienia oraz 
wzorów do naśladowania współcześni nastolatkowi maja możliwość utożsamie-
nia się z całą gamą idoli kreowanych przez media. Na swoje autorytety wybierają 
aktorów, dziennikarzy czy prezenterów telewizyjnych lub radiowych. W życiu 
codziennym dążą do wzorowania się na ich zachowaniu, sposobie ubierania czy 
prezentacji własnej osoby. Niejednokrotnie takimi wzorcami stają się również 
bohaterowie popularnych reklam. Nie zdają sobie sprawy z tego, że zazwyczaj są 
to ludzie wykreowani przez media do pełnienia roli autorytetu. Są to osoby 
atrakcyjne zewnętrznie i wewnętrznie dla potencjalnego naśladowcy. Przewaga 
bohaterów negatywnych, którzy są dla mediów ciekawsi i budzący większe emo-
cje odbiorców, sprawia że dla młodego człowieka ocenianie postaw staje się 
bardzo trudne. Jednakże zdarzają się idole, którzy odgrywają pozytywną role w 
procesie wychowania. Pomimo nietypowych form zachowania czy wyglądu 
przekazują młodym ludziom prawdziwe wartości14. 

Warto podkreślić, że zjawisko kryzysu autorytetu bywa spowodowane obec-
nością pseudoatorytetów kreowanych przez media. Wiąże się nie tylko z utrzy-
maniem 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 obsza-
rze jego konstytutywnych właściwości. Przede wszystkim wyrasta na motywach 
buntu wobec władzy. Zanikł autorytet władzy państwowej oraz państwowego 
prawa, a także instytucji, które powinny tego prawa bronić. Kryzys autorytetu 
jest zawsze pochodną kryzysu dotychczas cenionego i uznawanego systemu war-
tości. Przekaz reklamowy często działa niszcząco na hierarchie wartości współ-
czesnych ludzi. Do czynników powodujących kryzys autorytet należy przede 
wszystkim kryzys tożsamości współczesnego człowieka, jego mentalne zagubie-
nie. Na skutek tego nasila się zjawisko lokalnościowości i sezonowości autoryte-
tu. Występuje wyraźny niedostatek wybitnych postaci w życiu publicznym, któ-
rych postawa mogłaby stanowić wzór dla dzisiejszej młodzieży. Można wywnio-
skować, iż kryzys autorytetu spowodowany jest także brakiem kandydatów na 
autentyczne autorytety lub brakiem społecznej potrzeby autorytetu15. 

 
 
Zakończenie 

                                                 
14 S. Maciejewski, Upadają autorytety – gdzie szukać nowych?, „Nowa Szkoła”, 

2010, nr 684, s. 17-18. 
15 S. Jarmoszko, Autorytet kontrowersje i aksjomaty, Oficyna Wydawnicza ASPRA - 

JR, Warszawa 2010, s. 277-284. 
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Reklamy telewizyjne przy wykorzystaniu licznych mechanizmów psycholo-
gicznej perswazji działają na różne sfery życia człowieka. Emocje przeżywane 
przez dzieci w kontakcie z przekazem reklamowym są ogromne. Ważne jest, by 
osoby odpowiedzialne za wychowanie młodego człowieka były tego świadome. 
Należy dbać o to, by dziecko potrafiło odróżnić świat fikcyjny od medialnego. 
Ważne jest wychowanie, kontakty interpersonalne, kształtowanie pozytywnych 
wartości i postaw młodego członka ludzkiej społeczności. Tylko wychowanie w 
zdrowym otoczeniu, cieple ogniska domowego i poczuciu bezpieczeństwa dziec-
ko będzie potrafiło odróżnić fikcyjny, kreowany przez reklamę świat od realne-
go. Oglądanie jest odzwierciedleniem potrzeb dziecka. Często są to potrzeby o 
podłożu psychicznym. Przekaz reklamowy poprzez szeroki wachlarz propozycji 
umożliwia ich zaspokojenie. Niestety jest to tylko chwilowa ulga, która może 
nieść poważne w skutkach konsekwencje.  

 
Streszczenie 
Współcześnie reklama osiągnęła apogeum. Jest zjawiskiem które towarzyszy 

ludzkości od dawna, ale na przestrzeni lat zmieniła swoją formę i częstotliwość wystę-
powania. Dzieci oglądają reklamy przez 3-4 godziny tygodniowo. Przenoszone są w 
ten sposób w świat fikcji, w którym obowiązuje inna logika niż w życiu realnym. War-
to skupić się na skutkach, jakie przekaz reklamowy wywołuje w dziecięcej psychice. 
Dzieci jako konsumenci charakteryzują się dużą skłonnością do nieświadomego naśla-
dowania zachowań osób podziwianych. Reklama jest dla nich złudnym odzwierciedle-
niem rzeczywistości. W związku z tym podjęcie problematyki destrukcyjnego wpływu 
reklamy na dziecko wydaje się uzasadnione. 

 
Summary  
Destructive impact on the emotions of the child 
Today, advertising has reached its apogee. It is a phenomenon that accompa-

nies humanity for a long time, but over the years has changed its form and fre-
quency of occurrence. Children watching ads for 3-4 hours per week. Are trans-
ferred in this way in the world of fiction, which applies a different logic than in 
real life. It should focus on the effects that the advertising message induces in the 
child's psyche. Children as consumers have a high tendency to unconsciously 
imitate the behavior of people admired. Advertising is for them an illusory reflec-
tion of reality. Therefore, take the issue of destructive impact of advertising on 
children seems to be justified. 
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Kamila Magdalena Kosiak (UMCS) 
 

Edukacja w Polsce- możliwości i zagrożenia 
 

1. Zmiany w edukacji jako -możliwości i zagrożenia 
Polska szkoła przechodzi obecnie wiele procesów związanych zgłębokimi 

przemianami. Proces ten jest procesem długotrwałym,czasami bolesnym, nie 
zawsze zrozumianym, i zgodnym z oczekiwaniami społecznymi. Nie mniej jed-
nak koniecznym aby mógł dostosować się chociaż w minmalnym stopniu do 
szeroko zakrojonych zmian społecznych, gospodarczych i ustrojowych naszego 
kraju. Zmiany, których trzeba dokonać były tematem dyskusji wielu grup:od 
teoretyków do praktyków nauczania, przezrodziców jak i do samych 
uczniów.Pomimo tego, że większość z tych osób jest przychylna samym refor-
mom,prowadzą one bowiem do powszechnego rozwoju i do pozytywnego prze-
obrażenia samego systemu, to niestety praktyka i realizacja założeń bardzo czę-
sto daleka jest od postulatów teoretycznych.Oczekwiania w stosunku do szkoły 
przyjaznej uczniom, są o wiele większe. Błędy natomiast realizacji reform bez 
uprzedniego przygotowania, wyposażenia skutkują bardzo poważnymi stratami 
w samym potencjale ucznia.  

Analizując powyższe posulaty, dysonans między koniecznością zmian a realizacją 
zmian jest bardzo duży. Biorąc pod uwagę zatem hasła przewodnie artykułu, reformy 
edukacyjne stanowią klucz do możliwości rozojowych człowieka, są aspektem pozy-
tywnym. Analizując jednak praktyczną stronę reform, można zauważyć, że nie do 
końca przemyślane formy realizowania tych zmian,połączone z brakiem odpowiednio 
wyposażonych placówek, dostosowanych do przyjęcia określonych standardów, skut-
kują załamaniem się procesu edukacyjnego i tym samym skazują na porażki dzie-
ci,stanowiąc dla nich zagrożenie. Jak przeciętni ludzie, nie zawsze związani z edukacją, 
odnoszą się do nowych oraz już przeprowadzonych zmian i reform w edukacji, przed-
stawiają poniższe badania.  

„Wędrówką jedną życie jest człowieka: 
Idzie wciąż, 
Dokąd wciąż, 
Dokąd? Skąd?” 
Dokąd! Skąd” (E.Stachura) 
 

2. System edukacyjny a postęp naukowo-techniczny 
Życie człowieka jest wędrówką, przemierzaniem otaczającego nas świata w 

celu jego poznania i udoskonalenia. Człowiek jako istota rozumna szuka swojego 
miejsca we wszechświecie. Stara się ulepszać, zmieniać, a czasami dostosowy-
wać. Postęp naukowo technicznyna przełomie XX i XXI wieku pokazał człowie-
ka jako twórcę, do najważniejszych odkryć tego czasu zaliczyć możemy: 
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1.1946- skonstruowanie elektronicznej maszyny liczącej „Eniac” (USA), 
2.1903-skonsruowanie samolotu, pierwsze udane loty, (Wright, Hawk, USA), 
3.1901- nawiązanie łącznośi radiowej poprzez atlantyk, ( Marconi, Włochy), 
4.1902- skonstruowanie samochodu pancernego (Francja, Anglia), 
5.1953- odkrycie DNA (Watson, Crick) 
6.1951- odtwarzacz video  
7. 1928- odkrycie penicylinyprzez Aleksandra Flaminga.  
Wszystkie te wydarzenia zmieniły możliwości człowieka, sprawiły, iż jego 

ciekawość stała się coraz większa, dając przy tym nowe szanse na poznanie ota-
czającej rzeczywistości. Radykalny rozwój techniki, mechanizacja sprawiły, iż 
kształcenie w szkołach także musiało ulec zmianom. Niektóre z zawodów prze-
stały być użyteczne, gdyż maszyny zastąpiły pracę ludzi. Następowała więc mo-
dernizacja zawodów od wykonywanej pracy do umiejętności obsługi maszyn1 

Podział pracowników w fabrykach w XIX wieku, które specjalizowały się w 
danym typie produkcji ograniczał się w dużej mierze do umysłowych (ok.10%) 
oraz fizycznych (ok. 90%). W literaturze przedmiotu można odnaleźć dwa ujęcia 
odnoszące się do doboru i przeszkolenia kandydatów na wybrane stanowiska. 
Pierwsze z nich pochodziły ze Stanów Zjednoczonych, podział ten był ścisły oraz 
niezależny. Pracownicy umysłowi zajmowali się udoskonalalaniem maszyn do 
produkcji, natomiast pracownicy fizyczni obsługiwali te maszyny. Jedni nie po-
dejmowali obowiązków drugich. Podział ten klasyfikował ludzi na dwa typy: 
pracowników umysłowych, którzy za pomocą swojej wiedzy i doświadczenia 
potrafili tworzyć nowe rzeczy, oraz pracowników fizycznych, którzy wykonując 
tą samą, zautomatyzowaną czynność, nie podejmując się myślenia nad działalno-
ścią pozostałych funkcji.  

Inne podejście do pracowniów produkcyjnych występowało w byłym ZSRR. 
Podział pracy i zawodu zależny był w dużej mierze od uzdolnień oraz zaintere-
sowań jednostek oraz potrzeb społecznych. 2Robotnik, nawet fizyczny zaanga-
żowany był także w pracę umysłową. Nie stanowił, tak jak to było w Stanach 
Zjednoczonych „dodatku” do maszyny. Każdy pracownik fabryki pracował nad 
ulepszeniem produkcji w fabryce. Odpowiedzialność była zbiorowa3. Podejście 
pracodawcy do pracownika, do jego możliwości miało ogromne konsekwencje 
edukacyjne. Zapotrzebowanie społeczne, sytuacja ekonomiczna danego kraju 
zawsze miały wpływ na system edukacyjny. Nie obojętne były także dla Polski, 
gdzie rozwój techniczny także miał miejsce.Kiedy kształcenie ogólne i zawodo-
we stanowiło podstawę społeczeństwa uprzemysłowionego, główne postanowie-
nia UNESCO (1950r.)4 zawierały zasady dostosowania systemów kształcenia 
ogólnego do wymagań życia w świecie techniki współczesnej. Wymagania te to:  
                                                 

1 K.Lech, Łączenie teorii z praktyką w nauczaniu, WsiP, Warszawa 1987 
2 B. Hornowski, Rozwój inteligncji i uzdolnień specjalnych, WsiP, Warszawa, 1978 
3 B. Dyrda, Edukacyjne wspieranierozwoju uczniów zdolnych iuzdolnionych, Żak, 

Warszawa 2012 
4 Education et technologie.UNESCO, 1952, S. 11 
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1. Przygotowania uczniów do aktywnego udziału w życiu społeczeństwa,  
2. Wyrabianie umiejętności posługiwania się wiadomościami i wykonywania 

pracy produkcyjnej.  
Kształcecenie ogólnemiało być praktyczne i żywe.To skolei łączyło się z za-

stosowaniem odpowiednich metod ukazujących uczniom jak mają obserwować, 
samodzielnie pracować i myśleć. Dalszy rozwój edukacji spowodował powsta-
wanie nauczania poltechnicznego. Wydaje się dalece rozsądne łączenie teorii z 
praktyką w szkołach. Zmiany jakie zachodzą we współczesnej edukacji nie speł-
niają w pełni wymogów współczesnego społeczeństwa. Szukając nowych roz-
wiązań, aby szkoła współczesna była szkołą na miarę XXI wieku, czekamy na 
zmianę, na postęp,który oznacza dalszą wędrówkę, ruch do przodu: „Ot tak! Na-
stał wiek postępu,daj Boże,mu zdrowie”5. 

 
3.Obraz zmian –obraz współczesnej szkoły  
Krytyka nauczania tradycyjnego,jako nie skutecznego, posiadającego swoiste 

braki podjęta była w wielu dydaktycznych opracowaniach (Cz.Kupisiewicz1976 , 
Ł.Kurdybacha, 1968;; K.Denek,1999).Podstawowe problemy przedstawione 
zostały w poniższej tabeli. 

Problemem podstawowym w Polskim systemie kształcenia jest brak możliwości 
na zrealizowanie większości założeń z modelu indukcyjnego. Barierami podstawowy-
mi jest brak dostosowania warunków większości współczesnych szkół ( wyposażenie, 
pomoce naukowe, dobrze wykształcona kadra). Sytuacja ukazana powyższej sprawia 
iż teoretyczne, współczesne ujęcia problematyki jest wysoce idealistyczne, mimo iż 
cenne -nie możliwe dozrealizowania w praktyce ( typu indywidualizacja, szkoła ak-
tywna). Jakie zmiany są potrzebne aby Polska edukacja stała się edukacją na mia-
rę XXI wieku? 

 
3.Badania własne 
3.1 Charakterystyka terenu badań 
Badania zostały przeprowadzone w Lublinie . Zostało nimi objetych 100 

przypadowych ludzi. Lublin jest miejscem w którym uczy się bardzo dużo stu-
dentów, także najwięcej udzielało odpowiedzi ludzi młodych. Lublin jest także 
największym i najstarszym miastem w Polsce położonym na wschód od rzeki 
Wisły.Żyje tam ok. 347 678 mln ludzi.  

3.2. Narzędzia badawcze  
Kwestionaiusz ankiety użyty w badanich składał się z dziesięciu pytań oraz 

metryczki, dotyczyły one w dużej mierze oceny współczesnej szkoły.Głównym 
celem badań było poznanie opini na temat współczesnej szkoły w różnych gru-
pach wiekowych. 

Pytania zadawane respondentom: 

                                                 
5 K. Denek, Tendencje w dydaktyce współczesnej, adammarszałek, Toruń 1999,  
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1.Czy współczesna szkoła polska jest dostosowana do rozwoju na miarę 
współczesnego świata? TAK/NIE 

2.Czy współczesny system edukacyjny w Polsce daje możliwości rozwoju 
każdemuuczniowi na miarę jego możliwości ? TAK?NIE 

3. Czy współczesna szkoła jest zagrożeniem dla uczniów?? TAK /NIE 
4. Czy wyposażenie współczesnych szkoł w pomoce naukowe, dydaktyczne-

jest wystarczające? TAK/NIE 
5.Czy szkoła przygotowuje młodzież przyszłego zawodudając w przyszłości 

gwarancję na znalezienie prcy ? TAK/NIE 
6. Czy nauczyciele we wspolczesnej szkole według Pani/Pana posiadają au-

torytet? TAK?NIE 
7. Czy w Polsce nakład finansowy na system edukacyjny jest wystarczający? 

TAK/NIE 
8. Czy według Pana/Pani reformy dotyczące szkół w ciągu ostatnich 10 lat 

(np.gimnazjum, zintegrowane nauczanie, 6-latki w szkole) są pozytywne? 
TAK/NIE 

9. Czy jest Pan/Pani za przywróceniem szkół zawodowych, technicznych w 
których mogłaby kształcić się młodzież? TAK/NIE 

10. Czy Polskiej szkole i edukacji potrzebne są zmiany na lepsze? TAK/NIE 
3.3 Organizacja i przebieg badań 
Badania były zorganizowane w centrum Lublina, wmiejscu o największej 

liczbie ludzi uczęszczających w ciągu dnia. Dane zbierane były przez jedną oso-
bę w ciągu dwóch dni. Po odbieraniu kwestianariusza od osoby badanej zostawał 
on sprawdzany pod kątemuzupełnienia wszystkich pytań orazmetrycznki. Bada-
nia były anonimowe.  

3.4 Wyniki badań ankietowych 
W celu zdobycia informacji w jaki sposób obecnie spostrzegana jest współ-

czesna szkoła, przez ludzi, włączono do badań przypadkowych przechodniów, 
spełniając w ten sposób warunek losowości, dbano przy tym o równoliczność 
badanych zbiorów. 

Tabela 1 Rozkład wieku badanych respondentów  
Grupy 

wiekowe 
Liczebność Procent 

18-25 40 40% 
26-35 20 20% 
36-45 30 30% 
Pow.46 i 

pow. 
10 10% 

Ogółem 100 100% 
*badania własne 

Na podstawie powyższych danych, najwięcej osób badanych, stanowiłaprze-
dział wiekowy 18-25 lat, sytuacja ta mogła być spowodowana ilością studentów 
mieszkających na terenie Lublina. Jedna czwarta badanych to osoby w wiekuod 
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26 do 35 lat. Najmniejszą grupę wypowiadających się respodentów stanowiły 
osoby w wieku46 lat i powyżej. 

Wykres 1 Rozkład wieku badanych osób 

*badania własne 
Wykres 2 Opinie respondentów dotyczące dostosowania szkoły i systemu 

edukacyjnego do współczesnego świata. Czy współczesna szkoła polska jest 
dostosowana do rozwoju na miarę współczesnego świata? 

*badania własne 
Analizując powyższe dane można stwierdzić, iż większość osób badanych w 

każdej grupie wiekowej dostrzega rozbieżność dotyczącą dostosowania szkoły do 
wymogów świata współczesnego.Najwięcej,ponad90 % w grupie wiekowej18-
25, udzieliła odpowiedzi negatywnej, tylko 7% badanych w tej grupie wiekowej 
potwierdziła, iż uważa, że szkoła współczesna, polska jest dostosowana do wy-
mogów otaczającego nas świata. Podobnych odpowiedzi udzielono w grupach 
wprzedziale wiekowym 26-35, oraz 26-45. Najwięcejodpowiedzi pozytywnych 
znalazło się w grupie o przedzale wiekowym 45 lat i powyżej. 
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Wykres 3 Opinie respondentów dotyczące szansy rozwoju uczniów na miarę 
ich możliwości: Czy polska szkoła oferuje rozwój każdemu uczniowi na miarę 
jego możliwości? 

 
*badania własne 
Powyższy wykres ukazuje, iż większość respondentów odpowiedziało na to 

pytanie przecząco. Szkoła nie umożliwia uczniom rozwoju na miarę ich możli-
wości, w grupie wiekowej 18-25 lat odpowiedziało w ten sposób na to pytanie, 
aż 90% badanych, podobnie w pozostałych grupach wiekowych. Tylko w grupie 
wiekowej 45 lat i powyżej ankietowani w 40% udzielali odpowiedzi twierdzącej.  

Wykres 4 Opinie respondentów dotyczące szkoły jako zagrożenia dla 
uczniów: czy polska szkoła stanowi zagrożenie dla uczęszczających do niej 
uczniów? 

*badania własne 
Analiza powyższych danych ukazuje, iż większość badanych nie odbiera 

szkoły jako potencjalnego zagrożenia. Najwięcej odpowiedzi twierdzących 
udzielono w grupie wiekowej 26-35 lat, ponad 45% badanych, oraz w 36-45 lat 
35% osób badanych.  
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Wykres 5 Opinie respondentów dotyczące wyposażenia współczesnych 
szkoł: Czy polskie szkoły są wystarczająco wyposażone w pomoce naukowe, 
ławki, hale sportowe itd.? 

 
*badania własne 
Na podstawie powyższego wykresu należy stwierdzić, że więszość respon-

dentów badanych, w każdej grupie wiekowej, negatywnie ocenia wyposażenie 
polskich szkół. W każdej z grup ponad 90% respondentów udzieliła odpowiedzi 
negatywnej. 

Wykres 6 Opinie respondentów dotyczące przygotowania młodzieży do pod-
jęcia pracy: Czy szkoła przygotowuje młodzież do przyszłego zawodudając w 
przyszłości gwarancję na znalezienie prcy ?  

 

Większość osób badanych, prawie 80%- w przedzile wiekowym od 18 do 45 
lat, uważa, że szkoła nie przygotowuje do znalezienia w przyszłości pracy. Nie-
wielka część respondentów, 20% udzieliła odpowiedzi pozytywnej. 

Wykres 7 Opinie respondentów dotyczące autorytetu nauczyciela we współcze-
snej szkole, Czy nauczyciele we wspólczesnej szkole według posiadają autorytet? 

*badania własne 
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W badanch grupach większość respondentów udzieliła odpowiedzi pozytyw-
nej, uważając, że nauczyciele we współczesnych czasach są osobami, które moż-
na utożsamiać z autorytem, najwięcej odpowiedzi twierdzących udzieliły osoby 
w grupie wiekowej 18-25 lat, aż 80%. Nieco mniej odpowiedzi twierdzących 
75%osób udzieliło w grupach o przedziale wiekowym 26-35 latoraz 36-45 lat. 
Najmniej odpowiedzi pozytywnych pojawiło się w grupie o przedziale wieko-
wym 46 lat oraz powyżej.  

Wykres 8 Opinie respondentów dotyczące finansowania systemu edukacyj-
nego w Polsce, Czy w Polsce nakład finansowy na system edukacyjny jest wy-
starczający? 

*badania własne 
Badani respondenci biorąc pod uwagę wszystkie grupy wiekowe, jednomyśl-

nie odpowiedzieli, iż szkoły w Polsce mają za mało dotacji finansowych, we 
wszystkich grupach negatywnie wypowiedziało się ponad 90% badanych. 

Wykres 9 Opinie respondentów dotyczące zmian w systemie szkolnictwa: 
Czy wPana/Pani odczuciu, reformy dotyczące szkół w ciągu ostatnich 10 lat 
(np.gimnazjum, zintegrowane nauczanie, 6-latki w szkole) są pozytywne? 

*badania własne 
Opinie respondentów dotyczące przepowadzonych refom są podzielone. 

Grupa wiekowa 18-25 lat odnosi się w dużej mierze negatywnie, ponad 90%. W 

grupie wiekowej26-35 lat tyle samo respondentow wypowiedziało się za i prze-
ciw reformom , 50% badanych. W dwóch pozostałych grupach wiekowych 
przeważał aspekt negatywny.  
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Wykres 10. Opinie respondentów dotyczące prywrócenia szkół zawodowych 
oraz technicznych. Czy jest Pan/Pani za przywróceniem szkół zawodowych, 
technicznych w których mogłaby kształcić się młodzież?  
*badania własne 

Analiza powyższych danych, dotycząca przywrócenia większej ilości szkół 
zawodowych i technicznych, ukazuje, iż w każdej grupie wiekowej opiniuje na 
tak, ponad 90% badanych. 

Wykres 11 Opinie respondentów dotyczące potrzeby dalszych reform eduka-
cyjnych, Czy polskiej szkole i edukacji potrzebne są zmiany na lepsze?  

Blisko 90 % badanych z przedziału wiekowego 18-45 potwierdza konieczność 
dalszych reform edukacyjnych dla pozytywnych zmian. W grupie wiekowej po-
wyżej 45 lat potrzebę zmian deklaruje mniej, 75% badanych.  

 
Wnioski z przeprowadzonych badań 
Z przeprowadzonej analizy danych otrzymanych z pytań kwestionariuszo-

wych wyciągnięto kilka generalnych wniosków. W swoich wypowiedziach re-
spondenci wykazali zaintersowanie polską edukacją, bardzo chętnie i życzliwie 
udzielając odpowiedzi, poświęcając swój czas.Analiza badań wykazała, że re-
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formy przeprowadzone w ciągu ostatnich 15 latw systemie edukacji. mają w 
dużej mierze braki w stosunku do oczekiwań respondentów. Wskazują na to py-
tania dotyczące: dostosowania polskich szkół do standartów XXI wieku,a także 
możliwości rozwojowych dla każdego ucznia w szkole, jak i pytanie bezpośred-
nie o pozytywny aspekt przeprowadzonych reform. Większość badanych ocenia 
pod tym względemmożliwości szkoły negatywnie.Badani uważają także, że 
obecny system edukacyjny jest niewydolny nie stwarzając gwarancji młodym 
ludziom kończącym edukację -miejsc pracy. Kolejnym negatywnym czynnikiem 
wpływającym na tak zły odbiór reform edukacyjnych jest bardzo istotny czynnik 
finansowy. Większość badanych stwierdza, że nakład finansowy na polską edu-
kację jest zbyt mały. Pocieszającym faktem jest to, że mimo tylu czynniów nega-
tywnych, które zostały przedstawione w badaniach, respondenci nie uważają, że 
szkoła stanowi zagrożenie dla swoich uczniów, pozytywnie także odnoszą się do 
nauczycieli upatrujac w nich osoby z autorytetem. Prawie w 100% procentach 
wskazują na to, iż w polskim systemie edukacji potrzebne są zmiany na lepsze.  

Przeprowadzone badania potwierdzają w dużej mierze teoretyczne i prak-
tyczne założenia pedagogiczne. Uwidaczniają także świadomość społeczeństwa 
dotyczącą kształcenie przyszłej elity polskiej. Analiza badań pokazała,iż nie tyl-
ko założenia teoretyczne mimo, iż szczytne są i słuszne dają możliwości odnie-
sienia sukcesu. Możliwości realizacji ich w praktyce są bowiem o wiele ważniej-
sze, każde zmiany powinny być zatem dostosowane do możliwości przeciętnych 
szkół,ponieważ te niedociągnięcia, bądź błędne zrealizowanie założeń pozostaje 
w świadomości społeczeństwa i podważa ich zasadność i sens. Aby uzyskać do-
datkowe informacje, należałoby przeprowadzić powyższe badania na większej 
liczbie osób oraz rozbudować pytania o dokładniejsze informacje i bardziej opi-
sowe, uzyskane w ten sposób dane będą w pełni obrazowały i uzasadniały po-
wyższe odpowiedzi.  

 
Streszczenie 
Przemiany jakie zachodzą we współczesnym świecie są przyczyną zmian w 

wielu obszarach funkcjonowania ludzi. Jednym z najważnieszych obszarów, w 
których człowiek egzystujeod lat najmłodszych jest instytucja szkoły.Kształcenie 
w połączeniu z wychowaniem, ma na celu przede wszystkim przygotować dziec-
ko (młodego człowieka) na zmiany jakie zachodzą w otaczającym nas świe-
cie,tak aby umiało sobie poradzić w dorosłym życiu. Czy system edukacyjny 
nadąża za tymi zmianami? Stanowi zagrożenie czy daje możliwości rozwojowe 
dla dzieci? To dwa główne pytania, które zostały postawione przed napisaniem 
tego artykułu. 

 
Abstract 
Education in Poland-opportunities and threats 
Transformations taking place in the modern world are the cause of changes 

in many areas of the people. One of the most important areas in which the man 
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egzystujeod years younger is the institution of the school. Education in conjunc-
tion with education, is primarily designed to prepare a child, a young man on the 
changes taking place in order to give yourself permission to poradzićw adult-
hood. Is the education system keep up with the changes? Is a threat or provides 
opportunities for development? These are the two main questions that have been 
posed before writing this article. 
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Damian Labiak (UMK) 

 
Wartości kultury popularnej - szanse i zagrożenia dla wychowania 

 
Wprowadzenie 
Kultura popularna, jak każda kultura, ma swój określony wymiar aksjolo-

giczny. Uczestnictwo młodych ludzi w tej kulturze jest zatem swoistym spotka-
niem ze światem wartości. Jakie są te wartości? Jakie są ich źródła, inspiracje? W 
jaki sposób młodzi ludzie percepują owe wartości, jaki jest poziom ich internali-
zacji, a w konsekwencji, w jaki sposób wpływają one na kreowanie systemów 
wartości poszczególnych osób? To pytania, które warto stawiać i na które trzeba 
szukać odpowiedzi, szczególnie w kontekście procesu wychowania.  

Niniejszy artykuł prezentuje wybrane wyniki badań, dotyczące uczestnictwa 
młodych ludzi we współczesnej popkulturze, ze szczególnym uwzględnieniem 
jego aksjologicznych i pedagogicznych wymiarów. 

 
1. Konteksty teoretyczne 
Kultura popularna, określana również jako kultura masowa lub popkultura, 

stanowi ten obszar ludzkiego doświadczenia, które wymyka się zamkiętej do 
końca klasyfikacji, kategoryzacji, waloryzacji czy też identyfikacji. We współ-
czesnym dyskursie dotyczącym kultury popularnej dostrzec można trzy podsta-
wowe modele. Pierwszy z nich, odnoszący się do demokratycznej wizji elitarne-
go humanizmu, podkreśla, iż stanowi ona płaszczyznę rytualnego odgrywania 
kulturowych różnic, co w konsekwencji prowadzi do swoistego społeczno-
kulturowego konsensusu. Drugi model (strukturalny) lokuje omawianą kulturę w 
kontekście panujących stosunków władzy, wskazując, że partycypujące w kultu-
rze popularnej jednostki poddawane są nieustannej presji, manipulacji.1 Trzeci, 
ostatni model (poststrukturalny) postrzega kulturę popularną jako przestrzeń 
konfliktu, sporu i wytwarzania heterogeniczności, co w konsekwencji - jak 
twierdził J. Fiske - prowadzi do postępu społeczeństw i ludzkiego optymizmu2. 

Według R. Kubickiego, "kultura popularna jest kulturą, tyle, że popularną"3 

Termin popularna wskazuje w tym kontekście na jej powszechność, przystęp-
ność czy też zrozumiałość4. Element dostępności omawianej kultury eksponuje 
                                                 

1 Z. Melosik, Kultura popularna, walka o znaczenia i pedagogika, [w:] Tożsamość w 
społeczeństwie współczesnym: pop-kulturowe [re]interpretacje, A. Gromkowska-
Melosik, Z. Melosik, red., Impuls, Kraków 2012, s. 10 

2 Ibidem 
3 R. Kubicki, Granice kultury popularnej. Kontekst filozoficzny i egzystencjalny, [w:] 

Tożsamość w społeczeństwie współczesnym... op. cit., s. 11 
4 M. Adamska-Staroń, Człowiek w świecie kultury popularnej [w:] Kultura popular-

na - tożsamość - edukacja, Impuls, D. Hejwosz, W. Jakubowski red., Kraków 2010, s. 35 
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również klasyczna już dziś definicja Hebidge'a, według której jest ona zbiorem 
ogólnie dostępnych wytworów: filmów, nagrań, ubiorów, programów czy też 
środków transportu5. O powszechności tej kultury decyduje, poza jej zmultipli-
kowanym (dzięki mass mediom) charakterem, również niewyrafinowana treść - 
w sensie formalnym, jak i znaczeniowym. I to jest z pewnością przyczyną, dla 
której kulturę popularną definiuje się w kategoriach opozycji do kultury wysokiej 
jako jej cień czy też gorszy inny6.  

Przy czym trzeba pamiętać, że trudności w wyznaczeniu pola identyfikacji 
kultury popularnej, powoduje fakt, że linia demarkacyjna pomiędzy kulturą wy-
soką i popkulturą odznacza się labilnością, a dynamika zmian w tym względzie 
jest duża i podlega nieustannie społecznej presji i modyfikacji7. 

 
2. Konteksty aksjologiczne 
Jak pisał o. M. A. Krąpiec, świat kultury stanowi dla człowieka środowisko, 

w którym jest on zanurzony i które nieustannie wytwarza8. Według przytoczone-
go autora każda twórczość bądź wytworzone dzieło kulturowe jest immanentnie 
związane z określonymi wartościami, stanowiącymi jakościową i realną stronę 
bytu9. Kultura popularna - jak każda inna kultura kultem określonych wartości - 
stanowi konfigurację i afirmację tychże wartości, jest ich społecznym wyborem, 
a także ich indywidualnym przeżywaniem10.  

Dawne kultury tradycyjne odwoływały się i sankcjonowały określony system 
wartości, zasadzający się na klasycznej triadzie prawdy, dobra i piękna czy na 
ewangelicznych cnotach wiary nadziei i miłości. Taki stan rzeczy związany był z 
ładotwórczą funkcją poszczególnych kultur. Ukształtowany w ten sposób moral-
ny horyzont stawał się punktem odniesienia poszczególnych działań człowieka, 
dając mu poczucie wewnętrznej koherencji i bezpieczeństwa11. 

                                                 
5 D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Po-

znań 1995, s. 12 
6 M. Adamska-Staroń, Człowiek w świecie kultury popularnej [w:] Kultura popularna..., op. 

cit., s. 35, W. Jakubowski, Kultura popularna, media i my, czyli refleksje o tożsamości mieszkańca 
globalnej wioski [w:] Kultura popularna. Konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe, A. Grom-
kowska-Melosik A., Melosik Z. red., Impuls, Kraków 2010, s. 45 

7 M. Adamska-Staroń, Człowiek w świecie..., op. cit., s. 35 
8 M. A. Krąpiec, Człowiek w kulturze, Wyd. Gutenberg-Print, Warszawa 1996, s. 47 
9 Ibidem, s. 169 
10 A. Tyszka, Kultura jest kultem wartości, Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybow-

ski, Komorów 1999, s. 51. 
11 B. Myrdzik, Czy każda kultura spełnia rolę ładotwórczą? Refleksje aksjologiczne, 

[w:] Kultura opularna w szkole, Pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog, B. 
Myrdzik, M. Latoch-Zielińska red., Wywanictwo UMCS Lublin2006, s. 11  
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Przytaczany powyżej o. Krąpiec podkreślał, że ludzkie przeżycia, działania 
czy też wytwory mogą być dobre albo złe, mogą tworzyć w konsekwencji dobrą 
albo złą kulturę12. 

Jaka jest zatem kultura popularna i jakie jest jej aksjologiczne oblicze? 
Oczywiście trudno w sposób jednoznaczny, en bloc dokonać oceny wartości 
konstytuujących tę kulturę, wydaje się jednak, że jedną z najbardziej charaktery-
stycznych cech jest konsumpcjonizm. 

Wytwarzana na masową skalę i sprzedawana dla zysku produkcja, przezna-
czona jest przede wszystkim dla biernych, poddających się manipulacyjnej per-
swazji, bezkrytycznych odbiorców.13 Owa bezrefleksyjna konsumpcja stała się 
swoistym signum temporis dzisiejszej popkultury. Jak pisał Z. Baumann, "Przy-
stosowanie się do zaleceń kultury konsumpcyjnej i ścisłe ich przestrzeganie jest 
praktycznie w tym społeczeństwie jedynym aprobowanym bez zastrzeżeń wybo-
rem; jedynym wyborem możliwym w praktyce do przyjęcia i przeprowadzenia. 
Wybór ten jest również warunkiem przyznania społecznego członkostwa"14. 
Zgodnie ze sloganem: Konsumuj i bądź zbawiony, konsumpcja stała się obowią-
zującym wyznacznikiem stylu życia i nowym wymiarem tożsamości15. Sprzyja-
jący klimat dla przyjęcia takiej perspektywy stwarza dodatkowo fakt, iż dzisiej-
sza kultura nacechowana jest deifikacją techniki. To właśnie technika sankcjonu-
je ową kulturę i to technika jest dla niej źródłem satysfakcji. Oddając się w spo-
sób zupełnie pasywny możliwościom stwarzanym przez postęp technologiczny, 
kultura rezygnuje z dbałości o wartości duchowe, kierując się w stronę hiperkon-
formizmu i hiperkonsumpcjonizmu16. 

To swoiste zapamiętanie się w konsumpcji spowodowane jest nieustannym, zma-
sowanym oddziaływaniem całej marketingowej machiny, posługującej się dla swoich 
celów przede wszystkim środkami masowego przekazu. Obecne niemal wszędzie 
reklamy uwodzą nas z prędkością 48 godzin na dobę, są swojego rodzaju hymnem na 
cześć świata, oferującego na sprzedaż niemal wszystko17. Przy czym "towarem" naj-
częściej poszukiwanym na rynku współczesnych dóbr są: przyjemność (głównie ciele-
sna) i zabawa. Warto w tym miejscu przypomnieć, że już Platon przeciwstawiał zmy-
słowej kruchości świat trwałych idei twierdząc, że kto wybiera małe wartości życia, 
sam pozbawia sie możliwości budowania siebie z wielkich wartości i przeżyć18. Dzi-
siejszy świat odpowiada jednak bardziej sofistycznej wizji rzeczywistości, o której 
pisał wspomniany już uczeń Sokratesa: "Bujne życie bez hamulca i bez pana nad sobą, 

                                                 
12 M. A. Krąpiec, Człowiek w..., op. cit, s. 48 
13 D. Strinati, Wprowadzenie do..., op. cit., s. 22-23 
14 Z. Bauman, Konsumowanie życia, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009, s. 62 
15 E. Pieszak, Konsumpcja jako nowe wymiary tożsamości [w:] Kultura popularna w 

społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość, J. Drozdowicz, M. Bernasiewicz 
red., Impuls 2010, Kraków, s. 81 

16 M. Gałaś, Wartości kultury w epoce współczesnej, Akapit, Toruń 2000, s. 42  
17 R. Kubicki, Granice kultury..., op. cit. s. 11-12 
18 Ibidem, s. 13 
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byle było stąd, to jest dzielność i szczęście, a reszta to świecidełka, to ludzkie konwe-
nanse przeciw naturze, to głupstwa, o których mówić nie warto"19. Na konsekwencje 
takiej postawy wskazuje - już współcześnie - N. Postman, według którego grozić nam 
może zabawienie się na śmierć. Według tego autora, rozrywka stała się obowiązującą 
powszechnie hipernarracją, a takie istotne obszary życia społecznego jak polityka, 
religia, ekonomia, sport czy programy informacyjne zostały przekształcone w przy-
jemne dodatki do funkcjonującego w sposób pozbawiony wszelkich skrupułów show 
businessu20. 

Kultura popularna odwraca się od tradycji, nie umożliwia już w sposób jed-
noznaczny uchwycenia sensów, nie dostarcza wzorów i reguł interpretacji świata, 
które w procesie wzrastania człowiek przyswaja i zgodnie z którymi działa21. 

Istotnym aspktem współczesnej kultury popularnej jest również laicyzacja. 
Nie da się niezauważyć pomijania lub deprecjonowania religijnego wymiaru 
ludzkiej kultury, a jeśli jest on już dostrzegany, to w kategoriach zewnętrznej 
pobożności i tradycji. To wszystko sprawia, że usankcjonowane względami reli-
gijnymi wartości mogą ulegać swoistej erozji. Co więcej, niejako w zamian, lan-
sowane są powszechnie w mediach: okultyzm, satanizm, wróżbiarstwo czy inne 
parapsychologiczne zjawiska22. 

Przytaczany już wcześniej N. Postman, wskazywał, że duch kultury może 
zanikać na dwa zasadnicze sposoby. W przypadku pierwszego z nich - Orwel-
lowskiego - kultura staje się narzędziem totalnej inwigilacji i manipulacji, nato-
miast według drugiego modelu - Huxleyowskiego - kultura przekształca się w 
burleskę23. Ewoluowanie współczesnej kultury popularnej w stronę rozrywki 
coraz mniej wyrafinowanej intelektualnie oraz pod względem formy i środków 
wyrazu, żonglującej wulgaryzmami, ironią i trywializowaniem zdaje potwierdzać 
tę ostatnią tezę.  

Znamienną cechą popkultury jest również jej celebrytyzacja. Klasyczna definicja 
D. J. Boorstin'a określa celebrytów jako osoby, które są po prostu dobrze znane (The 
celebrity is a person who is known for hiswell-knownness)24. Te wykreowane przez 
media, często “produkty” współczesnej kultury w wielu przpadkach gotowe są na 
bardzo wiele, byleby zyskać sławę i popularność. Jak pisał M. Gałaś, integralną częścią 
kultury uczyniono zamiast autentyczności możliwość strojenia się i dumnego wyzwa-
lania z wszelkich obowiązujących zasad25. Współcześni celebryci są w dużej mierze 

                                                 
19 Ibidem  
20 N. Postman, Zabawić się na śmierć, Muza, Warszawa 2002, s. 20 
21 M. Gałaś, Wartości kultury..., op. cit., s. 17  
22 S. I. Możdżeń, Fałszywe drogi wychowania, Wydawnictwo Diecezjalne w Sando-

mierzu, Sandomierz 2013 
23 N. Postman, Zabawić się..., op. cit., s. 219 
24 A. Roter, K. Olszańska, "Kultura narcyzmu a społeczeństwo lipofobiczne", [w:] 

"Tożsamość w społeczeństwie współczesnym: pop-kulturowe [re]interpretacje", red. A. 
Gromkowska-Melosik, Z. Melosik, Impuls, Kraków 2012, s. 183 

25 M. Gałaś, Wartości kultury..., op. cit., s. 69  
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(posługując się określeniem Fromm'a) ludźmi o orientacji merkantylnej - traktują sie-
bie jak towar, wartość wymienną, a ich sukces zależy od tego, na ile uda im się ten 
towar sprzedać26. Tacy ludzi pozbawieni są jakiejkolwiek specyficznej właściwości, 
która miałaby względnie stały charakter. I takim postawom sprzyja popkultura promu-
jąca wszystko to, co chwilowe, wizualne i sensacyjne w opozycji do tego, co trwałe, 
napisane i racjonalne27. 

Panujący powszechnie kult ciała i mit piękna, a właściwie pięknego wyglądu 
(beauty myth) są nierozerwalnie związane z seksualizacją kultury. Przesycone 
erotyzmem reklamy, publikacje, produkcje filmowe, teledyski, moda lansują 
określony typ wrażliwości i moralności, a właściwie jej braku. Zgodnie z nim 
seks traktowany jest instrumentalnie, a sam partner stricte przedmiotowo. Ob-
serwuje się coraz częściej tendencję do zastępowania erotyzmu seksem, który 
sprowadza istotę relacji międzyludzkich wyłącznie do kwestii zaspokojenia po-
pędu, a jako alternatywę dla monogamicznych, tradycyjnych rodzin lansuje po-
liamorię, której istotą jest utrzymywanie kontaktów seksualnych z wieloma part-
nerami28. Wszechobecną nagość postrzega się i interpretuje nie jako przejaw nie-
skromności, ale jako wyraz samookceptacji i osobistej wolności29. 

 
3. Konteksty metodologiczne 
Przedstawiane w niniejszym artykule badania zostały przeprowadzone w ciągu 

ostatnich dwóch lat wśród 90 osób - absolwentów szkół średnich, którzy rozpoczyna-
li w tym czasie studia stacjonarne na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsz-
tynie (kierunek pedagogika). Podejmowane problemy badawcze odnosiły się do 
zagadnień związanych z kulturową tożsamością młodych ludzi, między innymi z 
szeroko rozumianym ich uczestnictwem w kulturze popularnej, oraz percepcją tejże 
kultury w wielu jej obszarach (muzyka, film, rozrywka, media) i wymiarach (este-
tycznym, artystycznym, emocjonalmym i społecznym). 

Istotnym aspektem badawczych poszukiwań było aksjologiczne oblicze 
współczesnych zjawisk kulturowych. Szczególnie ważna w tym względzie wy-
dawała się kwestia percepcji wartości popkultury przez badananych młodych 
ludzi. W rezultacie możliwe było podjęcie refleksji, dotyczącej kulturowych 
szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą współczensa kultura popularna w kontek-
ście wychowania. 

Prezentowane w niniejszym artykule badania jakościowe mają charakter 
idiograficzny, (ujawniają porządek jednostkowy badanych osób w ich określo-
nym kontekście kulturowym) i lokują się w paradygmacie interpretatywnym, 
pozwalając na poznanie subiektywnych opinii i znaczeń, które przypisywane są 
przez badanych poszczególnym elementom eksplorowanej rzeczywistości. Dane 
                                                 

26 E. Fromm, Niech się stanie człowiek, WN PWN, Warszawa-Wrocław 1999, s. 62-63 
27 A. Roter, K. Olszańska, Kultura narcyzmu a społeczeństwo lipofobiczne, [w:] Toż-

samość w społeczeństwie współczesnym... op. cit., s. 183 
28 Ibidem, s. 186, 188 
29 M. Gałaś, Wartości kultury..., op. cit., s. 80-81 
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zgromadzone w trakcie przeprowadzonych wywiadów zostały odpowiednio 
ustrukturyzowane, poddane kodyfikacji i zinterpretowane. Zebrany materiał em-
piryczny okazał się bardzo obszerny, toteż z uwagi na ograniczoną objętość pre-
zentowanego materiału przybliżone zostaną tylko wybrane aspekty przedmiotu 
badań. Zamieszczone poniżej cytaty (kursywą) są fragmenatmi oryginalnych 
wypowiedzi badanych osób. 

 
4. Młodzi i kultura popularna 
a/. Wyobcowanie 
Wyłaniający się z przeprowadzonych badań obraz wskazuje na to, że kultura 

popularna stanowi w zasadzie wyłączny obszar kulturalnego doświadczenia mło-
dych ludzi. Kultura elitarna jest dla nich rzeczywistością prawie zupełnie obcą, 
niemal nieosiągalną: Nie interesuje mnie to... Nudzi mnie... Jest zbyt smutne, 
poważne... Nie bawi mnie to... Obawiam się, że nie wiedziałabym, jak się zacho-
wać... - to właściwie najczęściej udzielane odpowiedzi na pytania o kulturę wy-
soką. Można odnieść wrażenie, że całe, dotychczasowe bogactwo ludzkiego do-
robku kulturowego jest im nie tylko obce, ale zupełnie niepotrzebne.  

W większości przypadków kontakt z jakąkolwiek formą kultury wyższej 
miał wymiar zinstytucjonalizowany i niejako obligatoryjny: Byłem kiedyś w te-
atrze, ale ze szkołą... Na wystawę musieliśmy pójść w ramach lekcji z plastyki... 
Na koncert filharmoniczny pojechaliśmy ze szkołą, straszne nudy, to był mój 
pierwszy i ostatni raz, ale w sumie było nieźle, bo przepadło trochę lekcji... Co do 
różnego rodzaju wystaw, to właściwie połowa badanych nie była na nich nigdy, 
przy czym żaden z respondentów nie potrafił dokładnie zdefiniować, czym jest 
wernisaż. Jedna piąta uczestniczących w badaniu nigdy nie pojawiła się w teatrze 
czy operze. 

b/. Tylko rozrywka 
Z przeprowadzonych badań wynika jednoznacznie, że kulturalna przestrzeń 

codziennej egzystencji młodych ludzi zdominowana jest przez szeroko rozumia-
ną rozrywkę. Czasami są to wyjścia do kina, bowiem dominują raczej wypowie-
dzi typu: Mogę sobie coś wrzucić na komupter - taniej i kiedy chcę. Nie muszę 
wychodzić z domu, kupować biletów... 

Czasami, choć dużo rzadziej, młodzi ludzie uczestniczą w koncertach (głów-
nie muzyki popowej i rockowej), najczęściej jednak są to oglądane w telewizji 
programy rozrywkowe (trzy czwarte badanych wymieniało popularne zmagania 
amatorów - wokalistów i tancerzy).  

c/. Śmiech, strach, przemoc i fantastyka 
Te cztery powyższe kategorie dominują w indywidualnych doświadczeniach 

respondentów, którzy komentują swoje zainteresowania nastepująco: Lubię się 
trochę pośmiać... Zabawa jest najważniejsza... Mam dosyć codziennych proble-
mów... Mam prawo do rozrywki... To jest super... Po prostu cool! - Są to opinie 
odnoszące sie bezpośrednio do łatwych w odbiorze programów rozrywkowych i 
dotyczą głównie chęci oglądania kabaretów oraz niewyszukanych, często osnu-
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tych na dość prymitywnej fabule - komedii. Ironia, trywilizowanie, żarty na nie-
zbyt wysokim, często żenującym poziomie cieszą się dużym powodzeniem u 
młodych ludzi, pragnących łatwej w odbiorze rozrywki bez zaangażowania emo-
cjonalnego i intelektualnego.  

Jeśli chodzi natomiast o uczucie strachu i potrzebę odczuwania go, to ponad 
połowa badanych przyznaje, że “namiętnie” ogląda różnego rodzaju horrory, 
potwory, krew, brutalne kryminały, co prezentuje w ogólnikowych wypowie-
dziach: Lubię się trochę bać... Boję się, ale wiem, że to na niby... To wszystko 
udawane, ale lubię te emocje... Lubię, jak coś się dzieje... Przynajmniej nie jest 
nudno - jak na co dzień... 

Wielu młodym ludziom życie w tzw. “realu” wydaje się prawdopodobnie 
zbyt jednostajne, nudne i pełne problemów, o czym świadczy ich ogromne zain-
teresowanie produkcjami filmowymi typu fantasy czy science fiction, które w 
zdecydowany sposób ich odrywają ich od rzeczywistości i stwarzają ułudę ist-
nienia w ciekawszym, bardziej niezwykłym, pełnym przygód i niesamowitości 
świecie. 

d/. Celebryci 
Wyglądać, jak oni... Zarabiać jak oni... Być tak znanym, jak oni... Kochać i 

być kochanym, tak jak oni... - Z tych wypowiedzi badanych osób przebija głębo-
ka tęsknota, za czymś, co w ich mniemaniu tak rzadko staje się atrybutem co-
dzienności zwykłych ludzi. Atrakcyjny wygląd, najmodniejsze ubrania, pienią-
dze, popularność, wieczny optymizm i nieschodzący nigdy uśmiech z twarzy, 
nowoczesne mieszkania, wielkie domy, szybkie i drogie samochody, flesze apa-
ratów, “czerwony dywan”... - ekskluzywne rzeczy i styl życia celebryty, robią na 
młodych ogromne wrażenie. Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż duża grupa osób 
przyznaje, że czuje się “pod presją”. Ci młodzi ludzie zdają sobie sprawę, że jeśli 
nie będą: podążać za aktualną modą, czyli wyglądać modnie, odwiedzać modne 
miejsca, oglądać modne filmy, mieć modne “gadżety” itd., to zostaną w pewien 
sposób wykluczeni bądź napiętnowani w swoim środowisku. Nie wszyscy jednak 
ulegają takiej presji, ale do przyjęcia nonkonformistycznej postawy w swoim 
otoczeniu potrzeba samoświadomości i dużej odwagi. 

e/. Muzyka ponad wszystko  
Przeprowadzone badania potwierdzają jednoznacznie, że światem, w którym 

najbardziej lubią przebywać młodzi, jest świat ich muzyki, która jest bardzo 
zróżnicowana, ale właściwie we wszystkich przypadkach jest to muzyka o jedno-
znacznej rockowej, czy popowej proweniencji. Młodzi ludzie słuchają muzyki 
właściwie wszędzie - na zajęciach, w domu, w autobusie, przy komputerze. Co 
ciekawe, w wielu wypadkach muzyka sensu stricto nie stanowi dla nich wyłącz-
nego powodu, dla którego słuchają jej. W wielu wypadkach muzyczny świat 
stanowi dla nich rodzaj swoistego azylu, miejsca, do którego mogą udać się na 
wewnętrzną emigrację... Komentują to w taki sposób: Gdy słucham, nie muszę 
słuchać innych... Chcę mieć święty spokój, nie słuchać ciągłego narzekania... 
Chcę trochę się wyłączyć... Męczy mnie to, co na zewnątrz... Czasami, jak słu-
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cham muzyki, to nie słysze siebie... I o to chodzi... Mam dosyć ludzi i ich ciągłego 
gadania... Z drugiej strony, muzyka stanowi dla nich płaszczyznę porozumienia z 
innymi, jest to miejsce spotkania nie tyle z kulturą, ile raczej obszar spotkania z 
rówieśnikami: Mamy o czym porozmawiać... Czasem razem czegoś słuchamy... 
Zdarza się, że razem idziemy do jakiegoś klubu, pogadać, posłuchać jakiegoś 
zespołu, rozerwać się... 

 
5. Styl życia 
Promowany powszechnie styl życia, pełen ekscytujących zdarzeń, podróży, wy-

zwań wydaje się jednak młodym ludziom bardzo odległy. Zanurzeni całkowicie w 
codzienności, borykający się z wieloma problemami, będący świadkami zmagań egzy-
stencjalnych swoich rodziców, bywają często poirytowani tym, co lansuje popkultura, 
mówiąc: Po co oni to pokazują? Przecież i tak nikogo na to nie stać...? Denerwują 
ludzi... To bzdury... Nie można w życiu tylko gotować i sprzątać... Widać, że w tych 
mieszkaniach z telenowel nikt naprawdę nie mieszka... 

W przeciwieństwie do tych pierwszych, są i tacy, którzy chcieliby koniecznie 
uciec w rzeczywistość wyimaginowaną, bajkową, “telenowelową”. Są przy tym 
przekonani, że jest to możliwe: Byłoby fajnie tak żyć... Muszę coś zrobić, żeby się 
udało... Chociaż na pewno trzeba mieć jakieś znajomości, kontakty, układy... 

a/. Miłość, śmierć i przyjaźń 
Młodzi ludzie szczególnie wrażliwi są na wszystko, co związane jest z miło-

ścią i bliskimi relacjami z ludźmi. Choć miłość obecna w mediach zupełnie do 
nich nie przemawia (Udają, że są szczęśliwi, kłamią, zdradzają... a rozwód, to 
przecież żaden powód do chwały...), to przyznają również, że marzą o prawdzi-
wym uczuciu i wiernej przyjaźni. To, co widzą na ekranach wzmaga jeszcze 
bardziej tęsknotę za autentyczną miłością, ale świadomi realiów i zmian w społe-
czeństwie, stwierdzają: Trudno jest dzisiaj komuś zaufać... Wszyscy myślą tylko 
osobie... Trudno mi uwierzyć, że taka miłość jest miożliwa, ale w sumie to chcia-
łabym, żeby mi się przytrafiła...  

b/. Świadomość fałszu  
Choć tęsknota za “kolorowym” światem z “kolorowych” czasopism jest 

udziałem wielu badanych osób, i choć świat ten kreuje się na swojego rodzaju 
“ziemią obiecaną”, to w wypowiedziach respondentów można odnaleźć również 
świadomość nieautentyczności i niezgodę na bycie oszukiwanym: To wszystko 
udawane... Na pokaz... Dla forsy... Nie wierzę im... Udają kogoś innego, bo chcą 
zarobić... Zarobić na nas... Niczego nie potrafią, oprócz lansowania się... Na 
zabawie życie się nie kończy... Z czego oni żyją...? Z szukania naiwnych i wma-
wiania im, że tak jest fajnie, że każdy tak może żyć... Nic nie robić i tylko cieszyć 
się życiem... Kiedyś wierzyłem w to, co mówią, ale to zwyczajna ściema... Nie ma 
nic za darmo...  

Oczywiście taka ewolucja poglądów wynika ze stawania się bardziej dojrza-
łym, a więc bardziej krytycznym, świadomym swojego położenia oraz społecz-
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nych i ekonomicznych realiów, a także doświadczenia nie zawsze życzliwej te-
raźniejszości i środowiska. 

Co warte podkreślenia, właściwie ani rodzice, ani nauczyciele nie poruszają 
zbyt często tematów związanych z kulturą. Jeżeli chodzi o pierwszych, to ich 
osobiste doświadczenia związane z odbiorem kultury w wielu przypadkach były 
raczej skromne, toteż nie czuli się kompetentni, lub kompetentni po prostu nie 
byli. Liczyli raczej, iż zadania te przejmie w całości szkoła, która z kolei jako 
instytucja, koncentrowała się głównie na statystykach, ocenach, testach, egzami-
nach, choć przedmioty artystyczne były i nadal są ujęte w programach zajęć dy-
daktycznych. Badani komentują stosunek do zajęć muzyki i plastyki w taki oto 
sposób: Nikt nie przywiązywał do nich większej wagi... Były raczej okazją do 
zdobycia dobrych stopni i podniesienia średniej... Zajmowaliśmy się tylko klasy-
ką, bo nauczyciele mówili, że rozrywka, to nie sztuka... Nikt nam nie powiedział, 
o co w tym całym show business'ie tak naprawdę chodzi... W sumie, to nie znamy 
się na sztuce i ona nas kompletnie nie interesuje... 

To jedna strona medalu. Druga strona to osoby, które zwykle (choć nie zaw-
sze) pochodzą z rodzin o określonych tradycjach artystycznych, są ambitne, po-
szukujące ciągle nowego i oryginalnego, niezwykle twórcze, angażujące się w 
przeróżne inicjatywy, przekonane, że warto doświadczyć czegoś spoza codzien-
nego popowego kiczu. Takim osobom jest jednak dużo trudniej, co zdradzają ich 
- lakoniczne, próbujące ukryć rozczarowanie rzeczywistością - wypowiedzi: Ma-
ją mnie za dziwnego... Nie rozumieją mnie... Czuję się w jakimś sensie sama z 
tym wszystkim... Szukam czegoś ciekawego, ale niewielu moich znajomych to 
interesuje, poza tym to się nie opłaca... Czasem myślę, że mają rację... Nie rozu-
miem tego... w szkole mówią jedno, w domu drugie, a ja widzę i czuję jeszcze coś 
innego... 

 
6. Konteksty edukacyjne 
Wyłaniający się z przeprowadzonych badań obraz percepcji kultury popular-

nej przez młodych ludzi można ująć w ramach kilku kategorii. Są wśród nich z 
jednej strony: wykorzenienie z obszaru kultury wysokiej, dominacja motywu 
rozrywki, poczucie tęsknoty za “lepszym światem”, pragmatyzm, brak kompe-
tencji estetycznych i artystycznych, z drugiej zaś strony świadomość bycia 
przedmiotem manipulacji i ekonomicznego drenażu, niezgoda na brak autentycz-
ności i swoiste poczucie osamotnienia i zagubienia. Sytuacja braku zadomowie-
nia się w otaczającej kulturze niesie ze sobą określone konsekwencje natury ak-
sjologicznej, a tym samym, stanowi istotne wyzwanie dla wychowania. Współ-
czesna kultura nie jest już bowiem kulturą postfiguratywną, która - jak pisała w 
swojej pracy “Kultura i tożsamość” M. Mead - swoją ciągłość opierała przede 
wszystkim na realizacji oczekiwań starszego pokolenia30. Obecna rzeczywistość, 

                                                 
30 M. Mead, Kultura i tożsamość, PWN Warszawa 2000, s. 28 
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nie niesie ze sobą gotowych, jednoznacznych odpowiedzi na pytania: Kim je-
stem? Na czym polega moje życie? Jak mam żyć, kochać, umierać?31  

Jak pomóc zatem młodym ludziom w poszukiwaniu odpowiedzi na te istotne, 
egzystencjalne kwestie. Wydaje się, że kluczową sprawą w tym względzie jest 
wyposażenie ich w odpowiednie kompetencje w zakresie edukacji artystycznej, 
medialnej czy wychowania do wartości. 

Wszystkie te obszary powinny być wobec siebie komplementarne i w rezlu-
tacie prowadzić do sytuacji, w której młody człowiek będzie w sposób świado-
my, krytyczny i optymalny odczytywał treści kultury, będzie w niej twórczo 
uczestniczył, a przy tym będzie mu towarzyszyła refleksja natury etycznej. 

Wydaje się zatem, że zgodnie z tym, co pisała K. Olbrycht, wszechstronne 
kształcenie aksjologiczne powinno być uznawane za jedną z najważniejszych 
dziedzin kształcenia człowieka w ogóle. Wspomniana autorka miała na wzglę-
dzie zarówno edukację aksjologiczną (obejmującą teorię wartości oraz ich istotę, 
sposoby istnienia, typologię), jak i wychowanie do wartości (odnoszenie podej-
mowanych zabiegów wychowawczych do określonych koncepcji wartości i war-
tościowania oraz kształtowanie wśród wychowanków postaw zgodnych z przyję-
tymi wartościami)32. Budowanie przez młodych własnych systemów wartości to 
proces złożony, powodujący z jednej strony rozterki i konflikty, z drugiej zaś 
umożliwiający przezwyciężanie problemów i własnych słabości33. Aby tak się 
jednak stało, potrzebna jest głęboka i racjonalna refleksja nad wartościami 
zwłaszcza, że - jak pisał M. Scheler - kluczową rolę w poznawaniu wartości od-
grywają reakcje emocjonalne - wartością najwyższą jest ta, która wywołuje naj-
silniejszą pozytywną reakcję emocjonalną34. 

Kształtowanie racjonalnego i krytycznego stosunku do wartości kultury po-
pularnej szczególnego znaczenia nabiera w odniesieniu do zjawiska idolatrii. 
Dochodzi tu do swoistej "kontaminacji cech rzeczywistości istniejącego idola i 
kreowanej przez niego postaci. (...) Dokonuje się przeniesienie skłonności do 
aprobaty z osoby idola na całą paletę postaw życiowych, oferowanych przez 
niego"35. W przestrzeń, w której brakuje prawdziwych autorytetów, wkraczają 
właśnie idole, a jak pisał A. Toffler, idole to "zwykli ludzie, wyolbrzymieni i 
zaprojektowani przez środki masowego przekazu, zmagazynowani w postaci 
obrazów w umysłach milionów ludzi, którzy nigdy ich nie spotkali, nigdy z nimi 
nie rozmawiali i nigdy ich nie widzieli na żywo"36. Ważne, aby z takiego stanu 

                                                 
31 Ibidem, s. 29  
32 K. Olbrycht, Przygotowanie pedagogów do prowadzenia edukacji aksjologicznej 

[w:] K. Olbrycht red., Edukacja aksjologiczna, Wybrane problemy przekazu wartości, t. 
IV; Wydawnictwo UŚ, Katowice 1999, s. 88-89 

33 W. Cichoń, Wartości, człowiek, wychowanie, Wydawnictwo UJ, Kraków 1996, s. 7 
34 K. Olbrycht, Przygotowanie pedagogów..., op. cit., s. 17 
35 M. Gałaś, Wartości kultury..., op. cit., s. 70  
36 za: J. Spychalska-Kamińska, Znaczenie idoli w rozwoju tożsamości młodzieży w okresie 

wczesnej adolescencji, [w:] Tożsamość w społeczeństwie współczesnym..., op. cit., s. 200 
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rzeczy zdawali sobie sprawę szczególnie ludzie młodzi, bowiem kształtowanie 
się ich tożsamości jest procesem związanym również z zaangażowaniem się w 
określony system wartości, celów, przekonań w takich obszarach ludzkiego ży-
cia, jak moralność, religia, idologia, role społeczne czy wybór zawodu37.  

Istotną przeszkodą w kształtowaniu optymalnych postaw w tym względzie są 
jednak znamienne dla dzisiejszej rzeczywistości - relatywizm i opatrznie rozu-
miana otwartość. Dotyczy to w sposób szczególny szkolnictwa. Jak pisał A. Blo-
om, “Współczesna edukacja nie wymaga żadnego niekwestionowanego zespołu 
przekonań, uchodzących za naturalne dla wszystkich ludzi, ani wyrzeczenia się 
innych poglądów. Jest otwarta na wszelkie typy ludzkie, na wszelkie style życia, 
na wszelkie ideologie”38. Co do otwartości, to była ona kiedyś cnotą, pozwalają-
cą na poszukiwanie dobra za pomocą rozumu, dzisiaj natomiast jest rozumiana 
jako akceptowanie wszystkiego i negowanie władzy umysłu39.  

Trudno jednakże zaakceptować wszystko, co proponuje kultura popularna, trudno 
zaniechać jakiejkolwiek dystynkcji pomiędzy dobrem a złem, prawdą o fałszem, po-
między pięknem a brzydotą czy kiczem. Ważną rolę może odgrywać tu wychowanie 
eestetyczne, które w swoich dwóch nurtach (wychowania do sztuki i wychowania 
przez sztukę) kształtować powinno zarówno wrażliwość estetyczną, jak i osobowość 
pod względem moralnym, intelektualnym i społecznym40. 

Aby wychowanie estetyczne mogło spełniać te swoje zadania, należałoby jednak w 
polskiej rzeczywistości przwrócić mu należne miejsce. Chodzi tu o ilość realizowanych 
w kształcie całego procesu edukacyjnego godzin, kompetencje poszczególnych nauczy-
cieli, a także o odpowiednią bazę materialną. Zdarza się także często, że osoby prowa-
dzące przedmioty artystyczne w głównej mierze koncentrują się na treściah związanych z 
kulturą wysoką, podczas gdy przedmiotem zainteresowania zdecydowanej większości 
uczniów są elementy kultury popularnej. Oczywiście nie chodzi o to, aby schlebiać wy-
łącznie niskim gustom i odrzucić całą tradycję sztuk pięknych. W środowisku pedago-
gów trwa ożywiona dyskusja nad tym, czy i w jaki sposób wykorzystać potencjał kultury 
popularnej w procesie kształcenia. Coraz więcej z nich skłania się ku poglądowi, że nie 
należy opierać działań dydaktycznych wyłącznie na kulturze elitarnej. Kultura popularna 
powinna stanowić zatem istotny element edukacyjnego dyskursu, zwłaszcza, że wartości 
tejże kultury budują tożsamość młodych ludzi, a rzeczą nieodpowiedzialną byłby pozo-
stawiać je całkowicie poz obszarem edukacyjnych oddziaływań. Trzeba jednak pamię-
tać, że taka edukacja nie powinna odbywać się w zupełnym oderwaniu od dziedziczonej 
tradycji41. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że koherentna formuła prowadzenia zajęć 
artystycznych otworzyłaby przestrzeń dla spotkania i dialogu pomiędzy młodszym i 

                                                 
37 Ibidem, s. 201 
38 A. Bloom, Umysł zamknięty, Wydawnictwo Zysk i S-ka Poznań 1997, s. 30 
39 Ibidem, s. 44 
40 I. Wojnar, Możliwości wychowawcze sztuki, [w:] I. Wojnar red., Teoria wychowa-

nia estetycznego, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1997, s. 10 
41 I. Morawska, Kultura popularna w dyskursie edukacykjnym [w:] Kultura popular-

na w szkole..., op. cit..., s. 40-43 
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starszym pokoleniem, a umożliwiając wzajemne poznanie i zrozumienie, służyłaby zde-
cydowanie procesowi wychowania. “Pośrodku wszystkich pytań i zaspołu zagad-
nień związanych z rzeczywistością stoi człowiek"42 - persona dramatis, aktor 
dramatu rozumienia rzeczywistości43. Dotyczy to w sposób szczególny człowieka 
młodego, często zagubionego, zniechęconego, niezdolnego do oceny zjawisk i 
wartości. Kultura popularna nie musi mieć jednak jednoznacznie pejoratywnego 
charakteru - może stanowić bowiem źródło inspiracji dla osobowego wzrostu 
młodych ludzi, może być jak pisał Jan Paweł II, “tym, przez co człowiek jako 
człowiek staje się bardziej człowiekiem: bardziej jest...44. 

 
Zakończenie 
W niniejszym artykule została podjęta próba ukazania wychowawczych po-

tencjałów i zagrożeń tkwiących we współczesnej popkulturze. Jej szerokie spek-
trum wartości stanowi istotne wyzwanie zarówno dla młodych, jak i ich rodziców 
oraz wychowawców. Dzisiejszy człowiek staje wobec zupełnie mu obcej rze-
czywistości kulturowej i aksjologicznej. Antoni Kępiński, wybitny psychiatra i 
humanista powiedział kiedyś, że “kultura to miłość do świata”. Jakiej miłości i 
do jakiego świata uczy zatem kultura popularna? Pytają o to również ludzie mło-
dzi i byłoby grzechem zaniechania pozostawienie ich bez odpowiedzi. 

 
Streszczenie 
Kultura popularna stanowi istotny element kulturowego milieu współczesnego 

człowieka. Jej wielowymiarowość, a także atrakcyjna forma przekazu sprawiają, iż 
stanowi ona przedmiot coraz większego zainteresowania - szczególnie młodzieży. 
Spotkanie młodych ludzi z tą kulturą, to nie tylko spotkanie z jej estetyczną różnorod-
nością, ale także z komunikowanymi przez nią wartościami. Niniejszy artykuł podej-
muje próbę odpowiedzi na pytania: Jakie są te wartości? Jaka jest ich percepcja? Czy i 
na ile są one internalizowane? Na ile wartości popkultury mogą być źródłem pozytyw-
nej inspiracji, a na ile mogą stanowić zagrożenie dla optymalnego rozwoju osobowo-
ści? Prezentowane wyniki badań wskazują, że wiele w tym względzie zależy od poten-
cjału kulturowego poszczególnych osób. Niepokoić może przy tym fakt, że badanym 
brakuje kompetencji w zakresie krytycznego postrzegania przejawów otaczającej ich 
kultury, co jak się wydaje stanowi wyzwanie dla współczesnego wychowania i kształ-
cenia artystycznego. 

 
Abstract 
Values of popular culture - prospects and dangers for education 
Popular culture is an integral element of cultural milieu of contemporary 

people. Its many dimensions and attractive media are of increasing interest, espe-

                                                 
42 M. A. Krąpiec, Człowiek w..., op. cit., s. 5 
43 Ibidem, s. 7-8 
44 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2005, s. 89 



405 
 

cially for young generation. The youth draw not only from aesthetic variety of 
popular culture but also from its values. This article attempts to provide answers 
to following questions: What are the values of popular culture? What is their 
perception? Whether and to what degree are they internalized? To what extent 
values of popular culture can be positive inspiration or danger to the development 
of an individual? Research results show that a great deal depends on the cultural 
potential of particular persons. However, alarming is the lack of abilities in 
young people to critically assess particular aspects of popular culture. This factor 
constitutes a challenge for the contemporary artistic education.  
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Lęk a strach w obliczu istniejących zagrożeń w ocenie 

młodzieży gimnazjalnej 
 

1. Wstęp 
Problematyka pracy wymaga ustalenia pojęcia lęku i strachu w różnych 

aspektach w jakich się przejawiają. Analiza zjawiska lęku umożliwia 
wyróżnienie jego typologii i podstawowych przyczyn jego występowania.  

Potocznie utożsamia się lęk ze strachem towarzyszącym człowiekowi w różnych 
sytuacjach życiowych. Centralnym zagadnieniem opisującym lęk i strach młodzieży 
gimnazjalnej jest ustalenie jego częstotliwości. Z pojęciem lęku wiąże się rozumienie 
go jako jednostki chorobowej, gdy występuje szczególnie intensywnie i trwale, cho-
ciaż nie ma jednoznacznych przesłanek umożliwiających określenie go jako choro-
by. Wstydliwość dziewczynek i chłopców w okresie dorastania jest zjawiskiem dość 
powszechnym i często prowadzi do ukrywania własnych przeżyć. Może również 
powodować ukrywanie stanów lękowych i strachu. W związku z tak istotnymi zja-
wiskami jakimi są lęk i strach, ważne jest zwrócenie uwagi na zagrożenia w jakich 
się pojawiają. Powyższe elementy rozumienia zjawiska lęku i strachu stanowiły 
przedmiot badań ankietowanej młodzieży gimnazjalnej. 

 
2. Pojęcie lęk a strach  
Zarówno lęk, jak i strach są emocjami uważanymi za zaraźliwe. Strach poja-

wia się nagle, gdy grozi nam coś konkretnego, natomiast lęk pojawia się w sytu-
acji, gdy czujemy zagrożenie lub kiedy nie możemy sobie poradzić w trudnej 
sytuacji1. Szeroka definicja strachu, która znajduje się w Słowniku języka pol-
skiego wskazuje, że strach to „uczucie ogarniające kogo wobec niebezpieczeń-
stwa; trwoga, lęk, przerażenie”2. 

Zatem strach to „przykra emocja o charakterze wrodzonym, pojawiającym 
się jako reakcja na niebezpieczeństwo lub na nagłą zmianę sytuacji, której czło-
wiek szybko nie potrafi ocenić”3. 

Natomiast zdaniem Epsteina strach jest „najczęściej definiowany jako silna 
negatywna emocja spowodowana konkretnym bodźcem awersyjnym, bólem lub 
innym wyodrębnionym czynnikiem uszkadzającym, która wywołuje szereg 
względnie swoistych reakcji fizjologicznych, służących lepszemu przystosowa-
niu funkcji ustrojowych do działającego bodźca, a także odpowiedzi behawioral-

                                                 
1 Zob. P. Wesołowski, Nie lękajmy się strachu, „Charaktery” 2009 nr 2, s. 60-62. 
2 E. Sobol, Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1997, PWN, s. 885. 
3 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998, „Żak”, s. 370. 
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nych umożliwiających uniknięcie zagrożenia (reakcja unikania) lub skrócenia 
czasu jego działania (reakcja ucieczki)”4.  

Zdaniem A. Kępińskiego strach jest zazwyczaj lękiem przedmiotowym. Ma-
łe zagrożenie spowoduje mocną reakcje lękową, natomiast większe zagrożenie 
słabą, gdyż jest to spowodowane wieloma uwarunkowaniami, np.: historią życia, 
aktualnego stanu emocjonalnego5. 

Bardzo często strach identyfikowany jest z lękiem. Strach wg J. Kozieleckie-
go jest „nieprzyjemnym stanem emocjonalnym, który sygnalizuje zewnętrzne 
niebezpieczeństwo”6. Człowiek „może bronić się przed tą emocją”7, ponieważ 
zna jego przyczyny znajdujące się w środowisku fizycznym i społecznym8. Na 
skutek towarzyszącemu strachowi dzieci często wycofują się z różnorodnych 
działań, co może prowadzić do ograniczenia ich rozwoju. Takie dziecko nie po-
siada ciekawości świata i otaczających go przedmiotów. Największym wspar-
ciem są rodzice, którzy dzięki swojemu zrozumieniu i pomocy minimalizują to 
zjawisko9.  

Jeżeli chodzi o lęk to jest on określany jako „przykry afekt o różnej sile, wy-
wołany w ego przez sytuacje, które są odczuwane jako niebezpieczne. Bodźce 
lękowe pochodzą z impulsów popędowych lub z warunków zewnętrznych. W 
lęku automatycznym pojawia się przytłaczające doznanie nieprzyjemności, które 
eliminuje funkcje ego. Pobudzenie w słabszej formie prowadzi do lęku sygnało-
wego, którego celem jest aktywizacja mechanizmów obronnych oraz mechani-
zmów adaptacyjnych, co w konsekwencji zapobiega dalszemu rozwijaniu się 
lęku”10. Lęk w pełni rozwinięty pojawia się, kiedy zawodzą próby zmierzające do 
zapobiegania grożącemu niebezpieczeństwu11. Zjawisko lęku jest zróżnicowane. 
Występują różne jego rodzaje i odmiany. 

Według J. Kozieleckiego wyróżnia się najczęściej dwa rodzaje lęku: normal-
ny i neurotyczny. 

a. Lęk normalny to „reakcja proporcjonalna do rzeczywistego zagrożenia, czło-
wiek często uświadamia sobie jego przyczyny”12. Należy przyjąć go i zaaprobować. 

                                                 
4 Za.: T. Werka, J. Zagrodzka (red.), Strach i lęk w świetle badań neurobiologicznych, w: 

Lęk – geneza, mechanizmy, funkcje, red. M. Fajkowska, B. Szymury, Warszawa 2009, 
SCHOLAR. s. 19. 

5 Zob. A. Kępiński, Lęk, Kraków 1992, Sagittarius, s. 249-250. 
6 J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 2000, „Żak”, s. 129. 
7 Tamże. 
8 Zob. Tamże. 
9 Zob. G. Haug - Schnadel, B. Schmid - Steinbrunner, Dziecko z charakterem. Jak 

wspierać psychikę dziecka, aby ustrzec je przed lękiem, ucieczką przemoc lub 
uzależnienia, Poznań 2002, Media Rodzina, s. 28-31. 

10 S. Fhaner, Słownik psychoanalizy, Gdańsk 1996, GWP, s. 383-385. 
11 Zob. Tamże. 
12 B. Harwas-Napierała, Czynniki społeczno-rodzinne w kształtowaniu się lęku u 

młodzieży, Poznań 1987, Zysk i S-ka, s. 31. 
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Powinniśmy umieć jak najlepiej wykorzystywać drzemiący w nas własny potencjał, a 
także próbować pokonywać lęk, gdyż to powoduje wzrost poczucia własnej wartości13. 
W takim rodzaju lęku mechanizmy obronne nie muszą być stosowane. Jest on przybli-
żony do emocji zwanej strachem14.  

b. Lęk neurotyczny występuje wtedy, gdy pewna sytuacja zewnętrzna 
wyzwala w nas nieproporcjonalnie silną reakcję lękową, która nie przyczynia się 
do pozytywnego radzenia sobie z życiem, prowadzi natomiast do tego, że nie 
dorastamy do jego realiów.  

Ludzie, którzy są przez taki lęk opanowani potrzebują pomocy terapeuty, 
żeby osłabić lub wyeliminować jego negatywny wpływ na swoje życie. Do tego 
rodzaju lęku psychologowie zaliczają nerwicę lękową, fobię i lęk uogólniony. 
Pierwszy z nich objawia się atakami paniki, a ten, kto jest nią dotknięty często 
nie potrafi wytłumaczyć swojego stanu, ponieważ nie łączy się on z możliwym 
do wskazania zagrożeniem zewnętrznym. Symptomami nerwicy lękowej są: 
przyspieszone bicie serca, brak tchu, zawroty głowy, ból i uczucie ucisku w 
piersiach, które pojawiają się nagle. Drugą formą lęku jest fobia która następuje 
wtedy, gdy mamy do czynienia z lękiem związanym z konkretnym obiektem, 
np.: myszy, psy, włosy, albo z konkretną sytuacją, np.: lataniem. Natomiast lęk 
uogólniony to stały, nieproporcjonalny lub przesadny niepokój i zamartwianie się 
dotyczące różnych sfer życia (np. pracy, problemów finansowych). Jego 
objawami są takie symptomy, jak: ciągłe napięcia, wzmożona czujność i 
dolegliwości wegetatywne15. 

Z. Freud podaje trzeci rodzaj lęku, jakim jest lęk moralny, będący 
„rezultatem konfliktu pomiędzy impulsami „id” a „superego””16 i przeżywany 
jest jako wstyd lub wina17. Z rodzajami lęku łączą się jego odmiany. J. 
Ranschburg zaproponował kilka odmian lęku, z którymi zmaga się człowiek: 

a) lęk przed symbolami, 
b) lęk przed ciemnością, 
c) lęk przed karą, 
d) lęk przed śmiercią, 
e) lęk przed szkołą. 

Lęk przed symbolami - symbol jest „naturalnym produktem stosunku dziecka 
do świata zewnętrznego, jego sposobu myślenia”18. Młody człowiek utożsamia 
się z postaciami z bajek, zupełnie nie przystającymi do otaczającej rzeczywisto-
ści. Jednak jego wyobraźnia koduje pewne zachowania i postacie wymyślone, 

                                                 
13 Zob. W. Muller, Jak uwolnić się od lęku, Kraków 2005, WAM, s. 20-24. 
14 Zob. J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne…, dz. cyt., s. 131. 
15 Zob. W. Muller, Jak uwolnić się..., dz. cyt., s. 14-16 . 
16 J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. II „Psychologia ogólna”, 

Gdańsk 2000, GWP, s. 614. 
17 Zob. Tamże. 
18 J. Ranschburg, Lęk, gniew, agresja, Warszawa 1980, WSiP, s. 53. 
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które następnie przekłada nie tylko na zjawiska czy przedmioty, ale i osoby ze 
swojego otoczenia, a to staje się powodem lęku19.  

Lęk przed ciemnością - dziecko często w ciemności stymuluje wyobraźnię, 
która powoduje u niego poczucie niepokoju. Wyobraża sobie postacie z bajek, 
które nasycone są niekiedy przemocą, brutalnością20. Ciemność oznacza „znik-
nięcie samego siebie lub otoczenia, co jest przecież dla dziecka jedną z najstrasz-
niejszych rzeczy”21. 

Lęk przed karą - wyróżniamy dwie formy karania dziecka: fizyczna i separa-
cyjna. Jednak te dwie formy nie dają rezultatów, a powodują stany lękowe.  

Lęk przed śmiercią - dla dziecka w wieku przedszkolnym pojęcie śmierci jest 
czymś niezrozumiałym, dopiero w wieku szkolnym uświadamia sobie to zagad-
nienie i wie, że jest ona czymś, co dotknie każdego z nas bez wyjątku. Wtedy 
młody człowiek zaczyna wątpić w sens istnienia. 

Lęk przed szkołą - najczęściej pojawiający się lęk wśród uczniów. Zmienia 
się dziecku pogląd na świat, pogłębia się jego wiedza i socjalizacja w grupie. 
Przyczyną takiej odmiany lęku jest bardzo mocny związek pomiędzy matką a 
dzieckiem, gdy jest ona przyzwyczajona, że jako jedyna sprawuje pieczę nad 
swoim dzieckiem. Jednak w środowisku szkolnym pojawia się konkurencja – 
nauczyciel, z którym młody człowiek często się utożsamia i traktuje go jako 
wzór do naśladowania oraz wykładnię akceptacji i zrozumienia. To dla matki 
staje się zagrożeniem i próbą ingerencji w ich relacje, gdyż do tej pory uważała 
go za swoją własność. Taka sytuacja wywołuje u dziecka zniechęcenie do szkoły 
oraz uczucie wyalienowania22.  

Lęk występuje zarówno wśród dobrych, jak i złych uczniów. I tak prymusi 
boją się uzyskania gorszej oceny, gdyż to wiąże się z utratą dotychczasowej po-
zycji w klasie oraz postrzegania ich jako najlepszych. Natomiast uczniowie uczą-
cy się gorzej lękają się o promocję do klasy następnej, a co za tym idzie z konse-
kwencjami wyciągniętymi przez rodziców za zaistniały stan rzeczy. 

Oprócz tego szkoła wyzwala u młodych ludzi kolejną negatywną emocję, 
czyli „l ęk przed pytaniem”. Odpowiadanie na forum klasy, wykazywanie się 
swoją wiedzą lub gorzej niewiedzą, poddawanie się ocenie, narażanie się na 
„słowną wpadkę”, podnosi wzrost psychicznego napięcia i wywołuje stany nie-
pokoju. 

Istotny jest również „l ęk przed oceną”, określany także jako lęk przedegza-
minacyjny. Z jednej strony młody człowiek oczekuje na punktację swoich wia-
domości, z drugiej obawia się jak został oceniony i czy nie gorzej od innych23.  

                                                 
19 Zob. Tamże, s. 56. 
20 Zob. Tamże. 
21 Tamże. 
22 Zob. Tamże, s. 31-67. 
23 Zob. B. Karolczak-Biernacka, Lęk szkolny: co młody nauczyciel powinien wiedzieć 

o lęku?, „Nowa Szkoła” 1992 nr 9, s. 529-533. 
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Jak wynika z powyższej analizy istnieje wiele rodzajów i odmian lęków 
towarzyszących każdemu człowiekowi. Każdy z nich ma swoje podłożę 
uzależnione od psychiki, sytuacji emocjonalnych oraz warunków 
środowiskowych. Jest to problem bardzo zindywidualizowany, dlatego 
szczegółowe rozpoznanie go wymaga odrębnego podejścia. Lęk tkwi w 
człowieku już od początku jego istnienia24. Próby wyjaśnienia przyczyn zaburzeń 
lękowych przedstawiają współczesne teorie psychologiczne. Teoria behawioralna 
sugeruje, że zaburzenia lękowe są zachowaniami wyuczonymi, które pozwalają 
na wyleczenie się z poprzednich, ograniczających zachowań. Teoria 
psychoanalityczna dostrzega przyczynę lęku, w podświadomych, 
nierozwikłanych konfliktach, które mają początek w dzieciństwie25. 

Przyczyną lęku są stymulatory, które pojawiają się niespodziewanie. Jego przy-
czyn oraz konsekwencji określić nie jesteśmy w stanie. Epstain wyróżnił trzy sytuacje, 
których następstwem jest lęk. Pierwsza, to sytuacja, w której nie możemy określić 
„prawdopodobieństwa zagrożenia”26, drugą cechuje „brak danych pozwalających usta-
lić czas pojawienia się niebezpieczeństwa”27, a trzecia powstaje w sytuacji, gdy osoba 
„nie jest w stanie opracować najskuteczniejszej metody działań obronnych”28.  

Wnioskując należy stwierdzić, iż między strachem a lękiem istnieją różnice 
dotyczące czasu narastania tych reakcji, które w przypadku strachu występują 
gwałtownie, natomiast lęku stopniowo narastają. Inną różnicą jest to, iż strach 
motywuje do działania, a lęk paraliżuje je. Jeżeli występuje strach, to szybko 
reagujemy na zagrażające nam niebezpieczeństwo, natomiast lęk próbujemy 
przeczekać, zachowując ostrożność. Należy również zwrócić uwagę na to, iż aby 
wyeliminować strach należy usunąć jego fizyczną przyczynę, a w przypadku 
lęku problem jest bardziej skomplikowany, gdyż ma swoje podłoże w psychice 
człowieka. Oba te stany są bardzo trudne do odróżnienia i dlatego 
niejednokrotnie mylone są ze sobą. 

 
3. Lęk a strach w ocenie młodzieży gimnazjalnej 
Badania zostały przeprowadzone w marcu 2010 roku i we wrześniu 2011 

roku w dwóch szkołach gimnazjalnych na terenie Lubelszczyzny wśród 59 
uczniów klasy I, 62 uczniów klasy II oraz 70 uczniów klasy III.  

Podstawowym zagadnieniem charakteryzującym lęk a strach w obliczu ist-
niejących zagrożeń wśród młodzieży gimnazjalnej było określenie tych pojęć. 
Ważne jest, aby uczeń był w stanie zdefiniować i rozróżnić pojęcia lęk i strach. 

Jednak badania ukazały, iż najczęstszą odpowiedzią, na wszystkich pozio-
mach edukacji gimnazjalnej (klasa I – 98,3%, klasa II – 96,7%, klasa III – 
95,7%), było utożsamianie lęku ze strachem , czyli „lęk jest to strach”; „lęk i 
                                                 

24 Zob. T. M. Bochwic, Lęk u dziecka, Warszawa 1985, PZWL, s. 8. 
25 Zob. B. Fox, Opanować lęk, Gdańsk 2004, Via Medica, s. 14. 
26 Za.: T. Werka, J. Zagrodzka (red.), Strach i lęk w świetle…, dz. cyt., s. 21. 
27 Tamże. 
28 Tamże. 
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strach towarzyszy człowiekowi zawsze”; „strach i lęk są takimi samymi stana-
mi”. Nieliczni tylko odpowiadali (klasa I – 1,7%, klasa II – 3,3%, klasa III – 
4,3%), że „lęk to obawa przed czymś, natomiast strach to przerażenie”; „lęk jest 
przed kimś, przed czymś, a strach do kogoś, do czegoś”. 

Wyniki badań są podobne w poszczególnych klasach gimnazjum. Wskazują, 
że młodzież nie ma jednak pogłębionego pojęcia lęku i strachu, zwłaszcza jego 
zróżnicowanego stopnia, który w szczególnych okolicznościach może być 
stanem patologicznym. 

Na pytanie dotyczące częstotliwości doświadczenia stanu lękowego oraz 
strachu, młodzież gimnazjalna w zdecydowanej większości odpowiedziała: 
„rzadko” – 72,8% ankietowanych. Natomiast w zbliżonym przedziale procento-
wym występowało określenie: „często” – 13,0% oraz „nigdy” – 10,5% młodzie-
ży. Najrzadziej zaznaczana była odpowiedź „bardzo często” – 3,7% wskazań. 
Wyniki badań przedstawia tab. nr 1. 

 
Tab.1. Częstotliwość występowania lęku i strachu wśród ankietowanej mło-

dzieży gimnazjalnej. 
Liczba uczniów gimnazjum 
Kl. I Kl. II Kl. III Ogółem 

Lp. 
 

Częstotli-
wość od-
czuwania 
lęku i strachu 

Liczba % 
N=5

9 

Liczba % 
N=62 

Liczba % 
N=70 

Liczba % 
N=191 

1 bardzo czę-
sto 

0 0 4 6,5 3 4,3 7 3,7 

2 często 8 13,6 11 17,7 6 8,6 25 13,0 
3 rzadko 41 69,5 45 72,6 53 75,7 139 72,8 
4 nigdy 10 16,9 2 3,2 8 11,4 20 10,5 
 Ogółem 59 100,0 62 100,0 70 100,0 191 100,0 

N = liczba ankietowanych uczniów w poszczególnych klasach i ogółem. 
Powyższe wyniki wskazują, że młodzież przyznała się do raczej sporadycz-

nego występowania lęku i strachu. Wyniki badań ukazują, iż znaczna część an-
kietowanych w I klasie gimnazjum, bo aż 69,5% udzieliła odpowiedzi „rzadko”, 
16,9% - „nigdy”, 13,6% - „często”, a 0% - „bardzo często”. Natomiast tylko po-
łowa ankietowanych z II klasy gimnazjum „rzadko” odczuwa lęk/strach przed 
pójściem do szkoły – 72,6% ankietowanych. Pozostała część młodzieży udzieliła 
odpowiedzi „często” – 17,7%, „nigdy” – 3,2% oraz „bardzo często” – 6,5% mło-
dzieży. 

Wyniki badań wykazują, iż zjawisko lęku w III klasie gimnazjalnej nie jest 
również dominujące, gdyż odpowiedź „rzadko” wskazało 75,7% oraz „nigdy” – 
11,4% młodzieży. Nieliczni odpowiadali „często” – 8,6% oraz „bardzo często” – 
4,3% ankietowanych. 

Określenie częstotliwości występowania lęku i strachu, który zdaniem 
młodzieży gimnazjalnej występuje sporadycznie. Jest to wynik uodpornienia na 
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sytuacje wywołujące lęk i strach lub też racjonalnego podejścia do tego 
problemu. 

Na pytanie, czy lęk i strach jest chorobą, ponad połowa ankietowanej 
młodzieży odpowiedziała, że nie ma zdania na ten temat. Wyniki badań 
przedstawia tab. nr 2. Nieliczni uczniowie udzielali odpowiedzi twierdzącej, 
argumentując tym, iż „wytrąca z równowagi, utrudnia życie”; „uniemożliwia 
nam normalne funkcjonowanie”; „zamykamy się przed światem i ludźmi”; 
„każdy człowiek się czegoś boi i ma do tego prawo i tego nie da się wyleczyć”; 
„osoby się ciągle czegoś boją, np. ciemności”; „nie da się go opanować każdy z 
nas będzie miał jakiś lęk/strach w sobie” oraz „spada odporność naszego 
organizmu i w ten sposób możemy nabawić się nerwicy”. 

Jednak były takie osoby, które nie zgadzały się z tym, iż lęk i strach to 
choroba, ponieważ „boimy się tylko paru spraw lub kilku osób, a nie całego 
świata”; „lęk/strach to coś, co można opanować”; „l ęk/strach może być 
chwilowy, rzadko występuje”; „każdy czasem odczuwa lęk/strach”; „nie można 
tym się zarazić”; a także „to jest psychika człowieka i można temu zaradzić w 
różny sposób”.  

 
Tab.2. Lęk i strach jako choroba zdaniem ankietowanej młodzieży gimna-

zjalnej. 
Liczba uczniów gimnazjum 

Kl. I Kl. II Kl. III Ogółem 
Lp. 
 

Czy lęk i 
strach 
jest cho-
robą? 

Licz-
ba 

% 
N=59 

Licz-
ba 

% 
N=62 

Licz-
ba 

% 
N=70 

Licz-
ba 

% 
N=19

1 
1 tak 5 8,5 8 13,0 9 12,9 22 11,5 
2 nie 9 15,2 3 4,8 4 5,7 16 8,4 
3 nie mam 

zdania 
na ten 
temat 

45 76,3 51 82,2 57 81,4 153 80,1 

 Ogółem 59 100,0 62 100,0 70 100,0 191 100,0 

N = liczba ankietowanych uczniów w poszczególnych klasach i ogółem. 
 
Niestety ponad połowa ankietowanej młodzieży nie wybrała jednoznacznej 

odpowiedzi na temat lęku jako choroby. Może być to spowodowane obojętnością 
uczniów w stosunku do tego problemu lub też brakiem wiedzy na ten temat. 

Wyniki badań w klasach I, II, III zawarte w tab. nr 3 ukazują, iż u podobnej 
liczby chłopców (33,0%), jak i dziewczynek (29,3%) przyznanie się do lęku nie 
wywołuje poczucia wstydu. Następne odpowiedzi klasyfikują się podobnie, bez 
większej różnicy między płcią – 7,3% dziewczynek i 6,8% chłopców wstydzi się 
swoich problemów z lękiem. Natomiast odpowiedzi „nie wiem” udzieliło 12,6% 
dziewczynek i 11,0% chłopców. 



414 
 

 
Tab.3. Wstydliwość przed lękiem i strachem wśród ankietowanej młodzieży 

gimnazjalnej. 
Liczba uczniów gimnazjum 

Kl. I 
N=59 

Kl. II 
N=62 

Kl. III 
N=70 

Liczba % N=191 p. 
Wstydli-
wość przed 
lę-
kiem/strache
m M

tak 5 4 4 3 5 6 14 13 7,3 6,8 
nie 13 21 19 22 24 20 56 63 29,3 33,0 
nie wiem 9 7 6 8 9 6 24 21 12,6 11,0 
Ogółem 27 32 29 33 38 32 94 97 49,2 50,8 

N = liczba ankietowanych uczniów w poszczególnych klasach i ogółem. K – 
dziewczęta, M - chłopcy 

Jak wskazują wyniki badań uczniowie klas gimnazjalnych zasadniczo nie 
odczuwają wstydliwości przed lękiem i strachem i dotyczy to w równym stopniu 
dziewcząt oraz chłopców. W kl. I gimnazjum chłopcy (65,6%), a także dziew-
czynki (48,1%) nie wstydzą się swoich lęków/strachów. Wariant „tak” uzyskał 
18,5% dziewczynek i 12,5% chłopców, natomiast 33,3% dziewczynek i 21,9% 
chłopców nie wiedzą, jak odpowiedzieć na to pytanie. 

Wyniki badań dotyczące II klasy gimnazjum są podobne do analogicznych w 
klasie I gimnazjum. Nie ma problemu ze swoją wstydliwością wobec lę-
ku/strachu 66,6% chłopców i 66,0% dziewczynek. Natomiast problem ze wsty-
dliwością lęku/strachu ma 13,8% dziewczynek i 9,1% chłopców. Odpowiedzi 
„nie wiem” udzieliło 20,7% dziewczynek i 24,2% chłopców. 

W kl. III gimnazjum wyniki nie co się różnią od uzyskanych w klasie I i kla-
sie II, ponieważ aż 62,5% chłopców i 63,2% dziewczynek nie wstydzi się swoich 
lęków/strachów. Do wstydu przed przyznaniem się do lęku/strachu przyznało się 
13,2% dziewczynek i 18,8% chłopiec. Natomiast 23,7% dziewczynek i 28,1% 
chłopców nie udzieliło odpowiedzi. 

Wstydliwość przed lękiem i strachem, to kształtuje się ona na poziomie po-
łowy ankietowanych, zarówno chłopców jak i dziewcząt. Może jest to spowodo-
wane, wpływem współczesnej cywilizacji, która sprzyja wyzwalaniu emocji bez 
zażenowania i ograniczeń. Nie bez znaczenia jest także sposób wychowania, 
który niejednokrotnie pozwala młodzieży na otwartość i spontaniczność. 

Na pytanie dotyczące zagrożeń w jakich te stany najczęściej się przejawiają 
młodzież gimnazjalna w zdecydowanej większości odpowiedziała, iż jest to lęk i 
strach „przed klasówką, odpowiedzią ustną” – 50,0%. Z niewielkimi różnicami 
procentowymi klasyfikują się takie wskazania, jak „przed śmiercią” – 27,0% 
wskazań. Pojawiały się również takie wskazania, jak „przed rodzicami” – 16,2%, 
„przed rówieśnikami” – 14,1% oraz „przed szkołą” i „przed karą” uzyskały po 
tyle samo – 13,1% odpowiedzi. Natomiast wskazania „inne” – 5,2% i „przed 
ciemnością” – 4,7% ankietowanych. Wyniki badań przedstawia tab. nr 4. 
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Tab.4. Zagrożenia w jakich lęk i strach przejawiają się u młodzieży gimnazjalnej. 

Liczba uczniów gimnazjum 
Kl. I Kl. II Kl. III Ogółem 

Lp. 
 

Zagrożenia w 
jakich 
lęk/strach się 
przejawiają u 
młodzieży 
gimnazjalnej 

Liczba % 
N=59 

Licz-
ba 

% 
N=62 

Licz-
ba 

% 
N=70 Liczba 

% 
N=191 

1 przed szkołą 11 18,6 5 8,1 9 12,9 25 13,1 
2 przed karą 6 10,2 8 13,0 11 15,7 25 13,1 
3 przed ciemno-

ścią 
3 5,1 1 1,6 5 7,1 9 4,7 

4 przed śmier-
cią 

14 23,7 22 35,5 17 24,3 53 27,7 

5 przed rodzi-
cami 

9 15,3 18 29,0 4 5,7 31 16,2 

6 przed rówie-
śnikami 

7 11,9 12 19,4 8 11,4 27 14,1 

7 przed 
klasówką, 
odpowiedzią 
ustną 

24 40,7 38 61,3 33 47,1 95 50,0 

8 inne 0 0 3 4,8 7 10,0 10 5,2 

N = liczba ankietowanych uczniów w poszczególnych klasach i ogółem. 
Uwaga. Ankietowani uczniowie mogli wskazać 2 odpowiedzi. Ilość wskazań jed-

nego zagrożenia odnosi się w procentach do liczby wszystkich uczniów w klasie. Za-
grożenia w jakich się przejawiają te dwa stany zależą przede wszystkim od indywidu-
um jednostki. Uczniowie I klasy gimnazjum wskazują, iż najczęściej czują strach i lęk 
„przed klasówką, odpowiedzią ustną” – 40,7% odpowiedzi. Uczniowie wskazywali 
również, że lękają się „przed śmiercią” – 23,7%, „przed szkołą” – 18,6%, „przed ro-
dzicami” – 15,3%, „przed rówieśnikami” – 11,9%, „przed karą” – 10,2% i „przed 
ciemnością” – 5,1% ankietowanych. Nikt z ankietowanych nie wskazał na „inne”. 

W posobny sposób przedstawiają się wyniki w klasie II gimnazjum, w które 
wskazują, iż większość uczniów jako główne zagrożenie przed którym czuje stan lęki i 
strachu jest „przed klasówką, odpowiedzią ustną” – 61,3% odpowiedzi. Wśród kolej-
nych zagrożeń znalazły się: „przed śmiercią” – 35,5%, „przed rodzicami” – 29,0%, 
„przed rówieśnikami” – 19,4%, „przed karą” – 8,1%, „przed szkołą” – 13,0% wska-
zań. Nieliczni uczniowie także wskazali „inne” („nie ma takiej rzeczy”, „nie czuję lęku 
i strachu przed niczym”, „pająki”) – 4,8% i „przed ciemnością” – 1,6% ankietowa-
nych. Wyniki badań uczniów klasy III są nie różnią się od poprzednich klas. Przede 
wszystkim czują zagrożenie „przed klasówką, odpowiedzią ustną” – 47,1% ankietowa-
nych. Natomiast wskazania: „przed śmiercią” – 24,3%, „przed karą” – 15,7%, „przed szko-
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łą” – 12,9%, „przed rówieśnikami” – 11,4%, „przed ciemnością” – 7,1% oraz „przed ro-
dzicami” – 5,7% odpowiedzi. Pojawiły się także odpowiedzi „inne” – 10,0% wskazań 
będących indywidualnym podejściem do tematu („przed bratem”, „nic”, „nie boję się ni-
czego”, „zarazki”). 

Podsumowując można stwierdzić, iż uczniowie przede wszystkim czują te 
dwa stany „przed klasówką, odpowiedzią ustną”, może być to spowodowane 
wieloma czynnikami, np. lenistwem, brakiem odpowiedniego przygotowania, 
nieumiejętnością uczenia się oraz brakiem miejsca do nauki, który jest skutkiem 
złej sytuacji finansowej uniemożliwiającej zakup pomocy dydaktycznych lub 
trudnej sytuacji lokalowej. 

 
Zakończenie 
Pojęcie lęku ściśle związane jest ze strachem, co wydaje mi się uzasadnione, 

ze względu na cienką linię oddzielającą te stany emocjonalne. Ankietowana mło-
dzież poradziła sobie z określeniem tego zjawiska i wykazała jego zrozumienie. 
Zestawiając lęk ze strachem ujęli sentencję definicji jaka została przedstawiona 
w artykule. Może być to spowodowane wiedzą na ten temat i stycznością z tymi 
zjawiskami. Istotne znaczenie w minimalizowaniu występowania tego zjawisko u 
młodzieży powinna mieć szkoła, poprzez tworzenie przyjaznej i miłej atmosfery, 
wprowadzanie metod nauczania indywidualizujących zainteresowania uczniów, a 
także zapewniając stałą opiekę pedagoga szkolnego.  

Stwierdzam, iż problem lęku i strachu wśród młodzieży przez mnie badanej 
występował sporadycznie. Może to być spowodowane małą społecznością lokal-
ną, w której funkcjonują, co zwiększa prawdopodobieństwo utrzymywania się 
dobrych kontaktów personalnych, a tym samym minimalizowania zjawiska lęku i 
strachu. Może jest to wynik uodpornienia na sytuacje wywołujące lęk lub też 
racjonalnego podejścia do tego problemu. Każdy z uczniów jest indywidualną 
jednostką, pokazały to badania nad zagrożeniami lęku i strachu, której funkcjo-
nowanie zależy od osobowości i charakteru. Przedstawione wnioski są przemy-
śleniami i efektami wnikliwej analizy problemu. 

 
Streszczenie 
Przedmiotem pracy jest analiza zjawisk lęku a strachu w obliczu istniejących za-

grożeń u młodzieży gimnazjalnej. W części teoretycznej, na podstawie literatury 
przedmiotu, zostało określone zjawisko lęku jako reakcja na zagrożenie, którego 
źródło nie jest dokładnie znane, bądź rodzaj emocji zbliżonej do strachu. Podjęte 
przez autorkę badania empiryczne nad zjawiskiem poczucia lęku a strachu w obliczu 
istniejących zagrożeń u młodzieży gimnazjalnej zmierzały do określenia jego zasię-
gu, rozumienia tych zjawisk, uczucia wstydu towarzyszące im, zagrożenia w jakich 
się przejawiają oraz rozumienie jako jednostki chorobowej.  

 
Summary 
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Anxiety and fear in the face of the existing threats in the evaluation of junior 
high school students 

The subject of the work is the analysis of the phenomena of anxiety and fear 
in the face of the existing threats among junior high school students. In the theo-
retical part, basing on the reference books, the phenomenon of anxiety was de-
fined as the response to the threat, which source is not exactly known, or the kind 
of emotion close to fear. The author’s empirical researches on the phenomenon 
of the sense of anxiety and fear in the face of the existing threats among junior 
high school students were aimed to determine its scope, understand these phe-
nomena along with the accompanying feelings of shame, the threats that reflect 
them and understand it as the disease entity.  
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Mateusz Mazurek (PB) 

 
Zagrożenia szkolne – okiem praktyka 

 
Wstęp 
Na wybór tematu wpłynęło kilka faktów: przede wszystkim to, że szkoła jest 

instytucją zaufania publicznego, jedną z kluczowych instytucji wychowawczych, 
posiadającą ogromne znaczenie społeczne. Szkolnictwo jest dziedziną, której 
funkcjonowanie w istotny sposób wpływa na kształt, perspektywy rozwoju i 
przyszłość społeczeństwa. Dodatkowo szkoła jest instytucją, której obywatele 
powierzają swój największy skarb – dzieci. Biorąc dodatkowo pod uwagę, że dzieci 
spędzają w szkole wiele godzin dziennie i fakt, że (w związku z obowiązkiem 
szkolnym) owo powierzenie nie jest dobrowolne kwestia społecznego zaufania do 
szkoły nabiera szczególnego znaczenia. W związku z tym zagrożenia czekające na 
młodego człowieka w szkole mają więc szczególny ciężar gatunkowy. Wyjątkowo 
niebezpieczne zaś są negatywne oddziaływania wychowawcze na młodego człowieka 
ze strony szkoły. Dlatego właśnie one tzn. demoralizacja niezamierzona i zamierzona 
będą głównym tematem referatu. Pominięte zostaną zagrożenia czekające na młodego 
człowieka w szkole, ale przez instytucję zwalczane - np. narkotyki itp. Jednym 
wyjątkiem będzie przemoc rówieśnicza, która zostanie potraktowana osobno jako 
szczególna sytuacja, gdyż jest to zjawisko deklaratywnie zwalczane, jednak często 
zachodzące przy bezsilnym przyzwoleniu szkoły. 

 
1.  Demoralizacja niezamierzona 
Niektóre formy organizacji i metody pracy, błędy pedagogiczne mogą pro-

wadzić do powstawania i utrwalania u wychowanków niepożądanych cech cha-
rakteru. W niektórych szkołach istnieje swoisty „ukryty program” oznaczający 
treści i postawy, które szkoła wpaja uczniom pomimo, że nie są zaplanowane.1 
Dla przykładu można wymienić kilka dość rozpowszechnionych jak: nauka nie-
systematyczności, umacnianie roszczeniowej postawy, nauka kłamstwa, czy nie-
uczciwości. 

Utrwalony w wielu szkołach zwyczaj „sesji poprawkowej” polegający na 
tym, że w ostatnich tygodniach nauki poprawia się oceny, często zaliczając 
materiał z zaledwie kilku lekcji, uczy młodzież niesystematyczności. Taki 
zwyczaj (czy raczej sposób organizacji pracy) jest dla młodych ludzi bardzo 
czytelną (choć niezamierzoną) lekcją. Przesłanie jest proste – systematyczna 
praca przez cały rok jest zachowaniem nieracjonalnym. Osiągnięcie takich 
samych wyników (ocen) w ciągu ostatnich tygodni roku wymaga 

                                                 
1 Por. J. Mastalski, Szkolne interakcje zaburzające skuteczne wychowanie, Wydaw-

nictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków, 2005, str. 293. 
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nieporównywalnie mniej pracy. Podobne skutki wychowawcze przynosi 
pobłażliwość dla różnych form nieuczciwości (np. ściągania). W ten sposób 
szkoła może być szkołą nieuczciwości właśnie. Błędy w pracy szkoły w tym 
względzie mogą być dla młodzieży lekcja, że uczciwość i rzetelna praca nie 
popłaca – skoro taki sam efekt można osiągnąć znacznie mniejszym wysiłkiem. 
Z nieco innym niezamieszonym szkodliwym wpływem szkoły mamy do 
czynienia kiedy staje się ona szkołą kłamstwa. Jak zauważa prof. Marian 
Śnieżyński szkoła niekiedy uczy kłamstwa – tworząc warunki, w których jest ono 
dla młodego człowieka najlepszym wyjściem z sytuacji wywołującej lęk2. 

Wieloletnia tendencja w edukacji owocująca przeakcentowaniem praw 
kosztem obowiązków może przyczyniać się do wyrabiania u uczniów 
roszczeniowej postawy. Podkreślanie (prawnie zadekretowane) przede 
wszystkim tego co uczniowi wolno, do czego ma prawo i co mu się należy może 
owocować powstawaniem i umacnianiem postawy „mi się należy” – niezależnie 
od jakichkolwiek zasług, własnego wkładu pracy czy wysiłku. Podobny skutek 
może mieć również funkcjonujący w szkolnictwie (nie zawsze prawidłowo) 
„system zniżek wymagań na zasadzie orzeczeń psychologa”3. Idea działania 
poradni Psychologiczno – Pedagogicznych jest ze wszech miar słuszna – mają 
one pomagać szkole pracować z uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, diagnozować dysfunkcje i przekazywać szkole zalecenia 
dotyczące specjalnych metod pracy i specjalnych wymagań wobec uczniów, 
którzy z niezawinionych przyczyn nie są w stanie sprostać typowym szkolnym 
wymogom. Przy tej okazji pojawiają się jednak nadużycia – traktowanie opinii 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jako swoistego glejtu zapewniającego 
bezkarność i zwalniającego z jakiejkolwiek pracy. Tak to opinie, które miały 
wskazywać odpowiednie metody pracy stają się dla niektórych sposobem na 
zwolnienie się z obowiązku jakiejkolwiek pracy4. 

Wszystkie wymienione zjawiska są niezamierzone i w gruncie rzeczy niezbyt 
istotne. O wiele poważniejszym zagrożeniem jest szkolna demoralizacja 
zamierzona.  

 

                                                 
2 Por. M. Śnieżyński, Sztuka dialogu. Teoretyczne założenia a szkolna rzeczywistość. 

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2005, s. 44 – 45, Tenże, 
Nauczanie wychowujące, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 
Kraków, 1995, s. 15. 

3 Cz. Kupisiewicz, Niepowodzenia dydaktyczne. Przyczyny oraz niektóre środki za-
radcze, wyd. piąte, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1972, s. 322. 

4 Por. M. Mazurek, Pedagogiczne drogi na skróty, [w:] Wychowawca. Miesięcznik 
Nauczycieli i Wychowawców Katolickich, nr 12 (251) Grudzień 2013, s. 20. Na temat 
nadużywania opinii Poradni Psychologiczno –Pedagogicznych zob. też np. Por. M. Kali-
szewska, Zaniedbane kompetencje czytelnicze studentów pedagogiki. Zarys problemu, 
[w:] I. Nowakowska-Kempna (red.) Uniwersalne wartości kultury w edukacji i terapii, 
wyd. WAM Kraków 2012, s. 336. 
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2.  Demoralizacja zamierzona 
Mówiąc o demoralizacji zamierzonej mam na myśli planowe działania, uwa-

runkowane systemowo, zaplanowane odgórnie, mające demoralizujący wpływ. 
W naszym kraju w obecnych uwarunkowaniach kulturowych takie działania do-
tyczą przede wszystkim sfery seksualnej. Najgroźniejszym chyba zjawiskiem jest 
seksualizacja dzieci i młodzieży5. Dzisiaj podstawowym nośnikiem tego zagro-
żenia jest kultura masowa, ale pojawiają się głosy, że szkoła także powinna sek-
sualizować wychowanków. Polsce udało się wypracować system Wychowania 
do życia w rodzinie przynoszący pozytywne rezultaty w postaci choćby obniże-
nia wskaźników epidemiologicznych, odsetka ciąż u nastolatek czy wczesnych 
inicjacji seksualnych6. Model Wychowania do życia w rodzinie zakłada wpisy-
wanie treści dotyczących seksualności w szerszy kontekst wychowawczy, rozwo-
jowy i aksjologiczny. Największą chyba zaletą tego modelu jest traktowanie i 
przedstawianie kwestii dotyczących seksualności w całościowym kontekście – 
jako powiązanych z miłością i odpowiedzialnością. Takie ujęcie jest wynikiem 
traktowania sfery seksualnej jako integralnie powiązanej z innymi składowymi 
człowieczeństwa, z innymi dziedzinami życia oraz mającej bezpośrednie odnie-
sienie do świata wartości i moralności7. Jest to przeciwieństwo „edukacji seksu-
alnej typu B”8 traktującej i prezentującej sferę seksualną jako wypreparowaną, 
niemającą związku z innymi dziedzinami życia, a współżycie seksualne traktują-
cej jako kwestię czysto biologiczną, a ciało jako „maszynę do wywoływania 
przyjemności”9. Niestety w ostatnim czasie władze państwowe rekomendują 
skandaliczne „ Standardy edukacji seksualnej Światowej Organizacji Zdrowia”, 
zalecające szeroko zakrojoną seksualizację już najmłodszych dzieci. Najgłośniej-

                                                 
5 Na temat skutków seksualizacji dzieci i młodzieży zob. np. Ewa Rżysko, Odebrana niewin-

ność. Raporty o Seksualizacji kobiet i dziewcząt we współczesnej kulturze, Stowarzyszenie Twoja 
Sprawa, Warszawa, 2013, [online:] http://www.twojasprawa.org.pl/dokumenty/Raport-
konferencja.pdf dostęp 2013-08-14., zob. także http://www.twojasprawa.org.pl/konferencja-
odebrana-niewinnosc dostęp 2013-08-14. na temat seksualizacji (zwłaszcza dzieci) zob. też G. Kuby, 
Edukacja seksualna typu B drogą do zniszczenia rodziny i chrześcijaństwa. Wykład wygłoszony 
podczas konferencji „Edukacja seksualna, ale jaka?”, Kraków 12 maja 2012, , [w:] Wychowawca. 
Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich, nr 9 (236) wrzesień 2012, s. 10 – 18. 

6 Por. np. K. Kluz, Polska edukacja seksualna typu A na tle europejskim, [w:] Wy-
chowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich, nr 9 (236) wrzesień 
2012, s. 20 – 21, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, O edukacji seksu-
alnej w polskiej szkole http://www.pro-life.pl/?a=pages&id=194 dostęp 3013-08-06, A. 
Zięba, Polski model „wychowania do Życia w rodzinie”przynosi dobre rezultaty, [onli-
ne:] http://www.pro-life.pl/?a=pages&id=194 dostęp 3013-08-06. 

7 Por. np. F. Adamski, Integralna wizja płciowości, [w:] Wychowawca. Miesięcznik 
Nauczycieli i Wychowawców Katolickich, nr 9 (236) wrzesień 2012, s. 5 – 7. 

8 Por. A. Zięba, Polski model „wychowania do Życia w rodzinie”przynosi dobre re-
zultaty, art. cyt.  

9 Por. U. Dudziak, Permisywna edukacja seksualna, [w:] Wychowawca. Miesięcznik 
Nauczycieli i Wychowawców Katolickich, nr 9 (236) wrzesień 2012, s. 8 -9. 
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szym (i najbardziej chyba krytykowanym) zaleceniem jest uczenie dzieci poniżej 
czwartego roku życia o „radości i przyjemności z dotykania własnego ciała, ma-
sturbacji”10. Tekst dokumentu przynosi także mnóstwo innych zaleceń budzących 
poważny sprzeciw jak: uczenie dziewięciolatków „pocałunków, dotykania, 
pieszczot itp.”11, czy rozmawianie z nimi o ”pierwszych doświadczeniach seksu-
alnych”12 co na pierwszy rzut oka sugeruje dzieciom, że powinny je mieć już za 
sobą albo podjąć jak najszybciej. Dla grupy wiekowej 6-9 lat znajdujemy zalece-
nie przekazywania dzieciom „podstawowych wiadomości dotyczących antykon-
cepcji (…) Rożnych metod antykoncepcji”13 przy wzbogaceniu omawianych 
zagadnień w grupie wiekowej 9-12 lat o „uzyskanie i skuteczne stosowanie pre-
zerwatyw i środków antykoncepcyjnych” oraz „antykoncepcję doraźną”14 (czyli 
środki wczesnoporonne).  

Omawiany dokument powstał w oparciu o „Prawa seksualne zdefiniowane 
przez International Planned Parenthood Federation (Międzynarodową Federację 
Planowanego Rodzicielstwa)”15 zajmującą się m.in. dostarczaniem usług abor-
cyjnych16 (i będącą światowym potentatem w tej dziedzinie), trudno się więc 
dziwić, że proponowany model „wychowania” jest skrajnie proaborcyjny. Znaj-
dujemy w nim zalecenie, aby już dzieci w grupie wiekowej 0-4 zacząć wycho-
wywać w duchu postawy „moje ciało należy do mnie”17, w grupie wiekowej 6-9 
l. omawiać takie tematy jak: „wybory dotyczące rodzicielstwa i ciąży”, a w gru-
pie 9-12 lat: „podejmowanie decyzji i opieka w przypadku nieplanowanej cią-
ży” 18 a dla piętnastolatków już zupełnie otwartym tekstem: „Ciąża (także w 
związkach osób tej samej płci), bezpłodność, przerywanie ciąży, antykoncepcja, 
antykoncepcja doraźna (bardziej szczegółowe informacje). Podejmowanie świa-
domych decyzji w oparciu o wiedzę w odniesieniu do antykoncepcji i (nieplano-
wanych) ciąż” 19. W literaturze przedmiotu wśród typów przemocy seksualnej 
znajdujemy też taki: bez kontaktu fizycznego, rozmowy o treści seksualnej kie-
rowane do dziecka20. Nietrudno zauważyć, że zalecenia Światowej Organizacji 

                                                 
10 Por. Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA, Standardy edukacji seksualnej w 

Europie… dz. cyt,, s. 38.  
11 Tamże, s. 44. 
12 Tamże.  
13 Tamże, s. 42. 
14 Tamże s. 44. 
15 Tamże, s. 19, 45. 
16 Por. http://www.ippf.org/ dostęp 2013-08-06. 
17 Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA, Standardy edukacji seksualnej w Eu-

ropie… dz. cyt,, s. 39.  
18 Tamże, s. 46. 
19 Tamże, s. 49. 
20 Por. K. Kmiecik–Baran, Korzenie zła [w:] D. Kubacka – Jasiecka, A. Lipowska-Teutsch, 

Wobec przemocy, AAl, Kraków, 1997, cyt za: R. Woźniak, Przemoc seksualna, [w:] J. Kuźma, Z. 
Szarota (red.), Agresja i przemoc we współczesnym świecie. Tom I, Agresja i przemoc wśród 
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Zdrowia noszą znamiona tak rozumianej przemocy seksualnej. Światopoglądowe 
przekonania leżące u podstaw dokumentu WHO dobrze obrazuje zalecenie ucze-
nia „krytycznego podejścia do norm kulturowych/religijnych w odniesieniu do 
ciąży, rodzicielstwa”21, które wygląda jak przejaw tej samej anty-rodzinnej ide-
ologii, której hołduje Pani Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz tropiąca i 
zalecająca usuwać ślady „rodzinnocentrycznego typu społeczeństwa” w szkol-
nych podręcznikach22, co jest działaniem jawnie sprzecznym z duchem i literą 
polskiej Konstytucji23. 

Inną kwestią w ostatnim czasie budzącą ogromne kontrowersje i wywołującą 
poważne obawy u rodziców są programy wychowania apłciowego24. Wypływa-
jące z ideologii Gender25 programy wychowawcze opierają się na podstawowym 
kłamstwie – że płeć nie jest czymś wrodzonym, zadanym człowiekowi, ale jest wyni-
kiem wpływów kulturowych, stereotypów i po ich odrzuceniu może stać się kwestią 
wolnego wyboru. Zasadniczy błąd antropologiczny owocuje szkodliwymi zaleceniami 
praktycznymi. Chyba najniebezpieczniejszym z nich jest postulat zaburzania kształto-
wania się tożsamości płciowej. Żeby działania takie były skuteczne muszą być prze-
prowadzane w czasie kiedy kształtuje się w człowieku tożsamość płciowa, identyfika-
cja z własną płcią - czyli we wczesnym dzieciństwie. Takie postulaty zawiera najgło-
śniejsze w Polsce opracowanie – program „Równościowe przedszkole”, podkreślający 
wprost, że tzw. „wychowanie równościowe” powinno się odbywać za plecami rodzi-

                                                                                                                         
dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno – opiekuńczych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. 
Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, 1998, s. 67. 

21 Por. Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA, Standardy edukacji seksualnej w 
Europie…, s. 49. 

22 Por. Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Krajowy Program 
Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015, Warszawa, 2013, s. 83. 

23 Art. 18 Ustawy zasadniczej brzmi: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczy-
zny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypo-
spolitej Polskiej.” 

24 Mylenie wychowania równościowego z wychowaniem apłciowym jest jednym z 
zarzutów ekspertów Polskiej Akademii nauk por. Zespół Edukacji Elementarnej pod 
patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Opinia o Programie "Równościowe 
przedszkole. Jak uczynić wychowanie przedszkolne wrażliwym na płeć". [online:] 
http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2014/01/eksperci-komitetu-nauk pedagogicz-
nych.html?showComment=1389948355214 dostęp 2014-01-23 

25 Por. Komisja Episkopatu Polski, List pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny 2013 
roku, [online:] 
http://episkopat.pl/dokumenty/5545.1,List_pasterski_na_Niedziele_Swietej_Rodziny_20
13_roku.html dostęp 2013-12-31. W swoim dokumencie Episkopat zaznacza fundamen-
talną różnicę pomiędzy badaniem wpływu kultury na kształtowanie się i postrzeganie ról 
płciowych a ideologią zbudowaną na fałszywym założeniu że płeć nie jest czymś wro-
dzonym, ale płynną kategorią podlegającą dowolnej zmianie w wyniku decyzji człowie-
ka. W niniejszym opracowaniu określenie Gender używane jest w tym drugim znaczeniu. 
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ców26, co stoi w oczywistej sprzeczności z konstytucyjną zasadą prawa do wychowa-
nia dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Program wywołał silne protesty rodzi-
ców, ale prawdopodobnie nie zmniejszyły one determinacji środowisk dążących do 
jego wprowadzania. Zmiana głośnego i rozpoznawalnego tytułu „Równościowe przed-
szkole” na niewinnie brzmiący „Poradnik dla nauczycieli”, usunięcie z Internetu zdjęć 
dzieci poprzebieranych za przedstawicieli przeciwnej płci, czy kłamstwa orędowniczki 
ideologii Gender - Minister Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, że „nigdzie w Polsce nie 
przebiera się chłopców za dziewczynki” skłaniają do obaw, że będziemy mieli do czy-
nienia z wprowadzaniem szkodliwego programu po cichu, „tylnymi drzwiami”. 

 
3. Agresja i przemoc27 
Jak już wspomniano problem ten zostanie omówiony osobno, ze względu na jego 

specyfikę i znaczącą rolę jaką odgrywa w szkolnictwie, gdzie odbijają się zjawiska 
ogólnospołeczne – jednym z nich jest systematyczny i znaczący wzrost rozmiarów 
przestępczości, drugim natomiast obniżenie wieku sprawców28. W tym kontekście nie 
jest czymś bardzo zaskakującym, że aż 70% młodzieży przebadanej przez E. Zamojską 
stwierdziło, że cecha wyróżniającą dzisiejszą młodzież jest agresja29. Potwierdzają to 
badania Krakowskiej młodzieży szkół średnich przeprowadzone przez Zdzisława 
Wyżkowskiego – przynoszące obraz powszechnie występujących w szkołach, 
różnorodnych form agresji (z przewagą agresji werbalnej)30. 

Przemoc rówieśnicza jest zjawiskiem bardzo starym, ale obecnie mamy do 
czynienia ze specyficzną sytuacją wynikającą z ubezwłasnowolnienia nauczycieli w 
polskiej szkole. Kadra nie ma narzędzi skutecznego reagowania na przemoc 
wychowanków (karania sprawców)31 w wyniku czego w szkołach panuje 
„wymuszone przyzwolenie” powodujące narastanie fali przemocy. Dawno już 
zauważono fakt, że w szkołach poziom przestępczości, agresji i przemocy wśród 

                                                 
26 Por. Dzierzgowska A., Piotrowska J., Rutkowska E., Równościowe przedszkole…, 

dz. cyt., s. 23. 
27 W literaturze psychologicznej można znaleźć postulat odróżniania tych dwóch 

zjawisk por. M. Bińczyca-Anholcer, Społeczne i lekarskie aspekty przemocy w instytu-
cjach o charakterze zamkniętym, [w:] Kuźma J., Szarota Z., (red), Agresja i przemoc we 
współczesnym świecie…, s. 293. Tutaj jednak szczegółowe rozróżnienia wydają się nie-
konieczne i zjawiska agresji i przemocy (jako bardzo blisko powiązane ze sobą) zostaną 
omówione łącznie. 

28 Por. np. B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Wydanie 
I, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2000, str. 181. 

29 E. Zamojska, Kulturowe uwarunkowania w stosunku do agresji (na podstawie ba-
dań nad tożsamością kulturową młodzieży ze szkół średnich, [w:] Kuźma J., Szarota Z., 
(red), Agresja i przemoc we współczesnym świecie…, s. 214. 

30 Por. B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży…, dz. cyt. s. 182–190. 
31 T. Szczepański, Moje przygody z oświatą. Wspomnienia niepokornego nauczyciela z pracy 

w szkołach pomagdalenkowej III RP [online:] http://www.aferyprawa.eu/Urzednicy/Moje-
przygody-z-oswiata-Wspomnienia-niepokornego-nauczyciela-z-pracy-w-szkolach-
pomagdalenkowej-III-RP-2612 dostęp 2014-03-25. 
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uczniów jest odwrotnie proporcjonalny do poziomu dyscypliny32 Praktyczna 
bezkarność sprawców nie tylko ich rozzuchwala, ale także ułatwia zastraszanie ofiar. 
Najcięższą sankcją jaką może zastosować szkoła (podlegająca rejonizacji – czyli 
podstawowa i gimnazjum) jest przeniesienie do innej klasy. W przypadku 
zdemoralizowanych sprawców przemocy jest to kara raczej groteskowa. Niestety w 
praktyce szkoła często nie może liczyć na pomoc instytucji zewnętrznych (Kuratorium, 
policyjny wydział ds. nieletnich), dotkniętych często tendencją przesadniej liberalizacji 
owocującej wyrozumiałością, pobłażliwością wobec sprawców, która niestety jest 
często równoznaczna z okrucieństwem wobec ofiar, którym nie zapewniamy ochrony. 
Szkoła posiada pewien system kar „można dostać minusa, jedynkę, uwagę do 
dzienniczka albo do dziennika, pójść na dywanik do wychowawcy, pedagoga, 
dyrektora, mieć obniżoną ocenę z zachowania”33. Niestety system ten jest 
nieskuteczny. „Problem kar polega na tym, że przestały cokolwiek znaczyć, zarówno 
dla jednej, jak i dla drugiej strony.”34  

Współczesna psychologia odkryła wiele mechanizmów wywołujących zaburzenia 
emocjonalne, zaburzenia w zachowaniu, agresywne zachowania, a w efekcie różne 
dewiacyjne zachowania w tym agresję i przemoc. Spośród wielu innych35 należy tu 
wymienić: poczucie nieszczęśliwości36, wewnętrzne napięcia (będących wynikiem 
niepowodzeń w osiąganiu pozytywnych celów, rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami 
a osiągnięciami, poczucia niesprawiedliwości – rozbieżności pomiędzy zasadą 
sprawiedliwości a aktualnymi osiągnięciami, pozbawienia pozytywnej stymulacji, 
prezentacji negatywnych bodźców)37 deprecjacja potrzeb38 czy głęboki brak poczucia 
własnej wartości i skrajnie niską samoocenę (którą dana osoba próbuje podwyższyć 

                                                 
32 H. i M. Eysenck, Podpatrywanie umysłu, Gdańsk, 1996, s. 257 cyt. za: H. Machel, 

Kara śmierci jako kontragresja, [w:] J. Kuźma, Z. Szarota (red.), Agresja i przemoc we 
współczesnym świecie…, dz. cyt., s. 325. Problem z utrzymaniem szkolnej dyscypliny nie 
jest niczym nowym - Już badani początkiem lat 70-tych uczniowie wykazywali „brak 
karności na lekcjach” wśród przyczyn niechęci do nauki. Por. Cz. Kupisiewicz, Niepo-
wodzenie dydaktyczne… dz. cyt., s. 129. Niestety można z dużą dozą pewności przyjmo-
wać, że od tamtego czasu w kwestii dyscypliny, „karności na lekcjach” wiele się zmieni-
ło na gorsze. 

33 Por. K. Kapiszewski, Szkoła ma narzędzia do walki z przemocą, ale z nich nie ko-
rzysta. [online:] 

http://media.wp.pl/kat,1022945,wid,14335032,wiadomosc.html dostęp 2014-03-25.  
34 Tamże 
35 Jako, że przyczyny dewiacyjnych zachowań nie są głównym tematem tych rozwa-

żań nie przedstawiam tutaj żadnej kompletnej listy psychologicznych przyczyn agresji. 
Wymieniam tylko te, które maja istotne znaczenie dla dalszych rozważań. 

36 Por. np. B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży…, dz. cyt. s. 18. 
37 Por. Tamże,. 208 - 212. 
38 Por. J. Kuźma, Agresja i przemoc wśród młodzieży. Hipotetyczne przyczyny –skala 

zagrożenia, możliwości przeciwdziałania, [w:] J. Kuźma, Z. Szarota (red.), Agresja i 
przemoc we współczesnym świecie…, dz. cyt., s. 104. 
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dążeniem do kontrolowania otoczenia)39 . Wszystkie te mechanizmy są faktem, 
podobnie jak faktem jest potrzeba „leczenia przyczynowego” - głębokiej i 
długofalowej pracy ze sprawcami przemocy mającej na celu wyeliminowanie źródła 
dewiacyjnych zachowań. Problem leży w tym, że w imię słusznego postulatu „leczenia 
przyczynowego” całkowicie zaniedbujemy „leczenie objawowe” – karanie sprawców i 
ochronę ofiar. O ile jest faktem związek stresu i agresji, która jest często sposobem 
ucieczki od lub próbą złagodzenia szkodliwych bodźców, albo próbą odwetu na źródle 
niepożądanych doznań czy sytuacji40, to traktowanie zmniejszania (za wszelką cenę) 
poziomu stresu i napięcia u sprawcy wydaje się poważnym błędem. Obserwując 
polską rzeczywistość można dojść do wniosku, że wielu urzędników zajmujących się 
przestępczością nieletnich (zarówno ze strony szkolnictwa jak i wymiaru 
sprawiedliwości) za swoje pierwszorzędne zadanie uważa troskę o to by nie zwiększać 
„poczucia nieszczęśliwości” i napięć psychicznych sprawców. Skutkiem tego jest ich 
bezkarność i coraz większa bezbronność ofiar. Rozumujemy często w taki sposób: 
skoro wychowanek jest agresywny to znaczy, że jest nieszczęśliwy, przeżywa 
wewnętrzne napięcia, z którymi nie potrafi sobie poradzić. Wymaga naszej pomocy. 
Wszystkie powyższe stwierdzenia najczęściej są prawdziwe. Błędnym jednak wydaje 
się praktyczny wniosek, że powinniśmy koniecznie obchodzić się z nim bardzo 
delikatnie, żeby (za wszelką cenę) nie przysparzać mu dodatkowych stresów. Takie 
absolutyzowanie wyrozumiałości wobec sprawców powoduje, że tracimy z pola 
widzenia ofiary. Rozumienie mechanizmów przemocy nie powinno automatycznie 
generować pobłażliwości wobec tego typu zachowań41 Drugim błędem pobłażliwego 
podejścia wydaje się być ignorowanie tego, że agresywne zachowania mogą mieć 
różne przyczyny. Istnieje także agresja instrumentalna – niekiedy przemocowe 
zachowania mają zapewnić sprawcy osiągnięcie określonych celów42 (na gruncie 
rzeczywistości szkolnej wyrazistym przykładem są wymuszenia). Tego typu przemoc 
jest skuteczna gdy brak reakcji. Doświadczenia Nowego Yorku (i programu „Zero 
tolerancji”) pokazują, że skutecznym środkiem zapobiegania przestępczości jest 
uczynienie jej „nieopłacalną” właśnie poprzez nieuniknione sankcje43. 

Należy się zgodzić z wnioskiem z badań nad agresja w szkole Zdzisława 
Wyżkowskiego – że zjawisko to, zwłaszcza występujące w masowej skali ma poważne 
skutki wychowawcze i moralne44. Oprócz bezbronności ofiar bezkarność sprawców 
rodzi także poważne skutki antywychowawcze. Taka sytuacja jest wyraźnym 

                                                 
39 D. Kubacka-Jasiecka, Poszukiwanie własnego Ja przez przemoc i agresję, [w:] J. Kuźma, 

Z. Szarota (red.), Agresja i przemoc we współczesnym świecie…, dz. cyt., s. 49 – 54. 
40 Por. B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży…, dz. cyt. s. 211. 
41 D. Kubacka-Jasiecka, Poszukiwanie własnego Ja przez przemoc i agresję, art. cyt., s. 54. 
42 Por. E. Dymek, Sytuacja w rodzinie a przejawy agresji i przemocy wśród dzieci i 

młodzieży w świetle praktyki sądowniczej, [ w:] J. Kuźma, Z. Szarota (red.), Agresja i 
przemoc we współczesnym świecie…, dz. cyt., s. 256. 

43 Por. J. Majcherek, Źródła przemocy i agresji na tle sporu o naturę ludzką, [w:] J. 
Kuźma, Z. Szarota (red.), Agresja i przemoc we współczesnym świecie.., dz. cyt. s. 46.. 

44 Por. B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży…, dz. cyt. s. 190. 
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sygnałem dla młodzieży (i to dla obu stron: sprawców i ofiar), że w życiu wygrywają 
silni, brutalni i bardziej bezwzględni. To właśnie oni skuteczniej realizują swoje cele.  

 
4. Profilaktyczna rola rodziny 
Najlepszą ochroną przed wszystkimi wymienionymi zagrożeniami są właściwe 

więzi rodzinne. To w rodzinie kształtuje się większość cech charakteru, a także 
tożsamość i sposób przeżywania własnej osoby – będący kluczowym czynnikiem 
warunkującym zachowania danej osoby45. Zdrowe relacje rodzinne są więc 
najlepszym czynnikiem profilaktycznym agresji. Dodatkowo dla ofiar szkolnej 
przemocy bliskie więzi, atmosfera zaufania panująca w rodzinie jest najlepszym 
oparciem. Podobnie w dziedzinie seksualności to rodzina jest pierwszym i 
najważniejszym środowiskiem wychowawczym. To w niej kształtuje się tożsamość 
płciowa i zdrowa akceptacja własnej seksualności. Stwierdzenie kluczowej roli 
wychowawczej rodziny nie jest absolutnie równoznaczne ze stwierdzeniem że szkoła 
może zrezygnować ze wspierania rodziców w tej misji, albo tym bardziej że może 
swoimi działaniami torpedować ich wysiłki.  

 
Streszczenie 
Artykuł opisuje współczesne zagrożenia czekające na młodego człowieka w szko-

le. Zalicza do nich sytuacje kiedy źle zorganizowana edukacja przyczynia się do utrwa-
lania negatywnych cech charakteru i postaw, demoralizację seksualną i przemoc ze 
strony rówieśników. Pierwsze zjawisko jest niezamierzone, wynika najczęściej z nie-
świadomości, błędów nauczycieli, drugie jest wynikiem programów opartych na błęd-
nej wizji człowieka i seksualności, natomiast trzecie jest efektem bezsilności kadry 
szkolnej, która nie ma narzędzi do reagowania na przemoc rówieśniczą. Efektem tego 
jest bezkarność sprawców i narastanie zjawiska przemocy. 

 
Summary 
The article describes the contemporary threats waiting for a young man in school. 

This includes situations when them badly organized education contribute to 
consolidating the negative traits of character, attitudes, sexual depravity and violence of 
his peers. The first phenomenon is unintentional, is often due to ignorance, error, 
teachers, the second is the result of programs based on erroneous vision of man and of 
sexuality, and the third is the result of powerlessness school staff who do not have the 
tools to respond to peer violence. The first phenomenon is unintentional, result from 
ignorance and teacher’s error. The second is the result of programs based on erroneous 
vision of man and of sexuality. Third and the third is the result of powerlessness school 
staff who do not have the tools to respond to peer violence. The result is offenders 
impunity and violence increase. 

 

                                                 
45 Por. D. Kubacka-Jasiecka, Poszukiwanie własnego Ja przez przemoc i agresję, art. 

cyt., s. 49. 
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Wioletta Szarecka (UWM) 

 
Dziecięce kanały telewizyjne: fakty i mity 

 
Wprowadzenie 
Współczesne życie rodzinne naznaczone jest niepewnością przyszłości, kon-

sumpcyjnym stylem życia oraz rozluźnieniem relacji rodzinnych. Coraz częściej 
mówi się o rozpadzie rodziny jako wspólnoty celów i dążeń, na rzecz luźno po-
wiązanych ze sobą jednostek dążących do realizacji własnych celów, skoncen-
trowanych na sobie i żyjących raczej obok siebie niż razem. Nietrudno zatem 
orzec, że wzrastające pokolenia znajdują się w trudnym położeniu: od urodzenia 
są bombardowani masowymi środkami przekazu, lansującymi najmodniejsze 
style życia, ich światopogląd przesiąknięty jest popkulturą jeszcze zanim zaczną 
świadomie poszukiwać wiedzy o otaczającym świecie. Coraz większe składanie 
przez rodziców odpowiedzialności za wychowanie potomstwa szkole i innym 
instytucjom powoduje tylko nasilenie zjawiska1.  

Jolanta Zwiernik posługuje się pojęciem „globalny dzieciak”, analogicznie 
do znanego już pojęcia globalnego nastolatka. Jest to zatem dziecko ukształto-
wane przez kulturę masową, a wychowane przed ekranem telewizora i monito-
rem komputera. To te przekazy są silniejsze niż wzorce rodzinne, troskę o rozwój 
młodego człowieka zastępuje zapewnienie bytu materialnego, a co za tym idzie, 
dostępu do najnowszych technologii. Niestabilność społeczna i ekonomiczna 
naznaczają losy globalnego dzieciaka niepewnością o przyszłość, stąd młodzi 
ludzie koncentrują się na życiu „dniem dzisiejszym”. Z drugiej strony cele ży-
ciowe, na skutek wszechobecnego konsumpcjonizmu i globalizacji, koncentrują 
się przede wszystkim na gromadzeniu dóbr. Przedstawiciel młodego pokolenia 
ma zatem zamiar zostać w przyszłości człowiekiem sukcesu. Stąd też rosnąca 
popularność posyłania nawet najmłodszych dzieci na liczne kursy, zwłaszcza 
językowe oraz inne poszerzające wiedzę, dzięki którym potomek ma wyprzedzić 
rówieśników w nieustającym wyścigu, po bliżej nieokreślone, ale niezwykle 
ważne dobra2.  

Dziecko, którego najczęstszym towarzyszem pozostał współcześnie telewi-
zor i komputer, nazywa Jadwiga Izdebska „dzieckiem osamotnionym”. Idzie 
tutaj o sytuację, w jakiej rodzice stawiają swoje potomstwo, koncentrując się na 
własnych planach i dążeniach, ale również o działania, jakie podejmują dzieci, 
aby sobie z tym poradzić. Dziecko, którego rodzice całymi dniami pracują, złak-

                                                 
1 Por. R. Borowicz, Z. Kwieciński (red.), Wychowanie w społeczeństwie permanent-

nego kryzysu, Wyd. Adam Marszałek Toruń 2009. 
2 J. Zwiernik, Globalny dzieciak, [w:] J. Bińczycka, B. Smolińska- Theiss (red.), Problemy 

dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie, Impuls, Kraków 2005, s. 192-193, 190. 
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nione kontaktu z nimi, a z braku czasu nie nauczone organizować sobie czasu w 
sposób kreatywny, będzie chętnie wybierało telewizję i komputer jako źródło 
zaspokojenia potrzeb społecznych. W drugim wymiarze samotności, będzie ono 
musiało poradzić sobie samodzielnie z treściami, które w owych mediach przy-
swoi, ponieważ nie będzie przy nim nikogo, kto pomoże zrozumieć trudne zjawi-
ska i oswoić rodzące się lęki. Niesie to ze sobą wiele problemów emocjonalnych, 
zwłaszcza, gdy dziecko w bardzo młodym wieku pochłania programy dla doro-
słych, a więc staje się świadkiem przemocy, wulgarności, scen pornograficznych. 
Młodzi ludzie w konsekwencji nie potrafią nawiązywać poprawnych relacji spo-
łecznych, w związku z czym powiększającą się pustkę usiłują ponownie zastąpić 
przekazem medialnym, a spirala ponownie się nakręca3.  

 
1. Telewizja a życie rodzinne  
Szybki rozwój Nowych Mediów ma wpływ nie tylko na rozwój społeczeństw 

w perspektywie makro, ale również na funkcjonowanie najmniejszej ich komór-
ki, a więc rodziny. Współczesny styl życia ludzi, zawładnięty przez środki ma-
sowego przekazu, doczekał się określenia „społeczeństwa medialnego”. W owym 
społeczeństwie komunikacja została zapośredniczona: nie odbywa się już „Face-
to-Face”, ale „Interface-to-Interface”4. Charakterystycznym dla członka tej zbio-
rowości zjawiskiem, jest zadaniem Tomasza Goban-Klasa, brak dostrzegania, w 
jakim stopniu media pochłonęły sposób porozumiewania się ludzi: jest to dla nas 
obecnie tak oczywiste, że nie do zauważenia5.  

Media tradycyjne i nowe towarzyszą nam w każdej dziedzinie życia, co po-
tęguje proces ich konwergencji, co Edward Chudziński wyjaśnia jako „postępu-
jące wzajemne powiązanie i przenikanie się sieci telekomunikacyjnych, audiowi-
zualnych i informatycznych. Podstawą, punktem wyjścia dla tych procesów jest 
technologia cyfrowa, wdrażana przez wyżej wymienione sektory, a konsekwen-
cją stopniowe zacieranie się różnic między nimi”6. Kazimierz Krzysztofek obec-
ny kształt mediów nazywa wręcz „intruzyjnością”. Totalny, obejmujący swym 
zasięgiem całe życie człowieka, charakter środków masowego przekazu, staje się 
jego zdaniem niemalże prześladowcą, jest w stanie doścignąć go w każdym miej-
scu i o każdej porze. Autor zwraca uwagę, że minęły już epoki, kiedy społeczeń-
stwa domagały się i wręcz walczyły o uzyskanie dostępu do większej ilości in-
formacji, do upowszechniania wiedzy. Współcześnie większym problemem ma 
być nadmiar informacji i danych, zalewających użytkownika mass mediów, na-
wet bez udziału jego świadomości i bez jego zgody: „prawo do informacji ustę-

                                                 
3 J. Izdebska, Nowe oblicza kultury dziecięcej [w:] J. Bińczycka, B. Smolińska- The-

iss (red.), Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się 
społeczeństwie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005, s. 165. 

4 T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna, WSiP, Warszawa 2005, s. 41. 
5 Tamże, s. 44. 
6 Konwergencja mediów, [w:] Słownik wiedzy o mediach, E. Chudziński (red.), Wyd. 

Park, Warszawa- Bielsko-Biała 2007, s. 105-106.  
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puje miejsca prawu do ochrony przed jej zalewem, nachalnością w bombardowa-
niu nimi”7. 

W dobie Nowych Mediów telewizja pozostaje bardzo popularnym środkiem 
przekazu, zwłaszcza, że możliwość jej oglądania przeniosła się obecnie również 
do Internetu. Małgorzata Bogunia – Borowska tłumaczy nie słabnącą jej rolę 
przemianami w ofercie oraz podejściu do odbiorcy. Początkowo w przekazie 
telewizyjnym widz mógł zdobyć wiedzę, która mogła być pomocna w zrozumie-
niu jego sytuacji oraz różnych zjawisk. Współczesne kanały telewizyjne nie po-
trzebują już metafory i abstrakcji: programy interwencyjne zajmują się prawdzi-
wymi problemami konkretnych ludzi. Odbiorca może stać się bohaterem takiego 
show, a prywatność przestała być tematem tabu: „dyskurs abstrakcyjny zastąpio-
no dyskursem konkretnych i autentycznych ludzkich przypadków i zdarzeń” 8.  

Współczesnemu dziecku od mediów uciec nie sposób: od narodzin jest otoczone 
środkami masowego przekazu, w pokoju rodziców gra telewizor, równie często korzy-
stają oni z komputera czy radio. Zdaniem Anny Kołodziejczyk, rodzice po narodzinach 
pierwszego dziecka jeszcze częściej korzystają z propozycji medialnych, ze względu na 
trudności z adaptacją do nowej roli społecznej i poszukiwaniem odpowiedzi na wiele 
pytań. Dostrzeżenie przy różnych okazjach żywej reakcji małych dzieci na ekran telewi-
zora zachęca rodziców do proponowania tego typu rozrywki dzieciom. Powstały stacje 
telewizyjne specjalizujące się w programach nie tylko dla kilkulatków i dzieci w wieku 
szklonym, ale nawet dla niemowląt9.  

W dobie ogromnej konkurencji publicznych i prywatnych stacji telewizyj-
nych, prześcigają się one w swojej ofercie, również dla dzieci. Mamią najmłod-
szą publiczność kolorowymi grafikami, reklamami zabawek i produktów dzie-
cięcych, natomiast rodziców edukacyjnym charakterem niektórych propozycji. 
Brakuje współcześnie osób, odpowiedzialnych za kontrolę tego, co publikowane 
będzie na kanałach telewizji dziecięcej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dba 
jedynie o ogólną jakość przekazu: brak przemocy i propozycji źle wpływających 
na zdrowie, poza tym bajki i inne propozycje nie są poddawane szczegółowej 
analizie pedagogicznej. W opinii twórców, oglądanie ich kanałów to dla dziecka 
nie tylko rozrywka, ale również szybszy i pełniejszy rozwój dziecka. W swoich 
badaniach chciałam przyjrzeć się propozycjom kanałów dziecięcych pod kątem 
wartości edukacyjnej proponowanych materiałów.  

 
 

                                                 
7 K. Krzysztofek, Nowe media totalne- intruz w naszych domach, [w:] Nowe media a 

praktyki komunikacyjne, K. Pokorna-Ignatowicz, S. Jędrzejewski, J. Bierówka (red.), 
Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2013, s. 28. 

8 M. Bogunia-Borowska, Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 187. 

9 A. Kołodziejczyk, Media w życiu rodziny. Rodzaje mediacji korzystania z mediów, 
w: Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, A. Ogo-
nowska, G. Ptaszek (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013, s. 51-52. 
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2. Założenia metodologiczne 
Obszarem badań były wybrane stacje telewizyjne o tematyce w całkowicie 

przeznaczonej dla dzieci. Zgodnie z wynikami badań z początku 2014 roku, naj-
większą oglądalnością w roku ubiegłym cieszyły się trzy kanały: MiniMini+, 
Disney Channel oraz Nickelodeon10. Do zestawienia pierwszej trójki dodałam do 
pola analizy również TVP ABC, ponieważ pojawił się dopiero w połowie lutego, 
nie został zatem jeszcze uwzględniony w rankingu. Są to kanały promujące się 
jako przestrzeń rozrywki i edukacji dziecka. Charakterystyka badanego obszaru 
opracowana została zgodnie z pozycjami w rankingu (za wyjątkiem TVP ABC, 
nieobjętej klasyfikacją). 

MiniMini+ jest kanałem polskim, dostępnym w sieciach kablowych oraz na 
platformie cyfrowej. Adresowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Na 
swojej stronie internetowej deklaruje: „MiniMini+ uczy maluchy poprzez zaba-
wę. Programy pokazywane na antenie są starannie dobierane pod kątem posiada-
nych walorów edukacyjnych – prezentują małym widzom pozytywne wzorce, 
pogłębiają ich wiedzę na temat świata, poszerzają słownictwo oraz tłumaczą 
pojęcia o charakterze abstrakcyjnym”11. Stacja nadaje od godziny 5 do 21, emitu-
je reklamy, zastrzegając, iż posługuje się „Kartą zasad przyjmowania do emisji 
reklam adresowanych do dzieci". Nadaje od 2003 roku.  

Disney Channel to druga w rankingu popularności na rok 2013 stacja adre-
sowana najmłodszym widzom. Jest to stacja amerykańska, powstała w 1983 ro-
ku, natomiast polska wersja nadawana jest od 2006 roku. Stacja emituje filmy 
Disneya oraz własne produkcje (Disney Channel). Jest dostępna w dziesiątkach 
krajów na niemalże wszystkich kontynentach (za wyjątkiem Antarktydy). Po-
dobnie jak wyżej omówiona stacja, ma rozbudowaną stronę internetową. W tym 
jednak przypadku, bezpośredni zwrot do rodzica nie znajduje się w opisie pro-
gramów oferowanych dzieciom, ale dopiero przy logowaniu się do społeczno-
ściowej gry online, proponowanej dzieciom. Z opisu dowiadujemy się, że dzięki 
rejestracji dziecko nauczy się pracy zespołowej, odpowiedzialności, zarządzania 
finansami, rozwinie kreatywność i motorykę12. W stacji telewizyjnej przeważają 
programy dla dzieci w wieku szkolnym.  

Nickelodeon to również kanał amerykańskiego pochodzenia, należący do 
MTV. Pojawił się tam w 1977, na gruncie polskim (Nick Polska) – w 2008 roku. 
Ta stacja również produkuje własne filmy, które mają swoją premierę na antenie. 
Nadaje 24 godziny na dobę (!), dostępny jest w sieci kablowej i cyfrowej, emitu-
je również reklamy. Swoją publiczność zrzesza wokół fanowskiej strony interne-
towej13.  

                                                 
10 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/minimini-nickelodeon-i-nick-jr-na-czele-

kanalow-dzieciecych, dostęp: 30.01.2014. 
11 http://www.miniminiplus.pl/mm_dla_rodzicow/o_miniminiplus.html, 5.02.2014.  
12 https://infinity.disney.com/pl/parents, dostęp 5.02.2014. 
13 http://www.nick.com.pl/, dostęp: 5.02.2014.  
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Ostatnia z objętych badaniem stacji, to najnowszy produkt Telewizji Pol-
skiej. TVP ABC emituje od 15. Lutego 2014 roku. Na swoim oficjalnym koncie 
na Facebook’u reklamują się jako: „kanał pełen interesujących, zabawnych i 
zawsze bezpiecznych programów, które rozbudzają ciekawość i wyobraźnię (...) 
pomoże najmłodszym widzom w poznawaniu świata i zdobywaniu wiedzy oraz 
w mądrej zabawie”14. Kanał koncentruje się na dzieciach w wieku 3-7 lat, emitu-
je polskie animacje, spektakle i seriale dla dzieci, jest dostępny w sieci kablowej 
i cyfrowej. Nadaje w godzinach 6.30-22.15.  

Analizie poddane zostały propozycje czterech scharakteryzowanych wyżej 
kanałów telewizyjnych adresowanych do dzieci przez okres miesiąca (luty 2014). 
Badanie plasuje się w strategii jakościowej, koncentruje się zatem na dogłębnej 
analizie ograniczonej liczby danych. Metodą gromadzenia danych było, rozu-
miane za Krzysztofem Rubachą, przeszukiwanie źródeł wtórnych15, a zatem 
przegląd istniejących dokumentów, również w postaci spisanej i elektronicznej, 
takich jak program telewizyjny, nagrania filmów i opisy poszczególnych pro-
gramów. Metodą opisu i interpretacji danych była analiza treści, Earl Babbie 
pisze, iż jest ona „badaniem zarejestrowanych ludzkich przekazów”16. 

Celem podjętych badań była analiza propozycji telewizyjnych wysuwanych 
dla dzieci, pod kątem edukacyjności. Postawione problemy badawcze brzmiały 
następująco: Jakiego typu treści pojawiają się w kanałach dziecięcych? Jakie są 
edukacyjne walory ich oglądania?  

 
3. Wyniki badań własnych: mit edukacyjności 
Analiza czterotygodniowego programu telewizyjnego opisywanych stacji, 

pozwala już na wstępie zdefiniować je, jako zorientowane zdecydowanie na roz-
rywkę dzieci. Propozycje edukacyjne stanowią niewielki ułamek proponowanych 
programów. Zbadane kanały ułożone zostały poniżej w porządku od najmniejszej 
liczby takich produkcji, do największej ich oferty.  

Zajmujący drugie miejsce w klasyfikacji popularności Disney Channel nie 
posiada w stałej ofercie żadnych programów poszerzających wiedzę czy rozwija-
jących kompetencję najmłodszej widowni. Koncentruje się na serialach młodzie-
żowych, bajki Disneya pojawiają się tutaj również sporadycznie, ramówka wy-
pełniona jest kilkukrotną na dzień emisją „Violetty”, opowieści o perypetiach 
sercowych włoskiej dziewczyny obdarzonej talentem muzycznym. Serial porwał 
serca również polskich nastolatek, nawet pod pozycjami w internetowym pro-
gramie telewizyjnym wpisane są komentarze fanek, kierowane wprost do głów-
nej bohaterki. Pisane porady, nie do twórców filmu, ale do fikcyjnej postaci, 
sugerują, że widownia jest znacznie młodsza niż można szacować po fabule fil-

                                                 
14 https://www.facebook.com/tvpabc, dostęp 20.02.2014 
15 K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Wyd. Akademickie i Profesjonal-

ne, Warszawa 2008, s. 157-159. 
16 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004, s. 346. 
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mowej opowieści. Pozostałe propozycje Disney Channel są zbliżone charakterem 
do opisywanego przykładu, różnią się nieznacznie stylistyką i tematem wiodą-
cym. Przykładowo również często emitowany serial „Wolfblood” czy „Moja 
niania jest wampirem” oscylują w tematyce fantasy, jednak zawsze bohaterami 
tych produkcji są nastoletni dziewczęta i chłopcy, z którymi może się utożsamiać 
publiczność, co wpływa znacząco na oglądalność. Ramówka omawianego kanału 
zawierała głównie seriale, oprócz opisanych wyżej jest jeszcze wiele innych, 
mieszczących się w podobnej konwencji. Poszczególne dni różnią się od siebie 
animacjami, poprzetykanymi nielicznie pomiędzy serialami dla młodzieży. Taki 
dobór treści uzasadnić można istnieniem siostrzanego kanału Disney Junior, któ-
ry koncentruje się na dzieciach w wieku przedszkolnym, nie został jednak 
uwzględniony w niniejszym opracowaniu ze względu na niewielką popularność 
wśród dzieci w roku ubiegłym. 

Kanał Nickelodeon (trzeci w rankingu) również posiada w swojej ofercie pa-
smo seriali stylistyką podobnych do omówionych w przypadku Disneya. Tutaj 
pojawia się jednak więcej animacji oraz kilka propozycji o aspirujących do pro-
gramów edukacyjnych. Jako treści rozwijające swoich widzów, udało się sklasy-
fikować trzy pozycje: „Umizoomi”, „Dora poznaje świat” oraz „Louie”. Pierw-
sza z bajek jest kierowana do dzieci w wielu przedszkolnym i młodszych, kon-
centruje się wokół edukacji matematycznej. Animowane postaci nie tylko uczą 
liczyć, ale też pracują u podstaw, zachęcając dzieci do logicznego myślenia, roz-
wiązywania zagadek oraz uświadamiają znaczenie matematyki dla codziennego 
funkcjonowania człowieka. Tymczasem „Dora poznaje świat” to kreskówka o 
charakterze podróżniczym, a więc rozszerzająca wiedzę o otaczającym świecie, 
wypełniona ciekawostkami o życiu ludzi i świecie przyrody. Główna bohaterka 
uczy również widzów podstaw angielskiego. Ostatnia z edukacyjnych animacji to 
opowieści króliczka o tytułowym imieniu Louie. Bajka ma bardzo prostą szatę 
graficzną i skupia się na informacjach o niewielkim stopniu trudności, adresowa-
na jest zatem do bardzo małych dzieci. Główny bohater uczy publiczność ryso-
wania, objaśniając przy okazji ciekawostki przyrodnicze. Podsumowując, kanał 
Nickelodeon posiada w swej ofercie programy edukacyjne, jednak ich ilość jest 
znikoma w porównaniu z pozostałym pozycjami, trudno zatem zachęcać dzieci 
do oglądania tego kanału w celach rozwojowych. 

Pozostałe dwie stacje: wygrywająca ranking oglądalności MiniMini+ oraz 
TVP ABC posiadają znacznie więcej materiałów o treści edukacyjnej. Obie sta-
cje mają porównywalną liczbę propozycji edukacyjnych. Są to stacje adresowane 
do młodszych dzieci, emitujące zarówno animacje, jak i seriale młodzieżowe. 

Za ofertę edukacyjną MiniMini+ uznać można programy: „Mini Encyklope-
dia”, „Mini cyferki”, „Mini kształty”, „Mini abecadło”: ta seria zawiera podsta-
wowe wiadomości o świecie, rozwija umiejętności matematyczne i językowe. W 
dalszej części warto zwrócić uwagę na „Opowieści kota śpiocha”, wprowadzają-
ce w dziedzinę historii, „Świat słów”, który uczy języka angielskiego, „Kot Prot 
na wszystko odpowie w lot”, mający charakter podróżniczo-przyrodniczy, „Ko-
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chane zwierzaki”, uczące o zwierzętach oraz „Meme i tajemnicze słowa”, gdzie 
wyjaśniane są w przystępny sposób zawiłości języka ojczystego, głównie metafo-
ry, porównania i przysłowia. W drugiej kolejności wskazać można jeszcze pro-
dukcje, które mają charakter rozrywkowy, jednak w umiejętny sposób dodają 
wartościowe treści: „Przyjaciele z Ulicy Sezamkowej”, „Super Zdrowe Potwo-
ry”, „Rycerz Mike”, „Detektyw Łodyga”, „Czytaniki rybki MiniMini”, „Nied ź-
wiedź w dużym niebieskim domu”, „Kotka Pusia”.  

Przeanalizowane pod tym kontem propozycje TVP ABC tworzą interesujący 
zbiór, dający się podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich to programy stricte 
edukacyjne. Należeć będąco nich: „Lippy and Messy”, „Nela mała reporterka”, 
„Dlaczego? Po co? Jak?”, „I kudłate, i łaciate”, „Moliki książkowe”, „Zygzaki”. 
Pierwsza z przytoczonych pozycji służy do nauki języka angielskiego od naj-
młodszych lat. Reporterka Nela to autentyczne reportaże z różnych zakątków 
świata, odkrywające przed dziećmi walory odległych kultur, w bardzo przystęp-
ny sposób, ponieważ tytułowa reporterka ma zaledwie 8 lat. Natomiast „Dlacze-
go? Po co? Jak?” to program dla małych odkrywców, tutaj dzieci uczą się pod-
staw fizyki, chemii oraz innych zasad funkcjonowania świata, również „I kudłate 
i łaciate” są programem przyrodniczym, w tym przypadku koncentrującym się na 
zwierzętach. „Moliki książkowe” są bardzo cenną propozycją, przybliżającą lite-
raturę dziecięcą i młodzieżową, zachęcając widzów do czytania książek. Program 
„Zygzaki” zajmuje się kategoriami twórczości, uczy kreatywności i wyjaśnia 
znaczenie wyobraźni dla rozwoju człowieka. Obok tych produkcji, wskazać 
można również bajki i programy, które przekazują treści edukacyjne niejako 
obok głównego wątku, czyli np. „Budzik”, „Tik-Tak”, „Babcia Róża i Gryzelka”, 
„Domisie” Domowe przedszkole”. 

Wszystkie opisywane stacje telewizyjne emitują reklamy. Są to najczęściej 
propozycje produktów dla dzieci, zaprojektowane tak, aby w najwyższym stop-
niu przykuć ich uwagę, niejednokrotnie szybciej i skuteczniej niż kreskówka. Jest 
to jedno z zagrożeń proponowania dzieciom osobnych kanałów telewizyjnych: 
nie tylko oferta programowa będzie dostosowana do ich zainteresowań i możli-
wości percepcyjnych, ale również reklamy, opracowane przez specjalistów w 
celu manipulowania procesami wolicjonalnymi najmłodszych widzów. Na kana-
łach dla najmłodszych pojawiają się również reklamy produktów dedykowanych 
mamom, takich jak proszki do prania, których twórcy zakładają zapewne, iż 
dzięki obecności rodzica w tym samym pomieszczeniu, podczas oglądania przez 
dziecko bajek, również im uda się „coś sprzedać”.  

Ustawa o radiofonii i telewizji zabrania, nie tylko kanałom dziecięcym, ale 
również kanałom ogólnotematycznym podczas emitowania programów adreso-
wanych do dzieci, reklamowania produktów zagrażających zdrowiu dzieci. Mie-
ści się w tym przedziale również niezdrowa żywność, a więc nie tylko typu fast 
food, ale również inna zawierająca duże ilości soli, cukru bądź tłuszczu. Badania 
przeprowadzone kilka miesięcy temu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji 
wykazały notoryczne łamanie tego zakazu przez wiele stacji telewizyjnych- za-
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równo przeznaczonych dla dzieci, jak innych stacji, w sumie zażądano wyjaśnień 
od dziewięciu z nich. Podczas bajek i innych propozycji dla najmłodszych poja-
wiły się reklamy słodyczy, napojów gazowanych, i innych niezdrowych przeką-
sek, opinia specjalistów wnosi, iż takie umiejscowienie reklam powinno nakładać 
obowiązek równoczesnego informowania, że powodują one otyłość i inne pro-
blemy zdrowotne17.  

 
4. Refleksje końcowe 
Przeprowadzone badania pozwalają wnioskować, iż edukacyjny charakter te-

lewizji dziecięcej zaliczyć można jako mit. Niektóre z najpopularniejszych wśród 
dzieci stacji nie mają żadnych propozycji, które by pozytywnie wpływały na 
rozwój swojego widza. Niektórym programom nie sposób odmówić wymiaru 
edukacyjnego, jakkolwiek należy zwrócić uwagę, iż oglądanie w telewizji, nawet 
dobrze zrobionych programów edukacyjnych, nie jest najlepszą dla dziecka me-
todą zdobywania wiedzy.  

Na tym polega niebezpieczeństwo popularności tego typu telewizji: przycią-
ga i oczarowuje rodziców, roztaczając wizję rozwoju i nauki dziecka, bez ko-
nieczności wkładu pracy ze strony opiekunów. Wystarczy włączyć telewizor i 
posadzić dziecko wygodnie. Dodatkową korzyścią takiej „edukacji” jest uzyska-
nie wolnego od organizowania dziecku zajęć czasu, którego zwykle bardzo bra-
kuje młodym rodzicom. Nie dziwi zatem rosnąca popularność telewizji dziecię-
cych, zwłaszcza, że budowane są wokół nich całe społeczności widzów, skupiane 
wokół stron internetowych i profilów na Facebook’u. W Internecie twórcy oferu-
ją gry z ulubionymi postaciami z bajek oraz dodatkowe sceny z kręcenia seriali 
młodzieżowych, czym przykuwają uwagę młodych widzów.  

Niektóre propozycje kanałów edukacyjnych są bardzo interesujące, warto za-
tem pracować nad uświadomieniem, przede wszystkim rodziców, iż nawet pro-
gramy edukacyjne należy dzieciom proponować z rozsądkiem. Podsumowując 
uzyskane dane, większość produkcji tego gatunku zajmuje się wyjaśnianiem 
zagadek natury, poszerza wiedzę o innych krajach, życiu ludzi w różnych miej-
scach planety, opisuje ciekawostki przyrodnicze i szczegóły z życia różnych ga-
tunków zwierząt. Kolejną dziedziną wiedzy, proponowaną chętnie w telewizji 
dziecięcej, jest nauka języków obcych. Na naszym gruncie zwykle jest to język 
angielski, co z pewnością jest odbiciem trendu panującego w społeczeństwie, aby 
przynajmniej jednego języka obcego nauczać od najmłodszych lat. Angielskiego 
uczą zatem postaci z bajek lub inni znani dzieciom bohaterowie, w atmosferze 
zabawy i bez presji sprawdzania opanowanych wiadomości. Pozostałe programy 
edukacyjne zajmują się poszerzaniem słownictwa oraz edukacją prozdrowotną.  

Reasumując, telewizja dziecięca posiada w swojej ofercie interesujące ze 
względów edukacyjnych kanały, jednak ich liczba jest zbyt mała aby można było 

                                                 
17 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/krrit-kontra-telewizje-musza-sie-tlumaczyc-

z-reklam-niezdrowej-zywnosci-dla-dzieci, dostęp: 5.03.2014. 
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powiedzieć, ze oglądanie jej jest korzystne dla rozwoju dziecka. Obok kilku an-
gielskich słówek i powtórzenia cyferek, z telewizji wyniesie dziecko również 
kaskadę kolorowych i bezwartościowych animacji, które na tyle przyciągają 
uwagę dziecka, że nieruchome postaci z książek tracą na atrakcyjności, nie 
wspominając też o reklamach produktów adresowanych do chłonnych umysłów 
małych widzów. Większe korzyści wniesie zawsze zastąpienie kreskówki, nawet 
edukacyjnej, książeczką na temat życia zwierząt, czy zabawa z rodzicem, pod-
czas której wplecie on kilka słów w języku angielskim. Jednak jest to rozwiąza-
nie wymagające czasu i namysłu osoby dorosłej, a zatem zadanie trudniejsze.  

 
Streszczenie 
Fenomen telewizji niezmiennie zajmuje całe pokolenia, sięgając po coraz 

młodszego odbiorcę. Warto zastanowić się nad konsekwencjami wychowywania 
dziecka od wieku niemowlęcego przed ekranem telewizora. Programy dziecięce 
kuszą rodziców walorami edukacyjnymi: pokazują literki i cyfry oraz uczą o 
świecie przyrodniczym i społecznym. Stwarza to zafałszowany obraz pozytyw-
nego wpływu telewizji na rozwój dziecka: w rzeczywistości nadmiar czasu spę-
dzonego przed ekranem rozleniwia intelektualnie i powoduje wiele schorzeń.  

 
Abstract  
Children's TV channels: facts and myths. 
TV phenomenon permanently occupies an entire generation, reaching more 

and more younger recipient. Is worth considering the consequences of bringing 
up a child from infancy before the TV screen. Children's programs tempt parents 
educational values: show letters and numbers, and learn about the natural and 
social environment. This creates a distorted picture of the positive impact of tele-
vision on child development: in fact, the excess time spent in front of the screen 
spoils intellectually and causes many diseases. 
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Zagrożenia płynące z uczestnictwa młodzieży w nieformalnej grupie rówieśniczej 

 
Wstęp 
W literaturze przedmiotu często akcentowana jest rola, jaką pełnią w wy-

chowaniu takie środowiska jak rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza, a także środki 
masowego przekazu. Ich wpływ na rozwój i zachowanie młodych osób został 
niejednokrotnie udowodniony w wielu badaniach. Jednak inaczej na jednostkę 
będzie oddziaływała rodzina dysfunkcjonalna, a inaczej rodzina prawidłowo 
wypełniająca swoje funkcje i posiadająca pełną strukturę. Charakter tych korela-
cji zależy także od jednostki, która jest poddawana oddziaływaniom – w różny 
sposób środki masowego przekazu będą wpływały na dziecko w wieku przed-
szkolnym, inaczej na młodzież, czy osobę dorosłą. Odmienne mogą być także 
oddziaływania między tymi grupami, przykładem może być często opisywany 
wpływ środowiska rodzinnego na funkcjonowanie dziecka w szkole. W artykule 
przedstawiono natomiast w jaki sposób uczestnictwo w nieformalnej grupie ró-
wieśniczej może wpływać na relacje młodej osoby w rodzinie, szkole oraz śro-
dowisku lokalnym, jakie może nieść ze sobą zagrożenia w obrębie wymienionej 
przestrzeni społecznej.  

 
1. Definicja grupy rówieśniczej  
Każda osoba jest członkiem jakiejś grupy społecznej – mniej lub bardziej 

sformalizowanej. Już od narodzin stajemy się członkami danej rodziny, społe-
czeństwa, państwa. W związku z uczestnictwem w nich przejmujemy pewne 
wzorce zachowań, myślenia oraz postawy charakterystyczne dla danej zbiorowo-
ści. Do grupy rówieśniczej człowiek tak na prawdę przynależy niezależnie od 
wieku – każdy z nas ma grono przyjaciół, znajomych, z którymi dzieli swoje 
poglądy czy uczucia. Dość istotny wpływ grupy rówieśniczej na jednostkę, moż-
na zauważyć w wieku przedszkolnym oraz w okresie adolescencji, kiedy zacho-
dzą procesy internalizacji norm i wartości, kształtują się postawy, zachowania 
oraz sposoby postrzegania otaczającego świata. Autorka w swoim artykule sku-
pia się na uczestnictwie młodzieży w nieformalnej grupie rówieśniczej oraz na 
konsekwencjach i zagrożeniach, które mogą z niego wynikać.  

Grupę rówieśniczą tworzą zwykle osoby mające podobne zainteresowania. 
Ponadto jest to „organizm społeczny wyróżniony spośród innych nie ze względu 
na cechę demograficzną – wieku, lecz ze względu na typ więzi, bliskie, nacecho-
wane wzajemną aprobatą uczestnictwo. Jest to wiec najczęściej grupa pierwotna, 
aczkolwiek mogą i występują bogate formy instytucjonalne grup rówieśniczych 
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np. organizacje młodzieżowe, które mają charakter grup wtórnych, celowych”1. 
Właściwości, które pozwalają na stwierdzenie, że grupa rówieśnicza należy do 
grupy pierwotnej są następujące: spontaniczne uczestnictwo, istnienie więzi oso-
bowych między członkami, niewielka liczebność grupy, poczucie przynależności 
i odrębności wobec innych, umowny system kontroli, labilność struktury i we-
wnętrznej hierarchii oraz przywództwo wynikające z aprobaty innych członków 
grupy i cech osobowych danej jednostki2. Oprócz grupy rówieśniczej do grupy 
pierwotnej można również zaliczyć rodzinę. Przywództwo w grupach formal-
nych opiera się zazwyczaj na pewnej pozycji zajmowanej przez dane osoby nale-
żące do grupy, na przykład ze względu na pozycję społeczną. Natomiast w nie-
formalnych grupach młodzieży oparte jest ono na zasadzie niepisanego kontraktu 
między członkami grupy, gdzie osoba posiadająca predyspozycje cenione przez 
innych uczestników (w zależności od rodzaju grupy mogą to być takie predyspo-
zycje jak: inteligencja, siła fizyczna, mądrość, skłonność do dominacji itp.) staje 
się jej liderem. 

 
2. Podział grup rówieśniczych 
Według kryterium sformalizowania grup rówieśniczych możemy je podzielić na 

grupy formalne i nieformalne. W przypadku formalnych grup rówieśniczych istnieją 
zasady regulujące działalność grupy, określone są role, prawa i obowiązki poszczegól-
nych jej członków. Powstają one w sposób planowany i zamierzony. Przykładem ta-
kich grup jest klasa szkolna, samorząd uczniowski, zrzeszenia młodzieży. Grupa ró-
wieśnicza o charakterze nieformalnym natomiast powstaje w sposób spontaniczny, 
charakteryzuje się na ogół prostą strukturą oraz niskim poziomem organizacji3.  

W literaturze funkcjonuje także podział grup nieformalnych na dziecięce 
grupy zabawowe, paczki oraz grupy dewiacyjne (gangi, bandy)4. Należy jednak 
dodać, że grupy nieformalne mogą powstawać w ramach grupy formalnej, na 
przykład istnienie takich grup w obrębie klasy szkolnej. Do grupy nieformalnej 
zaliczyłabym również subkultury młodzieżowe, takie jak dresiarze czy kibole, 
które tworzą się na terenie blokowisk, zwłaszcza w dużych miastach.  

Dotychczas w większości publikacji rozpatrywana była rola grupy rówieśni-
czej w kontekście jej pozytywnego wpływu na jednostkę. Akcentowano między 
innymi jej rolę w uspołecznianiu dziecka, czy w kształtowaniu i rozwoju jego 
osobowości. Zauważono także, że uczestnictwo w grupie rówieśniczej rozbudza 
uczucia społeczne jednostki, jej zainteresowania, potrzeby, a ponadto pozwala na 
zdobywanie wiedzy o otaczającej rzeczywistości oraz kształtuje określone poglą-

                                                 
1 T. Pilch, Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze, [w:] Pedagogika spo-

łeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Wyd. „Żak”, 
Warszawa 1995, s. 175. 

2 Tamże, s. 178. 
3 E. Korczak, Grupy rówieśnicze i ich rola w wychowaniu, [w:] Pedagogika społecz-

na u schyłku XX wieku, red. A. Radziewicz – Winnicki, Katowice 1992, s. 317. 
4 T. Pilch, Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze, dz. cyt., s. 181. 
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dy. Poprzez przynależność do grupy rówieśniczej „kształtowana jest umiejętność 
nawiązywania kontaktów społecznych, w następstwie których wzbogacają się 
stosunki społeczne, w jakie schodzi jednostka, dzięki czemu rozwija się w niej 
gotowość do przestrzegania norm społecznych. Ustalanie i wpajanie bowiem 
norm i wartości regulujących postepowanie jej członków, należy również do pod-
stawowych funkcji grupy rówieśniczej”5.  

Dla dziecka w wieku przedszkolnym nadal najważniejszą rolę odgrywają re-
lacje rodzic-dziecko, jednak coraz większe znaczenie mają dla niego kontakty z 
rówieśnikami. W ich ramach powstają różne postacie interakcji społecznych, 
które stwarzają okazję do kształtowania u dziecka nowych umiejętności i kompe-
tencji6. Ponadto według K. Polaka „grupa rówieśnicza zamienia się w silny kata-
lizator ułatwiający młodemu człowiekowi autorefleksję. Uczy się on odczytywać 
emocje cudze i własne, uczy się je wyrażać i kontrolować. Poznaje zainteresowa-
nia rówieśników, ich potrzeby, uzdolnienia, świat wartości i wzorce zachowań. 
Napotyka na odmienne od swoich punkty widzenia kolegów na sprawy tkwiące w 
polu wspólnego doświadczenia. Uczy się, że cechy, takie jak: gotowość do 
współdziałania, koleżeńskość, chęć służenia pomocą to warunki utrzymywania 
dobrych relacji międzyrówieśniczych”7. Dowodzi to tego, że grupa rówieśnicza 
ogrywa znaczącą rolę w socjalizacji dzieci i młodzieży.  

Według E. Kozak nieformalne grupy rówieśnicze stanowią naturalną formę 
życia młodych osób, wyrażając ich dążenia do samodzielności oraz wywierają 
wpływ na zachowanie się jednostki w domu i w szkole8. Poprzez funkcjonowanie 
w danej grupie jednostka podlega mniej lub bardziej świadomie jej oddziaływa-
niom, które przekładają się na jej myślenie, wyznawane wartości i zasady, czy 
właśnie na zachowanie się w różnych sytuacjach. Charakter takich działań będzie 
w znacznej mierze uzależniony od rodzaju grupy, do której przynależy młody 
człowiek.  

W literaturze zwraca się także uwagę na oddzielenie terminu „grupa rówie-
śnicza”, a „krąg rówieśników”. Kręci rówieśników opierają się na osobistych 
stycznościach, w której uczestnicy posiadają pewien zakres kontroli nad zacho-
waniami innych, jednak nie są grupą cechującą się wyraźną odrębnością, ani nie 
posiadająca silnej odrębności instytucjonalnej9. Takie kręgi rówieśników stano-
wią następnie podstawę do kształtowania się osobnych grup rówieśniczych, w 

                                                 
5 E. Korczak, Grupy rówieśnicze i ich rola w wychowaniu, dz. cyt., s. 324. 
6 M. Kuśpit, Specyfika konfliktów interpersonalnych wśród dzieci – analiza zjawiska, [w:] 

Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Jak sobie radzą z nimi 
dzieci i młodzież?, red. D. Borecka-Biernat, Wyd. Difin, Warszawa 2010, s. 15. 

7 K. Polak, Uczeń w sytuacji konfliktów szkolnych, [w:] Sytuacje konfliktu w środo-
wisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież? red. 
D. Borecka-Biernat, Wyd. Difin, Warszawa 2010, s. 29. 

8 E. Kozak, Miejsce wypoczynku wśród zajęć piątoklasisty, „Problemy opiekuńczo-
wychowawcze” 9/2004, s. 28. 

9 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Wyd. PWN, Warszawa 1970, s. 255. 
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których występuje silna więź interpersonalna, posiada organizację wewnętrzną, 
poczucie odrębności od innych grup, posługujących się pewnymi symbolami, 
wartościami subkulturowymi i trwałymi wzorcami zachowań10.  

Artykuł obejmuje głównie zagrożenia, które płyną z uczestnictwa młodzieży 
w nieformalnych grupach rówieśniczych określanych jako gangi, paczki, czy 
asocjalne grupy podkulturowe11, których funkcjonowanie opiera się na podej-
mowaniu zachowań niezgodnych z normami panującymi w danym społeczeń-
stwie, a nawet sprzecznych z obowiązującym prawem. Uczestnictwo w niefor-
malnej grupie rówieśniczej ze względu na brak jakiejkolwiek kontroli z ze-
wnątrz, zwłaszcza kontroli dorosłych, niesie ze sobą pewne zagrożenia dla śro-
dowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz zagrożenia o charakterze indy-
widualnym. Wynika to niejednokrotnie z nadmiaru czasu wolnego, jakim dyspo-
nują członkowie grupy, co skłania ich do zachowań, które będą dostarczały wra-
żeń, „zabijały” nudę i urozmaicały wspólnie spędzane chwile. W związku z 
uczestnictwem młodzieży w grupach mających dewiacyjny charakter, rodzi się 
wiele zagrożeń, między innymi związanych z funkcjonowaniem w środowisku 
rodzinnym, szkolnym oraz lokalnym.  

 
3. Zagrożenia w obrębie środowiska rodzinnego 
W pierwszej kolejności omówione zostaną zagrożenia w obrębie rodziny, 

wynikające z uczestnictwa w nieformalnej grupie rówieśniczej. Rodzina jest 
podstawową grupą społeczną, która wdraża młodego człowieka do społeczeń-
stwa, pełniąc różnorodne funkcje oraz zadania. Do zadań rodziny należy przede 
wszystkim przygotowanie swoich dzieci do świadomego życia społecznego oraz 
kształtowanie w nich właściwych postaw. Niektórzy z rodziców (zwłaszcza mło-
dzi rodzice) nie są w stanie poświecić swojego stylu życia (dobrej pracy, korzy-
ści finansowych itp.) dla wychowania dzieci12. Niejednokrotnie z tego powodu 
tym zadaniem obarczają inne osoby – dziadków, pozostałych członków rodziny 
oraz opiekunki. Osoba w wieku dojrzewania z tego powodu stara się zrekompen-
sować pewne deficyty, zwłaszcza emocjonalne, wynikające z braku kontaktu z 
rodzicami. W związku z tym jednostka szuka poparcia wśród innych osób, a 
najczęściej jest to grupa rówieśnicza. Rodzina zatem może wpływać na przyna-
leżność danej jednostki do grupy rówieśniczej, a w jaki sposób uczestnictwo w 
takiej grupie może oddziaływać na relacje panujące w środowisku rodzinnym? 

                                                 
10 J. M. Stanik, Diagnozowanie niedostosowania społecznego i asocjalności, [w:] 

Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, tom I, red. B. Urban, J. M. Stanik, Wyd. 
PWN, Warszawa 2008, s. 190. 

11 Tamże.  
12 S. Kurzawa, Szkoła a świadomość wychowawcza rodziców, [w:] Szkoła w nauce i 

praktyce edukacyjnej, red. B. Muchacka, tom II, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 
2006, s. 169, za: A. Strzałkowska, Małżeństwo – rodzina. Raport z badań, „Wychowaw-
ca” 3/2002. 



445 
 

Jednym z czynników, mających wpływ na kształtowanie postaw u dzieci jest 
świadomość wychowawcza rodziców, poprzez którą rozumiemy posiadanie 
pewnego zakresu wiedzy dotyczącej rozwoju i wychowania dzieci oraz określo-
nego ideału wychowawczego13. Rodzice także powinni mieć świadomość wpły-
wu rówieśników na zachowanie i poglądy młodej osoby oraz interesować się z 
kim i gdzie ich dziecko spędza czas wolny, aby zapobiegać ewentualnemu 
uczestnictwu w grupie o charakterze dewiacyjnym.  

W obrębie środowiska rodzinnego może dojść do sytuacji zaniku więzi mię-
dzy rodzicami, a młodą osobą przynależąca do grupy nieformalnej. Przyjmuje 
się, że wpływ rodziny na proces wychowania dziecka słabnie wraz z jego wej-
ściem w etap dojrzewania i większą rolę dla młodego człowieka w tym okresie 
zaczyna odgrywać grupa koleżeńska. W tym wypadku może dojść do pogorsze-
nia relacji w rodzinie, słabnie również autorytet rodziców w oczach osoby dora-
stającej oraz sprzeciw wobec reguł, które ustalają. Taki rodzaj dezaprobaty może 
się przerodzić w bunt młodzieńczy, a w ostateczności skutkować na przykład 
agresją wobec innych członków rodziny, a nawet ucieczką z domu. 

Zaistnienie takich okoliczności możliwe jest w szczególności w sytuacji, 
kiedy rodzice stosują autorytarny styl wychowania, wtedy bunt i sprzeciw nasto-
latka wobec postawy rodziców nabiera na sile. Wynika to między innymi zazwy-
czaj ze sprzeczności norm i zasad uznawanych w nieformalnej grupie rówieśni-
czej oraz w rodzinie. W zależności od rodzaju grupy, do której należy młody 
człowiek, może dochodzić do sytuacji, w której dokonuje kradzieży we własnym 
domu, na przykład po to, by zdobyć środki pieniężne na alkohol, bądź narkotyki. 
Spektrum negatywnych konsekwencji uczestnictwa w takich grupach jest 
ogromne i rzutuje na relacje, nie tylko z rodzicami, ale także rodzeństwem, 
dziadkami i innymi osobami, utrzymującymi kontakt z daną osobą. Istnieje także 
prawdopodobieństwo włączenia na przykład młodszego rodzeństwa w działal-
ność grupy.  

 
4. Zagrożenia w obrębie szkoły 
Innym miejscem, w którym młoda osoba spędza wiele czasu, a także posiada 

pewien wpływ na jego wychowanie, jest szkoła. Układy wzajemnych relacji 
uczniów z nauczycielami, a także relacji uczeń-uczeń budują u jednostki świa-
domość interakcji międzyludzkich oraz uczą pełnienia pewnych ról społecznych. 
Szkoła powinna zajmować się kształceniem i wychowaniem zarówno dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych, adekwatnie do przyjętych w danym społeczeństwie 
celów i zadań, a także koncepcji oświatowo-wychowawczych i programów14. 

Dominacja funkcji dydaktycznej szkoły sprawia, że marginalizowane są za-
dania związane z wychowaniem. Brak wypracowania skutecznych metod zapo-

                                                 
13 H. Cudak, Funkcje rodziny w pierwszych okresach rozwojowych dziecka, Wyd. 

WSP, Warszawa 2000, s. 180.  
14 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. „Żak”, Warszawa 2001, s. 383. 
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biegania negatywnym postawom społecznym uczniów, wpływa na ich utrwalanie 
wśród uczniów i stwarza poważne problemy dla ich rozwoju. Szkoła będąca in-
stytucją skrajnie sformalizowaną i pozbawioną podmiotowości w stosunku do 
ucznia tworzy otwartą drogę do zachowań patologicznych, antagonizmów w 
relacjach uczeń-nauczyciel oraz konfliktów między uczniami15.  

Nauczyciele z racji wykonywanego zawodu powinni posiadać wiedzę o 
świecie społecznym dziecka, a także wspierać uczniów w nawiązywaniu prawi-
dłowych relacji interpersonalnych, budowaniu więzi społecznych, organizować 
współdziałanie zespołowe oraz umiejętność kierowania grupą16. Działania te w 
znacznych stopniu ograniczyłyby możliwość zaistnienia konfliktów, agresji i 
innych zjawisk niepożądanych na terenie placówki.  

Szczególną rolę w szkole pełni osoba pedagoga szkolnego, który powinien 
wspierać uczniów, pomagać w rozwiazywaniu ich problemów w szkole i poza 
nią, a także organizować działania profilaktyczne. Ponadto zadaniem pedagoga 
powinno być: „kształtowanie i rozwijanie w uczniach umiejętności współdziała-
nia, współpracy z rówieśnikami, skutecznego komunikowania się oraz postawy 
szacunku i tolerancji dla drugiego człowieka”17. Pytanie jakie się nasuwa: czy 
pedagog szkolny jest w stanie realnie wykonać wszystkie te zadania? Mając na 
uwadze, że w publicznej szkole zazwyczaj zatrudniony jest jeden lub dwóch 
pedagogów, szanse na sprawowanie tej funkcji w sposób rzetelny, a więc obej-
mujący wszystkich uczniów, są niewielkie.  

Następne zagrożenia, które mogą wynikać z uczestnictwa młodzieży w nie-
formalnej grupie rówieśniczej dotyczą między innymi: zaniedbywania obowiąz-
ku szkolnego (na rzecz spędzania czasu z nieformalną grupą rówieśniczą), po-
gorszenia wyników w nauce oraz relacji z nauczycielami. W relacji z nauczycie-
lami może dojść do zastraszania, obrzucania nauczyciela obelgami słownymi, 
czy dezorganizowania zajęć (uniemożliwianie prowadzenia zajęć poprzez prze-
szkadzanie, używanie wulgaryzmów w wypowiadaniu się, wypowiadaniu niesto-
sownych uwag, chodzenie po sali i inne). Negatywne skutki mogą być także wi-
doczne w sferze kontaktów z kolegami z klasy. Członkowie danej grupy rówie-
śniczej mogą nakłaniać kolegów z klasy do wstąpienia w jej szeregi. Mogą także 
zainicjować „modę” na jakiś typ zachowania się, ubioru, wypowiadania się itp. 
Inne zagrożenia płynące z uczestnictwa w nieformalnej grupie rówieśniczej o 

                                                 
15 D. Pstrąg, Przemoc w relacjach rówieśniczych w szkole w opiniach uczniów, [w:] 

Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego, red. I. Pospiszyl, M. Konopczyński, 
Wyd. PEDAGOGIUM, Warszawa 2007, s. 26-27. 

 16 J. Sajdera, Rola nauczyciela w funkcjonowaniu społecznym instytucji edukacyj-
nych, [w:] Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, Tom I, red. B. Muchacka, Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, s. 262-263. 

17 A. Witek, Integracja w grupie rówieśniczej wyzwaniem dla pedagoga toku podej-
mowania działań dydaktyczno-wychowawczych, [w:] Kształtowanie umiejętności wycho-
wawczych, red. T. Sokołowska-Dzioba, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 2002, s. 145. 
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charakterze dewiacyjnym dotyczą stosowania przemocy, agresji, dokonywania 
kradzieży, wymuszeń i innych aktów zabronionych.  

Z badań dotyczących zjawiska przemocy w szkole, przeprowadzonych w la-
tach 2002-2005 na terenie województwa podkarpackiego wynika, że źródłem 
lęku w szkole są nauczyciele (67,09%) oraz zachowanie kolegów (32,49%). Po-
nad połowa respondentów stwierdziła, że sprawcami przemocy są starci koledzy 
lub rówieśnicy, a 24% przyznało się, że jest ofiarą przemocy rówieśniczej18.  

W innych badaniach natomiast zostało poddane analizie zjawisko agresji w 
grupach rówieśniczych, z których wynika, że 60,37% badanych doznało ze stro-
ny kolegów krzywdy emocjonalnej, u 23,38% badanych było to krzywdzenie 
fizyczne, a u 43,25% krzywdzenie o charakterze seksualnym. Ponadto przemoc 
rówieśnicza występuje najczęściej u młodzieży między 12 a 16 rokiem życia19. 
Może ona wynikać na przykład z uczestnictwa uczniów w opisywanych grupach 
nieformalnych. 

Aby zapobiegać negatywnym zjawiskom na terenie szkoły, związanym z 
uczestnictwem młodzieży w nieformalnych grupach rówieśniczych o charakterze 
przestępczym, powinna istnieć stała współpraca między nauczycielami, wycho-
wawcami, pedagogami szkolnymi, rodzicami uczniów, poradniami pedagogicz-
no-psychologicznymi, Policją, kuratorem sądowym, pomocą społeczną i innymi 
instytucjami, sprowadzająca się do diagnozy środowiska, w jakim funkcjonuje 
dany uczeń oraz udzielania pomocy uczniom i ich rodzinom. Nauczyciele, wi-
dząc wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu ucznia lub w jego relacjach z 
innymi uczniami, powinni powiadamiać rodziców i pedagoga szkolnego, w celu 
podjęcia wobec takiej osoby odpowiednich działań. Istotne również wydaje się 
podejście i atmosfera jaką tworzą nauczyciele, w jaki sposób rozbudzają zainte-
resowania u uczniów. Osoba posiadająca swoje zainteresowania, hobby i mająca 
szanse na jego rozwój na terenie szkoły lub poza nią prawdopodobnie nie będzie 
zainteresowana uczestnictwem w tego typu grupie rówieśniczej.  

 
5. Zagrożenia o charakterze indywidualnym 
Trzecia grupą zagrożeń, które wymieniłam w swoim artykule, to zagrożenia 

o charakterze indywidualnym, w których ewentualne negatywne skutki dotyczą 
samej jednostki. W wyniki braku kontroli nad nieformalną grupą młodzieżową, 
jej członkowie mogą się dopuszczać zachowań karalnych lub nieodpowiednich 
dla ich etapu rozwoju. Można tutaj mówić o spożywaniu alkoholu, substancji 
psychoaktywnych czy o aktywności seksualnej. Ten ostatni aspekt dotyczy aktu-
alnego zjawiska prostytucji nieletnich. Skutkiem zachowań o charakterze dewia-

                                                 
18 D. Pstrąg, Przemoc w relacjach rówieśniczych w szkole w opiniach uczniów, dz. 

cyt., s. 26-29. 
19 K. Kmiecik-Baran, Młodzież i przemoc. Mechanizmy socjologiczno-psychologiczne, 

Warszawa 2000, s. 60. 
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cyjnym jest zazwyczaj pobyt w placówce zamkniętej, gdzie młoda osoba podda-
wana jest procesowi resocjalizacji.  

 
6. Zagrożenia w obrębie środowiska lokalnego 
Ostatnią grupą zagrożeń związanych z przynależnością do nieformalnej gru-

py rówieśniczej to zagrożenia w obrębie środowiska lokalnego. Środowisko lo-
kalne posiada pewne elementy, na które składa się jej definicja, tj. terytorium, 
interakcje społeczne oraz więź, rozumiana jako rodzaj wspólnoty z ludźmi za-
mieszkującymi dane terytorium, a także wyrażająca się postrzeganiem tego tery-
torium jako „nasze miejsce”. Na społeczność lokalną składają się zazwyczaj gru-
py pierwotne: rodziny i sąsiedztwo, których relacje mają charakter osobowy20.  

Na przykład w przypadku młodzieżowych band czy subkultur o charakterze 
dewiacyjnym, społeczność lokalna narażona jest na akty wandalizmu, przemocy 
wobec młodszych, czy kradzieży. Ogólnie mówiąc, ich działalność może zagra-
żać bezpieczeństwu osób tworzących środowisko lokalne.  

 
Wnioski 
Możemy zauważyć, że uczestnictwo w nieformalnych grupach rówieśni-

czych niesie ze sobą wiele zagrożeń, jednak wystąpienie realnych konsekwencji 
związane jest między innymi z charakterem poszczególnych grup – wiekiem ich 
uczestników, miejscem ich zamieszkania, zależne jest także od tego z jakich ro-
dzin się wywodzą. Aby zapobiegać negatywnym skutkom uczestnictwa w gru-
pach rówieśniczych, należy stworzyć młodzieży odpowiednie warunki do rozwo-
ju jej zainteresowań i spędzania czasu wolnego w sposób konstruktywny i akcep-
towalny społecznie. Obecnie taką funkcję pełnią na przykład streetworkerzy.  

 
Streszczenie 
Wychowanie to proces wielowymiarowy, w którym uczestniczą różne grupy 

społeczne, instytucje czy organizacje. Coraz większy wpływ na młodego czło-
wieka mają także środki masowego przekazu. W referacie autorka skupia się na 
zaakcentowaniu roli, jaką odgrywa w wychowaniu nieformalna grupa rówieśni-
cza. W pierwszej części artykułu zawarte są różnice między formalnymi a nie-
formalnymi grupami rówieśniczymi. Przedstawiona jest także charakterystyka 
nieformalnej grupy rówieśniczej – zasady w niej panujące oraz podział tego ro-
dzaju grup (czyli klasyfikacje). W następnej części referatu uwaga autorki skupia 
się na wyodrębnieniu zagrożeń, jakie płyną z uczestnictwa młodzieży w niefor-
malnej grupie rówieśniczej, o charakterze jednostkowym/indywidualnym. Opisa-
na zostaje problematyka wpływu, jaki wywiera uczestnictwo w grupie niefor-
malnej na rodzinę młodego człowieka zaangażowanego w działalność grupy 
(między innymi: zanik więzi między młodą osobą a pozostałymi członkami ro-
dziny, problemy z komunikacją, zanik autorytetu rodziców), na środowisko 

                                                 
20 B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, s. 229. 



449 
 

szkolne (przemoc na terenie szkoły, utrudnione kontakty z nauczycielami i kole-
gami z klasy) i na środowisko lokalne (akty wandalizmu oraz inne wykroczenia i 
przestępstwa).  

 
Abstract 
The risks of participation of young people in an informal peer group. 
Education is a multidimensional process, which involves various social 

groups, institutions or organizations. Increasing influence on the young people 
are also the mass media. In this paper the author focuses on the role it plays in the 
education of informal peer group. In the first part of the article author focused on 
the differences between formal and informal peer groups. Presented are also the 
characteristics of informal peer group - the prevailing rules and the classification. 
In the next part of the paper the author's attention is focused on extracting the 
risks that come with the participation of young people in an informal peer group, 
with a individual . Described is the issue of the impact of participation in the 
informal group on the family of a young people involved in the activities of the 
group (among others: loss of relationship between a young person and other fam-
ily, communication difficulties, loss of parental authority), on the school envi-
ronment (violence at school, difficult relations with teachers and with classmates) 
and on the local environment (acts of vandalism and other crimes and offenses). 
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Agnieszka Sadłowska (UWM) 

 
Internet w komórce- zagrożeniem czy pomocą w nauce? 

 
Wprowadzenie 
W dobie szybko rozwijającej się technologizacji, komputeryzacji, powszech-

nemu dostępowi do Internetu, nie można pominąć tego aspektu posiadania Inter-
netu w telefonach komórkowych wśród dzieci. Powszechnym jest fakt, iż na 
każdego człowieka statystycznie przypada średnio kilka tzw. komórek. Dzieci 
już od najmłodszych lat proszą swoich rodziców o to, aby mogły dostać od nich 
w prezencie telefon komórkowy. Przełomowym momentem jest czas, w którym 
dziecko idzie do szkoły, a większość jego rówieśników posiada telefony komór-
kowe. Ażeby nie odstawać od reszty, „nęka” ono swoich rodziców prośbami o 
zakupienie mu najnowszego sprzętu. Rodzice, chcąc mieć stały kontakt z dziec-
kiem oraz pod silną presją z jego strony, zazwyczaj decydują się na zakupienie 
wymarzonej komórki dziecku. Ma ona zazwyczaj oprócz wbudowanego najno-
wocześniejszego aparatu, całej gamy zainstalowanych aplikacji, czy dotykowego 
ekranu, dostęp do Internetu, który miałby być pomocny dziecku w razie jakiej-
kolwiek potrzeby. Wielu ludzi posiada tzw. syndrom podłączenia, czyli koniecz-
ności aktywnego uczestnictwa w Internecie. Nie jest tez inaczej z dziećmi, które 
często bardzo chętnie zdają relację z każdej sekundy swojego życia na forach 
internetowych, bądź blogach, które prowadzą. Moda ta zaczerpnięta jest od idoli 
muzycznych i telewizyjnych, którzy zdają ciągłą relację ze swojego życia fanom, 
śledzącym z wypiekami na twarzy coraz to nowe informacje. 

 
1. Komunikacja on- line 
Internet jest miejscem, gdzie niejednokrotnie komunikują się ze sobą ludzie. 

Kiedyś modnym komunikatorem było gg- gdzie można było zostawić pisemną 
wiadomość znajomemu, następnie skype, który umożliwia wideo-rozmowę kilku 
osób nawet na duże odległości od siebie, poczta elektroniczna e- mail, teraz zaś 
dominuje przede wszystkim portal społecznościowy, gdzie oprócz polubień 
zdjęć, filmików znajomych, ich wypowiedzi, można również zostawić im wia-
domość. Rozwojowi Internetu oraz mass mediów zawdzięcza się ilość informa-
cji, docierających do człowieka. Teraz nie są one już tak ograniczone jak kiedyś 
a przepływ informacji jest tak szybki, że w kilka sekund łatwo można dowiedzieć 
się, co dzieje się na drugim krańcu naszej planety1. Jeszcze nie tak dawno ludzie, 
aby móc ze sobą porozmawiać musieli mieć ze sobą realny kontakt, spotykając 

                                                 
1 J. Gdański., Komunikacja a media elektroniczne, Warszawa 2013, s.2 
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się choćby przy szklance herbaty2. Dziś komunikacja nabrała zupełnie innego 
znaczenia i odnosi się głównie do kontaktów, w których nie ma potrzeby realne-
go przebywania w towarzystwie drugiej osoby. „Komunikacja typu face –to- face 
zajmuje komunikacja typu interface - to interface - komunikowanie zapośredni-
czone, mediatyzowane”3. Coraz silniej skomercjalizowany Internet nie jest już 
tylko miejscem, w którym wyszukuje się rożne informacje, jest miejscem łączą-
cym ludzi w sieci komunikacyjne4. Fora dyskusyjne i chaty stały się spotkaniem 
tysięcy ludzi, którzy nie muszą znać się w realnym świecie. Dzięki temu nawią-
zywanie nowych znajomości staje się łatwiejsze, szczególnie dla osób nieśmia-
łych, jednak tak samo, jak łatwo taka znajomość nawiązać, tak też łatwo jest ją 
zerwać. Komunikacja on- line jest komunikacją anonimową, której rozmówca 
nie zna osoby, siedzącej po drugiej stronie ekranu. W takim przypadku łatwiej 
jest, i jest to coraz powszechniejszym procederem, wyrazić własne negatywne 
opinie na jakiś, bądź czyjś temat5. Można się zatem zastanowić nad tym, jaką 
wartość mają kontakty internetowe, które pozwalają na częstokroć bardzo nega-
tywne opinie na czyjś temat, bez poszanowania jego godności jako człowieka. 

 
2. Internet w życiu ludzi – czymś dobrym czy zagrożeniem? 
W dzisiejszych czasach ciężko wyobrazić sobie życie bez dostępu do Inter-

netu. Myśląc o tej kategorii, nasuwa się momentalnie pozytywny obraz tego, w 
czym pomaga łatwy dostęp do Internetu. Kategorii negatywnych początkowo się 
nie zauważa. Społeczność jest tak bardzo zachwycona możliwościami, jakie 
stwarza podłączenie do sieci, że całkowicie zapomina o zagrożeniach, które to za 
sobą niesie. Dobrodziejstw, które niesie za sobą postęp technologii przewiduje 
się w najbliższych lata więcej. Nowoczesne systemy, które będą odznaczały się 
cechami zdrowego rozsądku oraz myśleniem podobnym do ludzkiego rozumo-
wania to tylko niektóre technologie, które powstaną w najbliższych latach. Nie-
wątpliwie ułatwi to pracę nad systemami doradczymi czy analizą ogromnych 
banków danych. Programy te mają współdziałać z człowiekiem, poznając m.in. 
jego upodobania i zainteresowania i wyszukując w bankach danych potrzebnych 
mu informacji. Już teraz ludzie mają możliwość pracy ze sobą nie będąc w bez-
pośrednim kontakcie. Tworząc globalne sieci wymieniają się między sobą infor-
macjami oraz wynikami pracy. Internet, jako źródło ogromnej wiedzy i po-
wszechnego dostępu do niej stanowi pole do rozwoju młodego człowieka. 
Dziecko już od najmłodszych lat może samodzielnie zdobywać wiedzę, nie bę-

                                                 
2 M. Wasylewicz., Komunikowanie się pokolenia w sieci- szansą czy zagrożeniem re-

lacji interpersonalnych [w:] Cyberprzestrzeń i edukacja red. Lewowicki T., Siemieniecki 
B., Toruń 2012, s.117 

3 Tamże s. 121 
4 J. Gdański., Komunikacja a media elektroniczne, Warszawa 2013, s. 6 
5 M. Wasylewicz., Komunikowanie się pokolenia w sieci- szansą czy zagrożeniem re-

lacji interpersonalnych [w:] Cyberprzestrzeń i edukacja red. Lewowicki T., Siemieniecki 
B., Toruń 2012, s.12 
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dąc zmuszonym na oczekiwanie aż ktoś mu ją przekaże6. Częstokroć bywa tak, 
że pracownicy są zastępowani maszynami, które wykonują pracę za ludzi, co 
skutkuje redukcją etatów. Możliwości, które niesie ze sobą postęp technologicz-
ny, możliwość współpracy na odległość, wymiana między sobą informacji jest 
zdecydowanie bardzo dobra, aczkolwiek w czasach, gdy o pracę jest bardzo 
ciężko i coraz więcej młodych ludzi jej nie posiada, takie rozwiązanie informa-
tyczne wcale nie wydaje się być dobrym. Zwrócić należy uwagę na fakt, iż jest 
wiele pozytywów korzystania ze środków masowego przekazu, w tym Internetu. 
Jako jedne z nich wymienia się to, iż ludzie w różnym wieku mogą wybrać dla 
siebie to, co ich interesuje. Nie są zmuszeni i ograniczeni tylko i wyłącznie do 
tego, co oferuje im stacja telewizyjna, ale wyszukują informacje na temat, który 
ich ciekawi.  

Kolejnym plusem można obdarzyć ogromne możliwości edukacyjne. Eduka-
cja dzieci i młodzieży przeszła na nowe tory. Mają oni dostęp do szerokich in-
formacji z różnego zakresu. Umiejętne korzystanie z oferty Internetowej ułatwia 
im naukę i rozwiewanie wątpliwość, które nimi targają. Używanie komunikato-
rów do porozumiewania się z przyjaciółmi, którzy są zbyt daleko, aby spotkać się 
z nimi osobiście, także jest świetną ofertą do młodego człowieka, który chętnie i 
ławo z niej korzysta. Może być to oderwanie się od codzienności i monotonii 
dnia, a także w zabieganiu życiowym pozwala, na utrzymanie kontaktów mię-
dzyludzkich, choćby w sposób wirtualny. Internet przyczynia się do wzrostu 
wykształcenia. Istnieje wiele kursów internetowych oraz szkół, które dają moż-
liwość kształcenia on- line. Młoda osoba zapisując się na taki kurs, zdobywa 
podstawową wiedzę w interesującym ją zakresie, co pozwoli jej później łatwiej 
wejść w kurs organizowany w realnym świecie7. „Używanie komputera wspo-
maga koordynację wzrokowo – ruchową (proces, którego prawidłowy rozwój jest 
warunkiem przyswajania wiadomości i umiejętności szkolnych), bowiem wyma-
ga ono znacznej szybkości reakcji i niejednokrotnie trójwymiarowego interpre-
towania obrazów dwuwymiarowych”8.  

Dzisiejsze młode pokolenie kształtowane jest przez środki masowego prze-
kazu, szczególnie przez Internet, który ciągle jest w fazie rozwoju. Ważne jest, 
aby uczyć już od najmłodszych lat mądrze korzystać z postępu technologiczne-
go9. W dobie komputeryzacji oprócz wielu walorów, jakie niesie ze sobą ogólny 
dostęp do nowych informacji, komunikowanie się z innymi na odległość, dziele-
nie się z innymi własnymi szczęśliwymi chwilami, poprzez przesyłanie zdjęć do 
sieci, czyhają także różne niebezpieczeństwa, na które trzeba zważać w codzien-

                                                 
6 J. Kandzia., Internet w życiu młodego pokolenia- dobrodziejstwo czy zagrożenie, 

[w:] Cyberprzestrzeń i edukacja red. Lewowicki T., Siemieniecki B., Toruń 2012, s.298 
7 A. Siwek-Szczepanik., Młode pokolenie- uzależnione od mass mediów?, [w:] Ro-

dzina w mediach media w rodzinie, Sitarczyk M., Warszawa 2013, s. 124-135 
8 B. Danowski., A. Krupińska., Dziecko w sieci, Gliwice 2007, s.30 
9 A. Siwek-Szczepanik., Młode pokolenie- uzależnione od mass mediów?, [w:] Ro-

dzina w mediach media w rodzinie, M. Sitarczyk., Warszawa 2013, s. 137 
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nym użytkowaniu. Łatwa komunikacja między osobami sprawia, że każdy może 
w łatwy sposób znaleźć ważne informacje o drugim człowieku10. Informacje te, 
niekoniecznie mogą być użyte w dobrej intencji. Szczególnie łatwym „łupem” w 
sieci są dzieci, które często nieświadomie podają zbyt wiele ważnych faktów z 
życia osobistego, rodzinnego, szkolnego, koleżeńskiego.  

Bardzo wiele mówiono w mediach o zagrożeniach, które czekają na dzieci 
oraz młodzież, gdy te umawiały się z nieznajomymi osobami w realnym świecie 
na spotkania towarzyskie. Nigdy nie można mieć pewności co do tego, kto siedzi 
po drugiej stronie komputera i kto pojawi się na spotkaniu zaaranżowanym w 
realu. Częstym również problemem jest tzw. piractwo w sieci. Może się ono od-
bywać ze świadomością bądź bez niej poprzez pobieranie od innych a następnie 
udostępnianie kolejnym użytkownikom gier komputerowych, utworów audio i 
wideo. Jest to działanie przestępcze i w przypadku nieletnich, konsekwencje 
poczynań dzieci ponoszą rodzice11. Wobec tego rodzice powinni mieć świado-
mość tych zagrożeń oraz tego, że nawet w Internecie to oni odpowiadają za wła-
sne dzieci, które tylko z pozoru siedząc w domu są bezpieczne.  

Częstym i dosyć głównym problemem surfowania małego dziecka po sieci są 
treści, na które może się natknąć. Niejednokrotnie są one bowiem niedostosowa-
ne do jego wieku. Jeśli młody człowiek jest pozostawiony bez kontroli dorosłych 
i jego mądrych porad co do korzystania ze stron Internetowych, może wtedy, 
czasami przypadkowo, wejść na strony zupełnie nie skierowane do niego. Doty-
czy to treści przepełnionych agresją, przemocą czy też pornografią12. Mówi się 
również, iż długotrwałe przebywanie dziecka w Internecie wpływa niekorzystnie 
na rozwój jego czytelnictwa. Atrakcyjniejsze stają się bowiem treści internetowe, 
aniżeli te, które oferuje zwykła książka. Jako kolejne zagrożenie wskazuje się 
rozwój agresji, gdyż gry internetowe, z których korzystają młode pokolenia na-
cechowane są brutalnością, przemocą i okrutnością. Ażeby przejść do kolejnego 
etapu gry, trzeba wyeliminować przeciwnika najczęściej poprzez doprowadzenie 
do jego śmierci13. Prowadzi to do zaniku empatii. Młody człowiek jest nastawio-
ny w grze na cel, który ma do osiągnięcia, bez względu na to jakimi metodami do 
niego dojdzie. 

Należy pokazywać dzieciom, że Internet jest nie tylko miejscem, gdzie mają 
wielkie możliwości na własny rozwój, ale również miejscem, gdzie kryje się 
wiele różnorakich zagrożeń. 

 
 

                                                 
10 B. Nicewicz., Internet a dzieci. Uzależnienia i inne niebezpieczeństwa, Warszawa 

2003, s. 41 
11 B. Danowski., A. Krupińska., Dziecko w sieci, Gliwice 2007, s. 21 
12 W. Mieleszczenko., Komputer w okresie wczesnego dzieciństwa. Szanse i zagrożenia, [w:] 

Cyberprzestrzeń i edukacja red. T. Lewowicki., B. Siemieniecki., Toruń 2012, s.200 
13 A. Siwek-Szczepanik., Młode pokolenie- uzależnione od mass- mediów?, [w:]  Ro-

dzina w mediach media w rodzinie, M. Sitarczyk, Warszawa 2013, s. 133 
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3. Netoholizm- czyli uzależnienie od Internetu 
Internet tak jak wiele różnych dobrodziejstw technologicznych, może być 

źródłem uzależnienia. Siadając przed komputerem „na chwilę” człowiek potrafi 
przesiedzieć tak kilka a nawet kilkanaście godzin. Jakiś czas temu głośno było o 
przypadkach dzieci i młodzieży, którzy poprzez wciągnięcie się do gry kompute-
rowej umierali z powodu wycieńczenia organizmu, spowodowanego brakiem 
przyjmowania posiłków, płynów oraz brakiem snu przez kilkanaście a nawet 
kilkadziesiąt godzin.  

O uzależnieniu od Internetu według kryteriów diagnostycznych DSM- IV 
można mówić, gdy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wystąpią przynajmniej 3 spo-
śród objawów takich jak: 1. Ciągła potrzeba coraz to dłuższego korzystania z 
Internetu w celu poprawy własnego zadowolenia. 

2. Objawy odstawienia charakteryzujące się: pobudzeniem psychorucho-
wym, wyraźnym obniżeniem nastroju, lękiem bądź niepokojem, fantazjami i 
marzeniami sennymi n temat Internetu, obsesyjnym myśleniem o Internecie, 
celowym, bądź bez nieświadomym poruszaniu palcami, jak przy pisaniu na kla-
wiaturze. 

3. Częste przekraczanie czasu, przeznaczonego na korzystanie z Internetu. 
4. Próby ograniczenia, bądź zaprzestania korzystania z Internetu, zakończone 

porażką. 
5. Spędzanie dużej ilości czasu na czynnościach związanych z Internetem (kupowa-

nie książek na jego temat, testowanie nowych przeglądarek stron WWW), 
6. Rezygnacja z aktywności zawodowej, społecznej, bądź własnych pasji nie 

powiązanych z Internetem, na rzecz z jego korzystania. 
7. Korzystanie z sieci powodujące występowanie problemów somatycznych, 

psychologicznych, bądź społecznych14. Netoholizm jest coraz częściej po-
wszechnym problemem, gdyż świat Internetu jest tak rozległy, że nie sposób jest 
go całkowicie poznać. Codziennie pojawiają się tam setki tysięcy nowych infor-
macji, do których łatwo można uzyskać dostęp. Małe dziecko, które jest podatne 
na wszelkie „chwyty reklamowe” oraz atrakcyjność, jaką serwuje mu świat In-
ternetu, nie potrafi się temu przeciwstawić, wobec czego zatraca się w czasoprze-
strzeni sieciowej, rezygnując częstokroć z własnych przyjemności, czasu wolne-
go spędzanego w inny sposób, aniżeli przed komputerem. Zaniedbuje również 
obowiązki zarówno szkolne, jak i domowe. 

 
4. Założenia metodologiczne badań własnych 
Przebadano piętnaścioro dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy 1-3) na temat 

ich korzystania z Internetu, który posiadają w telefonach komórkowych. Celem postę-
powania badawczego było sprawdzenie roli jaką spełnia Internet w telefonie komór-
kowym dziecka. Badania umiejscowiono w strategii jakościowej. Posłużono się wy-
wiadami w oparciu o wcześniej przygotowany kwestionariusz wywiadu oraz uzupeł-

                                                 
14 Tamże, s. 127- 128 
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niony pytaniami, wynikającymi z treści rozmowy z dziećmi. Zwrócono uwagę na to, 
czy oprócz Internetu w komórce, dzieci posiadają domowy Internet, na to ile czasu 
dzieci korzystają z Internetu, z jakich stron internetowych korzystają najczęściej i czy 
są one przydatne w codzienności szkolnej. 

 
5. Wyniki badań własnych 
Pierwsze pytanie dotyczyło posiadania komórki w ogóle przez dziecko. Jed-

ne z chłopców odpowiedział: „No pewnie, bez komórki, to jak bez ręki”, z kolei 
inna jego koleżanka dodała: „ Ja również mam, najnowszy model… (zaczyna 
wymieniać różne modele, które posiadała do tej pory i ten, który ma teraz. Przed-
stawia jego charakterystykę, wykorzystanie możliwości, najnowsze ulepszenia 
itp.)” Reszta dzieci odpowiedziała w podobnym tonie. Wszystkie zgodnie 
stwierdziły, że posiadają telefon komórkowy.  

Kolejne pytanie miało na celu potwierdzenie, bądź zaprzeczenie posiadania 
Internetu w telefonie komórkowym, który posiadają dzieci. Pierwsza z dziew-
czynek odpowiedziała: „Tak, mam. Mama mi założyła niedawno, bo miałam 
urodziny i chciałam dostać Internet do komórki.” Inna z kolei odpowiedziała: 
„Nie mam jeszcze, ale niedługo będę mieć, bo rodzice mi obiecali. Jak na razie 
pożyczam czasami od koleżanek.” Większość dzieci zadeklarowała posiadanie 
Internetu w komórce. Reagowali zdziwieniem na zadane pytanie. Nie rozumiały, 
jak to możliwe, aby ktoś nie posiadał Internetu w komórce. 

Trzecim z kolei pytanie odnosiło się do tego, czy w rodzinie dziecka jest 
komputer z podłączeniem do Internetu. Jeden z chłopców odpowiedział: „No 
pewnie, że tak! Tez pytanie. Mam w domu dwa komputery i wszędzie jest Inter-
net, bo inaczej nie mógłbym, np. grać z kolegami w różne gry…” Inny chłopiec 
dodał: „Mam komputer z Internetem, ale to są kompy rodziców… No, ale mogę 
z nich korzystać, bo oni mi pozwalają, np. jak się na nich obrażę, albo zaczynam 
płakać, albo jak odrobię lekcje to mogę, albo jak jestem grzeczny.” Wszystkie 
dzieci zadeklarowały dostęp do Internetu w domu. Część dzieci posiadała własne 
laptopy, inne korzystały z urządzeń rodziców. Nie było dziecka, które miałoby w 
domu komputer z dostępem do Internetu, a nie korzystałoby z niego. Kolejne 
pytanie dotyczyło tego, czy dzieci posiadają własny komputer z dostępem do 
sieci. Jedna z dziewczynek odpowiedziała: „Tak mam, kupiłam sobie po I Ko-
munii. Uzbierałam trochę pieniążków, a resztę rodzice mi dołożyli i tak mogłam 
sobie kupić. Sama wybierałam taki jaki chciałam i to jest tylko mój komputer.” 
Jedne z chłopców odpowiedział: „Mam swój tak jakby, bo to mój i brata, No i 
trzeba się dzielić. Robimy, że ja używam go trochę i on trochę i tak uzgadniamy. 
Czasami się kłócimy, ale przychodzi mama i mówi, ze jak będziemy się kłócić, 
to będziemy musięli wył ączyć. No i wtedy trzeba się pogodzić”. Część dzieci 
deklarowała posiadanie własnego komputera, część- korzystała z urządzeń rodzi-
ców. Te dzieci, które posiadały swoje urządzenia, korzystały z nich częściej, niż 
te, które były zmuszone do korzystania z komputerów rodziców. Następne pyta-
nie brzmiało: Czy ktoś uczył korzystać cię z Internetu? Jednak z dziewczynek 



457 
 

odpowiedziała: „Nie, sama się nauczyłam. Klikam i się włącza. Wciskam 
www.google.pl i tam szukam jakiejś gry i gram.” Inny chłopiec: „Nie, sam umia-
łem. Włączyłem Internet i tam czerwonym krzyżykiem zamyka się strony a na 
takim pasku wpisuje się, na którą stronę chce się wejść i jest”. 

Większość dzieci deklarowała samodzielną naukę korzystania z Internetu. 
Niektóre wypowiadały się, że pomocy w nauce udzieliło im starsze rodzeństwo. 
Inne mówiły, że podpatrywały, gdy starszy brat, czy siostra korzystały z kompu-
tera. Kolejnie zapytano o kontrolę rodzicielską nad stronami, z których dziecko 
korzysta spędzając czas w Internecie. „Nie, rodzice są w pracy jak ja jestem na 
Internecie”- tak odpowiedziała jedna z dziewczynek. Inna zaś: „Czasami mama 
pyta się co robię, ale ja mówię, że nic takiego i ona już więcej nic nie pyta”. Je-
den z chłopców: „ Niekiedy tata przychodzi zobaczyć w co gram i wtedy czasami 
mi zabrania, ale to rzadko”. W większości rodzice nie kontrolują wyborów wła-
snych dzieci, co do ich surfowania po Internecie. Kontrolują jedynie czas spę-
dzania ich dziecka w sieci i ewentualnie go skracają. Zapytano również z jakich 
stron internetowych dzieci korzystają najczęściej. Jedno z dzieci odpowiedziało: 
„Różne to są strony, ale często gram w różne gry sieciowe z kolegami. Możemy 
wtedy ze sobą rozmawiać i razem, np. atakować czyjąś bazę, albo jeździć, np. 
czołgami”. Inne dziecko odpowiedziało: „Ja lubię być na facebooku i grać tam w 
gry. Piszę też do koleżanek, albo patrzę co dodały na tablicę, albo jakie zdjęcia 
dodały.” Najczęstszymi stronami odwiedzanymi przez dzieci są portale społecz-
nościowe typu facebook oraz portale z grami wirtualnymi. Żadne dziecko nie 
przegląda z ciekawości stron edukacyjnych innych niż typu ściąga.pl  

Kolejno zapytano dzieci czy Internet pomaga im w odrabianiu lekcji? Jeden z 
chłopców odpowiedział: „No czasami tak. Jak, np. czegoś nie wiem, to wujek Goo-
gle wie”. Inny dodał: „Często robię pracę domową z Internetu. Bo to szybciej i póź-
niej mam dużo czasu, żeby się pobawić, albo w coś pograć. Jak szybko odrobię pracę 
domową to mam dużo wolnego czasu.” Wszystkie dzieci odpowiedziały, że przy-
najmniej raz korzystały z pomocy Internetu przy odrabianiu pracy domowej. Były to 
jednak strony typu ściąga.pl albo wikipedia, gdzie uzyskiwane informacje nie do 
końca są wiarygodne, a nawet czasami całkowicie rozmijają się ze stanem faktycz-
nym. Na koniec zapytano ile czasu dziecko spędza przed monitorem komputera, czy 
często z niego korzysta? Jeden z chłopców odpowiedział: „Codziennie! Bo muszę 
przejść kolejną planszę gry, albo jak się umówimy z kolegą na granie”. Inna dziew-
czynka dodała: „Codziennie włączam Internet. Przychodzę ze szkoły, jak zjem obiad 
i odrobię lekcje, to mogę sobie włączyć komputer i wtedy czasami, aż do wieczora. 
A jak siostra siedzi na komputerze to ja czekam, aż skończy i wtedy jest moja kolej. 
Kiedyś wstawałam w nocy, bo wtedy ona śpi, a ja mogę długo siedzieć”. Komputer 
jest codziennością dzieci. Wszystkie mówiły, że codziennie korzystają z komputera i 
Internetu. Nie wszystkim jednak rodzice pozwalali na długie przesiadywanie przed 
komputerem. 
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Konkluzja 
W dzisiejszych czasach istnieje powszechny dostęp do Internetu (strefy wi-fi, 

eduroam, biblioteki, stałe łącza, przenośne modemy). To wszystko ułatwia lu-
dziom ciągłe przyłączenie do Internetu i korzystanie z niego w każdym momen-
cie. Zauważa się, iż komputer i Internet stał się codziennością, bez której ciężko 
się ludziom obyć. Doprowadza to do zjawiska neto holizmu, które definiujemy 
jako uzależnienie od Internetu. Przymus codziennego wejścia do sieci jest tak 
duży, że dzieci często rezygnują z posiłków, odpoczynki i snu, po to tylko, aby 
móc surfować po Internecie. Negatywnym zjawiskiem jest również to, iż istnieje 
mała kontrola rodzicielska. Z jednej strony rodzice chcą mieć dostęp do swoich 
dzieci o każdej porze, co ułatwia im fakt, że dziecko posiada telefon komórkowy, 
ale drugiej strony telefon nie pomaga im w kontakcie z dzieckiem, gdy te korzy-
sta ciągle ze stron internetowych. Wytwarza się również iluzja, że Internet w 
komórce będzie pomocą dziecku, której ulegają rodzice instalując im dodatkowy 
dostęp do sieci. Internet w telefonie ma zupełnie inne zastosowanie, aniżeli to, 
które chcieliby rodzice dziecka. Rodzice wyobrażają sobie, że będzie on ogrom-
ną pomocą dydaktyczną, z której dziecko będzie czerpało wiedzę, zaś dzieciom 
służy on przede wszystkim do przeglądania portali społecznościowych oraz stron 
z grami internetowymi. Sporadycznie szukają one informacji szkolnych. 

 
Streszczenie 
W pracy podjęte zostało zagadnienie roli Internetu w życiu i codzienności 

dziecka. W części teoretycznej odniesiono się do zagadnień związanych z rolą, 
niebezpieczeństwami oraz dobrodziejstwami, które niesie za sobą korzystanie z 
nowej technologii internetowej. Poczynając od komunikacji on- Line, poprzez 
rozważania nad znaczeniem Internetu w życiu dziecka, poprzez ukazanie dobro-
dziejstw oraz niebezpieczeństw, mogących wystąpić w codziennym korzystaniu 
z Internetu, na netoholizmie czyli uzależnieniu internetowemu kończąc. Następ-
nie bardzo krótko przedstawiono metodologię badań własnych, wyodrębniając 
metodę oraz cel postępowania badawczego, którym jest sprawdzenie roli jaką 
spełnia Internet w telefonie komórkowym dziecka. Wyjaśniono także wybór 
przyjętej strategii badawczej. Ostatnią częścią jest opis badań własnych, prowa-
dzonych poprzez wywiady z dziećmi. Całość zwieńczono konkluzją zgromadzo-
nego materiału badawczego. 

 
Abstract 
Mobile internet threats to do with-in science? 
The paper addresses the issue of the role of the Internet in everyday life and 

the baby. In the theoretical part, reference is made to issues related to the role, the 
dangers and blessings, which entails the use of new Internet technology. Starting 
with the communication on-line, by considering the significance of the Internet in 
a child's life by showing the benefits and the dangers that may arise in the every-
day use of the Internet, which is netoholizmie ending our online addiction. Then, 
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very briefly present their research methodology, identifying the method and pur-
pose of the examination procedure, which is to determine the role played by the 
Internet in the mobile phone of the child. It has also been the choice of the strat-
egy research. The last part is the description of own research, conducted through 
interviews with children. The whole was crowned with the conclusion of the 
gathered material. 
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Patrycja Piórko (UWM) 

 
Ideologia i praktyki New Age jako mit i zagrożenie! 

 
Epoka XXI wprowadziła niezmienne zmiany w kulturze, społeczeństwie, 

mas mediach, religii i polityce. W czasach gdzie spotykamy się z toksycznymi 
praktykami New Age, związanymi z magią, wróżbiarstwem, technikami relaksa-
cyjnymi. Wciągających człowieka w złudną propagandę New Age pozwalają-
cych na krótki czas zapomnieć o codziennych problemach, rodzinie, zdrowiu i 
życiu. Nie pozwala odróżnić mitu1 od prawdy ani zagrożenia, jakie płyną z błęd-
nego rozumowania pojęć i złudnych propagand. Przedstawienie ideologii New 
Age jest zadaniem trudnym, ponieważ propaguje bardzo różne poglądy, należące 
do odmiennych systemów filozoficznych lub religijnych. New Age szerzy bardzo 
różne idee, wierzy w przełomowe nadejście Wodnika.  

W latach sześćdziesiątych XX wieku2 w Stanach Zjednoczonych powstał i 
rozwinął się z niezwykłą szybkością ruch zwany New Age3. Możemy spotkać się 
z innymi jego nazwami, takimi jak: Ruch Nowej Ery (New Age Movement), Era 
Wodnika (Age of Aquarius), Sprzysiężenie Wodnika (The Aqarian Conspiracy), 
Nowa Epoka, a także: Nowy Paradygmat (New Paradigm), Nowa Świadomość ( 
New Consciousness), Era Solarna (Solar Era), Nowe Myślenie, neognoza, neo-
poganizm, Ruch Ludzkiego Potencjału (Human Potential Movement), Świado-
mość Integralna, Nowa Duchowość (New Spirituality), Filozofia Wieczysta (Phi-
losophia Perennis)4. 

Pierwszą ideologią głoszoną przez New Age jest okultyzm (z łac. occultus – tajem-
niczy, ukryty), który oznacza różne poglądy i systemy, wiążące się z określeniami ezote-
ryczny, paranormalny, mistyczny czy pozazmysłowy5. W okultyzmie można dostrzec 
szereg rozpowszechnionych praktyk spirytyzmu, białej i czarnej magii, szamanizmu, 

                                                 
1 Mit- opowieść, zazwyczaj nieznanego pochodzenia, przynajmniej w części trady-

cyjna, pozornie relacjonująca wypadki historyczne, mające zazwyczaj służyć do wyja-
śnienia jakichś zwyczajów i wierzeń. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultuty, 
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985, s.699. 

2 . Podaje się różne daty rozpoczęcia ruchu New Age, przełom lat 70, 80. XX wieku 
Zob. S. Wargacki, Źródła i natura ruchu New Age, [w:] A. Wańka(red), New Age, idee i 
implikacje, (Studia i rozprawy, nr 6), Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2005, s. 9. 

3 B. Dobraczyński, New Age, Kraków 1997 s. 24-25. Spotyka się także termin: Nowy 
Wiek, co jest niewłaściwym określeniem, New Age odnosi się bowiem do ponad dwóch 
tysięcy lat. 

4 A. Białowąs ( red.), ABC o New Age, Matemus Media, Tychy 2005, s. 9-10. 
5 Bp. Zygmunt Pawłowicz, Leksykon Kościołów, ruchów religijnych i sekt w Polsce, 

Częstochowa 2008, s. 204. 
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astrologii, jasnowidzenia, różdżkarstwa, hemoterapii, akupunktury. Okultyzm pojawia 
się dopiero w XIX w. po raz pierwszy u Eliphasa Leviego. Jednocześnie narodził się 
okultyzm ezoteryczny, którego grupami są Towarzystwo Teozoficzne 1875, antropozo-
fia 1912/13 i instytut Gurdżijewa6. 

Okultyzm jest często porównywany do ezoteryzmu i dość często z nim my-
lony, choć między nimi są bardzo małe różnice. Duchowa sfera okultyzmu jest 
bardzo rozbudowana i związana z systemem trójdzielnym. Zakłada on, „ że 
oprócz ciała i duszy istnieje w człowieku trzeci, pośredni element, który nazywa 
się aurą”7. Poszczególne praktyki jak astrologia są dziś szeroko rozpowszechnio-
ne. Astrologia prawdopodobnie powstała w trzecim tysiącleciu p.n.e. lecz można 
się spotkać z wcześniejszymi próbami praktykowania wróżb. Została ona rozpo-
wszechniona szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Według Gallupa, który 
przeprowadził ankietę na początku lat 90 XX wieku, blisko 80 milionów Amery-
kanów regularnie korzystało z horoskopów8. 

New Age bardzo propaguje astrologię, z której czerpie swoją propagandową 
tezę o nadejściu Ery Wodnika. To właśnie układ planet decyduje o człowieku. 
Nauka Kościoła Katolickiego wyraźnie wypowiada się na temat astrologii: „Na-
leży odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do nauki szatana 
lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo od-
słaniać przyszłość”9. Elementem propagowanym przez okultyzmu jest różdżkar-
stwo ( radiestezja, rabdomancja ) umiejętność odczuwania jakiegoś bliżej nie-
określonego promieniowania za pomocą tzw. szóstego zmysłu10. Różdżkarstwo 
zostało szeroko rozpowszechnione w latach 30 XX wieku, do czego przyczynił 
się ks. Alexis Bouly.  

Kolejnym elementem ideologii jest holizm (gr. holos – całość, totalność) jest 
jedną z głównych zasad nowego paradygmatu myślenia, który polega na zwrocie 
od postrzegania części ku postrzeganiu całości11. Propagandowe powiedzenie 
New Age o holizmie brzmi: ”być New Age to: być holistą i systematykiem, to 
znaczy mieć globalną wizję i stosować globalną analizę wszystkich sytuacji i 
wszystkich dziedzin”12. Głównym przedstawicielem tego ruchu jest Jan Christia-
an Smuts (1870 – 1950) południowoafrykański generał, mąż stanu, pisarz. 

                                                 
6 Bernard Grom SJ, Ezoteryzm nowa nadzieja?, WAM, Kraków 2006, s.19. 
7 Artykuł Henryk Zimoń SVD, Religia w świecie współczesnym, Zarys problematyki 

religiologicznej, KUL, Lublin 2000, s. 468. 
8 Tomaczuk J., New Age a chrześcijaństwo, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, War-

szawa 1998, s. 82. 
9 Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotynum, Poznań 1994 , s. 2116. 
10 Aleksander Posacki SJ, Encyklopedia Białych Plam, s. 248. 
11 S. Wargacki, Źródła i natura ruchu New Age, [w:] A. Wańka (red), New Age idee i 

implikacje, (Studia i rozprawy, nr.6), Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2005., s. 26. 

12 R. Baer, S. Rouvillois, W manti New Age. New Age – kultura i filozofia, Wydaw-
nictwo M, Kraków 1996, s. 421.  
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Przedstawił on w swojej książce „Holizm i ewolucja związki holizmu z darwi-
nowską teorią ewolucji twierdząc, że prawo ewolucji kieruje całym światem, a natura 
ma tendencje do tworzenia całości, którą nie można wyjaśnić sumą jej części13. Holizm 
w New Age przyjął szczególną rolę zwłaszcza w medycynie holistycznej, która uwa-
żana jest za „ nową religię, mającą za główny cel uzdrawianie”14. Dziś szczególna rola 
jest przypisywana medycynie holistycznej. Ma ona szeroki i szkodliwy wpływ, ponie-
waż jej działania mogą doprowadzić do wyniszczenia organizmu. Często jest to 
„uzdrowienie” za pomocą nieczystych mocy. 

Popularnymi technikami leczenia holistycznego są akupunktura i akupresura, 
hemoterapia, joga, reiki, muzykoterapia. Muzyka New Age jest największym 
przemysłem zaraz po książkach wydawanych przez nich. Jest ona często reko-
mendowana do osiągnięcia harmonii z sobą lub ze światem; jest to po części 
muzyka „celtycka” lub druistyczna. W holizmie popularną techniką jest homeo-
terapia (gr. homofon – podobny; pathos – cierpienie). Jest ona metodą leczniczą, 
niekonwencjonalną, naturalną, alternatywną, U jej początków stoi lekarz nie-
miecki Samuel Hahnemanna ( 1755 – 1843).Uważał, iż substancja powodująca 
określone symptomy chorobowe, mogą być użyte jako leki dla osób chorych15. 
Wyróżniła ona bowiem 4 zasady homeopatii klasycznej: zasada podobieństwa; 
zasada środka leczniczego; najmniejszej dawki, potencjalizacji siły leczniczej. 

Spośród technik doskonalenia największą popularnością cieszy się joga. Po-
chodzi z przełomu I wieku. Ukazuje niewidoczne dla oka centra energetyczne 
nazywane czakrami, które są wirującymi ośrodkami energii, usytuowanymi 
wzdłuż kręgosłupa od kości ogonowej po czubek głowy. Układają się one w ma-
pę naszego świata wewnętrznego, wskazują stosunek do siebie samego i sposób 
doświadczania energii. Życie jest energią. Płynie przez nas ta sama energia, co 
przez wszelkie formy życia. To jest nasza manna z nieba: oddech, prana, czi. 
Czakry mają łączność z kosmiczną siłą życia. Poprzez indywidualne istnienia 
przekazują ją Ziemi, a następnie z niej czerpią16. 

Natomiast reiki zawiera w sobie techniki relaksacyjne, terapeutyczne i 
uzdrowicielskie, jednocześnie uobecniające się techniki uzdrawiania opierają się 
na idei uniwersalnej energii, która przenika wszystkie żywe organizmy. Aku-
punktura ma swoje początki w Chinach. Założeniem akupresury jest świadomość 
istnienia związku między narządami wewnętrznymi i skórą17. Do tego m.in. służy 
wkuwanie do ciała igieł, dzięki temu jest emitowany przepływ energii, który ma 

                                                 
13 S. Wargacki, Holizm, w: M. Libiszowska – Żółtkowska, J. Mariański ( red.), Lek-

sykon Socjologii Religii, Warszawa 2004, s. 139 – 140. 
14 C.L. Albanese, The Magical Staff. Quantum Healing in the New Age, [w:] J.R. 

Lewis, J.G. Melton (red.), Perspectives on the New Age, Albany 1992, s 75. 
15 A. Sereda, Co warto wiedzieć o homeopatii, Kraków 2001, s. 46. 
16 D. Pond, Czakry od podstaw. Klucz do równowagi i szczęścia, Wydawnictwo D, 

Waszyngton 1999, s. 4. 
17 D. Hyryciuk, Stare Kłamstwa Nowej Ery. Przewodnik do pracy z młodzieżą, Ma-

ternus Media, Tychy 2009, s. 81. 
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na celu uzyskanie dostępu do danego medianu. Holizm jest szeroko pojmowany 
w postaci hologramu (gr. holos – całość, gram –wiadomość, przesłanie), czyli 
trójwymiarowość obrazu, którego każda część zawiera informacje o jego cało-
ści18. Dokument „Jezus Chrystus dawcą Wody Żywej podkreśla: „Holizm prze-
nika Ruch New Age, począwszy od jego troski o holistyczne zdrowie, aż po dą-
żenie do jednostkowej świadomości oraz świadomości ekologicznej, aż po idee 
globalnej sieci”19.  

Idąc w dalszym kierunku rozważania na temat ideologii, następnym krokiem 
jest ekologizm, który dotyczy przede wszystkim ochrony środowiska naturalnego 
oraz popularyzowanie dbałości o świadomość ekologiczną. Rozróżnia się dwa 
typy ekologii: „ głęboka” sugeruje przynależność człowieka do przyrody i „płyt-
ka” jest potwierdzeniem dominacji człowieka nad przyrodą. Ten pogląd jest po-
równywany do kobiecej duchowości – feminizmu, która „wyrasta z poczucia 
jedności wszystkich form żywych i ich cyklicznych rytmów narodzin i śmierci, 
odzwierciedla tym samym głęboko ekologiczny stosunek do życia”20. 

New Age podkreśla znaczenie pierwiastka kobiecego. Kobieta daje nowe ży-
cie i jest motorem rodziny, ma przyjazny stosunek do środowiska naturalnego. 
Jednak dzisiejsze ugrupowania feministek stają się coraz bardziej agresywne, co 
nie sprzyja przychylnemu nastawieniu społeczeństwa do feminizmu. 

Ekologizm z kręgu wodnika nawiązuje do kobiety przez kult bogini Gai w 
powiązaniu ze starożytną mitologią Matki Ziemi. Idea ta prawdopodobnie została 
powołana do życia w 1965 roku przez czasopismo „Icarus” i dalej rozwinięta 
przez Jamesa Lovelocka. Głosiła, że Gaia jako nasza planeta jest złożonym i 
skomplikowanym organizmem. Aby wszystko ze sobą współgrało, każdy ele-
ment musi być ze sobą zgodny i zależny od siebie. New Age wypowiada się: 
”Szanować ziemię jako istotę żywą oraz budować nowe przymierze z naturą, 
myśląc o ziemi jako o wielkiej planetarnej wiosce”21. 

Z ekologią powiązanych jest wiele elementów propagowanych ruchu NA, 
takich jak zdrowa żywność, wegetarianizm, do czego nawołują ugrupowania 
polityczne partii zielonych. Perspektywa powrotu do natury przywołuje cud z 
Findhorn, wspominany w pierwszym paragrafie. Dziś ekologizm zdobywa coraz 
to więcej nowych zwolenników i przybiera nowsze formy. 

Następnym elementem jest monizm, który uważa, że wszystko jest ze sobą 
połączone w niepodzielną jedność i istnieje ostatecznie jedna jedyna i ta sama 
rzeczywistość22. Monizm i jego dążenie do zlikwidowania wszelkiego dualizmu 
nie zostawia miejsca dla transcendentnego Boga, a więc każda rzecz jest Bo-

                                                 
18 S. Wargacki, Źródła i natura ruchu New Age, s. 27. 
19 Papieska Rada ds. Kultury oraz Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego, 

JCH –NewAge, s. 36 
20 F. Capra, Punkt zwrotny, nauka, społeczeństwo, nowa kultura, Warszawa 1987, s. 567. 
21 R.N.Baer, S. Rouvillois, W manti New Age. New Age – kultura i filozofia, s. 422.  
22 S. Wargacki, New Age, [w:] H. Zimoń SVD (red.), Religia w świecie współcze-

snym, s. 475.  



465 
 

giem23. Jung określił zło jako „ obszar cienia” Boga, który dla klasycznego te-
izmu jest tylko dobrem. Z tego typu poglądu korzystają wielkie religie świata jak 
buddyzm czy hinduizm, uznające tylko jedyną i ostateczną rzeczywistość natury 
„duchowej” pomylonej z boskością24.  

W buddyzmie monizm przybiera szczególną role i opiera się na medytacji 
kompletacyjnej oraz jodze. „Joga dosłownie oznacza jedność, a każda dusza jest 
iskrą wywodzącą się od duszy zasadniczej i ona jest wprowadzana do wszystkich 
dusz”25. New Age jest z gruntu monistyczne, poglądy ruchu są zlepkiem składa-
jących się ze sobą idei, technik, których inspiracją są religie orientalnych. 

Kolejnym etapem jest ezoteryzm (gr. esoterios – wewnętrzny, zamknięty) oznacza 
specyficzny i oryginalny sposób myślenia, mieści w sobie wiedzę hermetyczną, teozofię 
i okultyzm26. W szerszym znaczeniu ezoteryzm polega na niechęci przejawiania tajem-
nic wiary lub przeżyć religijnych27.. Ezoteryzm opiera się na filozofii, religii orientalnej 
oraz Biblii. Jego zasięg obejmuje znaczenie przekazywanych rytów, symboli, struktur 
często zaprogramowanych w jeden system wartości ponadczasowych. 

Według holenderskiego badacza Woutera J. Hanegraaffa ezoteryzm XIX-
wieczny jest «zeświecczony»: połączył on ezoteryzm tradycyjny (przejawiający 
się w alchemii, magii, astrologii), który podkreślał znaczenie osobistego do-
świadczenia religijnego i poszukiwał jednolitej wizji wszechświata, z pewnymi 
elementami kultury nowożytnej: naukowym poszukiwaniem praw przyczynowo-
ści, ewolucjonizmem, nową psychologią, studium religii28. 

Ostatnią ideologią jest panteizm (gr. pan – wszystko i theos – Bóg) wiara w 
to, że wszystko jest Bogiem lub – niekiedy – że wszystko jest w Bogu i że Bóg 
jest we wszystkim29. Z tych idei wynika pojmowanie podstawowych twierdzeń o 
synergizmie, zgodnie z którymi całość przekracza sumę wszystkich części. Dla 
New Age nie ma w centrum Ducha ani Boga, pojawia się tylko duch w sferze 
uświadomienia, że jest cząstką wszystkiego. Mimo że odrzucają powszechny 
materializm mówią o tym jak bardzo pragną być uduchowieni odrzucając przy 
tym transcendencję Boga30. 

                                                 
23 Papieska Rada ds. Kultury oraz Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego, 

JCH –New Age, s. 89.  
24 B. Frank, Leksykon New Age w 100 kluczowych pojęciach, s.129.  
25 M. Ferguson, The Aquarian Conspiracy Personal and Social Transformation in 

Our Time, New York 1980, (czwarty rozdział tej książki ukazał się w przekładzie na 
polski język, [w:] „Nomos”, 1993, nr 3-4, s. 52 – 80). 

26 B. Frank, Leksykon New Age w 100 kluczowych pojęciach, s. 72. 
27 Bp. Z. Pawłowicz, Leksykon Kościołów, ruchów religijnych i sekt w Polsce, Czę-

stochowa 2008, s. 203.  
28 W. J. Hanegraaff, New Age Religion and Western Culture. Esotericism in the Mir-

ror of Secular Thought, Brill, Leiden-New York-Köln 1996, s. 411-524. 
29 Papieska Rada ds. Kultury oraz Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego, 

JCH- New Age, s. 91. 
30 B. Frank, Leksykon New Age, s. 158.  
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Mówiąc o ideologii dostrzegamy wiele zagrożeń związanych z człowiekiem . 
Każda zadbana technika manipulacji tworzy sferę owianą tajemnicami, pokusami 
za którymi dążymy. Kościół Katolicki powinien nie tylko w katechezie szkolnej, 
ale i też w Kościele informować o zagrożeniu. Gdyż wykraczamy przeciwko 
przykazaniu „Nie będziesz miał bogów cudzych przed mną” 31.  

Uczestnictwo w praktykach, które mogą przybrać różny charakter, jest do-
stępne dla każdego, ponieważ New Age otwiera się na wszystkie religie. Dlatego 
ma szeroki wachlarz praktyk nazywany potocznie „szwedzkim stołem”. Charak-
terystycznymi praktykami dla ruchu New Age są channeling, reinkarnacja, trans-
formacja świadomości. 

Channeling (ang. channel – kanał np. radiowy) - termin początkowo spopu-
laryzowany w kręgu zwolenników UFO w USA na określenie paranormalnych 
kontaktów z „braćmi z kosmosu”; następnie synonim działalności uprawianej 
przez media New Age32. Channeling jest szeroko rozumianym spirytyzmem, 
który przybierał w dziejach różnorakie formy. Medium, ten który jest pośredni-
kiem między światem duchowym a ziemskim, zawsze towarzyszyło religiom 
naturalistycznym33. Uwagę trzeba zwrócić na fakt, iż w Starym Testamencie 
znajdujemy przekazy o stosowaniu spirytyzmu i mediów do kontaktu ze światem 
zmarłych. ST jednocześnie potępia tego typu praktyki34. 

Z chanelinngu wywiodły się dwie nowe religie jak Moona (Kościół Zjedno-
czenia) lub Oka (Mahikari). Ostatnie z tych ugrupowań głosiło, że wystarczy 
nosić medalion Omitama, aby w ten sposób przez kanał dostało się światło oraz 
uciekły złe moce, przez które człowiek przechodzi lub ich się pozbywa35. Grun-
towy spirytyzm na jakim opiera się channeling inaczej traktuje przeżycia we-
wnętrzne i źródło objawień osobistych, ma to na celu przygotowanie dla nowej 
religijności - doktryny odziedziczonej po przodkach. Kanały, którymi posługują 
się media, nie mają nic wspólnego z nauką proroków jak i z ichniego twierdze-
nia, że rzadko mówią o tym, iż otrzymują przesłanie wprost od Boga.  

Jednak największy rozkwit dla channelingu oraz praktyk spirytystycznych 
miało miejsce wiosną 1848 roku w Hydesville za sprawą dwóch sióstr Maggie i 
Kate Fox. Rozpoczęły one swoje kontakty w domu z duchem zmarłym, co znala-
zło natychmiast naśladowców w całych Stanach. Jednak jak się później okazało 
było to nieprawdą, do czego obie dziewczyny przyznały się do tego 1888 roku. 
Chciały one bowiem wystraszyć swoją matkę, powiedziały w ten sposób: „Gdy 
wieczorem szłyśmy na górę, by położyć się spać, przywiązywałyśmy jabłko do 
sznurka, który ciągnęłyśmy w górę i w dół, żeby jabłko uderzało w podłogę, albo 
rzucałyśmy jabłko na podłogę, a ono przy każdym odbiciu powodowało dziwne 
dźwięki (...) moja siostra Kate pierwsza zauważyła, że poruszając palcami, może 
                                                 

31 KKK, nr. 2117. 
32 A. Posacki, EBP, T. IV, s. 52 -54 
33 D. Hunt, T.A.McMahon, Ameryka – nowy uczeń czarnoksiężnika, Warszawa 1996, s. 167. 
34 Zobacz Kpł 19, 31; 20; 6 , Pwt 18, 9-14, Iż 8, 19-20. 
35 B. Frank, Leksykon New Age, s. 34. 



467 
 

wydawać pewne dźwięki; ten sam efekt mogła uzyskać, poruszając palcami nóg. 
Odkrywszy, że potrafimy wydawać stukoczące dźwięki stopami - najpierw jedną, 
a potem dwiema - ćwiczyłyśmy tak długo, aż przychodziło nam to w ciemnym 
pokoju z łatwością”36. 

Channeling wiąże się ściśle z tzw. odmiennymi stanami świadomości 
(OSŚ)37. Stanowią dla NA nieodłączną cechą rozwoju wartości inteligencji ludz-
kiej. Ponadto świadomość jaka jest dostarczana człowiekowi ma odmienne typy 
doświadczenia. Jest to nierozerwalną cześć rozwoju nieograniczonego potencjału 
prowadząca do coraz wyższego stanu świadomości. W ten właśnie sposób czło-
wiek przechodzi w stan przeobrażenia się w Boga co jest główną idą New Age. 
Ów „ nadczłowiek” posiadałby długą listę pozytywnych umiejętności38. 

OSŚ ściśle określa się jako typowy trans lub transowy stan umysłu, osiągany 
za pomocą specyficznych technik, rytuałów lub wysiłkiem stanu woli. Często 
ludzie, którzy to praktykują wpadają w głęboki stan relaksacji umysłu a następnie 
w wyższy stan świadomości39. Dzięki właśnie transowi osoba otwiera każdych 
drzwi w swym umyśle, co osłabia zarówno kondycję psychiczną jak i zdrowotną. 
W centrum OSŚ znajdują się okultystyczne okna do zaświatów New Age40. 

Istnieje wiele metod związanych z OSŚ, takich jak hipnoza, długotrwale 
wpatrywanie się w lustro, kierowana twórczo wizualizacja, wirowanie, jedno-
stajnie uderzanie w bęben, okultystyczne techniki oddychania i wiele innych41. 
Przykładem może być Ruth Montgomery z USA, która twierdził że ma łączność 
z „krainą duchów” i dane jej są informacje na temat reinkarnacji oraz życia po 
śmierci. NA głośno mówili o Mafu „istocie na wysokim szczeblu ewolucji, po-
chodzącej z siódmego wymiaru”, która głosiła „filozofię wieczystą” Huxleya42. 

Choć w rozważaniach New Age kryje się wielorakie zróżnicowanie to chcia-
łabym podkreślić ich wiedzę na temat kryształów. Swoje aspiracje czerpali z 
wiedzy, iż kryształy biorą i wytwarzają swoją energię z kosmosu, dzięki któremu 
zaczerpują wyższą świadomość prowadzoną do duchowego uleczenia. Kryształy 
mają zastosowanie jako narzędzie wspomagające wychodzenie z depresji, która 
ma ten proces wzmocnić oraz pomóc w wypędzeniu złych duchów43. Kryształy 
same w sobie nie są niczym złym, gdy chcemy je nosić jako ozdobę, ale gdy 
wkracza się w fazę użycia jako narzędzia praktyk okultystycznych, to wtedy jest 
to sprzeczne z nauką chrześcijańską44. 

                                                 
36 A. Aveni, Poza Kryształową Kulą, Poznań 1996, s. 198. 
37 D. Hyryciuk, Stare Kłamstwa Nowej Ery przewodnik do pracy z młodzieżą, s. 55. 
38 S. Rouvillois, New Age – kultura i filozofia, Wydawnictwo M, Kraków 1996 r., s. 164–165.  
39 D. Hyryciuk, New Age – główne praktyki, Wyd. M, Kraków 2005, s. 43. 
40 S. Rouvillois, New Age – kultura i filozofia , s.165 - 166. 
41 Tamże. , s.165 - 166. 
42 D. Hunt, T. A. McMahon, Ameryka – nowy uczeń czarnoksiężnika, s. 12 
43 P. McGuire, Jak Ewangelizować New Age?, Christi Book, Toruń 1995, s. 42 
44 Tamże, s. 43. 
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Ważnym elementem New Age jest wiara w reinkarnacj ę (łac. reincarnatio – 
powtórne wcielenie) metempsychoza, transmigracja, palingeneza – eschatolo-
giczna koncepcja głosząca, iż dusza zmarłego człowieka przechodzi w ciało no-
wo powstającego organizmu.45 Takie podejście daje możliwość odpowiedzi na 
pytanie o istnienie Boga, ale odrzuca piekło, w dokumencie Jezus Chrystus daw-
cą wody Żywej jest powiedziane „ Gdy dusza oddziela się od ciała, jednostki 
mogą znów zobaczyć całe swoje życie aż do tego punktu, a skoro raz dusza złą-
czyła się ze swoim ciałem, widzą już wcześniej coś z następnej fazy. Osoby mają 
dostęp do swojego poprzedniego życia poprzez sny i techniki medytacji”46. 

Koncepcja pojawiła się z doktryną powtórnych narodzin w cywilizacji indyj-
skiej w Upaniszadach, powstała ok. VIII w. p.n.e.; w hinduizmie rozwinęła się 
teoria sansary, czyli wiary w reinkarnację, w „kołowrót wcieleń” narodzin i 
śmierci47. Inny utwór - epos narodowy hinduistów „Ramajanaˮ opisuje duszę, 
która przedostała się do nieba jako ogień ofiarny, a stamtąd wraz deszczem wró-
ciła na ziemię. Popularnym pismem hindusów jest „Bhagawadgitaˮ, potwierdza-
jąca reinkarnacje48. 

Elementarną i składową częścią reinkarnacji jest dharma, która dana pięciu 
indyjskim kastom, dotyczy ustalonego porządku i związanych z nim norm, któ-
rych zachowanie jest uzależnione od podmiotu, przedmiotu i okoliczności49. Uję-
cie dharmy krąży wokół egzystencji doczesnej ukazanej jako więzienie Absolutu 
w ciele ludzkim. Ludzkie ciało jest powielane w różnorodnych bytach po to, aby 
doprowadzić do uwolnienia z konieczności powrotu na ziemię. W indyjskich 
wierzeniach czas dzielono na jugi50. Według hinduistów obecnie trwa Kalijuga, 
czas ciemności, rozprężenia mogący zakończyć się katastrofą. Można jedynie 
zanurzyć się w wiecznym kosmosie i prawach jego przemian, pochodzić z jednej 
egzystencji w drugą, zgodnie z prawem przyczyny i skutku inaczej zwanym pra-
wem karmy51.  

Karma wyraża skutki popełnionych czynów przez człowieka, określa przy-
szłość jednostki. Gdy człowiek czynił dobro, mimo że nie uzyska wyzwolenia, 
odrodzi się jako członek wyższej kasty. Natomiast jeśli popełniał zło, wtedy 
przechodzi do niższej kasty, albo odradza się jako zwierzę czy roślina52. Groma-

                                                 
45 A. Posacki, EZD, T.2, s. 230. 
46 Papieska Rada ds. Kultury oraz Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego, 

JCH- New Age, s. 26 
47 W. Ruben, Die Philosophie der Upanischaden, Bonn 1947, s. 33 
48 D. Hyryciuk, Stare Kłamstwa Nowej Ery przewodnik do pracy z młodzieżą, s. 67 
49 M. Jakimowicz –Shah, Metamorfoza bogów indyjskich, Warszawa 1983, 26 
50 M. Pawlik OP, Reinkarnacja – rzeczywistość czy złudzenie?, Radom 2003, s.56 
51 H. Kraś, Quo vadis Nowo Ero? New Age w Polsce, Warszawa 1999, s. 28-29. 
52 K. Kościelniak K., Chrześcijaństwo na spotkanie z religiami świata: podstawy re-

ligiologii, prezentacja najważniejszych religii świata, wyraźne ukazane różnice, uniwer-
salizm i wyjątkowy charakter chrześcijaństwa, problem sekt, wybór tekstów źródłowych z 
komentarzami, Kraków 2002, s. 73 -74. 
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dzona przez człowieka karma w obecnym życiu powinna być usunięta w życiu 
przyszłym. jednak kiedy człowiek pozbawia się poprzedniej karmy gromadzi się 
karma kolejna, której trzeba się pozbyć w następnym wcieleniu53. 

Reinkarnacja daje poczucie pustki, ponieważ brakuje w nim miłości i miło-
sierdzia dla innych. Jeden z najznakomitszych przedstawicieli Hare Kriszna, 
uczył: „ Nie możesz czynić dobra innym, ponieważ nie wiesz, co jest dobrem. 
Myślisz o dobru w kategoriach ciała, lecz ciało jest czymś fałszywym, bo ty nie 
jesteś tym ciałem”54. Założenia religii indyjskiej są bardzo negatywne, walory 
kast tam są najważniejsze, lecz ludzie z tych najniższych stanów nie narzekają na 
swój los. Nikt nie chce pomóc, ponieważ boi się ingerować w czyjąś karmę, dla-
tego tym ludziom pozostaje wiara w możność przejścia w wyższą sferę kast55. 

Reinkarnacja jest doktryną pozostającą w sprzeczności z chrześcijaństwem. 
Bóg stworzył człowieka z ciałem i duszą. Po śmierci ciało obraca się w proch, a 
dusza nie jest reinkarnowana w inne ciało. Pójdzie ona do Nieba na całą wiecz-
ność, albo do Piekła na całą wieczność, w zależności od tego na co sobie zasłuży-
ła. W liście Apostolskim „Tertio Millennio Adveniente”, Papież Jan Paweł II 
ostrzega chrześcijan przed doktryną reinkarnacji: „Objawienie chrześcijańskie 
wyklucza reinkarnację i mówi o spełnieniu, do osiągnięcia którego człowiek jest 
powołany w ciągu pojedynczej ziemskiej egzystencji. Człowiek osiąga to speł-
nienie swojego przeznaczenia poprzez szczery dar samego siebie, dar który jest 
możliwy tylko przez spotkanie z Bogiem. Tylko w Bogu człowiek odnajdzie 
całkowite spełnienie: oto jest prawda objawiona przez Chrystusa”56. 

Ostatnim elementem praktyki jest transformacja świadomości jako jedna z 
najbardziej charakterystycznych cechą ruchu New Age. J. Gordon Melton, zało-
życiel The Institute for the Study of American Religion podkreślał, że istotą No-
wej Ery jest doświadczenie transformacji.57 Kontynuacją jego myśli jest stwier-
dzenie „Adepci New Age albo doświadczyli, albo pilnie poszukują głębokiej 
osobistej transformacji, która miałaby zastąpić stare, trudne do zaakceptowania 
życie na rzecz nowej pasjonującej przyszłości[...]” 58. 

Rozumienie terminu transformacji świadomości ujawnia się jako przebudze-
nie lub oświecenie ( buddyzmie satori, a hinduizm samadhi). Związane jest z tym 
nadejście głębokich zmian w sposobie myślenia, które utworzą wizję nowej rze-
czywistości określanej mianem paradygmatu (gr. paradeigma – wzorzec, przy-

                                                 
53 D. Hyryciuk, Stare Kłamstwa Nowej Ery przewodnik do pracy z młodzieżą, s. 68. 
54 D. Hunt, T. A. McMahon, Ameryka – nowy uczeń czarnoksiężnika, s. 212. 
55 G. Fels, G., Dwa Oblicza Hare Kriszna, Niepokalanów 1997, s. 53. 
56 Jan Paweł II, List Apostolski, Tertio Millennio Adveniente, Watykan 1994, s.9. 
57 S. Wargacki, Źródła i natura ruchu New Age, [w:] A. Wańka (red.), New Age idee 

i implikacje, (Studia i rozprawy, nr.6), Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskie-
go, Szczecin 2005, s. 29. 

58 J.G. Melton, New Age Encyklopedia, Detroit 1990, s.111 
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kład, wzór ).59 Jest to ujęcie systemu scjentystycznego, kartezjańsko – newto-
nowskiego, podkreślenie sposobu myślenia oraz żywotności człowieka. Ich po-
gląd głosił najogólniej przewodnią zasadę od „mieć” do „być” z uwzględnieniem 
„ BY Ć NEW AGE to nie tylko robić, mieć, móc, musieć czy wydawać się, jest to 
przede wszystkim: BYĆ”.60 

Odwołanie do transformacji świadomości konkretyzuje się na metodzie całej 
miriady psychotechnologii, a te są „systemami ukierunkowania na zmierzoną 
przemianę świadomości”61. Przykładami są: deprywacja lub nadstymulacja sen-
soryczna, prowadzące do osiągnięcia połączonych stanów „ ja” z „jaźnią”, hip-
noza, psychoterapia oraz systemy Gurdżijewa. 62 

Odrodzenie się w człowieku każdej praktyki powoduję znaczący wpływ na 
stan oddziaływania przez niego w codzienności. New Age jest zlepkiem wszyst-
kiego czego człowiek może zapragną, jednakże przy tym pogłębia się w stan 
nieświadomości swojej niewiedzy.  
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Damian Bara (KUL) 
 

Stalking jako przykład współczesnego przestępstwa przeciwko wolności 
 

Wprowadzenie 
Nie ulega wątpliwości, że adorowane osoby mogą czuć się wyjątkowo. 

Otrzymywanie kwiatów, listów miłosnych, miłosnych SMS-ów czy też innych 
form stanowiących dowód uwielbienia mogą kojarzyć się z czymś romantycz-
nym. Jednak problem pojawia się w momencie, gdy cienka linia odgraniczająca 
adorowanie, miłość, uwielbienie czy sympatię zostanie przekroczona. Należy 
zadać sobie zasadnicze pytanie: co w przypadku gdy osoba, która otrzymuje 
kwiaty czy listy miłosne nie odwzajemnia tego uczucia? Jak taka osoba może się 
zachować w przypadku, gdy po kilkukrotnym powiadomieniu adoratora o braku 
odwzajemnionego uwielbienia osoba ta nadal pozostaje przy swoim stanowisku? 
W takim przypadku wielbiciel może bardzo łatwo zmienić się w dręczyciela, 
którego zachowanie i podejmowane działania mogą w znacznym stopniu uprzy-
krzyć życie swojej ofiary. Taki stan rzeczy może prowadzić niejednokrotnie do 
załamania nerwowego, chorób na tle psychologicznym, lęków a nawet może 
odbijać się na bliskich osoby prześladowanej. Co więcej, w przypadku gdy ado-
rator zostaje odrzucony i zda sobie z tego sprawę może podjąć działania zupełnie 
odwrotne od dotychczasowych. Wówczas listy miłosne czy SMS-y mogą zamie-
nić się w wiadomości z pogróżkami. Co w takim przypadku może zrobić osoba 
pokrzywdzona? 

Powyższe zachowania mogą wypełniać znamiona przestępstwa, zwanego z 
języka angielskiego, stalkingiem. Problematyka związana z tym przestępstwem 
została początkowo dostrzeżona w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Obecnie 
kraje europejskie coraz większą uwagę poświęcają nowemu typowi przestępstwa 
jakim jest stalking i wprowadzają stosowne regulacje w krajowych systemach 
prawnych. Należy podkreślić, iż w Europie ten problem dopiero zaczyna być 
poruszany na forum. Pojawiają się liczne wątpliwości co do czynów, które nale-
ży karać jako wypełniające znamiona przestępstwa stalkingu. Wątpliwości budzi 
między innymi fakt, czy chłopak, który swojej byłej dziewczynie przesyła SMS-
y z pogróżkami czy też czarne róże może być uznany za stalkera? Z kolei inne 
wątpliwości budzi fakt, czy jakiekolwiek ustępstwo na rzecz potencjalnego prze-
stępcy może być poczynione kosztem jego ofiary. Bagatelizowanie takiego za-
chowania nie tylko przez osoby doświadczające tego typu przestępstwa, lecz 
także przez odpowiednie organy ścigania może niewątpliwie przyczyniać się do 
ekspansji zjawiska i jego nasilenia1.  

                                                 
1 J. Kosińska, Prawnokarna problematyka stalkingu, „Prokuratura i Prawo”, 2008, 

nr 10, s. 41. 
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Przestępstwo stakingu zostało dostrzeżone w latach osiemdziesiątych, gdy 
niebezpieczne zachowania fanów zaczęły dotykać znane osoby głównie ze świata 
artystycznego. Niejednokrotnie działania podejmowane przez prześladowcę sta-
nowiły poważne zagrożenie bezpieczeństwa czy nawet życia sławnych ludzi. 
Ofiarami padali m.in. John Lennon, którego prześladowcą był David Chapman 
(stalker śledził każdy krok artysty utożsamiając się z nim do tego stopnia, że 
poszukiwał azjatyckich przyjaciółek celem naśladowania małżeństwa Lennona z 
Yoko Ono) czy też Rebeka Schäfner, której prześladowcą okazał się Robert Bar-
do. Aktorka została zamordowana przez stalkera w jej własnym mieszkaniu po 
niemal trzyletnim prześladowaniu. Znane są również przypadki prześladowań, 
których ofiarami były polskie gwiazdy. Agnieszka Kotlarczyk, Miss Polski, zgi-
nęła od ciosu nożem zadanego przez swojego prześladowcę2. 

Niniejsza praca ma na celu zwrócenie uwagi na przestępstwo określane z ję-
zyka angielskiego mianem stalkingu, przybliżenie regulacji prawnej obecnie 
funkcjonującej nie tylko w Polsce lecz także w innych systemach prawnych, 
ukazanie na podstawie statystyk jak poważnym zagrożeniem jest obecnie stal-
king w Polsce oraz wskazanie jak duży wpływ wywiera na osoby doświadczające 
tego typu czynu zabronionego. 

 
1.  Definicja stalkingu 
W systemach prawnych brakuje definicji obrazującej w sposób jednoznaczny 

przestępstwa określanego mianem stalkingu. Co więcej, w polskim języku w ogóle nie 
funkcjonuje pojęcie, które było by odpowiednim tłumaczeniem angielskiego słowa 
stalking. W celu przetłumaczenia owego pojęcia na język polski należałoby posłużyć 
się tłumaczeniem angielskiego czasownika to stalk, które zgodnie z brzmieniem przy-
jętym przez słownik języka angielskiego oznacza ciche tropienie zarówno człowieka 
jak i zwierzęcia, gdzie celem tropienia jest jego schwytanie, a nawet zabicie3. W litera-
turze pojawia się coraz więcej definicji mających na celu nie tylko tłumaczenie 
pojęcia stalkingu na język polski, ale przede wszystkim mające na celu wskaza-
nie zachowań, które wypełniają znamiona niedawno wprowadzonego do polskie-
go Kodeksu karnego nowego rodzaju przestępstwa.  

J. Kosińska definiując przestępstwo stalkingu określa je jako „postępowanie 
sprawcy skierowane bezpośrednio do osoby prześladowanej, obejmujące powta-
rzające się fizyczne lub wirtualne zbliżanie się do danej osoby, komunikowanie 
wbrew jej woli lub werbalne i pisemne groźby, które u każdej rozsądnie myślącej 
osoby mogą wywołać strach”4. Mając powyższą definicję przestępstwa stalkingu 
na uwadze wprost można stwierdzić, iż przestępstwo to można popełnić zarówno 
poprzez nękanie osoby swoim agresywnym zachowaniem, podglądaniem, prze-
                                                 

2 D. Woźniakowska-Fajst, Prawne możliwości walki ze zjawiskiem stalking – czy w 
prawie polskim potrzebna jest penalizacja prześladowania?, „Archiwum Kryminologii”, 
T. XXXI/2009, s. 173-174. 

3 Longman Dictionary of Contemporary English, “Third Edition”, 1995 r., s. 1395. 
4 J. Kosińska, opr. cit., s. 33. 
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śladowaniem, śledzeniem, jak i również poprzez SMS-y, e-maile czy uporczywe 
telefony. Nie ulega wątpliwości, iż obecnie obserwowany rozwój technologiczny 
przyczynia się do upowszechniania możliwości popełnienia przestępstwa w 
świecie wirtualnym. Co więcej, świat wirtualny stwarza poczucie anonimowości 
i bezpieczeństwa przed wymiarem sprawiedliwości. Taki stan rzeczy może przy-
czynić się do ułatwienia i upowszechnienia popełniania przestępstwa stalkingu. 

Mając na uwadze fakt, iż pojęcie stalkingu w znacznej mierze zostało za-
czerpnięte z języka amerykańskiego, należy w tym miejscu przytoczyć definicję 
terminu stalking, który zgodnie z amerykańskim słownikiem prawniczym ozna-
cza „akt śledzenia ukradkiem” oraz określa przestępstwo polegające na śledzeniu 
lub krążeniu wokoło jakiejś osoby5.  

W Polsce pojęcie stalking określa się m.in. słowem „osaczać” – czyli otoczyć 
w taki sposób, aby ofiara nie mogła się wydostać, jak i otoczyć czyli „wprowa-
dzić kogoś w trudne położenie” w sytuację bez wyjścia. Z kolei w Europie zjawi-
sko stalkingu ma różne nazwy. Zazwyczaj dla określenia tego typu przestępstwa 
używa się określenia stalking - w krajach anglosaskich. Z kolei w krajach takich 
jak Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Litwa czy Luksemburg dla określenia prze-
stępstwa uporczywego nękania używa się określenia w języku narodowym6. 

Przestępstwo stalkingu wiąże się w dużej mierze z szerokim spektrum niety-
powych zachowań, których eskalacja może być uciążliwa, a nawet wywoływać 
strach u ofiary7. Uporczywe nękanie może objawiać się w dwóch różnych płasz-
czyznach. Łagodnej, której przykładem mogą być wysyłane niechciane kwiaty 
czy prezenty, po bardziej skrajną związaną z śledzeniem, podglądaniem, nęka-
niem, groźbą, a nawet w skrajnym przypadku morderstwem. Znaczny rozwój 
technologii i komunikacji na odległość niewątpliwie sprzyja i daje możliwość 
łatwego popełnienia przestępstwa stalkingu. W dobie Internetu czy też rozwoju 
telefonii uporczywe nękanie może stać się bardzo łatwym przestępstwem do 
zrealizowania, które może negatywnie odbić się na ofierze. Mając powyższe na 
uwadze należy wskazać jakie postępowania potencjonalnego sprawcy mogą wy-
pełnić znamiona typu czynu zabronionego, czyli stalkingu. W związku z tym 
zachowanie bądź zachowania określa się mianem stalkingu jeżeli są: 

- zamierzone, 
- wywołują strach,  
- występują przez co najmniej 30 dni, 
- w ciągu 30 dni sprawca popełnia co najmniej 10 czynów, 
- czyny sprawcy mają negatywne skutki psychiczno- relacyjne, 

                                                 
5 Black’s Law Dictionary, West Group, St. Paul, Minn, 2000, s. 1135. 
6 D. Woźniakowska- Fajst, opr. cit., s. 175-176. 
7 W. Woźniak, M. Lattanzi, L. Casinelli, J. Skarżyńska, Określenie stalkingu, [w:] 

W. Woźniak, M. Lattanzi (red.), Stalking- między przemocą a uzależnieniem, Konstanty-
nów Łódzki – Kutno 2010, s. 8. 
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- mogą absorbować innych członków rodziny ofiary, znajomych, przyjaciół 
czy kolegów z pracy8. 

Należy podkreślić, iż przestępstwo stalkingu jest zaliczane do grupy prze-
stępstw o charakterze „przemocy emocjonalnej” podobnie jak to ma miejsce w 
przypadku mobbingu oraz przemocy w rodzinie. Przemoc emocjonalna sensu 
largo odnosi się niejednokrotnie do „ingerencji w psychikę drugiej osoby”. 
Przemoc ta skierowana jest przeciwko emocjom drugiej osoby i ma zasadniczo 
na celu wywołanie negatywnych dla niej skutków. Należy podkreślić, że prze-
moc emocjonalna nigdy nie ma charakteru jednorazowego. W związku z czym 
stalking najczęściej wyraża się w zachowaniach takich jak: śledzenie, składanie 
w czyimś imieniu zamówień pocztowych czy też prześladowanie w miejscach 
pracy ofiary. 

 
2.  Stalking w Polsce 
W odróżnieniu od zagranicznych kodyfikacji, polski Kodeks karny do 2011 

roku w ogóle nie przewidywał żadnych sankcji dla przestępstwa o charakterze 
uporczywego nękania. Taki stan rzeczy wiązał się przede wszystkim z zachowa-
niem ofiar tego typu przestępstwa, które nie mając świadomości bycia ofiarą nie 
zgłaszały tego faktu właściwym władzom. Co więcej, pewne zachowania spraw-
ców przestępstwa wypełniały znamiona innych typów czynów zabronionych, 
które są bardzo zbliżone do obecnie wprowadzonego przestępstwa uporczywego 
nękania.  

Stalking należy do grupy przestępstw skierowanych przeciwko wolności 
człowieka. Należy podkreślić, że podstawą demokratycznego państwa prawnego 
jest właśnie prawo człowieka do wolności, które wywodzi się z ustawy zasadni-
czej, czyli Konstytucji. Pojęcie wolności może być ujmowane dwojako, miano-
wicie jako wolność „do czegoś” np. wolność od określonego zachowania czy 
działania, bądź jako wolność „od czegoś” np. wolność od przymusu, groźby jak i 
wszelkiego rodzaju nacisków9. Kwestie związane z wolnością „do czegoś” znaj-
dują się w rozdziale II Konstytucji, którego regulacja opiera się na sprawach 
związanych z wolnością, prawami i obowiązkami człowieka i obywatela. Zgod-
nie z brzmieniem art. 30 Konstytucji wprost można stwierdzić, że „przyrodzoną i 
niezbywalną godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i 
obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiąz-
kiem władz publicznych”10. Z kolei podstawą do skonstruowania odpowiedzial-
ności za popełnienie przestępstwa stalkingu jest art. 31 Konstytucji. Zgodnie z 
brzmieniem ustępu 1 przytoczonego przepisu „wolność człowieka podlega 
ochronie prawnej”. Należy zwrócić uwagę na fakt, że działania sprawcy dopusz-
czającego się popełnienia przestępstwa określanego mianem stalkingu są wymie-

                                                 
8 W. Woźniak, M. Lattanzi, L. Casinelli, J. Skarżyńska, opr. cit., s. 8-9. 
9 M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. LexisNexis, Warszawa 2010, s. 903. 
10 Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997, Nr 78, poz. 483. 
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rzone właśnie w dobro prawne, którym jest wolność określonej jednostki. Wol-
ność człowieka zasługuje na szczególną ochronę i każdy zobowiązany jest sza-
nować wolność i prawa innych osób. Nie można nikogo zmuszać do określonych 
zachowań czy działań, co do których prawo nie wprowadza zakazów11. 

Natomiast kwestia związana z wolnością „od czegoś” jest chroniona przez 
prawo karne, gdyż zasadniczym celem prawa karnego jest ochrona przed prze-
stępczymi zamachami na wszelkie dobra chronione prawem12. Do niedawna re-
akcja polskiego Prawa karnego na przestępstwo uporczywego nękania mogła 
opierać się jedynie na analizie poszczególnych zachowań sprawcy, które się na 
nie składały i, co ważne, nie zawsze musiały stanowić czyn zabroniony pod 
groźbą kary13. 

Przestępstwa przeciwko wolności bezpośrednio odnoszą się do naruszenia 
możliwości swobodnego podejmowania decyzji, która może wiązać się z pozba-
wieniem drugiej osoby jakiejkolwiek zdolności do ich podejmowania ( w przy-
padku pozbawienia wolności bądź pozbawienia możliwości swobodnego poru-
szania się), albo w drugim przypadku gdy osoba będąc pod wpływem oddziały-
wania przemocy stosowanej przez osobę trzecią bądź też pod wpływem groźby 
zostaje zmuszona do podjęcia określonej decyzji, która odpowiada woli nie oso-
by podejmującej tą decyzję a woli osoby stosującej przemoc14.  

Stalking został wprowadzony do polskiego kodeksu karnego ustawą z dnia 
25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny15, która weszła wżycie 6 
września 2011 roku wprowadzając do polskiego Kodeksu karnego przepis art. 
190a. Przestępstwo to stanowi niewątpliwie nowy typ czynu zabronionego, który 
jest skutkiem zjawiska społecznie szkodliwego, które do dnia wprowadzenia 
ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. w ogóle nie funkcjonowało w polskim systemie 
prawnym16.  

Przed wprowadzeniem do polskiego Prawa karnego przestępstwa określanego 
mianem uporczywego nękania do walki z tego typu zachowaniem można było zasto-
sować niektóre z przepisów zawartych zarówno w Kodeksie karnym jak i Kodeksie 
wykroczeń17. Odpowiedzialność sprawcy z uwzględnieniem jego zachowania mogła 
wypełniać znamiona takich przestępstw, za które Kodeks karny przewidywał określo-
ne środki karne, jak: przestępstwo znęcania się – art. 207 k.k., naruszenia miru domo-
wego – art. 193 k.k., groźby karalnej – 190 k.k., przestępstwa zmuszania – art. 191 k.k., 
rozpowszechniania twardej pornografii – art. 202 § 3 k.k., przestępstwa zniesławienia – 
art. 212 k.k., naruszenia nietykalności cielesnej – art. 217 k.k., kradzieży cudzej rzeczy 

                                                 
11 W. Szydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX nr 144777, 

wyd. VII, online z dnia 15.03.2014 r. 
12 M. Filar (red.), opr. cit., s. 903. 
13 J. Kosińska, opr. cit., s. 35. 
14 A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna, wyd. LEX, Warszawa 2013, s. 581. 
15 Dz. U. Nr 72, poz. 381. 
16 A. Zoll (red.), opr. cit., s. 605. 
17 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013, poz. 482). 
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ruchomej – art. 278 k.k. Z kolei z punktu widzenia kodyfikacji zawartej w Kodeksie 
wykroczeń sprawca mógł ponosić odpowiedzialność za swoje zachowanie z następują-
cych przepisów: art. 107 k.w. – przestępstwo złośliwego niepokojenia, art. 124 k.w. – 
niszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy w przypadku wartości mienia poniżej 250 
zł., czy też z art. 126 § 1 k.w. – kradzież, przywłaszczenie bądź niszczenie cudzej rze-
czy przedstawiającej wartość niemajątkową18. 

Wyżej wspomniana nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 25 lutego 2011 ro-
ku wprowadziła nowy przepis art. 190a k.k. penalizując nowy typ czynu zabro-
nionego określany mianem stalkingu. Otóż w § 1 przytoczonego powyżej przepi-
su ustawodawca posługuje się sformułowaniem „uporczywego nękania”, którego 
skutkiem jest wzbudzanie uzasadnianego poczucia zagrożenia lub istotnego naru-
szenia prywatności. Osoba dopuszczająca się takiego zachowania podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3. Z kolei § 2 określa inne zachowanie sprawcy 
polegające na podszywaniu się pod inną osobę, wykorzystywaniu jej wizerunku 
lub wykorzystywaniu innych danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody 
majątkowej lub osobistej. W tym przypadku sprawca przestępstwa również pod-
lega karze pozbawienia wolności w wymiarze 3 lat. Zaostrzoną odpowiedzial-
ność, czyli typ kwalifikowany przestępstwa, ustawodawca przewidział w para-
grafie 3 przytoczonego artykułu. Otóż zgodnie z brzmieniem § 3 w przypadku, 
gdy skutkiem popełnienia przestępstwa określonego w paragrafach poprzedzają-
cych jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie odpowiedzialność 
sprawcy przestępstwa ulega znacznemu zaostrzeniu, ponieważ może zostać wy-
mierzona w stosunku do sprawcy kara pozbawienia wolności w wymiarze do 10 
lat pozbawienia wolności. Ostatni paragraf przepisu wprost wskazuje, iż prze-
stępstwo stalkingu zgodnie z polską regulacją karną jest przestępstwem ściganym 
na wniosek pokrzywdzonego. 

Należy zwrócić również uwagę na fakt, że ustawodawca penalizując zacho-
wania określane mianem uporczywego nękania, za przestępstwo tego typu nie 
przewiduje kary grzywny jak to ma miejsce np. w niemieckim kodeksie karnym. 
W odróżnieniu od polskiej regulacji kodeksowej, niemiecki kodeks karny w art. 
238 wskazuje, iż sprawca popełniający przestępstwo stalkingu podlega nie tylko 
karze pozbawienia wolności w wymiarze do 3 lat, lecz także może zostać zasą-
dzona w stosunku do niego kara grzywny. Natomiast w przypadku, gdy działanie 
sprawcy spowoduje ciężkie obrażenia ciała u ofiary bądź zagrożenie jej życia 
bądź osób najbliższych, sąd może wymierzyć karę pozbawienia wolności w wy-
miarze do 10 lat. Warto podkreślić, iż przestępstwo to może być także ścigane z 
urzędu, jeżeli wystąpi zagrożenie interesu publicznego19. 

Dokonując głębszej analizy polskiej regulacji prawnej dotyczącej stalkingu 
nie sposób nie zauważyć pewnych niedociągnięć związanych m.in. z używaniem 

                                                 
18 M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. V, LEX nr 8758, online z 

dnia 15.03.2014 r. 
19 D. Woźniakowska- Fajst, opr. cit., s. 184. 
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przez ustawodawcę pojęć nieprecyzyjnych, ocennych, których praktyczne zdefi-
niowanie będzie budziło wiele wątpliwości. Trudności będzie sprawiało niewąt-
pliwie doprecyzowanie sformułowania „uporczywe nękanie” czy też „istotne 
naruszenie prywatności”. Co więcej, wymaga się, aby działanie sprawcy nosiło 
znamiona działania z zamiarem bezpośrednim co oznacza, że w przypadku ko-
nieczności udowodnienia popełnienia przez sprawcę przestępstwa określonego w 
art. 190a § 1 k.k. powstanie konieczność wykazania, że sprawca miał świado-
mość tego co robił, miał świadomość znaczenia czynów, które podejmował oraz, 
co istotne, konieczne będzie wykazanie, że sprawca chciał „nękać” swoją ofiarę. 
Posługiwanie się niedoprecyzowanymi sformułowaniami może doprowadzić do 
takiej sytuacji, gdzie regulacja zawarta w art. 190a k.k. będzie znacznie rozsze-
rzała gamę zachowań, które przed regulacją pociągały jedynie do odpowiedzial-
ności cywilnej. W takim przypadku poważne wątpliwości będzie budził fakt 
wprowadzenia tych zachowań w obszar zainteresowania prawa karnego co nie-
wątpliwie może być niepożądane i nie zgodne np. z zasadą subsydiarnej roli 
prawa karnego20.  

 
3.  Stalking w ustawodawstwie wybranych państw 
Dokonując analizy i przybliżając problematykę związaną z przestępstwem 

stalkingu nie sposób pominąć i nie wspomnieć o regulacjach prawnych innych 
państw w tym zakresie. Warto poświęcić uwagę na to, jak inne państwa postrze-
gają przestępstwo uporczywego nękania czy też w jaki sposób je definiują. 

Pierwsze regulacje prawne dotyczące przestępstwa stalkingu pojawiły się w 
krajach systemu common law, m.in. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północ-
nej czy Kanadzie. Dla przykładu w kalifornijskim systemie prawnym od 1990 
roku zaczęło funkcjonować pojęcie anti-stalking law. Art. 646.9 kodeksu karne-
go stanu Kalifornia określa to przestępstwo jako: umyślne, złośliwe, powtarzają-
ce się śledzenie lub niepokojenie, które wiąże się z chęcią wywołania poczucia 
zagrożenia zarówno u osoby prześladowanej jak i w stosunku do członków jej 
rodziny czy przyjaciół. Należy podkreślić, iż obecnie w każdym stanowym ko-
deksie karnym przestępstwo stalkingu jest karalne. W zależności od stanu, w 
różny sposób określa się zachowania sprawcy wypełniające znamiona przestęp-
stwa uporczywego nękania. Dla przykładu, w niektórych stanach aby w ogóle 
mówić o przestępstwie stalkingu konieczne jest zaistnienie groźby karalnej w 
stosunku do ofiary21. 

Niemiecki kodeks karny penalizuje przestępstwo stalkingu w art. 238. Przy-
wołując niemiecką definicję stlakingu należy wskazać, iż w przeciwieństwie do 
polskiej regulacji, zachowanie sprawcy przestępstwa musi stanowić ciąg czynów. 
                                                 

20 K. Nazar-Gutowska, Groźba bezprawna w polskim prawie karnym, LEX nr 
144280, online z dnia 16.03.2014. 

21 M. Wójciuk, Prawo a stalking w Polsce oraz w innych wybranych krajach, [w:] 
W. Woźniak, Lattanzi, Stalking – między przemocą a uzależnieniem, Konstantynów 
Łódzki – Kutno 2010, s. 64. 
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Istotne znaczenie odgrywa tutaj czas w jakim powyższe działania muszą wystą-
pić, ponieważ ramy czasowe występowania zachowań sprawcy przestępstwa 
muszą występować przez co najmniej jeden miesiąc. Co ważne, skutkiem takiego 
zachowania sprawcy musi być pewna reakcja psychofizyczna ofiary stalkera. 

Kodyfikacja karna Austrii również penalizuje określone zachowania związa-
ne z uporczywym nękaniem. Zgodnie z § 107a Kodeksu karnego Austrii ten, kto 
w sposób natrętny prześladuje inną osobą, podlega karze pozbawienia wolności 
do roku. Z kolei ust. 2 przywołanego przepisu określa zachowania związane z 
natrętnym prześladowaniem, do których zalicza m.in. :zbliżanie się do osoby 
prześladowanej, nawiązywanie kontaktów przy użyciu telekomunikacji bądź 
innych środków komunikacji, zamawianie towarów bądź usług wykorzystując do 
tego celu dane osobowe ofiary bądź też posługując się jej danymi osobowymi 
doprowadza do nawiązania kontaktu z ofiarą przez osoby trzecie. Co ważne, w 
tym przypadku ściganie sprawcy następuje na wniosek osoby prześladowanej22. 

Włoski kodeks karny penalizuje przestępstwo stalkingu w art. 612 bis. Wa-
runkiem sine qua non uznania zachowania sprawcy jako wypełniającego zna-
miona przestępstwa uporczywego nękania jest wielokrotne działanie, którego 
celem jest wywołanie trwałego stanu niepokoju u ofiary jak i obawy o jej własne 
bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych osób związanych z ofiarą emocjo-
nalnie. Kodeks karny przewiduje za takie zachowanie karę w wymiarze od 6 
miesięcy do 4 lat pozbawienia wolności. Typem kwalifikowanym przestępstwa 
jest popełnienie go przez byłego partnera ofiary. Co więcej, kara podlega za-
ostrzeniu maksymalnie o połowę, jeżeli osobą pokrzywdzoną jest małoletni, ko-
bieta w ciąży, osoba niepełnosprawna bądź przestępstwo zostało popełnione z 
użyciem broni. Postępowanie wszczyna się z urzędu jeżeli ofiarą jest małoletni, 
osoba niepełnosprawna lub jeżeli czyn został popełniony w związku z innym 
przestępstwem, co do którego kodeks przewiduje ściganie z urzędu23.  

 
4.  Stalking według polskich statystyk w roku 2012 
Pomimo faktu, iż regulacja prawna dotycząca stalkingu jest stosunkowo no-

wa, to mimo wszystko ilość spraw wszczętych z art. 190a k.k. może budzić pew-
ne obawy. Należy podkreślić, iż z uwagi na braku świadomości osób pokrzyw-
dzonych odnośnie karalności pewnych zachowań ich prześladowców wiele incy-
dentów mogących wypełniać znamiona przestępstwa stalkingu w ogóle nie zosta-
ło zgłoszonych organom ścigania. Powodów takiego stanu rzeczy może być wie-
le m.in. tak jak wcześniej wspomniano brak świadomości karalności przestęp-
stwa, obawy przed zemstą sprawcy czy też fakt, że najczęściej sprawcami takich 
przestępstw są osoby najbliższe. 
                                                 

22 A. Chlebowska, P. Nalewajko, Stalking – zarys problemu oraz analiza rozwiązań ustawo-
dawcy niemieckiego, austriackiego i polskiego, „Prokurator”, 2010, nr 4(44), s. 33-34. 

23 D. Woźniakowska- Fajst, Prawne możliwości walki ze zjawiskiem stalking – czy w 
prawie polskim potrzebna jest penalizacja prześladowania?, „Archiwum Kryminologii”, 
T. XXXI/2009, s. 183. 



483 
 

Patrząc na policyjne statystyki należy wskazać, iż w półroczu 2012 roku z art. 
190a k.k. wszczęto łącznie ponad 2085 postępowań karnych z czego 1865 wszczęto z 
art. 190a § 1 k.k., 217 spraw wszczęto w oparciu o art. 190a § 2 k.k. a także 3 postę-
powania wszczęto na podstawie art. 190a § 3 k.k. 

Odnosząc się do pierwszej statystyki dotyczącej ilości 1865 wszczętych postępo-
wań na podstawie art. 190a § 1 k.k. w blisko 1137 przypadkach stwierdzono fakt po-
pełnienia przestępstwa. Wykrywalność przestępstw wyniosła blisko 77,3%. W 712 
przypadkach postępowanie zakończył się złożeniem aktu oskarżenia w stosunku do 
sprawcy przestępstwa, 261 postępowań zostało umorzonych z powodu braku możli-
wości wykrycia sprawcy. Ponad 101 spraw skierowano do sadu rodzinnego a w 29 
przypadkach umorzono postępowanie z uwagi na przesłanki wyłączające ściganie, a w 
32 umorzenie miało charakter warunkowy. Z powodu braku możliwości udowodnienia 
winy sprawcy popełnionego przestępstwa oraz braku dostatecznych dowodów postę-
powanie umorzono jedynie w 2 przypadkach. Liczba osób pokrzywdzonych w wyniku 
popełnienia przestępstwa stlakingu wyniosła 1029 osób, wśród których było 83 osoby 
małoletnie. Zdecydowana większość przestępstw została popełniona w miastach (bez 
wskazywania na wielkość miasta), a zdecydowana mniejszość we wisach – 258 przy-
padków. Nie budzi również wątpliwości fakt, iż najczęściej ofiarą przestępstwa stal-
kingu padają kobiety. Spośród 657 osób podejrzanych w ponad 508 przypadkach 
sprawcami okazali się mężczyźni, w 116 byli to uczniowie a w 7 studenci. Sprawcami 
przestępstwa były najczęściej osoby w wieku pomiędzy 30 a 49 rokiem życia – 286 
przypadków. 

Na podstawie art. 190a § 2 k.k. wszczęto łącznie 217 postępowań karnych 
przy czym liczba faktycznie popełnionych przestępstw wyniosła 121. Wykry-
walność w tym przypadku jest znacznie mniejsza aniżeli miało to miejsce w sy-
tuacji opisanej powyżej, ponieważ wyniosła zaledwie 43,8%. Również zdecydo-
wanie mniej postępowań zakończyło się wnioskiem o akt oskarżenia – 32 przy-
padki, w 67 sprawach umorzono postępowanie z powodu niewykrycia sprawcy 
przestępstwa, a 5 postępowań morzono warunkowo. 1 postępowanie zostało 
umorzone z powodu braku dostatecznych dowodów mogących udowodnić winę 
sprawcy. Liczba pokrzywdzonych oscyluje w granicach 126 osób, z czego 9 z 
nich to osoby małoletnie. Ilość osób podejrzanych również jest znacznie mniej-
sza niż w przypadku przestępstwa z art. 190a § 1 k.k. i wynosi 56 osób z czego 
27 to kobiety. Najczęściej sprawcami okazywali się ludzie młodzi w wieku do 20 
lat – 29 przypadków. 

Z uwagi na niewielką ilość popełnionych przestępstw z art. 190a § 3 k.k. (3 
postępowania karne) wykrywalność wyniosła 100%. Stwierdzono łącznie popeł-
nienie 4 przestępstw, z czego 2 postępowania zakończyły się wnioskiem o akt 
oskarżenia, natomiast w kolejnych dwóch przypadkach skierowano sprawę do 
sądu rodzinnego. Podejrzanymi okazały się dwie osoby w wieku do 16 lat i jedna 
osoba powyżej 50 roku życia24. 

                                                 
24 www.statystyka.policja.pl - online z dnia 15.03.2014 r. 
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5.  Uwagi końcowe 
Podsumowując można wskazać, że niewątpliwie przestępstwo stalkingu sta-

nowi realne zagrożenie współczesnego świata. Rozwój technologiczny, wszech-
obecny dostęp do internetu czy sieci telefonicznych może stwarzać pozory ła-
twego i anonimowego popełniania przestępstwa uporczywego nękania. Należy 
mieć na uwadze, że niektóre niechciane zachowania adoratorów czy wielbicieli 
mogą przekraczać granicę sympatii niejednokrotnie skłaniając się w kierunku 
zachowań, które zgodnie z polskim Kodeksem karnym są karalne. Tak naprawdę 
to od nas zależy, czy osoba nękająca zostanie ukarana czy też nie. Zgodnie z 
polską regulacją kodeksową przestępstwo stalkingu ścigane jest na wniosek oso-
by pokrzywdzonej, dlatego też ogromne znaczenie odgrywa świadomość karal-
ności pewnych niechcianych zachowań. Należy podejmować wszelkie kroki ma-
jące na celu ochronę przed tym zjawiskiem zarówno siebie jak i osób najbliż-
szych. Przywołane w niniejszym artykule przypadki, w których ofiara ginie z rąk 
swojego prześladowcy mogą tylko obrazować jak bardzo poważnym zagroże-
niem jest to przestępstwo. Dlatego należy otwarcie mówić o każdym incydencie 
wypełniającym znamiona czynu zabronionego określanego mianem stalkingu i 
zawiadamiać odpowiednie organy ścigania. 

 
Streszczenie 
Motywem przewodnim artykułu będzie wskazanie, jak współcześnie wraz ze 

zmianami społecznymi zmieniają się zagrożenia i przestępstwa skierowane prze-
ciwko wolności człowieka ze szczególnym uwzględnieniem przestępstwa upo-
rczywego nękania czyli stalkingu. Przestępstwo to stanowi niewątpliwie nowy 
typ czynu zabronionego będącego zjawiskiem społecznie szkodliwym, które do 
dnia wprowadzenia do Kodeksu karnego w ogóle nie funkcjonowało w polskim 
systemie prawnym. Nie ulega wątpliwości, iż obecnie przestępstwo stalkingu 
stanowi olbrzymie zagrożenie dla społeczeństwa i jest niewątpliwie wielkim 
problemem współczesnego świata. Na strukturę artykułu składają się trzy zasad-
nicze problemy, a mianowicie: pojęcie zjawiska stalkingu, wskazanie zagrożeń 
jakie są z nim związane, przywołanie regulacji prawnych innych państw doty-
czących stalkingu oraz statystyki prowadzone przez Polską Policję w zakresie 
popełnienia przestępstwa uporczywego nękania w roku 2012.  

 
Summary 
The theme of the article will be an indication of how recently with social 

change are changing threats and crimes against human freedom with particular 
regard to the offense of persistent harassment of stalking. This crime is undoubt-
edly a new type of criminal act which is socially harmful phenomenon, which 
until the introduction of the Criminal Code did not work at all in the Polish legal 
system. There is no doubt that the current offense of stalking is a huge threat to 
society and is undoubtedly a major problem in the modern world. The structure 
of the article consists of three main issues, namely: the concept of the phenome-
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non of stalking, an indication of the risks that are associated with it, recall regula-
tions of other countries regarding stalking and statistics conducted by the Polish 
Police with regard to the offense of persistent harassment in 2012. 
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Dominik Charchut (URz) 

 
Subkultury młodzieżowe w kontekście współczesnych zagrożeń 

 
Jednym ze współczesnych zagrożeń oddziałujących na młodzież, jest uczest-

nictwo w różnego rodzaju subkulturach. Często jest to efekt m.in. chęci zaspoko-
jenia potrzeby bezpieczeństwa, pokłosie sytuacji rodzinnej, szkolnej i społecznej. 
W przypadku wielu młodych osób, duże zaangażowanie w negatywne relacje 
podkultury ma wpływ na późniejsze wybory życiowe i system wartości. Artykuł 
został oparty przede wszystkim na przeglądzie literatury przedmiotu, dotyczącej 
subkultur stosujących różnorodnie pojmowaną przemoc – w stosunku do innych 
osób, czy niszczących mienie prywatne i publiczne. 

 
1. Subkultury – złożoność problematyki 
Według Krystyny Dymek-Balcerek „subkultura to względnie spójna grupa 

społeczna pozostająca na marginesie dominujących tendencji w życiu społecz-
nym, wyrażająca swą odrębność poprzez negowanie lub nie w pełni akceptowa-
nie utrwalonych w danym społeczeństwie wzorów kultury i demonstrowanie 
własnego stylu bycia, którego widocznym przejawem może być ubiór, fryzura, 
tatuaż, słownictwo, preferencje muzyczne lub inne przedmioty wskazujące na 
przynależność do danej grupy”1. Autorka trafnie określiła ogół cech wyróżniają-
cych grupę na tle ogółu społeczeństwa. Zasadniczym atrybutem subkultury jest 
negowanie systemu kulturowego lub jego wybranych elementów, które z okre-
ślonych przyczyn nie są akceptowane przez osoby identyfikujące się z daną pod-
kulturą.  

Równocześnie warto podkreślić, że stopień zaangażowania i identyfikacji z 
daną grupą również może być zróżnicowany. Są jednostki, które tylko powierz-
chownie się z nią identyfikują i swoją odrębność wyrażają np. jedynie poprzez 
ubiór. Osoby pełniej zaangażowane są w stanie np. poświęcić dla grupy wcze-
śniejsze znajomości, a także bardzo mocno wierzą w ideologię subkultur. To 
zdają się potwierdzać słowa Barbary Galas, która dostrzegła, że „młodzi buntow-
nicy chcąc zlikwidować elementy starego systemu, tworzą nowe wzorce kultu-
rowe. Powstają subkultury młodzieżowe, propagujące nowe style zachowania. 
Młodzi orientują się na rówieśników, świat rodziców odchodzi w przeszłość”2. 
Można więc mówić o wielopłaszczyznowej zmianie dotychczasowego postrze-
gania otoczenia, zwrot w kształtowaniu światopoglądu młodych jednostek. 

                                                 
1 K. Dymek-Balcerek, Ucieczki w subkulturowe grupy. Między lękiem a nadzieją – 

rzeczywistość lat dziewięćdziesiątych, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 1999, s. 15. 
2 B. Galas, Młodzież, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XX wieku, t. III, red. J. M. 

Śmieciński, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 334. 
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Zdarza się też, że młodzież chce przynależeć do subkultur tylko i wyłącznie 
na zasadzie negatywnego buntu. W niektórych przypadkach część osób nie ma 
negatywnych, czy destrukcyjnych zamiarów, ale te nierzadko tworzą się dopiero 
po wejściu w obszar działania określonej grupy. Jak zauważył Leszek Kołakow-
ski – „młodzi ludzie są główną siłą przewrotów społecznych, rewolucji, przy 
czym w sprawach zarówno dobrych, jak i złych, bo i chociaż często szlachetne 
porywy nimi kierują, to z drugiej strony bywają ofiarami niedorzecznych i nie-
bezpiecznych ideologii, iluzji, ruchów”3. Niebezpieczeństwem jest tutaj angażo-
wanie się w działalność np. subkultur agresywnych, które mogą destrukcyjnie 
wpływać na zachowania młodych osób i kształtowanie ich poglądów na wiele 
spraw, związanych m.in. z szacunkiem do własnego zdrowia, czy życia innych 
osób. 

 
2. Przemoc w subkulturach 
Współczesnym zagrożeniem, z którym niemal na co dzień mają do czynienia 

młodzi ludzie, jest szeroko pojmowana przemoc. Patologiczne, często agresywne 
zachowania, które obserwuje młodzież lub sama w nich uczestniczy, znajdują 
swoje miejsce m.in. w środkach masowego przekazu, Internecie, czy grach kom-
puterowych. Również wszechobecny wyścig szczurów nakazuje jednostce bycie 
najlepszą, pierwszą. To może rodzić frustrację, lęk przed porażką, predestynuje 
do podjęcia asekuracyjnych zachowań. Przyczynia się do tego również wszech-
obecna globalizacja, która gloryfikuje jednostki zaradne, posiadające określony 
zasób dóbr materialnych. To może prowadzić do gromadzenia się negatywnych 
emocji, zwłaszcza jeśli młody człowiek nie będzie w stanie prowadzić takiego 
życia, jakie np. ukazują popularne seriale, czy filmy. Również rozwarstwienie 
społeczne i zanikająca klasa średnia, mogą odzwierciedlać stan wielu współcze-
snych rodzin, w których niemal naturalnym zjawiskiem jest życie poniżej ocze-
kiwanego poziomu, widmo bezrobocia, czy patologii. Wreszcie może to być chęć 
zaimponowania innym, potrzeba wyróżnienia się z tłumu, alternatywa dla umie-
jętności, czy posiadania wartościowych przedmiotów. 

Marek Jędrzejewski podzielił subkultury, na te, w których dominuje prze-
moc. Według niego są nimi podkultury: 

„- typowo kryminalne (tworzą się w poprawczakach i więzieniach); 
- ideologiczne, w tym znaczeniu, iż używają przemocy i agresji do realizacji 

celów mających swe źródła w systemie wyznawanych poglądów (nacjonaliści, 
pseudofaszyści, gitowcy, skinheadzi i inni); 

- szkolne (ich obecność ilustruje zjawisko drugiego życia szkoły); 
- wojskowe (problem „fali”); 
- dzieci ulicy (żyjące ze środków zdobytych drogą przemocy); 
- zabawy (subkultura hip-hop: raperzy, skejterzy, blokersi); 
- medialne (np. subkultura graczy komputerowych); 

                                                 
3 L. Kołakowski, Mini – wykłady o maxi sprawach, Wyd. Znak, Kraków 1999, s. 62. 
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- chuligańsko-przestępcze (chuligani, wandale, nieletni przestępcy)”4. 
Wielość subkultur o zabarwieniu agresywnym świadczy m. in. o skali pro-

blemu i zagrożeniach, jakie niosą w stosunku do młodych osób. Ich przyczyn 
można upatrywać m.in. w osłabieniu (zaniku) więzi rodzinnych. Nierzadko ro-
dzice pracują w trybie zmianowym, po 12 godzin dziennie, oprócz tego istnieje 
brak dialogu międzypokoleniowego, a więc nie ma wzajemnego rozumienia po-
trzeb, pragnień, oczekiwań i wizji otaczającego świata. Również szkoła nie zaw-
sze spełnia zadania wychowawcze. Liczne klasy, obawa nauczycieli przed nad-
miernym ingerowaniem w życie danej rodziny i jednostki, strach przed zemstą 
młodzieży – to tylko kilka czynników, które ograniczają działalność pedagogów. 
Nierzadko procesy socjalizacyjne są powierzchowne, tworzone w pośpiechu, 
nieegzekwowane.  

Dlatego, jak zauważyła Anna Wawrzczak-Gazda – „to w grupie młody czło-
wiek niejednokrotnie znajduje także to, czego często brakuje mu w codziennym 
życiu, ze strony np. rodziców, nauczycieli, rodzeństwa, organizacji różnego ro-
dzaju, czyli zrozumienie, uwagę i czas innych, a więc zaspokojenie tak naprawdę 
wielu jego niezaspokojonych potrzeb. To w grupie jest często wreszcie przyj-
mowany taki, jaki jest, z zaletami, ale również z wadami”5. Wielu młodych ludzi 
nie dostrzega jednak tego, że subkultura nierzadko zamiast uwalniać ich spod 
wpływu określonej kultury, oferując wolność, tak naprawdę ogranicza ich za-
chowania oraz wskazuje często restrykcyjną drogę nakazów, zakazów i etykiety 
zachowań danej podkultury. Młodzi ludzie przejmują wizualne elementy grupy. 
Nierzadko jednak też są zobowiązani do określonych zachowań, które mają po-
twierdzić ich przynależność do danego środowiska. Udowadnianie lojalności, 
wykonywanie czynności, pożądanych przez nowych znajomych, nakłanianie do 
zachowań zakazanych przez prawo, normy religijne, czy obyczajowe – to tylko 
kilka elementów ukrytej presji grupy. Młody człowiek często nie odbiera tego w 
ten sposób, ale pojmuje takie praktyki jako wyraz wolności, zerwania z dotych-
czasowym postrzeganiem otoczenia. 

Innym współczesnym zagrożeniem, które dotyka młodych ludzi jest zjawisko 
nudy i braku alternatyw dla możliwości spędzania wolnego czasu. W społeczeń-
stwie, w którym konsumpcja odgrywa istotną rolę, nie wypada tak po prostu 
spędzać czas w niemodnych miejscach, czy nie ukazując zasobności portfela. Na 
to wiele młodych osób nie ma środków pieniężnych. Jeszcze trudniejszą kwestią 
jest to, że młodzieży nierzadko brakuje świadomości potrzeby wyrwania się z 
błędnego koła gloryfikacji posiadania. Jednostka, która nie ma określonego statu-
su, może narazić się na stygmatyzację otoczenia. W takich momentach, jak za-
uważyła A. Wawrzczak- Gazda – osoba może znaleźć akceptację „wśród innych, 

                                                 
4 M. Jędrzejewski, Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjaliza-

cji i samorealizacji dzieci i młodzieży, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2001, s. 15. 
5 A. Wawrzczak-Gazda, Aspiracje młodzieży deklarującej przynależność do subkul-

tur młodzieżowych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 22. 
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podobnie naznaczonych i odrzuconych, niezaakceptowanych osób, które tworzą 
swój świat wartości i dążeń, często rozbieżny z tym, co akceptuje większość 
społeczeństwa. To stać się może przyczynkiem do przynależności do określonej 
grupy subkulturowej, często o charakterze, niestety, negatywnym”6. 

 
3. Alternatywa dla codzienności – przegląd wybranych subkultur agresywnych 
Szalikowcy to subkultura koncentrująca się przede wszystkim wokół rozgrywek 

piłki nożnej. Jednak dla większości uczestników wspomnianej podkultury sport jest 
jedynie tłem do negatywnych zachowań. Szalikowiec identyfikuje się z określoną 
drużyną, posiada atrybuty (tzw. barwy klubowe) w postaci szalika, koszulki itd. Jeździ 
na mecze – również te, które jego drużyna rozgrywa na wyjeździe. Głośny, nie zawsze 
kulturalny doping, to kolejny znak rozpoznawczy wspomnianej subkultury.  

Jak podkreślił M. Jędrzejewski – „arena sportowa stała się już zwyczajowym 
miejscem do wyrażania negatywnych zachowań. Stąd mecz zaczyna się coraz 
częściej kojarzyć z awanturą, zadymą, starciem chuliganów z oddziałami policji. 
(…) Chuligańscy kibice oskarżani są o wiele przestępstw i wykroczeń przeciwko 
życiu i zdrowiu, a także porządkowi publicznemu, które popełniane są często pod 
wpływem alkoholu”7. Nierzadko podczas starć z policją, czy szalikowcami, iden-
tyfikującymi się z odmienną drużyną sportową, członkowie omawianej subkultu-
ry używają np. noży, kastetów, maczet, czy siekier. Jednostki identyfikujące się z 
podkulturą kiboli praktykują też tzw. ustawki, czyli umawianie się z grupami 
(zwykle fanami innych klubów) na bójki. Często na ich miejsca są wybierane 
spokojne tereny, znajdujące się poza centrum miasta. 

Szalikowcy poddają się zjawisku zachowań charakterystycznych dla tłumu. 
Duża zbiorowość ludzka nierzadko zachowuje się bezrefleksyjnie, czy w sposób 
odmienny dla zwyczajnego postępowania pojedynczej osoby. Lojalność wobec 
grupy nie oznacza wolności, ale bezrefleksyjne poddanie swojego zachowania 
negatywnemu autorytetowi. Bezwolność to zasadnicza cecha przekształcanej 
osobowości agresywnych pseudokibiców. Dla kiboli siłą jest grupa, w której 
czują się nie tylko bezpieczni, ale również lepsi od pozostałej części społeczeń-
stwa. Ich zachowaniu często towarzyszą akty wandalizmu – niszczenie mienia 
publicznego i prywatnego, napisy na murach itd.  

Przejaw wulgarnego słownictwa można usłyszeć nie tylko podczas meczów, 
ale także przeczytać w dystrybuowanych w grupie fanzinach. M. Jędrzejewski 
opublikował kilka ciekawych informacji znalezionych w gazetkach szalikowców. 
Jedna z notatek dotyczyła agresywnego zachowania pseudokibiców w Skiernie-
wicach – „dość duża przewaga Widzewa, gościu od nas leży pijany w drugim 
wagonie i zostaje skopany i skrojony, trafia do szpitala. Do ostatniego wagonu 
nie udaje się wejść. Nasi kroją pacjentowi z Widzewa szalik, paru wykopano. 

                                                 
6 Tamże, s. 24. 
7 M. Jędrzejewski, Subkultury a przemoc, dz. cyt., s. 49. 



491 
 

Awantura na remis, co stwierdzają sami widzewiacy”8. Opisana powyżej subkultu-
ra szalikowców to niebezpieczne środowisko dla młodego człowieka, w którym może 
odnaleźć złudne zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i podziwu grupy. 
W skrajnych przypadkach młodzi ludzie są narażeni na nie tylko możliwość, ale swo-
istą konieczność uczestniczenia w zachowaniach o charakterze przestępczym.  

Skinheadzi to kolejna grupa, należąca do subkultur, w których przemoc jest 
jednym z atrybutów. Ich znakiem rozpoznawczym są: ogolona głowa, ciężkie 
buty, szelki i ksenofobia. Niechęć wobec innych narodowości, ras i religii jest 
utożsamiana z wszelkimi negatywnymi, społecznymi zjawiskami, np. bezrobo-
ciem, biedą, czy niskimi płacami. Nierzadko są posądzani o nastroje nacjonali-
styczne i faszystowskie. Jednak według Mirosława Pęczaka – „trudno powie-
dzieć, by skinheadzi (zarówno w Polsce jak i gdzie indziej) dysponowali w pełni 
spójną ideologią. Są to raczej oderwane slogany, na których przejawia się posta-
wa rasistowska, szowinistyczna oraz stale obecny kult siły fizycznej, przemocy, 
swoiście pojmowanego porządku”9.  

Młody człowiek, który podda się wpływom wspomnianej subkultury również 
jest narażony na niebezpieczeństwo agresywnych zachowań. Tutaj może przede 
wszystkim stać się podmiotem, który działa – jest nadawcą negatywnych zacho-
wań. Jednocześnie lęk przed obcymi kulturami może potęgować wiarę w wartość 
ksenofobicznych postaw. To powoduje zaburzenie świadomości, czy ograniczo-
ne zachowania, pozbawione empatii. 

Subkultura graczy komputerowych tylko pozornie nie stanowi zagrożenia dla 
jednostki i społeczeństwa. Część rodziców nie postrzega jej jako niebezpiecznej, 
ponieważ na co dzień mają swoje dzieci blisko siebie. Młodzież ogranicza kon-
takty poza rodzinnym domem, zastępując je czasem spędzonym przed monitorem 
komputera. Matka, czy ojciec z wielu powodów nie zawsze kontrolują czas, któ-
ry potomek spędza w sieci, czy wykorzystuje na grę. Tymczasem opisywana 
subkultura jest niebezpieczna przede wszystkim dla psychicznego rozwoju jed-
nostki. Młody człowiek spędzając po kilka lub kilkanaście godzin dziennie przed 
ekranem komputera, nie tylko może np. mieć gorsze oceny w szkole, czy mniej 
znajomych, ale również zatraca poczucie rzeczywistości. Niemożność oddziele-
nia jej od fikcji może stać się przyczyną rozmaitych dysfunkcji zachowań, czy 
postrzegania otoczenia. 

Młody gracz wciela się w rolę niebezpiecznych postaci, oderwanych od re-
aliów. Gra, szczególnie ukierunkowana na przemoc, umożliwia mu wielokrotne 
zabijanie wrogów, zdobywanie punktów za celne strzały, śmierć przeciwnika. 
Jest to zachowanie pozbawione empatii i jakiejkolwiek refleksji nad wartością 
życia. Dzieje się tak dlatego, że uzależnieni gracze gubią podstawowe wartości 
człowieczeństwa. W skrajnych przypadkach może nastąpić pomieszanie dwóch 
światów – rzeczywistego i wirtualnego. Młody człowiek nie zdaje sobie sprawy, 

                                                 
8 Tamże, s. 49. 
9 M. Pęczak, Mały słownik subkultur młodzieżowych, Wyd. Semper, Warszawa 1992, s. 91. 
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że frustracja i agresja, odreagowywane przez niego w codziennym życiu mogą 
wyrządzić innym krzywdę.  

Ponadto grając z innymi użytkownikami Internetu, jednostka zatraca swoją 
tożsamość. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że w czasie gry może używać rozma-
itych nicków, ale również dlatego, że ma możliwość dopasowywania postaci do 
aktualnego nastroju. M. Jędrzejewski za Wojciechem Kajtochem zauważył, że 
„w opisie komputerowego zabijania dla zabawy wyróżnia się postać samego 
gracza, który gra po to, aby wygrać. Gry komputerowe, w poważnym kontekście, 
stanowią swoisty trening, rodzaj edukacji po zwycięstwo. Gracz jest żądny eks-
cytujących wrażeń. Wciela się w bohaterów pozbawionych cech osobowościowo 
pozytywnych (w komandosów, morderców, wampirów)”10. 

Dresiarze to kolejna agresywna grupa, która swoim zachowaniem może nie tylko 
imponować młodym ludziom, ale również może wywierać na nich negatywny wpływ. 
Jednak warto zaznaczyć, że dres jako strój jest noszony nie tylko przez wspomnianą 
subkulturę, ale np. przez miłośników muzyki disco polo, czy kiboli. W niniejszym 
artykule dresiarzy pojmuję jako grupę o nastawieniu często agresywnym, przeważnie 
zamieszkującą tereny miejskich osiedli. Jednak, jak zauważył Mariusz Gwozda – „śro-
dowisko polskich dresiarzy bardzo trudno precyzyjnie opisać. Subkultura ta składa się 
przede wszystkim z mężczyzn. (…) Członkowie grupy to koledzy z osiedla, sąsiedzi z 
klatki. Mechanizm przyciągania jest prosty i niezmienny: stają się członkiem silnej 
grupy, która zawsze stanie w ich obronie”11. 

Polscy dresiarze mają ulubione marki odzieży, samochodów, miejsc, w któ-
rych bywają. Jednocześnie warto podkreślić, że przede wszystkim ze względu na 
charakterystyczne, negatywne zachowania części osób ubierających się w dresy, 
część klubów stosuje tzw. selekcję i zakazuje wstępu osobom w odzieży oraz 
obuwiu sportowym. Zarobek dresiarzy jest ryzykowny, wiąże się z kradzieżami i 
rozbojami. Współcześnie grupa jest powiązana (nierzadko utożsamiana) z blo-
kersami – mieszkańcami miejskich osiedli.  

Otoczenie wspomnianej subkultury jest traktowana przez jej członków jako 
„namiastka rodziny. Daje tożsamość i ustala reguły. Zwalnia tym samym z obo-
wiązku indywidualnego działania i odpowiedzialności, wymaga jedynie lojalno-
ści. To niewielki wysiłek, kiedy w zamian można otrzymać tożsamość, pozycję 
materialną i opiekę”12. Jest więc to kolejna subkultura, która w zamian za przyję-
cie jednostki do grupy, zabiera jej tożsamość i osobowościową autonomię.  

Chuligani to kolejna subkultura agresywna, w której przemoc stanowi istotny 
element atrakcyjności. Przemoc w tym znaczeniu jest kierowana nie tylko na 
osoby, ale także na dewastowanie mienia – zarówno prywatnego i publicznego. 
Skutki chuligaństwa można zaobserwować niemal w każdym mieście. Często 
                                                 

10 M. Jędrzejewski, Subkultury a przemoc, dz. cyt., s. 154. 
11 M. Gwozda, Dresiarze – konsumenci bez skrupułów, [w:] Subkultury młodzieżowe 

wczoraj i dziś, red. M. Filipiak, Wyd. Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczy-
nie, Tyczyn 2001, s. 182. 

12 Tamże, s. 189. 
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anonimowe grupy lub jednostki działające pod osłoną nocy, niszczą m.in.: ele-
wacje budynków, przystanki autobusowe, samochody itd.  

Identyfikacja członków subkultury nierzadko bywa bardzo trudna. Jak za-
uważyła A. Wawrzczak-Gazda – „struktury i formy chuligaństwa ulegają stałej 
zmianie, choć zapewne najostrzejsze formy przybiera ono tam, gdzie istnieją 
duże skupiska ludzi, ulegające szybkim przemianom, za czym często idzie 
zmniejszanie się wpływu lub nawet całkowity brak takiego wpływu na młodego 
człowieka ze strony jego rodziny, anonimowość, brak kontroli społecznej nad 
zachowaniami jej członków, powierzchowność kontaktów interpersonalnych”13. 
Jednostka angażując się w działalność chuligańską, nierzadko dysponuje dużymi 
pokładami wolnego czasu. Brak alternatyw powoduje, że – często z nudów – 
angażuje się w działalność grup, które oferują jej zgubną, ale pozornie atrakcyjną 
formę zagospodarowania go. Chuligani potocznie są utożsamiani z silnymi, 
sprytnymi i zwinnymi osobami, które nie identyfikują się z ogólnie szanowanymi 
autorytetami. Jednak członek tej subkultury, odseparowany od grupy, nierzadko 
czuje się zagubiony i opuszczony. Jego pewność i hardość zostają zastąpione 
niepewnością, lękiem, brakiem stabilności. 

 
Podsumowanie 
Subkultury młodzieżowe pod wieloma względami mogą mieć negatywny 

wpływ na młodzież. Wówczas nie stanowią ciekawej alternatywy spędzania wol-
nego czasu, ale uniemożliwiają jednostce autentyczne i prawidłowe dorastanie do 
pełnienia określonych, akceptowanych przez większość ról społecznych. Subkul-
tury agresywne, w których można odnaleźć różnego rodzaju przemoc, sprawiają, 
że młody człowiek zatraca zalążki empatii oraz człowieczeństwa. Dzieje się tak, 
ponieważ „stosowanie przemocy demoralizuje, gdyż naraża inne osoby (obce, 
spoza grupy) na cierpienie; izoluje, pozbawia wrażliwości na problemy innych. 
Przemoc rodzi przemoc, konflikty i dezintegrację społeczną” 14. 

W związku z tym subkultury agresywne, w zamian za złudną akceptację, 
opiekę, zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, przynależności i szacunku, wy-
magają od członków lojalności, a także nierzadko postępowania na granicy pra-
wa. Młodzi ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, że niełatwo jest prze-
zwyciężyć negatywne przyzwyczajenia i porzucić często pełne przemocy wzorce 
postępowania. 

Według M. Jędrzejowskiego – „w wieku młodzieńczym, agresywność staje 
się relatywnie stałą cechą osobowości, a bardziej agresywne dzieci z reguły wy-
rastają na bardziej agresywnych dorosłych. Agresja w dzieciństwie (…) jest naj-
lepszym predykatorem różnicy indywidualnych w agresji dorosłych, jako rezultat 
działania wielu czynników: genetycznych, fizjologicznych, środowiskowych”15. 

                                                 
13 A. Wawrzczak-Gazda, Aspiracje młodzieży., jw. s. 50. 
14 M. Jędrzejewski, Subkultury a przemoc, dz. cyt., s. 15. 
15 Tamże, s. 12. 



494 
 

Niestety wciąż zbyt wielu dorosłych nie zdaje sobie sprawy z tego, że grupa 
osób, z którymi młody człowiek spędza swój wolny czas, może mieć ogromny 
wpływ na jego późniejsze życie i wybory, które w nim dokona. 

 
Streszczenie 
Współczesna młodzież angażująca się w działalność subkulturową, jest nara-

żona na wiele niebezpieczeństw. Nierzadko młode osoby poddają się działaniom 
grupy, ponieważ chcą zaspokoić np. potrzebę bezpieczeństwa, przynależności, 
szacunku. Często szukają akceptacji w subkulturach. Powodem tego jest m.in. 
ograniczone zainteresowanie rodziny, szkoły, otoczenia. Niestety wielu doro-
słych nie zdaje sobie sprawy z negatywnych konsekwencji subkultur agresyw-
nych na życie i kształtowanie się systemu wartości młodych ludzi. Artykuł jest 
próbą analizy zjawiska subkultur ukierunkowanych na przemoc. Publikacja sta-
nowi przegląd literatury przedmiotu. 

 
Summary 
Today's youth is involved in subcultural activities, is exposed to many 

dangers. Often young people want to join this groups because they want to satisfy 
such need for security, belonging, respect. They often seek acceptance in 
subcultures. The reason for this is f.e. limited interest in family, school or other 
people. Unfortunately, many adults do not realize of the negative consequences 
of violent subcultures on the life and shaping of the system of young people’s 
values. This article is an attempt to analyze the phenomenon of subcultures 
targeted violence. The publication provides an overview of the literature. 
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Anna Gagat-Matuła (UMCS) 

 
Funkcjonowanie rodziny czasowo niepełnej z powodu migracji ojca 

 
Wstęp 
Przemiany społeczno-gospodarcze otworzyły nowe możliwości zarobkowania. 

Coraz więcej ojców zostawia swe w rodziny i decyduje się na emigrację. Mimo, iż 
sytuacja finansowa rodziny znacznie sie polepsza to zmiany jakie dokonują się w 
funkcjonowaniu rodziny mogą pozostawić bolesny ślad na całe życie. Rozłąka może 
zniszczyć miłość, rozluźnić więzi, które łączyły małżonków. Dzieci potrzebują oboj-
ga rodziców. Syn szuka identyfikacji z ojcem, córka wzorca mężczyzny. Problema-
tyka funkcjonowania rodziny czasowo niepełnej z powodu migracji rodzica coraz 
częściej znajduje się w centrum współczesnych zainteresowań badawczych. Założe-
nia niniejszej pracy także sytuuje w nurcie owych badań. W artykule podejmuje 
próbę wyjaśnienia specyfiki funkcjonowania rodziny czasowo niepełnej z powodu 
migracji rodzica w percepcji młodzieży. Według badaczy problematyki rodzinnej 
konieczne jest uwzględnienie w większym stopniu spojrzenia na system rodzinny z 
perspektywy dzieci, które są najbardziej narażone na przejawy jej dysfunkcjonalno-
ści1. Szczególną zatem uwagę skupiam na funkcjonowaniu systemu rodziny czasowo 
niepełnej z powodu migracji ojca w percepcji młodzieży. 

 
1. Rodziny doswiadczające migracji 
Rodzina czasowo niepełna z powodu migracji rodzica z punktu widzenia 

prawnego pozostaje pełną, jednak ze względu na długotrwały lub częsty brak 
któregoś z rodziców posiada wiele cech rodziny niepełnej, z nietypowym ukła-
dem ról rodzinnych i małżeńskich, odmiennym klimatem emocjonalnym (atmos-
ferą domową), zakłóconym procesem komunikacji i realizacji poszczególnych 
funkcji 2 

W. Danielewicz wyróżnia następujące typy rodzin niepełnych ze względu na wyjaz-
dy zarobkowe rodzica/ów uwzględnia następujące kategorie: 

I. Rodziny niepełne ze względu na pobyt: 
- matki za granicą, 
- ojca za granicą, 
- obojga rodziców za granicą. 
II. Rodziny, w których dzieci, rozstały się z rodzicem lub rodzicami w wieku: 
- niemowlęcym, 

                                                 
1 M. Plopa. Psychologia rodziny. Teoria i Badania. Kraków, 2011, Wydawnictwo 

Impuls, s. 10 
2 E. Kozdrowicz, B. Walczak., Postawy wychowawcze rodziców- migrantów w per-

cepcji dzieci. „Pedagogika Społeczna.” 2008, nr. 3, s. 179. 



496 
 

- przedszkolnym, 
- młodszym szkolnym, 
- starszym szkolnym, 
- młodzieńczym. 
III. Rodziny, których rodzic lub rodzice przebywają w: 
- krajach Europy Zachodniej, 
- krajach pozaeuropejskich. 
IV. Rodziny czasowo niepełne, w których ojciec, matka lub oboje rodzice 

przebywają : 
- 1-2 lat za granicą, 
- 2-5 lat zagranicą, 
- powyżej 5 lat za granicą3. 
Według Z. Kawczyńskiej - Butrym procesy migracyjne wpływają na ko-

niunkturę rodzinną i kształtują sytuację wychowawczą w rodzinach. Możemy 
wyróżnić następujące etapy: 

I okres podejmowania decyzji- podejmowanie decyzji o wyjeździe za grani-
cę. Rodzina przeżywa niepewność, perspektywę rozstania itp. Mimo lęku rodzina 
stara się patrzeć na wyjazd pod kątem zysków. Głównym motywem wyjazdu są 
problemy materialne rodziny, ale także mogą być nieporozumienia i konflikty w 
związku (brak więzi w małżeństwie), szczególnie młode małżeństwa są narażone 
na nieprzetrwanie związku. 

II okres uczestnictwa – wyjazd zmienia funkcjonowanie rodziny (występują 
zaburzenia w realizacji funkcji: prokreacyjnej, opiekuńczo –usługowej, socjali-
zacyjnej, psychohigienicznej) 

III okres „konsumpcji efektów”, – czyli zyski i straty jakie przyniósł wyjazd 
za granicę. Migracja jest źródłem ekonomicznego wsparcia rodziny, daje bezpie-
czeństwo materialne, jednak ogranicza przede wszystkim funkcje: opiekuńczo –
usługowe, socjalizacyjne, psychohigieniczne4. 

 
2. Konsekwencje wyjazdu ojca za granicę  
Wyjazdy zarobkowe niosą ze sobą szereg konsekwencji. Badacze problema-

tyki wskazują na następujące skutki, które mają wpływ pozytywny i negatywny 
dla funkcjonowania rodziny.  

Pozytywne konsekwencje: 
1) Poprawa dotychczasowej sytuacji materialnej. 
2) Krótkie wyjazdy wzmacniają więzi w rodzinie. 
3) Paradoksalnie rodzic, który wyjeżdża znacznie częściej i bardziej interesuje się 

życiem rodzinnym, niż miało to miejsce przed wyjazdem. 
                                                 

3 W. Danielewicz, J. Izdebska, B. Krzesińska-Żach, Pomoc dziecku i rodzinie w śro-
dowisku lokalnym. Białystok, 1995, Trans Humana, s. 75. 

4 Z. Kawczyńska-Butrym. Migracja-szansa czy zagrożenie rodziny. [w:] Małżeństwo 
i rodzina w ponowoczesnosci. Szanse-zagrozenia-patologie. W. Muszyński, E. Sikora 
(red.,) Toruń, 2008, s. 115-117), 
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4) Większa samodzielność dziecka. 
5) Rozszerzenie szans edukacyjnych uczniów. 
6) Kontakt rodziny z elementami kultury czasowego pobytu rodzica5 
Negatywne konsekwencje: 
 1) Problemy emocjonalne, poczucie osamotnienia . 
2) Problemy wychowawcze (alkohol, narkotyki, rozboje). 
3) Problemy z nauką. 
4) Obniżona frekwencja. 
5) Demoralizacja. 
6) W przypadku długotrwałej migracji osłabienie więzi w rodzinie. 
7) Zdrada, rozwód. 
8) Zerwanie kontaktu z rodziną. 
9) Brak wzorca dla dzieci.. 
10. Utrata pozycji w rodzinie (słaby autorytet) 
11. Żona i dzieci są przeciążone obowiązkami.6 7  
Analizując zatem tylko na podstawie literatury przedmiotu szanse i zagroże-

nia jakie niesie migracja dla życia rodzinnego można stwierdzić, iż znacznie 
więcej jest strat niż zysków wyjazdu ojca za granicę.  

 
3. Założenia badań własnych 
W literaturze przedmiotu nadal zauważalny jest wysoki deficyt badań prze-

prowadzanych nad rodziną czasowo niepełną z powodu migracji ojca. Stąd celem 
badań było ukazanie funkcjonowania rodziny doświadczającej migracji ojca w 
percepcji młodzieży. Cel ten został uszczegółowiony w postaci następujących 
pytań. 

Pytanie badawcze: 
1. Jakie jest funkcjonowanie rodzin czasowo niepełnych z powodu migracji 

ojca w percepcji młodzieży? 
2. Czy, a jeśli tak, to jakie różnice w funkcjonowaniu występują pomiędzy 

rodziną czasowo niepełną z powodu migracji ojca, a rodziną pełną w percepcji 
młodzieży? 

W niniejszej pracy nie postawiono hipotez do problemów badawczych, gdyż 
podjęty w nich problem ma charakter eksploracyjny. W przeprowadzonych 
badaniach posłużono się następującymi narzędziami: Skalą Oceny Rodziny, a 
także kwestionariuszem własnej konstrukcji.  

                                                 
5 D. Gizicka, J. Gorbaniuk, M. Szyszka, Rodzina w sytuacji migracyjnej. Wyd. KUL, 

Lublin, 2010, s. 89-91. 
6 T. Kukułowicz. Sytuacja wychowawcza w nowych kategoriach rodzin w okresie 

transformacji ustrojowej. [w:] Ziemska M. (red.,) „Rodzina współczesna.” Warszawa, 
1999, UW. s. 60-64.  

7 B. Walczak. Migracje poakcesyjne z perspektywy ucznia: Wstępna diagnoza spo-
łecznych i pedagogicznych skutków „euro-migracji” rodziców i opiekunów, Pedagogium, 
2008. Migracje rodzicielskie. „Zeszyty metodyczne”. 2008, nr 8, s. 7-20 
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Skale Oceny Rodziny SOR (Flexibility and Cohesion Evaluation Scales FA-
CES- IV Davida Olsona) w polskiej adaptacji A. Margasińskiego. Narzędzie 
składa się z 62 twierdzeń, do których badany ustosunkowuje się w skali pięcio-
stopniowej, od całkowicie się nie zgadzam do całkowicie się zgadzam. Twierdze-
nia te tworzą osiem skal. Sześć z nich to główne skale Modelu Kołowego stwo-
rzonego przez Davida H. Olsona, dotyczące dwu wymiarów funkcjonowania 
rodziny - spójności i elastyczności (Zrównoważona Spójność, Niezwiązanie, 
Splątanie, Zrównoważona Elastyczność, Sztywność, Chaotyczność). Dwie pozo-
stałe skale mierzą komunikację (która jest trzecim wymiarem Modelu Kołowego) 
oraz zadowolenie z życia rodzinnego. Oprócz wyników poszczególnych skal 
można też uzyskać trzy wskaźniki złożone: spójności, elastyczności i ogólny, 
będący miarą prawidłowości funkcjonowania rodziny. Rzetelność i trafność za-
dowalające8.  

Kwestionariusz ankiety zawierał pytania dotyczące informacji o samych re-
spondentach: płeć, wiek, informacje na temat rodziny: struktura życia rodziny, 
płeć rodzica wyjeżdżającego za granicę.  

Badania przeprowadzono 2012 i 2013 roku na terenie Polski Wschodniej 
(woj. warmińsko-mazurskie, woj. podlaskie, woj. lubelskie, woj. świętokrzyskie, 
woj. podkarpackie, woj. małopolskie). Zastosowano celowy dobór badanej gru-
py, metodą kuli śnieżnej. W badaniach wzięło udział 70 ("A") adolescentów po-
chodzących z rodzin, w których ojciec migruje ( grupa podstawowa) i 70 ("B") 
adolescentów z rodzin pełnych nie doświadczających migracji (grupa kontrolna). 

Przy doborze osób kierowano przyjętym przedziałem wieku 16-18 lat, sytu-
acją rodzinną (rodzina niepełna czasowo z powodu migracji ojca, rodziny pełne). 

 
4. Analiza badań własnych 
Poniżej dokonano analizy funkcjonowania rodzin czasowo niepełnych z 

powodu migracji ojca (gr. "A") i rodzin pełnych (gr. "B")w percepcji badanej 
młodzieży. W tym celu została obliczona średnia (M) oraz odchylenie 
standardowe (SD), a także dla pełniejszego zobrazowania funkcjonowania 
badanych rodzin, kierując się zasadami poprawności statystycznej, został 
obliczony test istotności różnic (test t-Studenta). Wyniki dokonanych analiz 
przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Porównanie funkcjonowania rodzin czasowo niepełnych z powodu 
migracji ojca i rodzin pełnych w percepcji badanej młodzieży 

M SD  
Skale/wskaźniki A B A B 

Wartość testu t 

Zrównoważona Spójność 32,87 35,26 11,01 12,14 1,174 
Zrównoważona Elastyczność 32,87 33,09 10,03 6,11 -0,134 
Niezwiązanie 27,18 23,51 5,52 4,81 3,858** 

                                                 
8 A. Margasiński. Model Kołowy i Skale Faces jako narzędzia badania rodziny. Hi-

storia, rozwój i zastosowanie. Częstochowa, 2011, s. 63-64. 
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Splątanie 13,25 13,30 4,57 4,52 0,84 

Sztywność 16,46 17,82 4,81 5,31 1,601 
Chaotyczność 31,85 28,61 5,26 28,61 3,099** 
Wskaźnik Spójności 1,23 1,55 0,496 0,516 0,015 
Wskaźnik Elastyczności 1,07 1,33 0,391 0,503 0,016 
Wskaźnik Ogólny 1,14 1,77 0,423 0,610 0,028 
Komunikacja Rodzinna 15,96 20,22 3,87 4,79 5,748** 
Zadowolenie z Życia Ro-
dzinnego 

12,56 15,87 2,73 3,35 1,956* 

 
Przypomnijmy, iż zgodnie z założeniami Modelu Kołowego wysokie wyniki 

w skalach Zrównoważona Spójność i Zrównoważona Elastyczność wskazują na 
prawidłowe funkcjonowanie rodziny, a wysokie wyniki w skalach Niezrówno-
ważenia wskazują na problemy w funkcjonowaniu systemu. W przypadku rodzin 
czasowo niepełnych z powodu migracji ojca w percepcji młodzieży uzyskany 
profil charakteryzuje się podwyższonymi wynikami w skalach Zrównoważonej 
Spójności i Zrównoważonej Elastyczności, co wskazuje na prawidłowe funkcjo-
nowanie rodzin. Jest on zgodny z założeniami teoretycznymi Modelu Kołowego, 
a także z oczekiwaniami. Potwierdzają to także wartości wskaźników :WS= 1,23, 
WE= 1,07, WO= 1,44 są wyższe od 1, co wskazuje na zrównoważone układy 
systemów. W przypadku tych rodzin także oczekiwana tendencja w kierunku 
profilu Niezrównoważonego częściowo potwierdziła się - wyniki są podwyższo-
ne w skalach Niezwiązanie i Chaotyczność, ale nie na tyle by można je zakwali-
fikować do niezrównoważonego układu.  

W przypadku rodzin pełnych w percepcji młodzieży pełnosprawnej uzyskany 
profil podobnie jak w grupie podstawowej charakteryzuje się podwyższonymi 
wynikami w skalach Zrównoważonej Spójności i Zrównoważonej Elastyczności, 
co wskazuje na prawidłowe funkcjonowanie rodzin. Uzyskane wskaźniki: WS= 
1,55, WE=1,33, WO= 1, 77 potwierdzają prawidłowe funkcjonowanie systemu 
są bowiem wyższe od 1, ale niższe od wskaźników grupy podstawowej. Podob-
nie jak w przypadku grupy podstawowej wyniki w skalach Niezwiązanie i Cha-
otyczność są podwyższone. Tak samo jak w przypadku grupy podstawowej wy-
niki te niepozwalaną zakwalifikować ich do niezrównoważonego układu.  

Oznacza to, że rodziny zarówno czasowo niepełne z powodu migracji ojca 
jak i rodziny pełne postrzegane są przez młodzież jako systemy prawidłowo 
funkcjonujące. Z tym, że młodzież z rodzin pełnych częściej niż młodzież z ro-
dzin czasowo niepełnych z powodu migracji ojca postrzega swoją rodzinę jako 
funkcjonalną.  

Istotne różnice statystyczne pomiędzy badanymi grupami wystąpiły w nastę-
pujących skalach: 

• Niezwiązanie - wyższa w percepcji młodzieży z rodzin czasowo 
niepełnych 
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• Chaotyczność -wyższa w percepcji młodzieży z rodzin czasowo 
niepełnych 

• Komunikacja - wyższa w percepcji młodzieży z rodzin pełnych 
• Zadowolenie z życia rodzinnego - wyższe w percepcji młodzieży z rodzin 

pełnych 
W pozostałych skalach nie wystąpiły istotne statystycznie różnice między 

badanymi grupami. 
 

5. Poziom spójności rodzin czasowo niepełnych i rodzin pełnych w per-
cepcji badanej młodzieży 

Spójność jest to "więź emocjonalna między członkami rodziny" (Olson, Go-
rall, 2006, s. 3). Wskaźnikami poziomu spójności w rodzinie są: wzajemna bli-
skość emocjonalna poszczególnych członków rodziny, występowanie koalicji, 
jakość psychologicznych granic (otwarte, zamknięte), nasilenie wspólnie spę-
dzonego czasu, odpoczynku, zainteresowań, wspólnego kręgu przyjaciół, stopień 
konsultowania systemu podejmowanych decyzji z innymi członkami rodziny. 
Wyróżnia się trzy obszary nasilenia spójności rodziny: Niezwiazanie (Disenga-
gement), Zrównoważona Spójność (Balanced Cohesion) i Splątanie (En-
meshment)9. 

Przedstawione wyniki (tabela nr. 1) w wymiarze spójności w percepcji mło-
dzieży z grupy podstawowej i kontrolnej wskazują, że najczęściej występują 
systemy Zrównoważona Spójność, następnie systemy Niezwiązane oraz systemy 
Splątane . 

Z otrzymanych danych wynika, że w percepcji badanej młodzieży ( zarówno 
w gr."A" i gr. "B") najliczniejszą grupę systemów stanowią: zrównoważona 
spójność (gr. ,,A" 32,87; gr. ,,B” 35,26), niezwiązanie (gr. ,,A" 27,18 ; gr. "B" 
23,51 ) w następnej kolejności splatanie (gr. ,,A” 13,25 ; gr. "B” 13,30). Systemy 
zrównoważonej spójności charakteryzują rodziny, w których możliwe jest za-
chowanie równowagi między niezależnością, a przywiązaniem do poszczegól-
nych członków rodziny. Z kolei systemy niezwiązane wskazują na brak więzi 
między członkami danej rodziny, sprzyja to rozwojowi autonomii, ale członko-
wie rodziny nie czuwają potrzeby bycia ze sobą. Systemy splątane charakteryzu-
ją się nadmierną lojalnością i przywiązaniem utrudniającym rozwój autonomii. 

W zakresie spójności wystąpiły różnice pomiędzy badanymi grupami. W 
skali niezwiązanie zanotowano istotną statystycznie różnicę. Młodzież z rodzin 
czasowo niepełnych z powodu migracji ojca znacznie częściej postrzega swoją 
rodzinę jako system niezwiązany, w którym brakuje oparcia w emocjonalnej 
bliskości, a więzi między członkami są słabe. W zakresie pozostałych wymiarów 
nie stwierdza się istotnych statystycznie różnic pomiędzy badanymi grupami. 
Można zatem stwierdzić, że zarówno systemy zrównoważonej spójności i nie-

                                                 
9 A. Margasiński. Model Kołowy i Skale Faces jako narzędzia badania rodziny. His-

toria, rozwój i zastosowanie. Częstochowa, 2011, s. 36-37 
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związania są dominujące, jednak w przypadku zrównoważonej spójności bez 
różnic statystycznych z grupą kontrolną. 

 
6. Poziom elastyczności rodzin czasowo niepełnych w percepcji badanej 

młodzieży 
Elastyczność (flexibility) jest to „jakość i stopień zmian zachodzących w sys-

temach związanych z przywództwem, pełnionymi rolami, zasadami wzajemnych 
relacji i w wyniku procesów negocjacyjnych pomiędzy członkami rodziny"10. 
Wyróżniamy następujące obszary nasilenia elastyczności : Sztywność (Rigidity), 
Zrównoważona Elastyczność (Balanced Flexibility) i Chaotyczność (Chaos)11.  

Z przedstawionych wyników poziomu elastyczności wynika, że w percepcji 
badanej młodzieży z grupy podstawowej i kontrolnej dominują dwa typy - zrów-
noważona elastyczność (gr. "A" 32,87; gr. "B" 33,09) i chaotyczność ( gr. 
"A"31,85 ; gr. "B" 28,61) , zaś typ sztywny ( gr. "A" 16,46; gr. "B" 17,82) rza-
dziej był wskazywany przez respondentów. 

System zrównoważona elastyczność charakteryzuje rodziny, w których w 
zakresie sprawowanego przywództwa występują płynne zmiany, nie ma sztyw-
nych reguł i zasad postępowania. Zakres pełnionych ról jest zmienny. W przy-
padku rodzin czasowo niepełnych partner pozostający w kraju przejmuje role 
nieobecnego rodzica i stara się prawidłowo wypełniać funkcje. 

Systemy chaotyczne i sztywne charakteryzują rodziny przezywające określo-
ne trudności. Rodziny w typie chaotycznym cechuje zmienny styl rządzenia. 
Zasady nie są jasno sprecyzowane, mogą być często zmieniane, występuje cał-
kowity brak kierownictwa. Sytuacja, taka może mieć miejsce gdy rodzic nie ra-
dzi sobie z nadmiarem obowiązków i nie potrafi wypełniać funkcji wychowaw-
czej i opiekuńczej. W rodzinach o typie sztywnym ma miejsce całkowicie od-
mienna sytuacja. Cechuje je autokratywny styl rządzenia, nadmiernie surowa 
dyscyplina. W przypadku rodzin czasowo niepełnych taka sytuacja może mieć 
miejsce w chwili gdy wszystkie obowiązki przejmuje za męża żona pozostająca 
w kraju. Wówczas staje się osobą bardziej wymagającą i wprowadzającą elemen-
ty dyscyplinujące. Z kolei dzieci mają przydzielone stałe obowiązki w domu, a 
ich nadmiar może powodować przeciążenie i zaburzenia w relacjach z rodzicem. 
Z przedstawionych wyników elastyczności wynika, że systemy rodzin czasowo 
niepełnych z powodu migracji ojca i rodzin pełnych w percepcji młodzieży cha-
rakteryzuje także zrównoważona elastyczność. Przypomnijmy, że zgodnie z za-
łożeniami Modelu Kołowego wysokie wyniki w skali zrównoważona elastycz-
ność wskazują na prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Jak wynika z tabeli nr 1 
w zakresie typów chaotyczność występują różnice istotne statystycznie pomiędzy 
badanymi grupami. Młodzież z rodzin czasowo niepełnych częściej niż młodzież 

                                                 
10 D. H. Olson. FACES IV & the Circumplex Model: Validation Study. “ Journal of 

Marital & Family Therapy”. 2010, p.3 
11 Zob. Tamże, s. 37 
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pochodząca z rodzin pełnych postrzega swoją rodzinę jako chaotyczną. W per-
cepcji pozostałych typów systemów nie wystąpiły różnice istotne statystycznie. 

 
8. Jakość komunikacji i satysfakcja z życia rodzinnego w rodzinach cza-

sowo niepełnych w percepcji badanej młodzieży  
Komunikacja definiowana jest jako" umiejętność pozytywnego porozumie-

wania się wykorzystywana przez system rodzinny".12 Jest to wymiar dodatkowy, 
ponieważ systemy rodzinne mogą zmieniać poziom spójności i elastyczności 
wtedy, gdy posiadają zdolność pozytywnej komunikacji. Według twórców Mo-
delu Kołowego rodziny doświadczające prawidłowej, efektywnej komunikacji 
czerpią wyższą satysfakcje z życia rodzinnego, niż rodziny o mało efektywnej 
komunikacji 13 Satysfakcja z życia określana jest jako „stopień, w jakim człon-
kowie rodziny czują się ze sobą szczęśliwi i spełnieni”14. 

Wyniki uzyskane w Skali Komunikacji Rodzinnej (tabela nr. 1) wskazują, że jakość 
komunikacji rodzinnej jest wyższa w percepcji młodzieży z grupy kontrolnej ( gr. "B" 
20.22; gr. "A" 15,96). Różnice te są istotne statystycznie. Młodzież wychowująca się w 
rodzinach pełnych częściej niż młodzież z rodzin czasowo niepełnych doświadcza także 
satysfakcji z życia rodzinnego, świadczą o tym wyniki w Skali Zadowolenie z Życia 
Rodzinnego (gr. "B" 15,87; gr. "A" 12,56). Różnice te są istotne statystycznie.  

 
Wnioski 
Wyniki badań wskazują, iż zarówno rodziny czasowo niepełne z powodu 

migracji ojca jak i rodziny pełne postrzegane są przez młodzież jako systemy 
prawidłowo funkcjonujące. Z tym, że młodzież z rodzin pełnych częściej niż 
młodzież z rodzin czasowo niepełnych z powodu migracji ojca postrzega swoją 
rodzinę jako funkcjonalną. W przypadku rodzin czasowo niepełnych musimy 
brać pod uwagę, że mogło wystąpić zjawisko racjonalizacji. Bowiem mimo, iż 
ogólny wskaźnik świadczył o funkcjonalności, to wystąpiły istotne różnice staty-
styczne pomiędzy badanymi grupami w następujących skalach: 

• Niezwiązanie - wyższa w percepcji młodzieży z rodzin czasowo 
niepełnych; 

• Chaotyczność -wyższa w percepcji młodzieży z rodzin czasowo 
niepełnych; 

• Komunikacja - wyższa w percepcji młodzieży z rodzin pełnych; 
• Zadowolenie z życia rodzinnego - wyższe w percepcji młodzieży z rodzin 

pełnych. 
Świadczy to o pewnych problemach w funkcjonowaniu rodzin czasowo nie-

pełnych z powodu migracji ojca. Dlatego wskazane są dalsze badania, które 
obejmować będą wszystkich członków rodziny. Zasadne byłoby przeprowadze-

                                                 
12 Zob. Tamżę s..3 
13 Zob. Tamże, s. 37 
14 D. H. Olson, Family Satysfaction Scale. Mineapolis: Life Innovations, 2004, s.24. 
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nie badań podłużnych w celu przeprowadzenia pełniejszej diagnozy funkcjono-
wania rodziny.  

Trudności w funkcjonowaniu rodzin doświadczających migracji ojca, winny 
być niwelowane poprzez odpowiednie działania takie jak: 

� konieczność pogłębienia współpracy pomiędzy instytucjami świadczącymi 
pomoc szkoła – ośrodek pomocy społecznej - poradnia pedagogiczno psychologicz-
na- sąd rodzinny – policja w zakresie diagnozowania funkcjonalności rodziny 

� przygotowanie i rozpowszechnienie „poradników” dla rodziców podejmu-
jących pracę za granicą, w których znalazłyby się informacje o konsekwencjach 
wyjazdów dla życia rodzinnego.  

� wsparcie w reemigracji mężczyzn 
 

Streszczenie 
Celem artykułu była analiza funkcjonowania rodzin doświadczających emi-

gracji zarobkowej ojca. Do realizacji celu posłużono się Skalą Oceny Rodziny w 
polskiej adaptacji A. Margasiński. Z analizy badań wynika, że zarówno rodziny 
czasowo niepełne z powodu migracji ojca, jak i rodziny pełne postrzegane są 
przez młodzież jako systemy prawidłowo funkcjonujące. Istotne różnice staty-
styczne zanotowano w skalach: Niezwiązanie, Chaotyczność, Komunikacja, Sa-
tysfakcja z Życia Rodzinnego.  

 
Summary 
Functioning of families temporarily incomplete due to migration father 
The main point of this article was an analysis functioning of families in 

which the father emigrates. The thesis contains research prepared to its needs. 
The work is based on the Scale Assessing Family in the Polish adaptation A. 
Margasiński. As regards the analysis of both families temporarily incomplete due 
to migration father and family complete are perceived of youth as properly func-
tioning systems. Statistically-important differences were observed in scales: Dis-
engagement, Chaos, Communication, Satisfaction with Family Life. 
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Joanna Garbulińska-Charchut (AI) 
 

Sponsoring polskich studentek zagrożeniem dla rodziny 
 

Wstęp 
Zjawisko sponsoringu wśród polskich studentek jest tematem tabu. Choć nie 

jest to nowe zagadnienie, wciąż jednak nie zajmuje ono wystarczająco dużo 
miejsca w badaniach dotyczących zachowań i preferencji współczesnej młodzie-
ży. Wciąż zbyt mało mówi się o tym że sponsoring niesie ze sobą wiele zagrożeń 
nie tylko dla teraźniejszych, ale również długofalowych działań jednostki. Zjawi-
sko ma swoje konsekwencje w życiu rodzinnym, społecznym i na gruncie psy-
chologicznym. Artykuł stanowi prezentację wycinka badań własnych na temat 
zjawiska prostytucji wśród polskich studentek. 

 
1. Sponsoring w literaturze przedmiotu 
Jak zauważył Zbigniew Izdebski, sponsoring to „zjawisko mało zbadane, 

trudno więc mówić o konkretnych twardych danych, które mogłyby pomóc w 
sposób pewny opisać tę tendencję. Niewątpliwie można powiedzieć, że nawet 
sami studenci zauważają, że tak się dzieje. (…) Mam wrażenie, że jest to coraz 
bardziej akceptowana przed studentów forma zarobkowania. Co więcej, wydaje 
się, że dla wielu studentów jest to również przejaw pewnej formy zaradności 
życiowej”1. Takie stwierdzenie może budzić niepokój, zwłaszcza w kontekście 
reprezentowanego systemu wartości i redefinicji kluczowych zasad moralnych, a 
także przyzwolenia dla działalności uniwersytutek.  

Renata Gardian określiła sponsoring jako nową formę prostytucji. Badaczka 
zauważyła, że działalność uniwersytutek „jako zjawisko społeczne istnieje nieza-
leżnie od tego, jak jest oceniane moralnie czy prawnie. Jednak niezaprzeczalnie 
poniża godność człowieka i traktuje go w kategorii przedmiotu, rzeczy, a nie 
podmiotu, osoby”2. Sponsoring zdaje się być bardziej wyszukaną formą prostytu-
cji. Młode, atrakcyjne kobiety sprzedają swoje ciało, czas, w zamian za określone 
korzyści majątkowe. W większości jednak nie dostrzegają zagrożeń i możliwych 
konsekwencji swojego postępowania. Nierzadko też nie postrzegają swojego 
zachowania jako formy prostytucji. 

 
2. Sponsoring w badaniach własnych 
Realizacją badań dotyczących uniwersytutek zajmowałam się od październi-

ka do grudnia 2013 roku. Wówczas prowadziłam badania ilościowe (na grupie 
200 kobiet) i jakościowe (na grupie 40 młodych kobiet) - studentek trzech uczel-

                                                 
1 P. Rusak, Dają ciała, by studiować – prof. Zbigniew Izdebski, [w:] Dlaczego, 2007, nr 87, s. 31. 
2 R. Gardian, Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej, Impuls, Kraków 2007, s. 9. 
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ni z Krakowa i Lublina (Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krako-
wie, Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Katolickiem Uniwersytecie im. Jana 
Pawła II w Lublinie). Respondentki znajdowały się w przedziale wiekowym od 
19 do 26 roku życia. Większość informatorek studiowała na kierunkach humani-
stycznych oraz społecznych. Ponad połowa z nich (22 osoby) pochodziła z ma-
łych miejscowości - wsi lub miasteczek, liczących maksymalnie 20 000 miesz-
kańców. Badania miały charakter ilościowo – jakościowy. 

Rekrutacja uniwersytutek do badań ankietowych odbywała się za pomocą fo-
rów internetowych, stron z ogłoszeniami towarzyskimi, a także – co warto pod-
kreślić – również dzięki informacjom osób z otoczenia prostytuujących się stu-
dentek. To może wskazywać na swoisty rodzaj wiedzy, pewności osób z otocze-
nia młodych uniwersytutek na temat ich stylu życia i postępowania. 

W badaniach ilościowych wzięło udział w sumie 200 kobiet. W tej grupie 33 
osoby przyznały, że uprawiają sponsoring. Kolejnym etapem badań było prze-
prowadzenie wywiadów pogłębionych, które miały ukazać szerszą perspektywę 
zjawiska prostytucji studentek. W założeniu w badaniu miało wziąć udział 40 
kobiet. Spośród grupy 33 studentek, w drugiej części badania zgodziło się wziąć 
udział 17 z nich. Pozostałe 23 informatorki zostały zrekrutowane przy pomocy 
ogłoszeń i forów internetowych oraz – kolejny raz warto zaznaczyć – także dzię-
ki informacjom osób z otoczenia prostytuujących się studentek. Ramowy kwe-
stionariusz wywiadu pogłębionego zawierał 20 zagadnień. Dodatkowo respon-
dentki miały możliwość wyjścia poza schemat klucza doboru pytań. 

Zdecydowana większość wywiadów pogłębionych (33) została zrealizowana 
przy pomocy programu do rozmów w Internecie. Pozostałe miały formę osobi-
stego spotkania w miejscu wybranym przez respondentki. Interesującą kwestią 
było to, że wszystkie informatorki zastrzegły swoją anonimowość, a także prosiły 
o zmianę imienia oraz o nieudzielanie informacji na temat miejsca pochodzenia, 
zamieszkania, roku i kierunku studiów. Był to mały dysonans – końcowe wyniki 
w większości pokazały, że sponsoring w mniemaniu studentek nie jest zjawi-
skiem jednoznacznie negatywnym. Jeśli jednak jest, to jednak nie na tyle, aby 
odważyć się na ujawnienie jakichkolwiek danych, mogących pomóc w identyfi-
kacji ich osoby. Młode kobiety swoją prośbę uzasadniały obawą przed napiętno-
waniem ich postępowania ze strony rodziny, czy mieszkańców ich rodzinnych 
miejscowości. Kilka z nich obawiało się szykan na uczelni i w środowisku, w 
którym żyją. 

Podejmując badania byłam zainteresowana uzyskaniem odpowiedzi na pyta-
nia dotyczące postrzegania własnej osoby przez uniwersytutki, ich relacji ze 
sponsorem, planów dotyczących kariery, deklaracji o zakończeniu lub kontynu-
owaniu relacji ze sponsorem, obaw, powodów, dla których zdecydowały się na 
taki styl życia. Byłam również zainteresowana poznaniem zdania na temat kore-
lacji lub jej braku, między faktem studiowania na uczelni o katolickich zasadach, 
a sposobem osiągania korzyści materialnych. 
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Pierwsze pytanie zadane badanym brzmiało: „Czy sponsoring różni się od 
prostytucji?” 35 respondentek odpowiedziało twierdząco, 5 nie umiało udzielić 
odpowiedzi. Marzena (lat 21) swoją odpowiedź argumentowała słowami – „nie 
jestem prostytutką. Bardzo denerwuje mnie takie porównanie. Czy ja mieszkam 
lub pracuję w agencji towarzyskiej? Nie. Czy decyduję się na seks z każdym 
chętnym mężczyzną? Nie. Czy nachalnie szukam partnerów na ulicy? Nie. Czy 
wyglądem przypominam prostytutkę? Nie. Między innymi dlatego uważam, że 
sponsoring diametralnie różni się od prostytucji”3. Jagoda (lat 25) twierdzącą 
odpowiedź wyjaśniła w następujący sposób: „Prostytucja to bardzo negatywne 
zjawisko społeczne. Ono niszczy osoby, które się w nią angażują. Prostytutki są 
skazane na swoich klientów, praktycznie nie mają możliwości, aby któremuś 
odmówić. Sponsoring to pomysł na siebie, swój rozwój, wielopłaszczyznowe 
dowartościowanie. Znam 2 języki obce, jestem wzorową studentką, planuję pój-
ście na studia doktoranckie. Sponsoring to szansa dla dziewczyn na zmianę swo-
jego życia. Ja dzięki temu mogę studiować. Grosze ze stypendium wystarczyłyby 
mi na opłacenie stancji. Na nic innego nie miałabym środków. Rodziców nie 
chcę i nie mogę obciążać”4. 

Niepokojącym zjawiskiem, które potwierdziło się dzięki odpowiedziom na 
powyższe pytanie, jest to, że uniwersytutki w większości zauważały różnice mię-
dzy sponsoringiem a prostytucją, nie dostrzegały ogromu podobieństw natury 
społecznej i psychologicznej. Jednak jeśli już je znajdywały, były to bardzo po-
wierzchowne argumenty, opierające się przede wszystkim na wyglądzie ze-
wnętrznym. Studentki pomijały to, co zauważyła Katarzyna Charkowska. Ba-
daczka stwierdziła, że „zarówno prostytucja, jaki i sponsoring opierają się na 
stosunkach seksualnych między prostytutką a klientem/sponsorem. I nie jest 
istotne, ilu mężczyzn dana kobieta obsłuży i w jaki sposób, gdyż w rzeczywisto-
ści odbywa się stosunek seksualny z klientem/sponsorem czy to za pieniądze, czy 
za inne gratyfikacje bądź przysługi. Oddaje swoje ciało do dyspozycji osobie, 
która ją utrzymuje, wspiera finansowo, kupuje prezenty, pomaga w załatwieniu 
ważnej sprawy itd.”5. 

Kolejne pytanie zadane respondentkom brzmiało: „Jak postrzegasz swoją re-
lację ze sponsorem?”. W odpowiedzi studentki najczęściej wymieniały np.: obo-
pólny układ, relację partnerską, dwustronne korzyści, poczucie stabilizacji, śro-
dek do celu, nic złego6. Anna (lat 22) swoją odpowiedź uzasadniła w następujący 
sposób: „to nie tak, że jestem z Antkiem tylko dla pieniędzy, czy z powodu 
mieszkanie, które mi wynajął. To dojrzały, dobrze wychowany mężczyzna. Jest 
inny niż znajomi w moim wieku. Imponuje mi jego wiedza, nonszalancja, dobre 
wychowanie. We mnie podoba mu się moja pasja, młodość, ambicja. W towarzy-
                                                 

3 Archiwum Autorki. 
4 Archiwum Autorki. 
5 K. Charkowska, Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się ko-

biet, Impuls, Kraków 2010, s. 31. 
6 Archiwum Autorki. 
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stwie doskonale się uzupełniamy. Kilka razy byłam z Antkiem na służbowej 
kolacji. Przedstawił mnie jako swoją przyjaciółkę”7. Sabina (lat 20) relację ze 
sponsorem postrzega jako „sposób obopólnej wymiany. Ja mam coś, czego nie 
ma X, X ma coś, czego mnie brakuje. Mamy dobry układ. Najważniejsze jest też 
to, że oboje jesteśmy wolni. Ja nie rozliczam go z czasu spędzanego z żoną, on 
nie ogranicza mnie w żaden sposób. Oboje możemy się realizować i oboje się 
spełniamy. Stanowimy dobry duet. Wiemy o co chodzi, chcemy tego i osiągamy 
cel. Żyjemy pełnią życia. Żadnych zobowiązań – żadnego balastu8. 

Wypowiedzi respondentek przepełnione były brakiem obaw dotyczących 
przyszłości, ryzykownych zachowań. Wiele z nich podkreślało, że nie stanowią 
zagrożenia dla żon, narzeczonych swoich sponsorów. Wypowiedzi informatorek 
warto uzupełnić o informację, że w dniu badania ponad połowa studentek spoty-
kała się tylko z jednym partnerem (był nim sponsor). 7 kobiet równolegle spoty-
kało się z rówieśnikami. Jednak były to przelotne relacje. Jedynie 2 studentki od 
pół i od roku były w stałym związku. Jednak żaden z mężczyzn – zarówno chło-
pak oraz sponsor nie wiedzieli o wzajemnym istnieniu.  

Na pytanie „Czy ukrywasz swoją relację ze sponsorem przed chłopakiem, rodziną, 
znajomymi?, 29 kobiet odpowiedziało twierdząco, pozostałe zaprzeczyły. Ewelina (lat 
26) znalazła się w grupie osób, które nie informowały otoczenia o związku ze sponso-
rem. Studentka oznajmiła, że „moi rodzice nie wiedzą skąd tak naprawdę mam pieniądze 
na wyjazdy w góry, czy inne wycieczki, używany, kilkuletni samochód, wynajem kawa-
lerki. Powiedziałam im, że od pierwszego roku pracuję, że teraz awansowałam i jestem 
cenionym pracownikiem w rozwijającej się firmie. Na szczęście nie mam tutaj znajo-
mych z mojej miejscowości. Większość z nich albo wyjechała zagranicę, albo pracuje na 
nisko opłacanych stanowiskach. Mnie na szczęście omija ich los. Dlaczego o niczym nie 
mówię rodzicom? Oni żyją w innym świecie, są gorzej wykształceni, nie znają współ-
czesnych realiów. Oni całe życie pracowali w jednym zakładzie. Nie zarabiali dużo, ale 
czuli stabilizację. Myślę, że nie zrozumieliby mnie albo kazaliby żyć w biedzie, czy 
wyjść za mąż za pierwszego – lepszego kolegę ze wsi. Ja tak nie chcę. Zrobię wszystko 
żeby móc się utrzymać w mieście”9.  

Klaudia (lat 19) była w drugiej grupie informatorek. Swoją decyzję o wyja-
wieniu prawdy na temat sponsora argumentowała słowami: „Rodzice nie wiedzą 
o tym, z kim się spotykam. Myślę, że ich to nie interesuje. Dostaję od nich sporą 
sumę pieniędzy. Myślę, że rekompensują sobie w ten sposób to, że nigdy nie 
mieli dla mnie czasu. Z D. spotykam się dlatego, że jest inny niż wszyscy. Byłam 
z nim w Grecji. Wiedzą o nim moje dwie najbliższe koleżanki, jedna z nich też 
żyje w podobnym układzie. Druga – chciała mnie nawrócić, ale chyba pogodziła 
się z tym co robię. Nadal się przyjaźnimy”10. 

                                                 
7 Archiwum Autorki. 
8 Archiwum Autorki. 
9 Archiwum Autorki. 
10 Archiwum Autorki. 
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Z racji tego, że badane studentki kształciły się w uczelniach katolickich, jed-
no z pytań brzmiało: „Jak postrzegasz zjawisko sponsoringu w katolickiej uczel-
ni?” Zdecydowana większość (ponad 4/5 respondentek) nie dostrzegła niczego 
złego w zjawisku sponsoringu, w którym biorą udział studentki tego typu uczel-
ni. Pozostałe nie miały jednoznacznego zdania na ten temat. Magda (lat 24) swo-
ją odpowiedź argumentowała w następujący sposób - „w tego typu szkołach 
wyższych edukują się różni ludzie, także agnostycy, czy ateiści. Myślę jednak, że 
w dzisiejszych czasach oddziela się kwestię wiary od tego, np. z czego człowiek 
się utrzymuje. Nie potępiam dziewczyn, które decydują się na porządne życie 
kasjerki hipermarketu, za wynagrodzenie w kwocie najniższej krajowej. Dlatego 
nie chciałabym, aby ktoś potępiał mój pomysł na życie. Ja nikogo nie zabiłam, 
nie okradłam, nie rozbiłam niczyjej rodziny”11.  

Ewa (lat 23), która znalazła się w gronie osób, niemających tak mocno spre-
cyzowanych poglądów, jak poprzednia informatorka, na powyższe pytanie od-
powiedziała słowami: „Ja wiem jaka jest, a właściwie powinna być specyfika 
wzorowego studenta katolickiej uczelni. Te ideały pielęgnuję. Jednak jestem w 
takiej sytuacji materialnej, w której relacja ze sponsorem bardzo mi pomaga. 
Kiedyś – aby utrzymać siebie i młodszą siostrę – próbowałam pracować w barze. 
Jednak odbywało się to kosztem nauki. Straciłam stypendium socjalne, ponieważ 
miałam za duże dochody. Oceny też się pogorszyły. Z pracy wracałam nad ra-
nem, 3 godziny snu i szłam na zajęcia. Tak nie można długo funkcjonować. Te-
raz moja relacja z X poprawiła naszą sytuację materialną. Bez tego nie można 
wspiąć się na wyższe stopnie w hierarchii potrzeb Maslowa”12. 

Niepokojącą tendencją jest to, że respondentki choć znały specyfikę uczelni, 
w której studiują, w większości nie widziały problemu w tym, jak kształtują swo-
je relacje z mężczyznami. W przypadku kilku kobiet znalazły się wypowiedzi, w 
których próbowały tłumaczyć swoje postępowanie, po czym w konsekwencji 
akceptowały je, chciały ukazać je w innym świetle. Nie zdawały sobie sprawy z 
moralnych konsekwencji lub z różnych powodów nie podejmowały próby po-
szukiwań innej drogi życiowej, w tym rozwiązania problemów. 

Na pytanie „Czy w przyszłości zamierzasz skończyć ze sponsoringiem?”, 
większość (29) kobiet odpowiedziała twierdząco. Jako termin zakończenia relacji 
ze sponsorem, podawały ukończenie studiów lub czas maksymalnie do roku/2 lat 
po tym wydarzeniu. 5 badanych nie wykluczało dłuższej znajomości ze sponso-
rem/sponsorami po zakończeniu nauki. Pozostałe kobiety nie były w stanie jed-
noznacznie zadeklarować czasu, w którym miałoby to nastąpić. Marzena (lat 20) 
jednoznacznie zadeklarowała chęć zakończenia relacji ze sponsorem, co uzasad-
niła słowami: „zdaję sobie sprawę, że nic nie trwa wiecznie, także relacje mię-
dzyludzkie, w tym ta z P. Jednak to mi odpowiada. Żyję chwilą, jestem młoda. 
Teraz chcę czerpać z życia pełnymi garściami. Oczywiście przyjdzie czas, kiedy 

                                                 
11 Archiwum Autorki. 
12 Archiwum Autorki. 
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znajdę pracę. Mam nadzieję, że koneksje P. mi w tym pomogą. Założę rodzinę – 
wyjdę za mąż, urodzę dzieci. Jednak teraz potrzebuję środków na to, aby spełnić 
marzenia o studiach i przyszłej karierze. P. bardzo mi w tym pomaga”13.  

Julia (lat 26) odpowiedziała, że nie zamierza szybko zakończyć relacji ze sponso-
rem, ponieważ „tak, jak moja koleżanka, która również żyje w takim związku, myślę, 
że nie jest to takie proste. Niedługo kończę studia, myślę, że nie znalazłabym pracy w 
zawodzie. Nie chcę iść na staż za 900 złotych. Z takiej marnej kwoty nie utrzymam się 
w dużym mieście. Do rodzinnego miasteczka również nie chcę wracać. To byłaby 
porażka. Wróciłabym tam chyba w charakterze bezrobotnej starej panny. Tymczasem 
związek ze sponsorem (choć tak nie lubię tego terminu), to świetny sposób na życie. 
Dopóki jestem młoda i atrakcyjna, będę to robić. Nie widzę innego wyjścia. Zagranicę 
na zmywak również nie chcę wyjeżdżać”14. 

W wypowiedziach badanych można zauważyć, że młodsze studentki bardziej jed-
noznacznie deklarowały chęć zakończenia relacji ze sponsorem, przede wszystkim 
wtedy, kiedy ukończą studia. Żadna z nich nie zadeklarowała takiego postępowania w 
przypadku znalezienia miłości swojego życia, czy partnera – rówieśnika. Starsze stu-
dentki, zwłaszcza te, które kończyły edukację, mówiły, że zmiana stylu życia nie jest 
już tak oczywista. Głównie z obawy przed niskopłatną pracą, obniżeniem statusu mate-
rialnego, czy widmem powrotu na prowincję, były gotowe na kontynuowanie związku 
z dotychczasowym lub nowym partnerem lub partnerami. 

Młode kobiety zdawały się nie dostrzegać tego, co zauważyła Joanna Meder. 
Badaczka w sponsoringu dostrzegła to, że „koszty psychiczne (które, przyp. Au-
torki) są (…) tak duże, że do końca życia będą stanowiły rys na myśleniu i od-
czuwaniu takiej młodej dziewczyny. Już teraz pozbawia się ona wolności – staje 
się „poniekąd” własnością mężczyzny, który płaci za jej czas, i niewolnicą pie-
niądza. Nawet jeśli pozna kogoś jedynego, przeszłość położy się cieniem na jej 
związku. Kobieta nie będzie sobą, nie opuści jej lęk, że partner dowie się o jej 
przeszłości”15. Kolejne pytanie zadane respondentkom brzmiało: „Czy decydując 
się na sponsora można mieć jakieś obawy?” ¾ badanych odpowiedziało twier-
dząco. Pozostałe były innego dania. W odpowiedziach twierdzących pojawiały 
się sformułowania, że: prawda może wyjść na jaw, można się zakochać w spon-
sorze, przyzwyczaić do dobrego życia, można trafić na kogoś, kto będzie chciał 
skrzywdzić kobietę, można zarazić się jakąś chorobą. Część kobiet obawiała się, 
że sponsor znajdzie sobie stałą partnerkę16. Wśród odpowiedzi negatywnych poja-
wiały się zwroty: jest to gra warta świeczki, lepsze życie, którego nie zdobędzie się w 
inny sposób, wygoda, swobodne wydatki, które rekompensują inne niedogodności17. 
Basia (lat 23), która odpowiedziała twierdząco, wypowiedź argumentowała słowami: 
„oczywiście, że można się bać. Bałam się pierwszego spotkania, które zawsze w jakiś 
                                                 

13 Archiwum Autorki. 
14 Archiwum Autorki. 
15 R. Gardian, Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej, dz. cyt., s. 55. 
16 Archiwum Autorki. 
17 Archiwum Autorki. 
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sposób jest spotkaniem w ciemno. Na szczęście wiem co robić – umówiliśmy się w 
publicznym miejscu, a ja miałam ze sobą gaz. W ten sposób się zabezpieczyłam. Na 
szczęście X to dobry człowiek. Czy teraz się czegoś boję? Chyba tylko tego, że X 
mógłby umrzeć lub wrócić do swojej byłej partnerki. Na szczęście na obecną chwilę, 
deklaruje, że nie chce innego związku, ponieważ w relacji ze mną jest mu dobrze”18. 
Aleksandra (lat 21) na powyższe pytanie odpowiedziała: „nie boję się, co złego mo-
głoby mi się przydarzyć? Należę do osób, które lubią ryzyko, to taka adrenalina. Jed-
nak nie angażuję się w zadania, które nie przynoszą konkretnych korzyści. Jeśli jest 
inaczej, postrzegam to jako stratę czasu19.  

Wśród powodów obaw, które wymieniały informatorki, nie znalazło się np. 
stwierdzenie na temat lęku przed ewentualną niemożliwością zakończenia relacji 
ze sponsorem. Żadna z kobiet nie dostrzegła zagrożenia w postaci uzależnienia 
od mężczyzny, z którym się spotyka. Wiele z nich – nawet jeśli obawiało się, że 
sponsor może im wyrządzić krzywdę, w konsekwencji zmieniało sposób myśle-
nia, sądząc, że im nie przydarzy się nic złego. Jest to bardzo niebezpieczne i nie-
odpowiedzialne postrzeganie kwestii związanych z nowymi relacjami. 

 
Podsumowanie 
Zjawisko sponsoringu wśród polskich studentek nie jest zjawiskiem niezna-

nym, czy marginalnym. Młode kobiety decydują się na związek – często ze star-
szym mężczyzną, chcąc zaspokoić potrzebę materialnego bezpieczeństwa, czy 
nie widząc innej alternatywy na osiągnięcie wyższego statusu. Niestety wiele z 
nich nie dostrzegało (lub nie chciało dostrzec) zagrożeń, które sponsoring niesie 
ze sobą. Studentki miały problem z nazwaniem swojego postępowania mianem 
prostytucji. Respondentki w zdecydowanej większości albo nie zdawały sobie 
sprawy, albo nie dopuszczały do siebie myśli, że w przyszłości mogą mieć wy-
rzuty sumienia lub problemy psychologiczne, czy społeczne w unormowaniu 
swojego życia. Nie miały świadomości, że trudność mogą sprawić m.in.: podję-
cie zwyczajnej pracy, czy wejście w stały związek . Nierzadko informatorki nie 
dostrzegały też tego, że nie są podmiotem, ale przedmiotem działań, że wraz ze 
swoim ciałem i czasem, przedają również swoją osobowość.  

Dzieje się tak być może dlatego, że jak stwierdzili Mariusz Jędrzejka i Da-
riusz Sarzała – „przeciwdziałanie prostytucji, tak jak i innym patologiom spo-
łecznym, jest związane z formowaniem wewnętrznym człowieka, w świecie, 
gdzie liczba różnorodnych pokus i bodźców będzie rosła. Przeciwdziałanie takim 
zjawiskom patologicznym, jak prostytucja (…), powinno uwzględniać kształto-
wanie zrozumienia dla antropologicznego pojmowania człowieka, dla zrozumie-
nia, że człowiek jest osobą” 20. Dostrzeżenie aspektu własnej, jednostkowej pod-
                                                 

18 Archiwum Autorki. 
19 Archiwum Autorki. 
20 M. Jędrzejko, D. Szarzała, Jak (czy w ogóle można) zapobiegać prostytucji, [w:] Prosty-

tucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny, red. M. Jędrzejko, Aspra –JR-Akademia 
Humanistyczna im. A. Gieysztora w Poznaniu, Warszawa – Pułtusk 2006, s. 126. 
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miotowości to pożądany i konieczny warunek, który powinien pojawić się w 
życiu młodych kobiet, na co dzień żyjących w związkach sponsorskich. 

 
Streszczenie 
Sponsoring to jedna z odmian prostytucji i zarazem jedna ze współczesnych 

patologii. Studentki decydują się na sprzedanie swojego ciała w zamian za różno-
rodne korzyści. Młode kobiety często nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeń-
stwa, które niesie sponsoring i postrzegają go jako sposób na zarobienie pienię-
dzy, możliwość ciekawych wyjazdów, czy pomysł na wyrwanie się z rodzinnej 
miejscowości. Celem artykułu było uzyskanie odpowiedzi na kwestie dotyczące 
m.in.: postrzegania przez uniwersytutki własnej osoby, relacji ze sponsorem, 
deklaracji o zakończeniu lub kontynuowaniu związku z nim, aspiracji, obaw, czy 
powodów, dla których zdecydowały się na taki styl życia. Artykuł stanowi pod-
sumowanie badań własnych. 

 
Summary 
Sponsoring of the Polish students as a danger for family 
Sponsorship is one of the varieties of prostitution and also one of the modern 

pathology. Students decide to sell her body in exchange for various benefits. 
Young women often do not realize the dangers that brings sponsorship, which 
they see as a way to make money, the possibility of interesting trips, or a way of 
breaking out of his home town. The purpose of the article was to answer the 
questions concerning: the perception of students relationship with the sponsor, 
the declaration of the end or continue a relationship with him, aspirations, fears 
and the reasons for which have opted for this lifestyle. The article is a summary 
of the own research. 
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Farmy wiatrowe – pożytek czy zagrożenie? 
 

Wstęp 
Energetyka wiatrowa jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających 

się sektorów w ramach energetyki odnawialnej. Szacuje się, że dostarcza dziś do 
systemu elektroenergetycznego ok. 2% całkowitej energii elektrycznej1. Wzrost 
inwestycji w odnawialne źródła energii umożliwia z kolei zmniejszenie zależno-
ści importowej od tradycyjnych surowców energetycznych jak gaz, węgiel i ropa 
naftowa. Zwrócić należy jednak uwagę, iż skupianie się wyłącznie na energetyce 
wiatrowej ma swoje wady i ograniczenia, gdyż jest ona jedynie elementem szer-
szego systemu energetycznego.  

Do głównych zalet rozwoju pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł za-
liczyć można znikomą szkodliwość dla środowiska naturalnego. Jak wskazuje 
ustawa Prawo energetyczne z dn. 10 kwietnia 1997 r. energia pochodząca z wia-
tru, dobrze wpisuje się w cele polityki energetycznej w zakresie ochrony środo-
wiska i rozwoju zrównoważonego2.  

 
1. Historia rozwoju energetyki wiatrowej na świecie 
Ludzie od dawna poszukiwali niekonwencjonalnych źródeł w celu pozyski-

wania energii. Wykorzystanie energii wiatrowej sięga swoją historią użycia wia-
traków do pompowania wody już w 400 r. p.n.e. w Indiach. Siła wiatru wykorzy-
stywana była również do nawadniania, osuszania pól oraz mielenia zboża. Pierw-
szą siłownię wiatrową produkującą energię elektryczną, która działała samo-
czynnie zbudowali amerykanie pod koniec XIX wieku. Siłownia pracowała przez 
ok 20 lat. Z czasem elektrownie były coraz bardziej udoskonalane, co przekłada-
ło się na głównie wzrost ich wydajności3. 

W latach 90. XX wieku dominowały niewielkie turbiny, o mocy 100–150 
kW i wysokości ok. 30–35 m. Obecny rozwój technologii pozwala na budowanie 
na lądzie siłowni o mocy 2–3 MW i wysokości 100–120 m, a od niedawna pro-

                                                 
1 Por. A. Gielnik, R. Rosicki, Energetyka wiatrowa w Polsce- możliwości rozwoju i zagro-

żenia, Wyd. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2012, ISBN 978-83-61304-57-9, s.1: 
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/senat/zespoly/energia/raport.pdf, z dn. 
21.03.2014 r. 

2 Por. Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. , Dz. U. z 2006r., Nr 
89, poz. 625, z późn. zm., art. 13 i art. 1 ust. 2. 

3 Por. J. Jakubiak, R. Maciukiewicz, A. Piasecka, Energia wiatrowa, Wydawnictwo 
Powszechno-dydaktyczne READ A BOOK, Słupsk 2010, ISBN 978-83-240-1008-0, s. 4. 
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jektowane są także turbiny o mocy ponad 6 MW4. W końcu 2011 roku w krajach 
Unii Europejskiej zainstalowano 93 957 MW turbin wiatrowych. Do liderów 
przemysłu wiatrowego należą obecnie Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy i 
Wielka Brytania. Jednakże to Chiny i USA przodują w inwestowaniu w „czystą” 
energię. W roku 2009 kosztowało to te kraje 35 mld dolarów przy 11,2 mld dola-
rów w Wielkiej Brytanii i 10,4 mld dolarów w Hiszpanii. Indywidualna instalacja 
dostarcza większą ilość energii, ponadto na wyższej wysokości występują silniej-
sze i bardziej równomierne wiatry5. 

 
Tabela 1. Prognozy zainstalowania mocy w elektronie wiatrowe na świecie 

do 2030 roku  
Rok 2015 2020 2030 

Moc zainstalo-
wana 
[MW] 

460 364 832 251 1 777 550 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Kassenberg, Perspektywy 
rozwoju energetyki wiatrowej, (w): Studia BAS, nr 1 (29), 2012, s. 215: 
http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/4961AE5F022EB30CC1257A2A0045ED
E9/$file/Strony%20odStudiaBAS(29)_I-10.pdf, dostęp z dn. 22.03.2014 r. 

Szacuje się, że na przestrzeni lat rozwój energetyki wiatrowej będzie stały. 
Scenariusze są na ogół pozytywne. Zgodnie z nimi w 2020 r. na świecie w insta-
lacjach tego typu zainstalowana będzie moc ok. 1 mln MW. Przewiduje się, że 
nadal największa ilość energii z instalacji wiatrowych wytwarzana będzie w Eu-
ropie, USA i Chinach6. 

 
2. Polityka energetyczna Polski 
Zobowiązania Polski względem Unii Europejskiej są jednym z głównych 

powodów rozwoju odnawialnych źródeł w Polsce. Duże znaczenie przemian w 
sektorze energetycznym w Polsce i całej Unii Europejskiej ma tzw. pakiet ener-
getyczno-klimatyczny.  

W polityce energetycznej Polski zwraca się uwagę na kompleksowe rozwią-
zania, które zmierzają do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Pakiet 
energetyczno-klimatyczny polityki polskiej można sprowadzić do trzech głów-
nych celów: redukcji emisji CO2 o 20%, zwiększenia udziału odnawialnych źró-
deł energii do 20% w finalnej konsumpcji energii, zwiększenia efektywności 
energetycznej o 20%. Redukcją ma być objęty sektor energetyczny i inne gałęzie 

                                                 
4 Por A. Kassenberg, Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej, w: Studia BAS, nr 1 (29), 

2012, s. 212: 
http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/4961AE5F022EB30CC1257A2A0045EDE9/$file/Strony
%20odStudiaBAS(29)_I-10.pdf, z dn. 22.03.2014 r. 

5 Por. Tamże, s. 212-213 
6 Por. Tamże, s. 214 
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przemysłu, które to razem odpowiadają za połowę emisji CO2 i 40% wszystkich 
gazów cieplarnianych7.  

Wdrożenie Pakietu klimatycznego UE „3 x 20%” jest wyzwaniem, ale i 
szansą dla Polski na wzmocnienie długofalowego procesu modernizacji krajowej 
energetyki. Wdrożenie tegoż Pakietu jest przedmiotem szeregu analiz powstałych 
w ciągu ostatnich lat. Odbija się to na pracach wdrożeniowych dotyczących dy-
rektywy o systemie handlu emisjami (ETS), a zwłaszcza energetyką węglową. 
Efekty tych prac znalazły odbicie w najnowszej polityce energetycznej 
PEP’2030. Niestety uważa się założenia tejże polityki są za mało ambitne. Szan-
są rozwojową dla Polski okazuje się natomiast dyrektywa 2009/28/WE o promo-
cji stosowania odnawialnych źródeł energii (OŹE). W oparciu o założenia dyrek-
tywy niezbędne jest przygotowanie solidnego, opartego na głębokich analizach i 
śmiałego planu wdrożenia OŹE. Problem, przed którym stoi Polska, to koniecz-
ność zbudowania skutecznych narzędzi wsparcia rozwoju polityki energetycznej. 
Częściowo udało się to zadanie zrealizować z rokiem 2005. Na początku w 1997 
roku wprowadzono Ustawę Prawo energetyczne, a do 2005 roku funkcjonował 
system wsparcia oparty na konieczności zakupu energii elektrycznej z odnawial-
nych źródeł. We wspomnianym 2005 roku wprowadzone zostały tzw. „zielone 
certyfikaty”, które zerwały z „fizycznością” przepływu energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł na rzecz świadectw pochodzenia8. 

Obecnie najważniejszymi dokumentami, które tworzą politykę energetyczną 
Polski, oraz wchodzą w skład pakietu klimatycznego są:  

• Dyrektywa 28/2009/WE 9, 
• Dyrektywa 2009/29/WE10,  
• Decyzja 2009/406/WE11, 
• Dyrektywa 2009/31/WE12. 

 
 

                                                 
7 Por. A. Gielnik., R. Rosicki., jw.  
8 Por. Tamże, s. 8 
9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 

r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w 
następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Dz. U. L 140 z 
5.6.2009, s. 16-62.  

10 Tamże. s. 63-87.  
11 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 

sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emi-
sji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, Dz. U. L 140 z 5.6.2009, s. 136-148.  

12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 
2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrek-
tywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie 
(WE) nr 1013/2006, Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 114 – 135.  
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3. Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce  
W Polsce energetyka wiatrowa rozwijana była w dość trudnych i niestabil-

nych uwarunkowaniach prawnych. Pomimo tego, także w kraju, utorowała sobie 
drogę do odegrania znaczącej roli w drugiej dekadzie XXI wieku. Energetyka 
wiatrowa wniosła duży wkład w realizację przez Polskę Pakietu klimatycznego 
oraz pełnego wdrożenia kluczowego elementu Pakietu w postaci dyrektywy 
2009/28/WE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii13.  

Utrudnieniem dla polskiej energetyki wiatrowej jest fakt, że na większości 
obszarów Polski występuje niewielka prędkość wiatru, co znacznie ogranicza 
możliwość budowy farm wiatrowych. Dlatego też przełomowym momentem 
było wprowadzenie turbin wiatrowych przeznaczonych szczególnie na obszary o 
niskich prędkościach wiatru. Urządzenia te wyposażone zostały wirniki o zwięk-
szonych gabarytach. Pozwoliło to na wykorzystanie lokalizacji, które wcześniej 
były niedostępne dla energetyki wiatrowej14. Wprowadzenie tego typu urządzeń 
miejsce na początku drugiej dekady XXI wieku. 

W Polsce stopień udziału generacji wiatrowej w zużyciu energii elektrycznej 
był i wciąż jest dość niski. W 2005 roku była to jedynie jedna setna procenta, w 
2008 roku - 0,51%. We współczesnych czasach można zauważyć wzrost produk-
cji energii wytwarzanej tym niekonwencjonalnym sposobem. Moc zainstalowana 
w energetyce wiatrowej w Polsce według staniu na koniec 2009 roku to 553 
MW15. Większość z elektrowni wiatrowych, które już funkcjonują lub tych, które 
mają powstać, usytuowana jest w korzystnych, pod względem wydajnościowym, 
miejscach Polski. Niestety są to dość często regiony atrakcyjne turystycznie, 
bądź na terenie, których znajdują się zagrożone gatunki. Adaptacja takich rejo-
nów kraju pod cele energetyki wiatrowej powoduje sprzeciw ekologów. 

Słaby rozwój rynku w Polsce wynika również z licznych barier rozwojo-
wych. Istotną rolę odgrywają m.in. stan rozwoju sieci elektroenergetycznych i 
związane z tym rosnące problemy z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej 
bądź zły stan dróg komunikacyjnych, który wiąże się z transportem wielkogaba-
rytowych materiałów niezbędnych do budowy elektrowni wiatrowych. Nie mniej 
jednak wymagania Unii Europejskiej, które Polska powinna spełnić do 2020 roku 
to produkcja energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii na poziomie 
15%. To znacznie więcej, niż obecnie jest produkowane.  

 

                                                 
13 Por. G. Wiśniewski, K. Michałowska-Knap, P. Dziamski, A. Oniszk-Popławska, 

P. Regulski, Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 roku, Raport wyko-
nany na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Wyd. Instytutu Ener-
getyki Odnawialnej, Warszawa, listopad 2009, s. 2. 

14 Por. G. Wiśniewski, K. Michałowska-Knap, S. Koć, Energetyka wiatrowa- stan 
aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce, Raport Wyd. Instytutu energetyki Odnawialnej 
IEO, Warszawa, sierpień 2012, s. 5.  

15 Por. J. Jakubiak, R. Maciukiewicz, A. Piasecka, Energia wiatrowa, Wydawnictwo Po-
wszechno-dydaktyczne READ A BOOK, Słupsk 2010, ISBN 978-83-240-1008-0, s. 13. 
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4. Zalety farm wiatrowych 
Wykorzystywanie farm wiatrowych przy produkcji energii elektrycznej ma 

wiele zalet. Energia wiatrowa jest niezależna, powszechnie dostępna oraz unieza-
leżniona od wymian handlowych między poszczególnymi krajami. Stanowi ona 
pewnego rodzaju niewyczerpalne źródło energii. Eksploatacja elektrowni wia-
trowych nie powoduje również większych zanieczyszczeń gleb, wód powierzch-
niowych ani podziemnych. Przez produkcję energii nie powstają szkodliwe dla 
człowieka promieniowanie elektromagnetyczne.  

Najważniejsze korzyści ekologiczne płynące z działania elektrowni wiatro-
wych to16:  

• poprawa czystości powietrza co przekłada się na jakości klimatu,  
• brak emisji gazów cieplarnianych i pyłów, 
• brak odpadów stałych i gazowych,  
• brak degradacji i zanieczyszczenia gleby, 
• brak strat w obiegu wody, 
• brak ryzyka awarii powodujących poważne dla środowiska konsekwencje, 
• brak spadku poziomu wód podziemnych,  
• wymagana stosunkowo mała powierzchnia, możliwość upraw rolnych na 

terenach przylegających do elektrowni wiatrowych. 
4.1 Wpływ farm wiatrowych na środowisko  
Istotną zaletą energetyki wiatrowej jest jej korzystny wpływ na środowisko 

naturalne, a w szczególności redukcja zanieczyszczeń do atmosfery. Powoduje to 
zmniejszenie się gazów cieplarnianych. Przy założeniu pełnego wykorzystania 
potencjału rynkowego, redukcja CO2 do atmosfery za sprawą energetyki wiatro-
wej wynosiłaby 33 mln ton w 2020 roku i 65 mln ton w roku 2030. Z kolei udział 
energetyki wiatrowej w całkowitej redukcji emisji CO2 z sektora energetycznego 
Polski powinien wzrosnąć z 0,7 % w 2011 roku do 13,5 % w 21020 roku i 2,4 % 
w roku 2030. Ta zaleta energetyki wiatrowej pozwala jednocześnie najskutecz-
niej redukować emisję CO2 z punktu widzenia wymogów stawianych w pakiecie 
klimatycznym UE „3x20 %”. Wkład energetyki wiatrowej w redukcję emisji CO2 

przyjmując uśrednioną cenę rynkową redukcji CO2, można ocenić na 660 mln 
euro/rok w 2020 r. i 1950 mln euro/rok w 2030 roku17. 

Redukcja emisji gazów cieplarnianych to nie jedyny pozytywny efekt środo-
wiskowy związany z rozwojem energetyki wiatrowej w Polsce. Analizując eks-
ploatację odnawialnych źródeł energii zwrócić należy uwagę, iż elektrownia 
wiatrowa jest jednym z najmniej kosztownych urządzeń w eksploatacji. Rozwój 
tego sektora powoduje wyraźną redukcję kosztów zewnętrznych jakie należałoby 
ponieść. Koszty zewnętrzne są to koszty ponoszone przez społeczeństwo w 
związku z niekorzystnymi skutkami działalności gospodarczej. Zalicza się do 
nich m.in. wydatki związane z przywróceniem zdrowia ludzkiego, utraconego 

                                                 
16 Tamże, s. 20. 
17 Por. G. Wiśniewski, K. Michałowska-Knap, S. Koć, jw. s. 31.  
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wskutek np. zanieczyszczenia środowiska naturalnego (wody, powietrza, gleby), 
koszty przywrócenia krajobrazu i inne18. 

Elektrownie wiatrowe nie generują dodatkowego zapotrzebowania na po-
wierzchnię w takiej skali jak najbardziej wydajne inne farmy energetyczne (np. 
energetyka jądrowa). Dzięki temu nie umniejszają terenów przydatnych rolniczo, 
oraz nie wpływają na redukcję upraw rolnych 19. Energetyka wiatrowa jest więc 
korzystną i tanią opcją nie tylko redukcji zmian klimatycznych, ale również prze-
strzennego uwarunkowania.  

4.2. Znaczenie farm wiatrowych dla gospodarki 
Jedną z głównych zalet energetyki wiatrowej w aspekcie społeczno- gospo-

darczym jest korzystny wpływ na rynek pracy i aktywność gospodarczą miesz-
kańców. Szacuje się, że sektor energetyczny w Europie zapewnia ponad 150 tys. 
miejsc pracy. Według dalszych ustaleń zatrudnienie w sektorze energetyki wia-
trowej powinno wzrosnąć do 2020 roku do ponad 350 tyś. miejsc pracy. Według 
danych opublikowanych przez EurObserv`ER w latach 2009-2010 najwięcej 
osób w energetyce wiatrowej zatrudniają Niemcy, Hiszpanie, Włosi, Francuzi i 
Brytyjczycy. W sektorze energetyki wiatrowej na terenie Polski w 2011 zatrud-
nionych było na pełny etat ponad 3000 pracowników 20.  

Kolejną zaletą elektorowi wiatrowych jest wpływ społeczno – gospodarczy 
farm wiatrowych na rynek pracy i aktywność gospodarczą. Z przeprowadzonych 
analiz wynika, że najważniejszy przyrost miejsc pracy będzie w latach 2016-
2017. Wtedy to według opracowanego scenariusza nastąpi najwyższy wzrost 
rynku energetycznego. Rocznie może powstać ponad 13 tysięcy miejsc pracy, 
zwłaszcza na obszarach produkujących komponenty do elektrowni wiatrowych21. 

 
5. Zagrożenia stwarzane przez farmy wiatrowe 
Nie istnieje idealne źródło energii. Energetyka wiatrowa pomimo wielu po-

siadanych zalet, stwarza również pewnego rodzaju zagrożenia oraz uciążliwości 
dla otoczenia, w śród których wyróżnić można m.in.22:  

• zagrożenie dla zwierząt (m.in. ptaki), 
• zagrożenie dla człowieka, 
• wpływ na system elektroenergetyczny, 
• zakłócenia wizualne (wpływ na krajobraz). 

5.1. Zagrożenia dla zwierząt (ptaki wędrowne, dzikie zwierzęta, modyfikacja 
terenu- krajobrazu). Najczęściej mówi się, że farmy wiatrowe stanowią zagroże-
nia dla przelatujących ptaków. Istnieje prawdopodobieństwo, że podczas pracy 
elektrowni wiatrowej lecący ptak uderzy w turbinę. Badania wskazują jednak, że 
                                                 

18 Por. Tamże, s. 31-33. 
19 Por. Tamże, s. 34. 
20 Por. Tamże, s. 28-29. 
21 G. Wiśniewski, K. Michałowska-Knap, P. Dziamski, A. Oniszk-Popławska, P. 

Regulski, Tamże, s. 45-46. 
22 J. Jakubiak, R. Maciukiewicz, A. Piasecka, jw. s. 20. 
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ptak średnio wchodzi w kolizję z turbiną raz na 8 do 15 lat. Wyższa śmiertelność 
jest zauważana jedynie w przypadku niektórych grup turbin umieszczonych na 
terenach morskich w pobliżu dużych skupisk ptactwa23. Liczba paktów zabija-
nych przez turbiny zależy również od składu gatunkowego i zagęszczenia ptac-
twa na danym terenie. Jednakże w Polsce większość farm wiatrowych sytuowa-
nych jest na obszarach użytków rolnych, gdzie utrata siedlisk najmniej istotnie 
wpływa na populację ptactwa. Co więcej znaczna dominacja użytków rolnych w 
kraju stwarza szansę rozwoju energetyki wiatrowej. W Polsce obszary rolnicze są 
jednakże miejscami szczególnie cennymi ze względu na poziom bioróżnorodno-
ści. Najbardziej zagrożone są gatunki ptaków drapieżnych, w mniejszym stopniu 
gatunki wróblowe oraz gatunki migrujące w ciągu nocy24.  

Negatywne oddziaływanie farm wiatrowych na faunę, może być m.in. zwią-
zane z: bezpośrednią kolizją z turbiną, powstaniem „efektu bariery”25, zmianą 
sposobu wykorzystania terenu, czy występowaniem „efektu barotraumy”26, który 
dotyczy nietoperzy 27. Może być również tak, że farmy wiatrowe staną się miej-
scem żerowiska. Wysokie, jasno pomalowane wieże elektrowni wiatrowych, 
wabią owady, które dla wielu gatunków zwierząt stanowią kluczowe pożywienie. 
Traktowanie farm wiatrowych, jako żerowiska jest jedną z głównych przyczyn 
wysokiej śmiertelności osiadłych gatunków28. 

Skupiska elektrowni wywierają również znaczny wpływ na krajobraz. Nega-
tywny wpływ elektrowni wiatrowych na walory krajobrazowe maleje wraz ze 
wzrostem odległości obserwatora od turbin wiatrowych, co związane jest ze 
zmniejszaniem się ich widoczności. Należy zauważyć, że wpływ na widoczność 
turbin wiatrowych ma również ukształtowanie terenu. Lokalizowanie elektrowni 
wiatrowych w parkach krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu 
nie jest prawnie zabronione. Elektrownie wiatrowe mogą negatywnie oddziały-
wać na atrakcyjność turystyczną całych gmin, szczególnie tych o wysokich walo-
rach krajobrazowych i obniżać wartość nieruchomości29.  

Jeszcze przed etapem badania siły wiatru poprzedzającym ostateczną decyzję 
o lokalizacji budowy siłowni wiatrowej każdy rejon powinien być oceniony pod 

                                                 
23 Por. Tamże, s. 20. 
24 Por. A. Gielnik, R. Rosicki, jw.  
25 Efekt ten polega na zmianie pułapu lub kierunku lotu przez zwierzęta, które napo-

tkają na swojej drodze przeszkodę. „Efekt bariery” jest rodzajem zmiany wzorca użytko-
wania przestrzeni przez ptaki i nietoperze. 

26 Barotrauma jest procesem, który zachodzi w płucach nietoperzy, w momencie kie-
dy znajdą się one w strefie niskiego ciśnienia, która wytwarza się za obracającymi się 
łopatami wirnika. 

27 M. Stryjecki, K. Mielniczuk, Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na 
środowisko farm wiatrowych, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 
2011, ISBN 978-83-62940-17-2, s. 24.  

28 Por. A. Gielnik, R. Rosicki, jw.  
29 Por. Tamże, s. 15. 
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względem różnych czynników wpływających na środowisko, szczególnie: emisji 
hałasu, wpływu eksploatacji elektrowni na środowisko naturalne, sezonowych 
tras przelotowych ptaków. Właściwa lokalizacja pozwala w znacznym stopniu 
zredukować negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. 

5.2. Zagrożenia dla człowieka (hałas, stres, zakłócenia)  
Wskazuje się, że elektrownie wiatrowe mogą powodować zagrożenia dla 

środowiska, w którym żyje człowiek. Do najważniejszych zagrożeń środowiska 
antropogenicznego, powstałych w związku z działaniem elektrowni wiatrowych, 
zalicza się m.in. emisję hałasu i infradźwięków, emisję pola elektromagnetycz-
nego. Duże znaczenie ma również powstanie „efektu migającego cienia” oraz 
„efektu stroboskopowego”.  

Turbiny wiatrowe mogą stwarzać utrudnienia optyczne, takie jak „efekt migają-
cego cienia” czy „efekt stroboskopowy”. Występowanie obu tych efektów zależne 
jest od warunków atmosferycznych, tzn. mogą one występować tylko w słoneczne i 
wietrzne dni, od parametrów technicznych elektrowni np. jej wysokości. Bardzo 
istotna jest również lokalizacji elektrowni wiatrowej względem istniejących domów. 
Dlatego też elektrownie powinny być sytuowane z dala od zamieszkałych terenów, 
aby nie wpływały niekorzystnie na psychikę pobliskich mieszkańców. 30.  

Turbina wiatrowa emituje dwa rodzaje hałasu: hałas mechaniczny związany 
z pracą turbiny (emitowany przez przekładnie oraz generator), szum aerodyna-
miczny powodowany przez obracające się łopaty rotora 31. Hałas wytwarzany 
przez elektrownię przy pracy pochodzi głównie od obracających się łopat wirni-
ka, a w mniejszej części od generatora i przekładni. Problemem jest bardziej 
monotonność dźwięku i jego długotrwałe oddziaływanie na psychikę człowieka. 
Poziom emitowanego hałasu mechanicznego zależny jest od modelu turbiny wia-
trowej – nowsze modele turbin są znacznie lepiej wyciszone niż starsze. Dominu-
jącym rodzajem hałasu, powstającym na farmie wiatrowej, jest szum aerodyna-
miczny. Ze względu na mechanizm działania elektrowni wiatrowej, emisja szu-
mu aerodynamicznego jest nieunikniona. Stąd zakłada się, że strefą ochronną 
powinien być objęty obszar ok. 500 m od masztu elektrowni, jednak wiele zależy 
od ukształtowania terenu w pobliżu elektrowni 32.  

Mechanizm działania elektrowni wiatrowych powoduje, że są one również 
źródłem emisji infradźwięków. Infradźwięki są niesłyszalne dla ludzkiego ucha, 
charakteryzują się niską częstotliwością oraz dużą długością fali, co oznacza, że 
mogą rozchodzić się na duże odległości oraz są w stanie przenikać przez bariery 
fizyczne, takie jak ściany betonowe czy ekrany wyciszające. Długotrwała ekspo-
zycja na infradźwięki może prowadzić do powstania tzw. „choroby wibroaku-
stycznej”. Stwierdzono, że po długotrwałej ekspozycji człowieka na dźwięki 
niskich częstotliwości, mogą występować patologie neurologiczne oraz neurop-

                                                 
30 A. Gielnik, R. Rosicki, jw.  
31 Por. Tamże, s. 14. 
32 J. Jakubiak, R. Maciukiewicz, A. Piasecka, jw. s. 20. 
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sychiatryczne, prowadzące m.in. do zmniejszenia zdolności poznawczych, pro-
blemów z pamięcią, pogłębienia zaburzeń psychicznych a nawet zaburzeń natury 
neurologicznej, które charakterystyczne są dla rozległego uszkodzenia mózgo-
wia33. 

5.3. Wpływ na system elektroenergetyczny  
Funkcjonowanie elektrowni wiatrowej wpływa nie tylko na środowisko natu-

ralne, ale również na całe otoczenie, ale również w znacznym stopniu na system 
elektroenergetyczny. Przedsiębiorstwa elektroenergetyczne sprzedające energię 
elektryczną mają obowiązek przedstawić określoną liczbę świadectw pochodze-
nia energii, która wytworzona została przy pomocy odnawialnych źródeł. Konse-
kwencją tego jest fakt, iż przedsiębiorstwa energetyczne muszą zakupić całą 
energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii. Fakt ten przy-
czynił się również do stale rosnącego zainteresowania inwestorów przyłączaniem 
farm wiatrowych do krajowego systemu elektroenergetycznego.  

Zarówno pojedyncze elektrownie wiatrowe jak i całe farmy wiatrowe przy-
czynić się mogą do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu systemu elektro-
energetycznego. Dlatego też przyłączanie takich źródeł energii do systemu elek-
troenergetycznego regulowane jest przez szereg dokumentów prawnych m.in. 
Ustawę Prawo Energetyczne, rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 
2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elek-
troenergetycznego, Instrukcję ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej i Instrukcję 
ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej. W przedstawionych dokumentach 
szczegółowo określony jest m.in. sposób przyłączania elektrowni wiatrowej do 
systemu elektroenergetycznego oraz wymagania techniczne, które spełniać po-
winny przyłączane urządzenia. Spełnienie wszystkim wymagań jest na tyle istot-
ne, iż zapewnia poprawną współpracę odnawialnych źródeł energii z siecią elek-
troenergetyczną34. 

Pomimo wielu warunków technicznych, które muszą spełniać urządzenia od-
nawialnych źródeł energii pracujące w sieci, wpływają one znacznie na funkcjo-
nowanie systemu elektroenergetycznego powodując m.in. wahania mocy i napię-
cia, migotanie oraz wprowadzanie wyższych harmonicznych35. Wprowadzanie 
zakłóceń ma miejsce najczęściej podczas przyłączania elektrowni wiatrowej do 
sieci elektroenergetycznej, bądź w czasie zmian prędkości wiatru, gdy elektrow-
nia wiatrowa już pracuje. Urządzenia energii odnawialnej zwiększyły stopień 
komplikacji sterowania i eksploatacji całym systemem energetycznym, gdyż na 
bieżąco sprawdzane musi być m.in. automatyka zabezpieczająca, dostrojenie 
urządzeń, selektywna praca zabezpieczeń. 
                                                 

33 A. Gielnik, R. Rosicki, jw.  
34 Por. J. Paska, M. Kłos, Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym – 

stan obecny, stosowane generatory i wymagania, Rynek energii – nr 10/2009, s. 6  
35 Por. J. Furgał, P. Kacejko, Analiza pracy sieci elektroenergetycznej z rozproszoną 

generacją wiatrową, Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 242, 2009, s. 4, 8, 13: 
http://bambus.iel.waw.pl/pliki/ogolne/prace%20IEL/242/04.pdf 
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Podsumowanie  
Zarówno zalety jak i wady energetyki wiatrowej zostały dokładnie omówio-

ne na przestrzeni ostatnich lat w wielu publikacjach. Jednakże temat ten ciągle 
wydaje się kontrowersyjny, szczególnie w kontekście zapewnienia stabilnych 
dostaw energii elektrycznej. Trudno jest wyobrazić sobie rozwój energetyki w 
Polsce z pominięciem tej gałęzi.  

Dyrektywy Unii Europejskiej stanową dziś podstawę uregulowań prawnych 
wszystkich krajów członkowskich – w tym także Polski. Obecny poziom udziału 
energii odnawialnej w bilansie energetycznym Polski wynosi ponad 0,7%. W 
związku z koniecznością dopełnienia założeń dyrektywy „3x 20 %”, w 2020 roku 
energia pochodząca ze źródeł odnawialnych powinna stanowić w Polsce już 15% 
bilansu energetycznego. Prawdopodobnie to głównie farmy wiatrowe mogą w 
znaczącym stopniu przyczynić się do realizacji założeń tej polityki unijnej. Re-
alizacja bowiem innych inwestycji z zakresu energii odnawialnej może stanowić 
istotny problem w kontekście ochrony środowiska i zmian w systemie elektro-
energetycznym kraju. 

Pomimo tego, iż energia wiatrowa jest obecnie najbardziej dynamicznie roz-
wijającą się gałęzią energetyki odnawialnej w Polsce to rzeczywisty jej udział w 
bilansie krajowym nadal jest zbyt niski. Zdecydowana większość mieszkańców 
Polski widzi potencjał, jaki dla ich regionów może przynieść inwestycja w ener-
getykę wiatrową. Energetyka wiatrowa daje szansę nie tylko dla ochrony środo-
wiska, ale również dla podreperowania budżetów gmin oraz zmniejszenia skali 
bezrobocia. Elektrownie wiatrowe są uważane za najlepsze źródło odnawialnej 
energii. Ważną kwestią jest wciąż dynamika rozwoju energetyki wiatrowej w 
perspektywie przyszłych lat. Zdecydowanie poprawa infrastruktury przesyłowej, 
popyt na energię elektryczną, obecny wzrost cen surowców energetycznych np. 
gazu, czy tzw. „atmosfera polityczna”, stanowić będzie o rozwoju energetyki 
wiatrowej w przyszłości.  

 
Streszczenie 
Energetyka wiatrowa jest obecnie światowym liderem wśród zielonych tech-

nologii wyprzedzając energetykę wodną oraz słoneczną. Nie tylko pozwala wal-
czyć z globalnym ociepleniem, ale również podnosi konkurencyjność ekono-
miczną krajów oraz wpływa na dynamikę ich wzrostu. Na pozycję roli energetyki 
wiatrowej w całym systemie energetycznym sprzyja obecnie w polityce gospo-
darczej uwrażliwienie na kwestie wyzwań związanych z realizacją polityki kli-
matycznej Unii Europejskiej i zachowania bezpieczeństwa energetycznego. 
Oczywiście skupienie się, nawet w szerokim ujęciu, na samej energetyce wiatro-
wej ma swoje wady i ograniczenia, gdyż jest ona elementem szerszego systemu 
energetycznego. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie czy farmy wiatrowe 
są nam potrzebne, czy może stanowią zagrożenie dla środowiska i człowieka. 
Autor przedstawia historię rozwoju energetyki wiatrowej na świecie i w Polsce, 
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wskazuje na podstawowe założenia polityki wiatrowej. Poprzez opis zalet i za-
grożeń wynikających z tworzenia i funkcjonowania farm wiatrowych autor 
wskazuje na zasadność rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce.  

 
Abstract 
Wind farms - they are needed or pose a threat ? 
Wind energy is now the world leader in green technologies far ahead of 

hydropower and solar energy. Not only does it allow to fight global warming, but 
it also raises the economic competitiveness of countries and affects the dynamics 
of their growth. The position of the role of wind energy in the whole energy 
system is currently favourably affected in the economic policy by the awareness 
of the challenge issues connected with the realisation of the EU climate policy 
and with ensuring energy security. Of course, focusing, even in broad terms, only 
on the wind energy has its drawbacks and limitations, as it is a part of a wider 
energy system. The purpose of this article is to indicate whether we need wind 
farms or whether they pose a threat to the environment and humans. The author 
presents the history of the wind energy development in Poland and abroad, he 
points out the basic assumptions of the wind policy. He shows the necessity of 
the wind energy development describing the benefits and threats resulting from 
the creation and operation of wind farms in Poland. 
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Adrianna Tymieniecka (UWM) 

 
Medycyna niekonwencjonalna i jej zagrożenia 

 
Wprowadzenie 
W dobie XXI wieku stajemy przed bardzo trudnymi wyborami w związku z de-

cyzją dotyczącą metody naszego leczenia Stawiamy sobie pytanie: czy zaufać medy-
cynie czy też poszukać alternatywnych rozwiązań w walce z chorobą? Czy niekon-
wencjonalne metody leczenia nie zagrażają naszemu zdrowiu? Jakie regulacje praw-
ne istnieją w tej materii oraz czy są one skuteczne? Celem niniejszego referatu będzie 
przedstawienie pojęcia medycyny niekonwencjonalnej oraz jej wpływu na człowie-
ka. Ukazany zostanie aspekt historyczny zjawiska jak również jego etymologia. Na-
stępnie, przedstawione zostaną jedne z najbardziej powszechnych form medycyny 
niekonwencjonalnej oraz dokonana zostanie analiza zagrożeń jakie mogą za sobą 
nieść. 

 
1. Rys historyczny zjawiska medycyny niekonwencjonalnej 
a/. Medycyna niekonwencjonalna w starożytności 
Początków medycyny niekonwencjonalnej doszukiwać możemy się już cza-

sach najdawniejszych, kiedy to na ziemi pojawił się pierwszy człowiek. Życie w 
tamtych czasach wiązało się z ogromnymi trudnościami, dlatego też natura 
wspomagała je na wszelkie możliwe sposoby. Największe szanse na przetrwanie 
miały osoby wykazujące się brakiem oznak chorobowych oraz najsilniejsi. 
Człowiek mógł liczyć tylko na siebie, toteż bardzo szybkim czasie zorientował 
się, że woda, ogień, korzonki, owoce, gałązki drzew i krzewów pomagały mu w 
gojeniu ran doznanych podczas polowań. Samo zaś leczenie chorób pojawiło się 
nieco później, kiedy to człowiek odkrył pożyteczne zioła i minerały. Sukcesy w 
tym obrębie nie był spektakularne ze względu na to, że opierały się na dość pry-
mitywnych przypadłościach. Nikt w zaawansowanym stadium chorobowym nie 
mógł liczyć na wyleczenie tego typu sposobami. 

W czasach starożytnych leczenie chorych z samej natury opierało się na ma-
gii czy okultyzmie. Praktyki w tym zakresie obejmowały przesądy, zabobony i 
znachorskie praktyki, które to dały podstawy tak zwanej medycynie niekonwen-
cjonalnej. Należałoby również wspomnieć, że już na samym początku medycyna 
i religia niejako się przenikały. Nieszczęścia i choroby traktowano jako zjawisko 
nadprzyrodzone mające ścisły związek z bóstwami. W przypadku choroby czło-
wiek zwracał się do bogów, bóstw o pomoc składając w zamian na przykład ofia-
rę ze zwierząt czy też plonów. Za samą przyczynę a zarazem ognisko wywołują-
ce choroby, początkowo uważano demony. Sama choroba miała być czymś w 
rodzaju kary za grzechy czy przewinienia. Leczenie opierało się na oczyszczeniu, 
w czasie którego uzdrowiciel nawiązywał kontakt z demonem co miało na celu 
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zawładnięcie nim. Najstarszą forma praktyk leczniczych była nekromancja - 
wywoływanie duchów zmarłych. 

W przypadku Egiptu boginią o największym poważaniu w tamtych czasach 
byłą Izyda, która to między innymi przy pomocy swych nadprzyrodzonych sił 
wskrzesiła Ozyrysa. Innym bóstwem uznawany w przez Egipcjan za lekarza był 
Horus. Praktyki egipskie polegały głównie na możliwości przenoszenia się do 
świat zmarłych w celu nawiązania kontaktu z osobami tam przebywającymi. 
Porównując kulturę starożytnego Egiptu do kultury greckiej, niewątpliwie spro-
wadzić moglibyśmy je obydwie do wspólnego mianownika jakim jest podatność 
na magię z ta jednak różnicą, że Grecy byli nastawieni do magii dużo bardziej 
nieufnie a niekiedy nawet wrogo.1 

b/. Średniowiecze a medycyna alternatywna 
W ramach rozwoju cywilizacyjnego w średniowieczu zaczęto dość wyraźnie 

potępiać praktyki magiczne. Średniowieczu przyświecała teza iż dobry chrześci-
janin miał się zwracać jedynie ku w wierze w Chrystusa. Twierdzenia te dopro-
wadziły do pojawienia się nowego rodzaju magii tzw. magii sympatycznej ,która 
w swoich założeniach miała osiągnięcie korzyści materialnych. To też w Kościo-
łach zapoczątkowała się "moda" na magiczne amulety, które to zawierały kości 
włosy, części ubioru świętych. Zdrowie człowieka natomiast uzależnione było 
harmonii czterech humorów: suchości, wilgotności ,gorąca czy zimna za utrzy-
manie harmonii pomiędzy poszczególnymi humorami odpowiadały specjalnie do 
tego przeznaczone rośliny. Zielarstwo w dużej mierze oparte było na tak zwanej 
teorii odpowiedzialności-powszechny był pogląd ,że rośliny same ze swojej natu-
ry wskazują swoim kształtem do leczenia jakich narządów są przeznaczone.2 

c/. Renesans, Oświecenie w dobie medycyny odmiennej 
W dwunastowiecznej Europie pojawiły się pierwsze szkoły medyczne: 
• Salerno 1140 r. 
• Montpellier 1220 r. 
Początkowo studia polegały głownie na nauce od strony teoretycznej, w 

zakresie logiki oraz odczytywaniu dzieł wielkich uczonych takich jak Hipokrates, 
Galena czy Avicenny. Sekcja zwłok przeprowadzana była na świni z uwagi na to, 
że Kościół sprzeciwiał się krojeniu martwych ciał. Praktyka studyjna natomiast 
trwała wówczas około roku. W 1331 roku powstał pierwszy szpital Hotel - Dieu. 

 
2. Etymologia pojęcia medycyny niekonwencjonalnej 
Pojęcie medycyny niekonwencjonalnej funkcjonuje w nauce pod różnymi 

nazwami. Wskazać w tym miejscu można najbardziej popularne, mianowicie: 
medycyna komplementarna, odmienna, alternatywna, holistyczna, uzdrowiciel-
ska. W czasach dawniejszych, funkcjonowała pod nazwą „medycyny ludowej”. 

                                                 
1 A. Dziak., Medycyna czy Magia? Akademicka wiedza medyczna wobec alterna-

tywnych metod leczenia, Gdańsk 2014, s.10-13. 
2 Tamże s.20-26. 
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Nazwy te używane były w zależności od położenia geograficznego. Francja po-
sługiwała się nazwą medycyny odmiennej, natomiast w USA medycyna niekon-
wencjonalna nazywana była medycyną alternatywną. Jeżeli chodzi o samo uży-
wanie terminu medycyny niekonwencjonalnej to termin ten pojawił się po raz 
pierwszy w latach osiemdziesiątych w Wielkiej Brytanii. W 1981 roku został 
użyty w raporcie dotyczący medycyny nieortodoksyjnej przygotowanym przez 
szwedzkie towarzystwo dobroczynne The Threshold Foundation. Po raz pierw-
szy w publikacji naukowej został użyty cztery lata później czyli w roku 19853. 

a/. Pojęcie medycyny niekonwencjonalnej 
Medycyna niekonwencjonalna- jest to forma leczenie, która jest słabo bądź w 

ogóle nie akceptowana przez medycynę opartą na badaniach naukowych. Bardzo 
często metody stosowane w medycynie niekonwencjonalnej mają swoje źródło w 
tak zwanej „medycynie ludowej”, która z kolei wywodzi się z wielowiekowej 
tradycji4.  

b/. Pojęcie medycyny niekonwencjonalnej wg WHO (Światowej Organizacji 
Zdrowia) 

Medycyna niekonwencjonalna cechuje się wszelkiego rodzaju praktykami 
leczniczymi, w dużej mierze opartymi na roślinach bądź minerałach, ale również 
są to terapie duchowe, techniki manualne, ćwiczenia fizyczne. Stosowane dla 
podtrzymania dobrego samopoczucia, leczenia, diagnozowania lub zapobiegania 
chorobom5. 

 
3. Wybrane formy występowania medycyny niekonwencjonalnej 
a/. Homeopatia 
Za prekursora tej formy medycyny niekonwencjonalnej uważa się Hipokratesa, 

który to uważał iż czynniki wywołujące chorobę mogą mieć w późniejszym czasie 
istotny wpływ w procesie jej leczenia. Niewątpliwie jednak podstawowym dziełem 
dostarczającym nam wiedzy na temat homeopatii jako formy medycyny niekonwen-
cjonalnej jest praca niemieckiego lekarza Hahnemanna6. Homeopatia jest metodą 
leczenia ,która zakłada leczenie "podobnego podobnym". Według tego założenia 
czynnik wywołujący chorobę u osoby nie wykazującej oznak chorobowych może 
wyleczyć objawy choroby, którą wywołał. Przykładem odzwierciedlającym powyż-
sze twierdzenie jest niewątpliwie metoda stosowana w leczeniu egzemy. Mianowicie 
powszechnie znane jest to iż benzyna i olej napędowy prowadzą bardzo często do 
podrażnień skóry, która jest narażona na ich działanie. Jednym z leków stosowanych 
w medycynie alternatywnej w walce z tą chorobą jest właśnie benzyna. Hahnemann 
uważał iż lek jest tym skuteczniejszym im bardziej jest on rozcieńczony. Swoje ba-
dania prowadził aż do momentu kiedy rozcieńczony przez niego roztwór nie zawie-
                                                 

3 B. Booth., J. Trevelyan, Medycyna niekonwencjonalna, Prawda i mity, Warsza-
wa1998, s.1. 

4 wikipedia.org/wiki/Medycyna_niekonwencjonalna [dostęp online:2.03.2014]. 
5 http://www.psychomed.edu.pl/tep/mk/who.htm Dostęp online : 29.03.2014. 
6 B. Booth., jw. s.123. 
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rał już ani trochę substancji wywołującej chorobę. W swoich badaniach zauważył on 
również iż jego pacjenci mają nawracalne oznaki choroby. Pomimo wszytko pod-
trzymywał on swoje zdanie na temat skuteczności homeopatii7. 

b/. Wizyta u Homeopaty a leczenie homeopatyczne 
Korzystając z wizyty u lekarza homeopaty należy mieć na uwadze iż home-

opata nie jest lekarzem o kwalifikacjach zdobytych na studiach w tej dziedzinie, 
a jedynie osobą próbującą leczyć za pomocą terapii korzystając przy tym z wie-
dzy zdobytej w trakcie studiów medycznych8. 

Pierwsze spotkanie u tego typu specjalisty trwa około godziny, gdzie przede 
wszystkim rozważana jest kwestia jaki lek powinien zostać podany oraz w jakiej 
dawce. W tym celu przeprowadza się z daną osobą dokładną rozmowę dotyczącą 
jej stanu zdrowia pacjenta, stanu zdrowia jego rodziny. Następnie wybierany 
zostaje lek homeopatycznego zwykle przybiera formę tabletek9. 

 
4. Zagrożenia jakie niesie za sobą przyjmowanie leków homeopatycznych 
Lek homeopatyczny sam w sobie jest lekiem bezpiecznym natomiast należy 

sobie zdawać sprawę, że samo ich przyjmowanie najprawdopodobniej nie da 
poprawy, na przykład w przypadku trwałego uszkodzenia tkanek10. W wyniku 
tego pacjenci bardzo często bagatelizują objawy choroby nie ufając medycynie 
ortodoksyjnej, która bardzo często byłaby skuteczniejsza od medycyny niekon-
wencjonalnej. Nie dając tym samym sobie szans na wyleczenie. 

a/. Akupunktura 
Współcześni archeolodzy twierdzą, iż początków aromaterapii doszukiwać 

się można już około 3000 lat p.n.e na terenach cywilizacji Indusu, czyli obecnego 
Pakistanu. Natomiast wielu uczonych w tej dziedzinie twierdzi iż aromaterapia 
ma swój początek znacznie wcześniej kiedy to po raz pierwszy człowiek wrzucił 
do ognia kawałek drewna i zachwycił się jego aromatem. Wiele cywilizacji 
wśród nich przede wszystkim Egipcjanie stosowali substancje aromatyczne np. 
do wytwarzania perfum czy balsamowania. Aromaterapia w dobie XXI jest 
względnie nową dziedziną polegającą na stosowaniu olejów eterycznych w ce-
lach terapeutycznych. 

b/. Stosowanie aromaterapii 
Wykorzystanie olejków eterycznych może następować na różnoraki sposób. 

Najczęściej jednak wykorzystuje się je w przypadku masażu, ale również do 
relaksacyjnych kąpieli. Nie można zapominać również o tym, iż aromaterapia 
bardzo często wykorzystywana jest na potrzeby rynku farmaceutycznego przy 
produkcji maści i płynów do skóry. Wiele olejów stosowanych w aromaterapii 

                                                 
7 Tamże s.125. 
8 http://www.doz.pl/czytelnia/a1258-Wizyta_u_lekarza_homeopaty 2.03.2014. 
9 B. Boot., jw. s.127. 
10 Tamże, s.137. 
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jest toksyczna i może powodować poważne podrażnienia skóry dlatego też sto-
sować je powinni tylko wykwalifikowani aromaterapeuci11. 

c/. Hipnoterpia 
Jeżeli chodzi o hipnozę i porównanie jej do wyżej wymienionych niekon-

wencjonalnych metod leczenia to jest to wyjątkowo nowoczesna metoda medy-
cyny alternatywnej. Hipnoterapia jest to sposób leczenia cechujący się zastoso-
waniem hipnozy. Wprowadzanie danej osoby w stan podobny do stanu transu. W 
,który to również osoba staje się bardziej podatna na sugestie i dzięki temu może 
otworzyć dawno już zapomniane wydarzenia zapisane w jej pamięci. Jednym z 
najbardziej dolegliwych zagrożeń jakie niesie za sobą hipnoterapia jest podawa-
nie osób z zaburzeniami psychicznymi np. takich znajdujących się w stanie de-
presji hipnozie. W wyniku wprowadzania ich w trans mogą znacznie pogorszyć 
się ich dolegliwości12. 

d/. Bioenergoterapia 
Założenia leczenia tą metodą przyjmują ,że stan chorobowy w jakim znajduje 

się człowiek jest efektem zaburzenia energii znajdującej się wewnątrz człowieka. 
Jest to terapia , która w pełni wykluczająca stosowanie środków medycznych, a 
jej głównym celem jest leczenie ducha. Choremu jest przekazywana ściśle wy-
dzielona dawka energii.13 

 
5. Stosowanie bioenergoterapii 
Przy zastosowaniu bioenergoterapii w pierwszej kolejności należy wziąć pod 

uwagę fakt iż każdy człowiek jest źródłem pola bioenergetycznego z tą jednak 
różnicą, że u niektórych osób jest ono silniejsze a u innych mniej. Osoby, których 
wytworzone pole jest o dość dużym natężeniu mogą oddziaływać tym na innych 
a oddziaływanie to ma mieć charakter leczniczy. W czasie pierwszej wizyty, 
bioenergoterapeuta przeprowadza tak zwany wywiad dotyczący naszych dole-
gliwości, niekiedy prosi o pokazanie aktualnych wyników badań oraz zadaje 
pytania dotyczące przyjmowanych leków. Po czym prosi o zajęcie dla nas najdo-
godniejszej pozycji - możemy wybrać pozycję leżącą bądź stojącą w zależności 
od preferencji. Zabieg ten nie wymaga od nas zdjęcia odzienia, polega jedynie na 
wodzeniu nad naszym ciałem rękami przez bioenergoterapeutę od stóp aż po 
czubek naszego nosa. W ten sposób wyczuwalne są zakłócenie naszego biopola i 
stawiana jest wstępna diagnoza14. 

a/. Zagrożenia jakie niesie za sobą Bioenergoterapia 
Jako, że skuteczność bioenergoterapii nigdy nie został potwierdzona przez medy-

cynę akademicką to znajduje ona wielu "pseudo" specjalistów w tej dziedzinie. Uważa 
się również, że metoda ta opiera się w dużej mierze na autosugestii15. 
                                                 

11 B. Booth., jw. s.72-80. 
12 Tamże s.113-118. 
13 A. Zwoliński., Leksykon terapii alternatywnych, Kraków 2013 s.89. 
14 http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,105912,2061558.html 30.03.2014. 
15 A. Zwoliński., jw. s.49.  
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b/. Chrześcijaństwo wobec stosowanie metod medycyny alternatywnych 
Rok 313 okazał się rokiem kluczowym w odniesieniu do poglądów chrześci-

jan związanych ze stosowaniem medycyny niekonwencjonalnej. Stało się to za 
sprawa cesarza Konstantyna Wielkiego, który to wydał edykt tolerancji wobec 
chrześcijan16. Wówczas chrześcijanie w znacznym stopniu odrzucili praktyki 
magiczne (choć w istocie nigdy ich nie pochwalali), co było charakterystyczne 
dla medycyny odmiennej w tamtym czasie, a co za tym szło jej znaczenie zaczęło 
w znacznym stopniu słabnąć. 

 
6. Regulacje prawne w zakresie stosowania medycyny niekonwencjonalnej 
a/. Regulacje krajowe 
Jednym z podstawowych kryteriów pozwalających na rozróżnienie medycyny 

niekonwencjonalnej od medycyny ortodoksyjne na terytorium Rzeczpospolitej jest stan 
prawny. Na samym początku musimy wyjść od kwestii pierwszych dokumentów regu-
lujących tą materię. Pierwsze usystematyzowania w tym zakresie pojawiły się w latach 
osiemdziesiątych XX w. ,kiedy to popularność zjawiska medycyny niekonwencjonal-
nej zaczęła znacznie rosnąć. Historia owych regulacji jest niezwykle bogata i różno-
rodna, a mianowicie od roku 1983 opublikowany został komunikat Rady Naukowej 
przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej dotyczący sposobów leczenia w medycy-
nie nie wchodzących w zakres medycyny ortodoksyjnej. 

Transformacje systemowe przynosiły ciągłe zmiany dotyczące zasad medycyny al-
ternatywnej nie akceptowanych przez medycynę akademicką Media wykreowały "modę 
na medycynę niekonwencjonalną" czego skutkiem było zajmowanie się tym przez osoby 
do tego nie uprawnione . Przełom nastąpił dopiero kiedy wprowadzono Kodeksu Etyki 
Lekarskiej , który to zakazywał wykonywania praktyk medycyny alternatywnej przez 
osoby do tego nie uprawnione. Zaczęło to prowadzić nawet do tak paradoksalnych sytu-
acji jak te, kiedy osoby odbywające trzy dniowe kursy w tym zakresie zaczęły świadczyć 
usługi medycyny alternatywnej, tym samym mocno naruszając prawo w związku z 
Ustawą o Zawodzie Lekarz oraz Kodeks Etyki Lekarskiej. W środowisku lekarskim 
powstało ogromne oburzenie, postulowano nawet o to aby sprawdzano każdą zareje-
strowaną działalność świadczącą usługi w zakresie medycyny odmiennej. Co zatem 
skłaniało ludzi chorych do wyboru znachorów zamiast lekarzy medycyny akademickiej? 
Przede wszystkim pogląd ten ukształtowała prasa promując mniej bezbolesne i skutecz-
niejsze, a przede wszystkim tańsze leczenie17. 

Ochrona zdrowia i życia ludzkiego jest jednym z podstawowych prawa 
człowieka dlatego też system prawny wystosował szereg regulacji dotyczących 
medycyny niekonwencjonalnej w celu ochrony nas przed nieuczciwymi prakty-
kami. Regulacje prawne zależą od specyfiki stosowanie danej formy medycyny 
niekonwencjonalnej, każda jej forma ma oddzielne uregulowania prawne w tej 

                                                 
 

17 B. Szychowska-Boebel., Lecznictwo ludowe na Kujawach Materiały i rozważania, 
Chicago 1972, s.82. 
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kwestii. Budzi to również szereg wątpliwości w przypadku podejmowania decy-
zji przez lekarza dotyczących metod leczenia nie stosowanych powszechnie 
przez lekarzy praktyków. Stają oni przed dylematami czy odwołać się do zna-
nych metod leczenie, czy też skorzystać z tych nie praktykowanych w danym 
konkretnym przypadku18.. Dokonując wykładni poszczególnych przypadków 
zastosowania form medycyny odmiennej, na samym początku należałoby wyjść 
od podstawowego pojęcia w zakresie ich stosowania. Mianowicie od czynności 
lekarskich ,których kwestia uregulowany został w art.2 Ustawy o zawodzie leka-
rza i lekarza dentysty19. Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych przez osobą do tego uprawniona czyli taką ,która posia-
da do tego odpowiednie kwalifikacje, które z kolei potwierdzone są odpowied-
nimi dokumentami, zatem jednoznacznie można stwierdzić, że udzielać usług 
leczniczych może być świadczone tylko odpowiednio wykwalifikowany do tego 
personel, który powinien zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo w stosowaniu 
odpowiednich metod i form medycyny naturalnej20. Kolejnym ważnym pojęciem 
są usługi medyczne 

Początkowe regulacje winny dotyczyć spraw związanych z homeopatią jako 
formie o najbardziej rozbudowanych regulacjach prawnych zarówno w prawie 
krajowym jak i prawie międzynarodowym. Tym samym wskazane byłoby wyj-
ście od samego pojęcia homeopatii , które uregulowane zostało w Ustawie z dnia 
6 września 2001 roku i brzmi "produktem leczniczym homeopatycznym - jest 
produkt leczniczy wytworzony z homeopatycznych substancji pierwotnych lub 
ich mieszanin, zgodnie z homeopatyczną procedurą wytwarzania opisaną w Far-
makopei Europejskiej lub, w przypadku braku takiego opisu, w farmakopeach 
oficjalnie uznanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym"21. Definicja ta doskonale od-
zwierciedla definicję zawartą w dyrektywie2001/83. 

Ważną kwestią jest aktualny stan prawny w tej materii a ściślej rzecz ujmu-
jąc: fakt, iż homeopatia nie jest wpisana jako załącznik do Rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 20 października 2005 roku dotyczącego zakresu specjalności 
lekarzy i lekarzy dentystów, pomimo, że lekarze homeopacie starają się o wpis 
na listę w tym przedmiocie.22Należy zwrócić uwagę, że nie jest to forma po-

                                                 
18 http://www.zdrowie.abc.com.pl/ko/czytaj/-/artykul/odpowiedzialnosc-na-

podstawie-kodeksu-etyki-lekarskiej-za-stosowanie-niezgodnych-z-zapisami-kodeksu-
etyki-lekarskiej-terapii Dostęp online: 1.04.2014. 

19 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku, O zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 
1997 Nr 28, poz,152 z późn, zm).  

20 L. Ogiegło., Komentarz do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, Katowice 2010. 
21 Ustawa z dnia 6 września 2001 roku, Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 

126,poz.1381 z późn. zm), op. cit 
22 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.20.10.2005r.(Dz.U.Nr.213, poz.1779 z 

późn. zm.). 
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wszechnie akceptowana, a kwestie związane z jej stosowaniem zależą od położe-
nia geograficznego, każdy kraj ma swoje regulacje w tej kwestii. W przypadku 
Akupunktury to możność wykonywania tej formy uregulowana jest również u 
ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, która to stanowi, że wykonywanie 
działalności z zakresu akupunktury przez osoby odpowiednio do tego przygoto-
wane nie narusza przepisów prawa. Natomiast jedyną powszechnie akceptowaną 
przez prawo formą medycyny alternatywnej jest aromaterapia oczywiście musi 
być ona wykonywana przez osobę z odpowiednimi do tego przygotowane23.  
 

7. Stanowisko WHO w sprawie stosowania medycyny niekonwencjonalnej 
Światowa Organizacja Zdrowia w dużym zakresie zainteresowałam się zja-

wiskiem stosowanie medycyny niekonwencjonalnej. Na przestrzeni lat w róż-
nych państwach Europy i nie tylko zleciła przeprowadzenie różnego rodzaju 
badań w tym zakresie. Niestety badania te były przeprowadzane bez udziału Pol-
ski. Pozwoliło to wypracować stanowisko dzięki któremu Światowa Organizacja 
zdrowia opracował strategię dotyczącą medycyny niekonwencjonalnej24. 

 
Wnioski końcowe 
Konkludując stosowanie medycyny niekonwencjonalnej spotyka się w dużo więk-

szej mierze z głosami krytycznymi niż z aprobatą wśród społeczeństwa z Drugiej stro-
ny jednak wiele osób korzysta z metod uznawanych w tym zakresie. Można pokusić 
się również o stwierdzenie, że istnieje bardzo mało, niejasnych, czasem nawet sprzecz-
nych regulacji prawnych w tym zakresie. Niemiej jednak Polska wypracowując regu-
lacje prawne w tym zakresie, dostosowuje je do prawa europejskiego. Należy również 
pamiętać, że stosowanie często nie sprawdzonych metod, bądź leczenie u osób do tego 
nieuprawnionych może prowadzić do znacznego pogorszenia stanu naszego zdrowia. 
Dlatego też moim zdaniem w pierwszej kolejności w przypadku choroby powinniśmy 
odwoływać się do medycyny akademickiej, gdyż badania w jej zakresie zostały na-
ukowo potwierdzone. 

 
Streszczenie 
Artykuł przedstawia przybliżenie pojęcie medycyny niekonwencjonalnej i 

zagrożeń związanych z jej stosowaniem. Na samym początku ukazana zostaje 
historia zjawiska medycyny niekonwencjonalnej po przez wskazanie jego pier-
wotnych formy w poszczególnych epokach: (starożytność, średniowiecze, rene-
sans, oświecenie). Następnie uwaga zwrócona zostaje ku etymologii pojęcia 
.Kolejna część pracy poświęcona jest już poszczególnym formom medycyny 
niekonwencjonalnej - tym które są najbardziej powszechne i zagrożeniom jakie 
niesie za sobą stosowanie poszczególnych z nich. Ważny element w pracy zaj-

                                                 
23 W. Piątkowski. ,Lecznictwo niemedyczne w Polsce, Tradycja i Współczesność Lu-

blin 2008, s.46-48. 
24 http://www.psychomed.edu.pl/tep/mk/who.htm Dostęp online :2.04.2014. 
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mują regulacje prawne w tym zakresie. Przywołane zostają zarówno przepisy 
prawa krajowego jak i międzynarodowego oraz ich wzajemne relacje. W ramach 
konkluzji końcowej przywołana zostaje własna opinia w związku ze stosowanie 
alternatywnych metod leczenia oraz ocena regulacji prawnych mających za za-
danie naszą ochronę. 

 
Summary 
Alternative medicine and its threats 
The article brings closer the notion of alternative medicine and possible 

threats of its application. The very beginning presents the history of alternative 
medicine by pointing to its original forms throughout the ages:(Antiquity,Middle 
Ages,Renaissance, Enlightenment). Next, the attention is drawn to the etymology 
of the name. A subsequent part of the work is devoted to particular branches of 
alternative medicine, the most common ones, and ramifications stemming from 
adopting treatment used in each of them. A significant section of the article con-
cerns legal regulations in this field. The author refers to both national and inter-
national laws as well as delineates their interrelations. As a final conclusion, a 
personal opinion is provided with respect to using alternative treatment methods 
and assessing legal regulations aiming at our protection.  
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Migracje zagraniczne rodziców a funkcjonowanie psychospołeczne adole-
scentów. Kryzys rodziny w XXI wieku 

 
Wstęp 
Współcześnie na skutek dokonujących się w skali globalnej świata przeobrażeń 

społecznych, ekonomicznych oraz politycznych mamy do czynienia z coraz większą 
eskalacją negatywnych zjawisk, generujących wiele zagrożeń dla wewnętrznej 
struktury rodzin i ich ogólnego funkcjonowania1. Jednym z nich jest dezintegracja 
występująca w sferze kontaktów interpersonalnych, interakcji i więzi emocjonalnych 
pomiędzy członkami rodziny. Coraz bardziej widoczne staje się osłabienie 
kontaktów między rodzicami a dziećmi, brak zaufania, mniejsza spójność 
emocjonalna czy rozluźnienie więzi wspólnotowych2. Dzieje się tak przede 
wszystkim na skutek wzrastającego indywidualizmu, który niesie ze sobą „nacisk na 
rozwój samego siebie, osiąganie indywidualnych celów i równych możliwości, 
podkreśla rosnące znaczenie samoaktualizacji i osobistego szczęścia”3. W literaturze 
przedmiotu zwraca się ponadto uwagę na występującą w dzisiejszych czasach 
tendencję do przeobrażeń rodziny z grupy społecznej w grupę obcych sobie ludzi4. 
Procesowi temu sprzyja również uniezależnianie się jednostki od bezpośredniej 
pomocy innych członków systemu rodzinnego oraz mediatyzacja życia rodzinnego5. 

Zagrożeniem dla współczesnej rodziny stają także coraz częstsze rozwody, 
upowszechnione, zwłaszcza na skutek tzw. poligamii sukcesywnej, polegającej na 
tym, że pierwszy związek traktuje się jako próbę czy rozgrzewkę przed kolejnym, 
który w świadomości partnerów jawi się jako ten ważniejszy, kluczowy, już na całe 
życie6. Coraz większa liczba rodzin zmaga się także z różnymi patologiami takimi 
jak: przemoc (fizyczna, psychiczna, seksualna czy zaniedbanie), alkoholizm, 
narkomania7. Ponadto wiele rodzin, na skutek kryzysu ekonomicznego i związanego 
z nim rosnącego bezrobocia boryka się z problemami finansowymi8. 

                                                 
1 J. Izdebska, Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku, Białystok 2000, s. 34. 
2 Tamże, s. 8. 
3 Z. Tyszka, Rodzina we współczesnym świecie, Poznań 2002, s. 24. 
4 Braun-Gałkowska, za: Izdebska, op. cit., s, 75. 
5 Izdebska, op. cit., s. 75. 
6 F. Adamski, Rodzina wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002, s. 163. 
7 J. Brągiel, Zagadnienia przemocy wobec dziecka w rodzinie [w:] Pedagogika ro-

dziny. Obszary i panorama problematyki, S. Kawula. A. Janke, J. Bragiel (red.), Toruń 
2004, s. 296. 

8 B. Krzesińska-Żach, Dziecko w rodzinie z problemem bezrobocia [w:] Dziecko w 
rodzinie i środowisku rówieśniczym. Kontekst pedagogiczny, J. Izdebska (red.), Białystok 
2004, s. 147. 
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W ostatnim czasie niepokojąco wzrasta również liczba wyjazdów zagranicznych 
rodziców bez dzieci w celu podjęcia pracy zarobkowej, powodujących wiele 
reperkusji dla rozwoju psychospołecznego „dzieci migrantów”9.  

 
1. Migracje we współczesnym świecie 
Migracja, czyli dobrowolne przemieszczanie się, to zjawisko znane od 

bardzo dawna. Dzieje ludzkości zawsze związane były z mniej lub bardziej 
intensywnymi wędrówkami pojedynczych osobników, plemion, narodów czy 
grup etnicznych10. W ostatnich latach, na skutek przyspieszenia procesów 
globalizacyjnych obserwujemy wzrost aktywności migracyjnej ludności, 
zwłaszcza do krajów, które charakteryzuje dynamiczny rozwój gospodarczy i 
chłonny rynek pracy11. Dzieje się tak z kilku powodów. Jednym z nich jest 
zanikanie granic międzypaństwowych, zwłaszcza w obrębie Unii Europejskiej i 
zniesienie obowiązku posiadania wiz czy paszportów. Zlikwidowanie tych 
administracyjnych ograniczeń związanych z wyjazdami poza granicę kraju 
przyczyniło się do większej mobilności jednostek12. Innym wartym uwagi 
czynnikiem jest oddramatyzowanie migracji. Co prawda zmiana przestrzeni 
geograficznej nadal jest wydarzeniem stresującym dla migranta, ale przestała być 
tragedią. Wpływa na to przede wszystkim umasowienie środków transportu, 
zwłaszcza tego lotniczego. Poczucie trwałości migracji eliminują lub łagodzą 
także zdobycze technologii telekomunikacyjnych13.  

Obecne ruchy migracyjne są jednym z ważniejszych czynników przemian 
społecznych i kulturowych na świecie. Wywołują daleko idące zmiany w 
strukturze społecznej, prowadzą do zmian gospodarczych, a nawet 
politycznych14.  

Współcześnie migrują przede wszystkim młodzi ludzie, nieposiadający 
jeszcze własnych rodzin. Jednak wyjeżdżają również rodzice małoletnich dzieci i 
wówczas rozłąka jest silniej odczuwana15. 

 
 

                                                 
9 B. Boćwicka-Kiluk, E. Bielecka, Migracje a psychospołeczny rozwój dziecka, „Pe-

dagogika społeczna”, 2008 nr 3, s. 48.  
10 J. Świniarski, Migracje w czasach globalizacji z perspektywy filozofii bezpieczeń-

stwa [w:] Barwy i cienie migracji, W. Gocalski (red.), Warszawa 2009, s. 55. 
11 M. Wójtowicz, Obcokrajowcy w strukturze demograficznej i przestrzennej global-

nej metropolii na początku XXI wieku – na przykładzie Madrytu [w:] Miasta w czasach 
globalizacji, A. Grzegorczyk (red.), Warszawa 2012, s. 43. 

12 Z. Kawczyńska-Butrym, Migracje. Wybrane zagadnienia, Lublin 2009, s.9. 
13 J. Kubitsky, Psychologia migracji, Warszawa 2012, s. 20-21. 
14 L. Kacprzak, Interpretacje migracji – szanse i zagrożenia [w:] Procesy migracyj-

ne. Teoria, ewolucja i współczesność, L. Kacprzak, J. Knopka (red.), Piła 2008, s. 45. 
15 M. Kolankiewicz, Dziecko w sytuacji rozłąki z rodzicami, „Pedagogika Społecz-

na”, 2008 nr 3, s. 83. 
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2. Charakterystyka rodzin migracyjnych 
Rodziny, w których rodzice przebywają za granicą, traktuje się jako rodziny 

czasowo niepełne. Wioletta Danilewicz dokonała następującego podziału rodzin 
niepełnych ze względu na nieobecność rodziców: 

a) rodziny czasowo niepełne z powodu zarobkowego pobytu rodziców za 
granicą, 

b) rodziny czasowo niepełne z powodu zarobkowego pobytu obojga rodzi-
ców równocześnie za granicą, 

c) rodziny czasowo niepełne z powodu zamiennych wyjazdów rodziców za 
granicę, 

d) rodziny stale niepełne przed wyjazdem rodzica za granicę, 
e) rodziny niepełne na skutek rozwodu lub porzucenia w trakcie migracji za-

granicznej16. 
Na decyzję o wyjeździe za granicę rodziców nakłada się przede wszystkim 

perspektywa zysku i lepszego jutra, która często zwycięża nad trudnościami wy-
nikającymi z potencjalnie chwilowego rozłączenia rodziny. Nieobecność członka 
rodziny ma zostać wynagrodzona później, np. w postaci lepszego standardu ży-
cia. Niestety bardzo trudno jest nadrobić stracony czas, dlatego też bilans zysków 
i strat w przypadku funkcjonowania rodziny, często bywa dla niej niekorzystny17.  

Rozłąka spowodowana wyjazdem za granicę zmienia normalny rytm funkcjono-
wania rodziny. Zakłócony zostaje proces komunikacji rodzinnej i realizacji poszcze-
gólnych funkcji systemu rodzinnego. W rodzinie niepełnej zmienia się podział ról i 
sprawowania władzy. Oddziaływanie wychowawcze rodzica, który wyjechał z kraju 
powoli zanika, co jest konsekwencją ograniczonego kontaktu, osłabionej więzi między 
nim a dziećmi. Migrujący opiekun nie ma możliwości egzekwowania wymaganych 
zachowań, dlatego też w literaturze przedmiotu określa się go często mianem rodzica 
„niewidzialnego” lub „urlopowego”, natomiast sprawowanie przez niego opieki nad 
dziećmi traktuje się jako „wychowanie zaoczne”. W takiej sytuacji większość obo-
wiązków wychowawczych przejmuje osoba, która pozostała z dzieckiem w kraju. 
Często kosztem własnych wyrzeczeń stara się rekompensować dziecku lub dzieciom 
nieobecność tego drugiego18.  

Choć brzmi to paradoksalnie udowodniono, że dla rodziny bardziej sprzyja-
jąca jest dłuższa nieobecność członka rodziny niż jego wielokrotne wyjazdy i 
powroty, powodujące liczne sytuacje traumatyzujące zarówno dla dziecka jak i 

                                                 
16 W. Danilewicz, Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych, Białystok 

2006, s. 100. 
17 E. Mituła, Rodziny pełne w nie pełni – euro sieroctwo. Opieka nad dzieckiem a 

migracja zarobkowa rodziców [w:] Rodzina we współczesności, A. Ładyżyński (red.), 
Wrocław 2009, s. 165. 

18 A. Lewandowska-Walter, J. Michałek, Predykatory przystosowania dziecka w sy-
tuacji rozłąki z rodzicem spowodowanej migracją i rozwodem [w:] Rodzina – Młodzież – 
Dziecko. Szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej, M. Piorunek, 
J. Kozielska, A. Skowrońska-Pućka (red.), Poznań 2013, s. 304. 
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dla pozostałych członków. Rodzina bowiem najpierw musi dostosować się do 
rozłąki a potem do ponownego połączenia, a jest to zadanie bardzo trudne19.  

Wyjazd ojca nie zaburza tak funkcjonowania rodziny jak wyjazd matki, co 
wynika zapewne ze specyfiki ról pełnionych w systemie rodzinnym. Migracja 
może doprowadzić do rozpadu małżeństwa, zwłaszcza, kiedy przed nią relacje 
między małżonkami nie układały się najlepiej20.  

Skutki migracji odczuwają przede wszystkim dzieci. W literaturze pedago-
gicznej funkcjonuje pojęcie dzieci migrantów. Są nimi ci „małoletni, którzy albo 
sami byli migrantami, towarzysząc rodzicom w podróżach zagranicznych trwają-
cych powyżej pół roku, albo ci, którzy doświadczyli migracji przynajmniej jed-
nego z rodziców, pozostając w czasie jego nieobecności pod opieką bliższych lub 
dalszych krewnych”21.  

Reakcja dziecka na okresową rozłąkę z rodzicami lub jednym z nich jest za-
leżna od wielu czynników, mianowicie od tego: 

a) czy wyjeżdżają oboje rodzice, czy tylko jedno z nich, 
b) jak długo trwa rozłąka i jaki kontakt z ojcem czy matką utrzymywany 

jest podczas ich nieobecności, 
c) w jakich warunkach i pod czyją opieką znajduje się dziecko podczas 

nieobecności rodziców, czy łączy je stały, mocny związek z opiekunami, 
d) w jakim wieku jest dziecko, 
e) jak nieobecność traktowana jest w rodzinie, 
f) jakie są perspektywy powrotu i ponownego połączenia z rodziną22. 

Najbardziej negatywne konsekwencje rozłąki z rodzicami są zauważalne u 
małych dzieci. W świetle teorii przywiązania Johna Bowlby’ego jakość sprawo-
wania opieki determinuje wzór przywiązania. Jeśli matka odtrąca dziecko, jeśli 
nie ma jej przy nim, wtedy kształtuje się przywiązanie pozabezpieczne lub zdez-
organizowane, co w późniejszym wieku może spowodować trudności u dziecka 
w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, partnerami życiowymi, a potem z wła-
snymi dziećmi23.  

Jakie są natomiast konsekwencje rozłąki z rodzicem/rodzicami w przypadku 
starszych dzieci? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć analizują wyniki au-
torskich badań.  

 
3. Metodologiczne założenia badań własnych 
Celem badań było poznanie indywidualnych doświadczeń badanych mają-

cych miejsce przed wyjazdem rodzica/rodziców za granicę, w momencie wyjaz-

                                                 
19 E. Mituła, op. cit., s. 174. 
20 T. Kukułowicz, Sytuacja wychowawcza w nowych kategoriach rodzin w okresie trans-

formacji ustrojowej [w:] Rodzina współczesna, M. Ziemska (red.), Warszawa 2001, s. 60. 
21 B. Boćwicka-Kiluk, E. Bielecka, op. cit., s. 48. 
22 Kolankiewicz, op. cit., s. 83. 
23 Tamże, s. 84.  
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du rodzica/rodziców za granicę oraz kilka miesięcy po emigracji opieku-
na/opiekunów.  

Badania zostały przeprowadzone z 10 dzieci (7 dziewczynkami i 3 chłopca-
mi) oraz z 4 pedagogami szkolnymi, którzy pracują w placówkach oświatowych, 
do których uczęszczały badane dzieci migrantów. Ośmioro z badanych osób do-
świadczyło wyjazdu jednego rodzica z kraju – ojca i w trakcie jego pobytu za 
granicą pozostało pod opieką matki, natomiast dwoje z nich doświadczyło wy-
jazdu obojga rodziców mieszkając pod ich nieobecność u dziadków. Rodzice 
wszystkich badanych wyemigrowali do Anglii. W chwili badania dwoje bada-
nych miało 14 lat, połowa 15 lat, a troje 16. W momencie przeprowadzania do-
ciekań empirycznych wszyscy rodzice badanych, którzy wyjechali znajdowali się 
jeszcze za granicą. Każdy z tych rodziców przebywał na emigracji od co naj-
mniej 8 miesięcy i każdy z nich w miarę regularnie, co 3-4 miesiące spotykał się 
ze swoimi bliskimi. W przypadku ośmiorga badanych dzieci do tych spotkań 
dochodziło w Polsce, w przypadku dwóch także w Anglii. 

Rodzice wszystkich badanych zdecydowali się na wyjazd z kraju z powodów 
ekonomicznych. W sześciu rodzinach badanych żaden z rodziców przed migracją 
nie miał pracy, a w czterech rodzinach zatrudnienie posiadała tylko jedna osoba, 
ale nie otrzymywała wysokiego, satysfakcjonującego wynagrodzenia. Z wypo-
wiedzi wszystkich badanych wynika, że migracje ich rodziców miały również 
charakter planowy – decyzja o wyjeździe za granicę była świadoma oraz okre-
sowy – po zrealizowaniu celu rodzice planowali powrót do kraju.  

Przeprowadzone badania miały charakter jakościowy, ponieważ uzyskanie 
informacji na temat doświadczeń życiowych badanych, ze szczególnym 
uwzględnieniem uczuć, emocji czy przeżyć, jakie im towarzyszyły jest najbar-
dziej możliwe właśnie dzięki tego rodzaju weryfikacjom empirycznym. W bada-
niach posłużyłam się metodą indywidualnych przypadków. Techniką badawczą 
był zaś otwarty wywiad pogłębiony.  

 
4. Analiza wyników badań 
Dzieci, których rodzice pracują za granicą czują się przede wszystkim odrzu-

cone: „Mój tata nie kocha mnie tak jak kochają rodzice inne dzieci. Moje kole-
żanki mówią, że jakby się postarał to znalazłby pracę w Polsce, a on nie chce. 
Mam do niego o to pretensje. Już drugi rok nie ma go ze mną. Coraz mniej za 
nim tęsknię”  (Kasia, lat 14). 

Z powyższej wypowiedzi dziewczynki możemy wywnioskować, że czuje się 
gorsza od innych dzieci, które mają „na miejscu” rodziców. Warte podkreślenia 
jest to, że dzieci żywią żal do rodziców, że zostały przez nich opuszczone. Słowa 
Kasi mówiące o tym, że nie tęskni już tak bardzo za ojcem są tego dowodem. 
Pokazują także, że dzieci, które zostają w kraju i przez dłuższy czas nie mieszka-
ją z rodzicem mogą się od niego odzwyczaić. 

W przypadku wyjazdu rodziców dziecko pozostaje w stanie lęku. Dzieje się 
tak, ponieważ w dostateczny sposób nie ma zaspokojonej potrzeby bezpieczeń-
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stwa. „Boj ę się, że tata może nie wrócić, boję się, że mama znajdzie sobie innego 
faceta [...]” (Paula, lat 14). „Odkąd mieszkam tylko z mamą bardziej się boję, że 
nikt nie będzie umiał nas obronić”  (Weronika, lat 15). 

Dzieci pozostające w stanie lęku mają problemy z normalnym funkcjonowa-
niem, nie podejmują aktywności w obszarze samorealizacji, nie wykazują rów-
nież woli do integracji z osobami znajdującymi się wokół nich, nawet wobec 
rodzica, który opiekuje się dzieckiem24. Egzemplifikacją tego może być poniższa 
wypowiedź: 

„Nie mam zbyt dobrych kontaktów z matką odkąd nie ma z nami taty. Cza-
sem mam do niej taki żal, że pozwoliła mu wyjechać. Babcia ciągle mi to wmawia 
i jak tak dłużej nad tym pomyślę to wiem, że ma dużo racji [...]”  (Patryk, lat 15). 

Ze słów Patryka wynika, że najbliżsi, którzy pozostali, są obiektem ataków i 
żalu, są obwiniani o to, że dopuścili do sytuacji, w której drugi rodzic wyjechał, 
powodując tym samym częściowe osierocenie dziecka. 

Bywają jednak przypadki znacznie bardziej bolesne, mianowicie to dziecko czuje się 
winne temu, że rodzica nie ma w domu. Często zanim ktoś zdecyduje się na wyjazd za 
granicę, zwłaszcza dłuższy, rozmawia z bliskimi, prosi ich o wyrażenie opinii na temat 
jego planowanych zamierzeń. 

„Pamiętam jak któregoś wieczoru ojciec przyszedł do mnie do pokoju i po-
wiedział czy nie chciałabym mieć nowego komputera czy komórki. Odpowie-
działam, że pewnie, ale wiem też, że nas na to nie stać. Wtedy on powiedział, że 
to może się zmienić, ale on musi wyjechać. Zgodziłam się” (Marta, lat 15). 

Rodzice nierzadko przedstawiają dzieciom tylko tę pozytywną stronę wyjaz-
du, co sprawia, że te pozwalają im na migrację. Bywa też, że rodzice dzwoniąc 
do swoich dzieci mówią im, że muszą jeszcze trochę poczekać, aż ci wrócą, że 
robią to przecież dla ich dobra, potęgując tym samym ich poczucie winy. 

Dzieci „opuszczone” przez rodzica czują się bardzo samotne. Ma to miejsce 
nawet wtedy, gdy pozostaje z nimi drugi rodzic.  

„Czuję się samotna i przez to nieszczęśliwa” (Gosia, lat 15). 
W życiu człowieka, zwłaszcza młodego, bardzo ważne jest poczucie akceptacji, 

przynależności. Gdy dziecko nie znajduje jej w domu szuka jej gdzie indziej. Często 
ucieka z domu chcąc zwrócić w ten sposób uwagę rodzica, który wyjechał i skłonić go 
szantażem do powrotu. Zdarza się, że zostaje dzieckiem ulicy. Badania przeprowadzo-
ne w Warszawie nad zjawiskiem dzieci ulicy dowiodły, że znaczącą ich część stanowią 
eurosieroty. Dzieci te są zamknięte w sobie, wyciszone, podporządkowują się innym, 
przejawiają silne lęki przed odrzuceniem. Są w stanie zrobić wszystko, by być człon-
kiem swojej grupy, co powoduje, że często są wykorzystywane i zajmują niską pozycję 
w swoich „paczkach.25” 

Dzieci migrantów sprawiają również więcej problemów wychowawczych. 

                                                 
24 A. Fidelus, Gdy rodzice emigrują…, „Nowa Szkoła”, 2008 nr 6, s. 40. 
25 Tamże, s. 41. 
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„Od kiedy nie ma ze mną taty mocno się zmieniłem. Babcia mówi mi, że kie-
dyś byłem w miarę grzecznym chłopakiem, a teraz uważam się za takiego doro-
słego, zdarza mi się, że pyskuje, nie słucham innych [...]. Czasem nie mam do 
mnie siły [....]” (Bartek, lat 15). 

„Podczas nieobecności mojego ojca po raz pierwszy zapaliłam papierosa. 
Nie wiem czy gdyby był tu ze mną odważyłabym się na taki krok.” (Ania, lat 16) 

U starszych dzieci nieobecność jednego z rodziców wywołuje bardzo często 
przyjęcie ról dorosłych: pomagają w prowadzeniu domu, opiece nad rodzeń-
stwem. Jest to pozytywny mechanizm adaptacji do sytuacji rozłąki, ale sprawia, 
że ma więcej obowiązków.  

„staram się pomagać mamie, wyręczać ją z obowiązków”(Kasia, lat 14). 
Rozłąka z rodzicami niesie ze sobą również konsekwencje edukacyjne. U 

dzieci wychowujących się bez rodzica lub rodziców odnotowuje się spadek ich 
osiągnięć szkolnych. Pedagog w jednym z gimnazjum stwierdza: 

„Dzieci te uczą się gorzej, z reguły przez to, że nie ma im kto pomagać w na-
uce. Takie przypadki mają miejsce, gdy raczej matki nie ma przy dzieciach, w 
przypadku nieobecności ojca sytuacja wygląda lepiej. Ponadto zdarzają im się 
spóźnienia i nieusprawiedliwione godziny lekcyjne. Myślę, że wynika to z małej 
kontroli rodzica, który został, a tym bardziej dziadków, nad dzieckiem. Te dzieci 
myślą, że więcej im wolno, bo nie zadzwoni już się do mamy i nie na skarży się. 
Dochodzi do tego przede wszystkim wtedy, gdy to ten bardziej wymagający ro-
dzic jest za granicą”  (Anna, pedagog w gimnazjum). 

Inny pedagog zwraca uwagę na jeszcze jeden problem: 
„W mojej szkole jest tylko dwójka dzieci (rodzeństwo), która wychowuje się bez 

rodziców, bo ci pracują za granicą. Dowiedziałam się o tym, gdy chłopiec pobił się z 
kolegą. Postraszyłam ich, że wezwę rodziców, a on na to, że jego rodzice od 7 miesięcy 
są za granicą. Byłam w szoku, że nikt nie powiadomił szkoły, nawet wychowawcy o 
tym. Wielu rzeczy można by było wtedy uniknąć, również gorszych wyników w nauce 
tych dzieci” (Krystyna, pedagog w szkole podstawowej). 

Słowa te są świetnym dowodem na to, że rodzice nie tylko przez sam fakt 
wyjazdu za granicę przyczyniają się do gorszego funkcjonowania dziecka w róż-
nych sferach, ale również czynią to poprzez zapewnienie mu opieki jedynie ze 
strony najbliższych, pomijając szkołę, w której dziecko przebywa wiele czasu i w 
której pracują ludzie, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem pomogliby mu od-
naleźć się w nowej sytuacji czy zapobiec pojawieniu się niektórych problemów. 

Wyjazd rodzica za granicę może być także pozytywnie postrzegany przez 
członków jego rodziny. Dochodzi do tego, gdy przebiega on według wcześniej-
szych zamierzeń, osoba wyjeżdżająca z sukcesem znajduje pracę, poprawia sytu-
ację materialną rodziny i planuje połączenie z bliskimi w nowym miejscu lub 
powrót do kraju. Wtedy nawet cierpienie wywołane rozłąką, tęsknota bywa re-
kompensowane szczęśliwym zakończeniem26. W niektórych wypowiedziach 

                                                 
26 Kolankiewicz, op. cit., s. 82. 
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dzieci możemy odnaleźć pozytywne w ich przekonaniu konsekwencje wyjazdu 
ich rodziców za granicę. 

„Choć mieszkam z dziadkami to mam klucz do mieszkania, które teraz pod 
nieobecność moich starych stoi puste. Czasem w sobotę zorganizuje się jakiś 
wieczorek z kumplami. Gdyby moi starzy byli na miejscu w życiu nie pozwoliliby 
mi rozkręcić imprezki, a tak jest spoko [...].” (Dawid, 16 lat) 

„Moja matka w końcu przestała się mnie czepiać o moje ciuchy. Teraz mogę 
chodzić w tym w czym mi się podoba [...]. Mój ojciec przymyka na wszystko oko, 
nawet jak wrócę o dwunastej w nocy powie tylko, że pogadamy jutro, ale jutro i 
tak nic nie pamięta.”  (Karina, lat 16) 

„Jednym z plusów jakie widzę po wyjeździe ojca to, że teraz nas na wiele 
stać. Wcześniej nie było tak tragicznie, ale teraz mogę pochwalić się przed przy-
jaciółkami fajnym telefonem czy jakimś extra modnym ciuszkiem[...]. Ojciec, gdy 
dzwoni do mnie zawsze pyta mi się jak spożytkowałam kasę, którą on specjalnie 
dla mnie zarobił. Byłby bardzo niepocieszony gdybym powiedziała mu, że leżą 
jeszcze na koncie.” (Paula, lat 14) 

Z przytoczonych wypowiedzi wynika, że w percepcji młodych ludzi wyjazd 
rodzica za granicę ma też pozytywne aspekty. Szczególnie mocno podkreślany 
jest zwiększony standard życia, swoboda, brak kontroli i co ważne to, że rodzic 
zostający w kraju stara się jakoś wynagrodzić dziecku nieobecność tego drugie-
go, spełniając jego zachcianki czy przymykając na niektóre rzeczy oko. Z punktu 
widzenia dziecka jest to przyjemna sytuacja o czym zresztą świadczą cytowane 
wypowiedzi, ale z punktu widzenia pedagogicznego niekoniecznie. 

 
Konkluzja 
Reasumując, można stwierdzić, że sytuacja dzieci wychowujących się w ro-

dzinach migracyjnych ma bardzo indywidualny charakter – każde dziecko prze-
żywa ją na swój sposób. Nie ulega jednak wątpliwości, że wyjazd rodzica jest dla 
dziecka wydarzeniem stresogennym, zawsze wpływa na jego funkcjonowanie, 
powoduje dużą zmianę w jego życiu, zubaża jego środowisko naturalne27. Migra-
cja to dziś jeden z największych trendów, którego nie da się zatrzymać dobie 
globalizacji czy możliwości polepszenia standardu życia dzięki wyjazdowi. Naj-
ważniejsza jest świadomość następstw migracji rodzinnej i wzmacnianie wśród 
społeczeństw akcji informacyjnych, które przybliżą rodzicom zagrożeń dla funk-
cjonowania rodziny, a przede wszystkim dzieci, jakie mogą pojawić się z chwilą 
ich wyjazdu za granicę. Istotne wydaje się opracowanie broszur poruszających 
problematykę wyjazdów zarobkowych i ich wpływu na funkcjonowanie rodzin, z 
naciskiem na sytuacje małoletnich dzieci28.  

Nie mniej ważne jest tworzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, 
mające na celu usprawnianie rodzinnej komunikacji oraz rozwijanie więzi emo-

                                                 
27Boćwicka-Kiluk, Bielecka, op. cit., s. 59 
28 Fidelus, op. cit., s. 43. 
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cjonalnych pomiędzy członkami rodziny, a także budowanie środowiska wspar-
cia, w skład, którego powinni wchodzić: członkowie dalszej rodziny, pracownicy 
szkoły, pomocy społecznej, sąsiedzi i inne osoby tworzące daną społeczność 
lokalną29. 

Istotny jest także monitoring sytuacji rodzin migracyjnych, który może po-
móc w wychwytywaniu niekorzystnych zjawisk i ich korygowaniu30. Szkoły 
powinny opracować programy wychowawcze uwzględniające sposób wsparcia w 
sytuacji wyjazdu rodzica/rodziców za granicę31. 

Priorytetem polityki rodzinnej w Polsce powinno być tworzenie takich wa-
runków, które pozwalałyby wychowywać się dzieciom w pełnej rodzinie. W 
związku z tym kluczowym wydaje się przede wszystkim zapobieganie przyczy-
nom wyjazdów zagranicznych młodych rodziców, a więc bezrobociu i niskim 
płacom32.  

 
Streszczenie 
Celem artykułu jest przyjrzenie się z bliska sytuacji dziecka w obliczu wyjazdu je-

go rodzica/rodziców za granicę. Migracja, czyli dobrowolne przemieszczanie się, to 
zjawisko znane od bardzo dawna. Współcześnie często migrują ludzie młodzi, niepo-
siadający jeszcze własnych rodzin. Jednak wyjeżdżają również rodzice małoletnich 
dzieci i wówczas rozłąka jest silniej odczuwana. Wyjazd rodzica jest dla dziecka wyda-
rzeniem stresogennym, zawsze wpływa na jego funkcjonowanie, powoduje dużą 
zmianę w jego życiu. W artykule zostały przedstawione pedagogiczne konsekwencje 
jakie niesie ze sobą rozłąka z matką lub ojcem albo z obojgiem rodziców jednocześnie. 
W szczególności uwaga została skupiona na trudnościach z jakimi zmagają się „euro-
sieroty”, sposobach ich przystosowania się do nowej sytuacji – mieszkania bez rodzi-
ca/rodziców, relacjach z rodzicem/rodzicami, którzy wyjechali „za chlebem” oraz 
mocnych stronach, które zdaniem badanych wynikają z tymczasowego rozłączenia z 
rodzicami.  

Summary 
The aim of article is to look at the close-up a baby in the face out of his par-

ent/parents abroad. 
Migration, or voluntary movements, it has been known for a long time. 

Nowadays often migrate young people who do not have their own families. 
However, leaving the parents of minor children, and the separation is more 
strongly felt. Check the child's parent is stressful event, always affects its func-
tioning, causes a large change in his life. The article presents the pedagogical 
implications posed by the separation from the mother or father or from both par-
ents simultaneously. In particular, attention has been focused on the difficulties 

                                                 
29 Tamże, s, 43. 
30 Mituła, op. cit., s. 182. 
31 Lewandowska-Walter, Michałek, op. cit., s. 324. 
32 Fidelus, op. cit., s. 43. 
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faced by migrant children how they adapt to the new situation - a home without a 
parent / parents, relationships with parent / parents who left "bread" and 
strengths, which according to the respondents due to temporary disconnection 
with parents. 
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Wsparcie społeczne wobec współczesnych zagrożeń 

 
Wprowadzenie 
Koniec XX wieku określa się jako erę komputera (a w świetle rozwoju Inter-

netu - erę telekomputera), który dzięki zawartości mikroprocesora łączy się „... z 
technikami przekazu, telefonem i monitorem telewizyjnym, kompaktową płytą 
muzyczną, w nowe formy komunikowania i mediów”. Najważniejszą formą ko-
munikowania w czasach nam współczesnych jest komunikowanie masowe, czyli 
proces porozumiewania się za pomocą środków komunikowania masowego (pra-
sy, radia, telewizji, książki, filmów itp.). Komunikacja masowa nie byłaby moż-
liwa bez mediów. W powszechnym odbiorze przez pojęcie media rozumie się 
środki masowego przekazu; według „Popularnej encyklopedii mass mediów” - to 
także „... instytucje oraz urządzenia techniczne służące do szerokiego i szybkiego 
przekazywania informacji wielkim, zróżnicowanym i anonimowym grupom lu-
dzi”. Media stały się nieodłącznym elementem życia nieomal każdego człowieka, 
„...skutecznym narzędziem przeobrażeń cywilizacyjnych i kulturowych poprzez 
ofertę przeróżnych przekazów medialnych wywołujących nieustanne zmiany 
norm, wartości, wzorów zachowań, poszukiwań naukowych, artystycznych i 
technicznych”. Media przyczyniły się do przemian pozytywnych, ale i licznych 
zagrożeń społecznych. Właściwe zrozumienie możliwości i roli mediów przez 
młodych ludzi jest bardzo ważnym zadaniem edukacyjnym, a od skuteczności 
tego procesu zależy efektywne wykorzystanie przekazów medialnych we 
wszystkich aspektach życia społecznego i kulturalnego.[6] 

W obecnych czasach media stały się również największym, niejednokrotnie 
znaczącym źródłem wsparcia dla wielu ludzi, szczególnie dla młodzieży. Pro-
blematyką wsparcia społecznego zainteresowano się szczególnie w ostatnich 
latach, poświęcając jej szereg publikacji. Pojęcie wsparcia społecznego pojawiło 
się w badaniach psychologicznych ośrodków uniwersyteckich Stanów Zjedno-
czonych i Europy Zachodniej w latach 70 XX wieku. Cieszy się ona dużą popu-
larnością wielu dyscyplin naukowych, m.in.: psychologii, pedagogiki, socjologii.  

Wsparciem społecznym najwcześniej zajęli się psychologowie, natomiast od 
niedawna jest ono także kluczowym problemem badawczym pedagogiki spo-
łecznej. Mimo tak widocznego zainteresowania, nie udało się jednak, jak do tej 
pory, stworzyć zadowalającej, uniwersalnej definicji, jednoznacznie oddającej 
istotę rzeczy. [3] Rola wsparcia społecznego jest zapewne podobna od zarania 
ludzkich dziejów, jednak dopiero stosunkowo niedawno stała się przedmiotem 
badań naukowych. Przyczyny zainteresowania wsparciem społecznym upatrywać 
należy w poczynionych obserwacjach, z których wynika, iż ludzie otoczeni 
liczną rodziną, posiadający wielu przyjaciół, należący do różnych organizacji, 



546 
 

cieszą się lepszym zdrowiem, lepiej radzą sobie w sytuacjach trudnych, stresują-
cych.[1,7] 

Wielu badaczy definiuje wsparcie społeczne jako powszechnie oczekiwaną 
pomoc dostępną dla jednostki lub grupy w sytuacjach trudnych, stresowych, 
przełomowych, a których sami nie są w stanie przezwyciężyć. Ten szczególny 
sposób i rodzaj pomocy ma służyć mobilizacji sił, potencjału zasobów, po to, by 
móc radzić sobie ze swoimi problemami. Mały słownik języka polskiego podaje 
następujące znaczenia analizowanego tu terminu i jego odpowiedników: 

- wsparcie: pomoc udzielana komuś, zwłaszcza pomoc materialna, pieniężna, 
zapomoga, zasiłek; 

- wesprzeć, wspierać: dać oparcie komuś, przyjść z pomocą moralną lub ma-
terialną, wspomóc, poratować; 

- pomoc: wspieranie kogoś fizycznie lub moralnie, pomaganie komuś, 
wsparcie. 

E.H.G. Marcelissen, J.A.M. Winnbust, B. Buunk i Ch.J. Wolf, posługując się 
pojęciem wsparcie, korzystają z następujących określeń: 

- emocjonalne zainteresowanie; 
- pomoc rzeczowa; 
- udzielenie informacji; 
- aprobata społeczna. 
A. S. Reber natomiast utożsamia wsparcie z formami, z tymi wszystkimi je-

go formami, ze strony innych osób lub grup, które pomagają osobie potrzebują-
cej pokonywać wszelakie problemy życiowe. R. L. Silver i C. E. Wortman uści-
ślają je do takich oto postaci: 

- wyrażanie uczuć troski, opiekuńczości, sympatii; 
- potwierdzanie, że się podziela i zgadza z czyimś przekonaniem i uczuciem; 
- zachęcanie do swobodnego wyrażania przekonań i uczuć; 
- komunikowanie, że dana jednostka jest częścią jakiegoś systemu wsparcia; 
- udzielanie pomocy materialnej. 
Dla A. Olubińskiego wsparcie oznacza postawę pomagania ludziom w odzy-

skaniu przez nich pewnego rodzaju równowagi psychicznej w zaburzonym pro-
cesie socjalizacji lub jako postawa zapobiegania sytuacjom, które mogłyby do 
takiego stanu doprowadzić. 

A. Axer podaje trzy wyjaśnienia „społecznego wsparcia”. Znaczenie pierw-
sze odnosi się do instytucji, czy tez sieci instytucji, które udzielają ludziom po-
mocy medycznej, społecznej i psychologicznej. W drugim znaczeniu sytuacje 
społecznego oparcia to laickie organizacje pomocy, niekiedy inspirowane przez 
specjalistów lub powstające spontanicznie. Ostanie znaczenie odnosi się do ludzi 
z najbliższego otoczenia jednostki, których uczucia, postawy i zachowania mogą 
wywierać korzystny wpływ na jej zdrowie fizyczne i psychiczne.[3,5] 

J. G. Sarason i in. Określają wsparcie społeczne „jako relacje pomiędzy 
ludźmi, które pozwalają człowiekowi odczuć i dostrzec, że ma wokół siebie oso-
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by, na których może polegać”. Osoby te dają mu dostrzec, że troszczą się o nie-
go, doceniają i kochają.  

Według S. Cobba wsparcie społeczne to przede wszystkim informacje, które skła-
niają jednostkę do wiary, iż podlega ona opiece, że jest szanowana, że jest również 
członkiem sieci komunikacji i wzajemnych zobowiązań. Na tak pojmowane wsparcie 
społeczne, zdaniem autora składają się: 

- podtrzymywanie emocjonalne; 
- podtrzymywanie samooceny; 
- podtrzymywanie społeczne. 
N. Lin natomiast rozumie wsparcie społeczne jako interakcje dostępne jed-

nostce, płynące z powiązań z innymi ludźmi, grupami społecznymi, społeczeń-
stwem. Tego rodzaju wsparcie człowiek otrzymuje w życiu codziennym, w toku 
ciągłych interakcji innymi osobami. 

Dla G. Caplana wsparcie społeczne to stopień, w jakim takie podstawowe 
potrzeby społeczne jednostki, jak: aprobata, bezpieczeństwo, przynależność, są 
zaspokajane przez osoby dla niej ważne i znaczące. Przy czym potrzeby te mogą 
być zaspokajane w dwojaki sposób: 

- przez pomoc socjoemocjonalną, tzn. przez uczucia sympatii, zrozumienia i 
akceptacji, kierowane przez osoby ważne i znaczące; 

- przez pomoc instrumentalną, tzn. przez porady, informacje, pomoc a kłopo-
tach, pożyczkę pieniędzy.[3] 

Pojęcie „wsparcie społeczne” wciąż jest wieloznaczne i niejasne zarówno 
pod względem treściowym, jak i zakresowym. Trudności w rzetelnej konceptu-
alizacji tego pojęcia mają zatem charakter wielopłaszczyznowy. Najbardziej po-
pularne obecnie rozumienie wsparcia społecznego zostało ukształtowane w obrę-
bie problematyki radzenia sobie ze stresem życiowym i założeń dotyczących 
relacji: człowiek - otoczenie.[4] W większości badań uznaje się wielowymiaro-
wość tego pojęcia, czasem tez ową wielowymiarowością tłumaczy się brak spój-
ności w wynikach prowadzonych badań oraz sprzeczne ich wyniki.[5]  

 
1. Rodzaje i funkcje wsparcia społecznego 
Wsparcie społeczne stanowi jedną z podstawowych determinant strategicznego 

radzenia sobie z życiem i rzeczywistością. W zależności od okoliczności przeżywa-
nych trudności potrzebujemy różnego rodzaju wsparcia. Najczęściej wyróżniane są 
następujące rodzaje i formy wsparcia:[3] 

- informacyjne to wymiana i udzielanie informacji oraz dawanie rad, które 
sprzyjają lepszemu zrozumieniu sytuacji, własnego położenia życiowego i pro-
blemów. Dostarcza informacji zwrotnych o skuteczności podejmowania przez 
osobę wspieraną różnych działań zaradczych oraz dzielenie się własnym do-
świadczeniem przez osoby przeżywające podobne problemy, co ma miejsce na 
grupach samopomocy. Wsparcie informacyjne odpowiada na potrzebę rozmienia 
sensu krytycznych wydarzeń i ich przyczyn, może być realizowane przez media. 
[4] Wsparcie to ma także na celu poinformowanie wskazanie osobom potrzebu-
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jącym miejsc, gdzie można otrzymać pomoc. [1] Tego rodzaju wsparcia udzielają 
nam najczęściej osoby, z którymi łączą nas kontakty towarzyskie.  

- emocjonalne polega na przekazywaniu emocji podtrzymujących, uspokaja-
jących, będących przejawem troski o osoby wspierane. Zachowania wspierające 
mają też na celu stworzenie poczucia przynależności, opieki i podwyższania sa-
mooceny. Osoby cierpiące mogą dzięki wsparciu emocjonalnemu uwolnić się od 
własnych napięć i negatywnych uczuć mogą wyrazić swoje lęki, obawy, smutek. 
Wpływa to nie tylko na poprawę samooceny osoby wspieranej, ale również na jej 
samopoczucie. Odpowiednie zachowanie osoby wspierającej wyzwala także 
poczucie nadziei. Takie wspieranie upewnia nas, że jesteśmy kochani i ze komuś 
na nas zależy. Jest to rodzaj wsparcia, który występuje najpowszechniej w sytu-
acjach trudnych. 

- instrumentalne to udzielanie bezpośredniej pomocy w formie pożyczek, da-
rów lub usług. Jest to przekazywanie informacji o konkretnych sposobach postę-
powania oraz forma skutecznych zachowań zaradczych. Forma takiego wsparcia 
może być karmienie, udostępnienie schronienia, mieszkania, przekazywanie 
środków do życia, zaopatrzenie w lekarstwa i środki lecznicze. Ten typ wsparcia, 
podobnie jak wsparcie informacyjne, jest najbardziej oczekiwany i potrzebny w 
sytuacjach nagłych.[2] 

- materialne oparte na tradycyjnych formach udzielanej pomocy, polega na 
dostarczaniu środków materialnych, finansowych, różnego rodzaj udarów. 
Wsparcie to uzupełnia przede wszystkim deficyt finansowy i braki materialne, 
poprzez ograniczanie trosk codziennego życia. 

- wartościujące polegające na okazywaniu uczuć uznania, akceptacji, po-
twierdzaniu znaczenia i wartości partnera dla życia społecznego. Przejawiać się 
ono może w dawanie jednostce komunikatów typu : „ jesteś dla nas bardzo waż-
ny”, „jesteś dla nas kimś znaczącym”, „bez ciebie nie dalibyśmy rady”.[3] 

Istnieje przede wszystkim autorskie, mniej lub bardziej różniące się między 
sobą, klasyfikacje rodzajów i form wsparcia społecznego. Oto niektóre z nich: 

B. Wills wyróżnił następujące rodzaje wsparcia, przypisując im równocze-
śnie określone funkcje, odpowiedzialne za przeciwdziałanie skutkom stresu: 

- podtrzymujące samoocenę – porównywane ze wsparciem emocjonalnym, 
gdzie obecność bliskiej osoby, jej akceptacja, przeciwdziała zagrożeniom samo-
oceny i negatywnym skutkom stresu; 

- prestiżowe – więzy społeczne są wspierające już z samego faktu ich istnie-
nia, dostarczając określonych nagród; 

- behawioralnych – pochodzących ze specyficznych wymian miedzy uczest-
nikami interakcji; 

- relacyjnych – pochodzących z samego faktu bycia z innymi w określonej 
relacji. 

R. House w swojej klasyfikacji form wsparcia społecznego, uwzględnił dwa 
kryteria podziału: 

- formy zachowań innych ludzi – wspierających, 
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- zmiany w jednostce, na które wywołane zachowania są nastawione. 
Obok wsparcia emocjonalnego, instrumentalnego i informacyjnego wymie-

nia wsparcie oceniające. Polega ono na ocenie działań osobistych, dostarczeniu 
informacji zwrotnych, wpływaniu na samoocenę, czyli na dawaniu jednostce 
komunikatów podnoszących jej wartość. Z funkcjonalnego punktu widzenia wy-
różnił wsparcie emocjonalne, informacyjne (poznawcze), i rzeczowe.  

Formy wsparcia społecznego mogą być również klasyfikowane i analizowa-
ne przez dawców. Stąd w wymiarze aksjologicznym i logicznym, J. Górniewicz 
wyszczególnia dwojakiego rodzaju wsparcie : 

- autentyczne, mające miejsce wtedy, gdy osoba wspierająca czyni to z pobu-
dek moralnych, bez względu na to, czy jej system wartości jest zgodny z syste-
mem wartości osoby wspieranej, czy też nie. 

- zakamuflowane, występujące wtedy, gdy osoba wspiera kogoś w celu jego 
ostatecznego zniszczenia, czyli uznaje czyjeś działania za zagrażające jej pozycji 
majątkowej, dlatego czyni wszystko, by tak pokierować wsparciem domniema-
nego wroga, aby go ostatecznie zniszczyć w sensie społecznym, w układach to-
warzyskich, a nawet wyeliminować prawnie lub fizycznie. 

S. Kawula ujmuje wsparcie w pięciu głównych wymiarach. Obok wyróżnio-
nych wcześniej takich rodzajów wsparcia, jak: emocjonalne, wartościujące, in-
strumentalne i informacyjne, proponuje on jeszcze wsparcie duchowe (psychicz-
no -rozwojowe), mające miejsce wówczas, gdy pomimo wysiłków własnych oraz 
udzielanego wsparcia jednostki nadal pozostają w sytuacjach dla nich trudnych. 
Są one w stanie apatii, niemożności, rezygnacji, wyczekiwania, iluzji, widzenia 
przyczyn kryzysu, niepowodzeń poza własna osobą. Ten rodzaj wsparcia, zda-
niem autora, jest ważnym elementem spirali życzliwości. 

Zdaniem H. Sęk, ludzie najbardziej oczekują wsparcia emocjonalnego, cho-
ciaż jego skuteczność jest mniejsza od wsparcia instrumentalnego i rzeczowego. 
Poszczególnych rodzajów wsparcia nie można jednak traktować rozłącznie, wy-
biórczo, ponieważ w trakcie rozmaitych interakcji społecznych wzajemnie się 
one przenikają i uzupełniają. Nie ma również jednoznacznych przesłanek, by 
stwierdzić, które z nich odgrywają największą rolę. [3,7] 

 
2. Wsparcie społeczne może spełniać wiele funkcji.  
J. Orford wyróżnił tu: 
- materialną – udzielanie pożyczek pieniężnych, robienie zakupów, zapew-

nienie rozwiązań technicznych; 
- emocjonalną – okazywanie zrozumienia, współczucia, podtrzymywanie na 

duchu w trudnych chwilach kryzysu emocjonalnego; 
- dowartościowujące – potwierdzenie znaczenia i wartości partnera dla życia 

społecznego, okazywanie uznania i akceptacji; 
- informacyjną – doradzanie, ewentualne kierowanie przy podejmowaniu 

ważnych życiowo decyzji; 
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- koleżeńską – utrzymywanie bliskich związków towarzyskich i zagospoda-
rowanie czasu wolnego pozytywnymi interakcjami społecznymi. 

Natomiast G. Sędek wyszczególnił funkcje wsparcia społecznego pod posta-
cią form ich udzielania, a mianowicie: 

- udzielanie wsparcia emocjonalnego - poprzez obecność bliskich ludzi, któ-
rzy wyrażają uczucia miłości, przywiązania czy sympatii. 

- okazywanie zachęty - poprzez ludzi, którzy głęboko wierzą w możliwość 
wyjścia z kryzysu danej jednostki i okazują to. 

- udzielanie porad – to typowa forma pomocy wielu osób, które nie zawsze udzie-
lają rzeczywistego wsparcia, a jedynie okazują własną wyższość.  

- towarzyszenie – ważne jest, aby jednostka w swojej codziennej aktywności 
nie była samotna , by miała w swoim otoczeniu ludzi chętnych do rozmowy, 
zabawy, poświęcania jej wolnych chwil. 

- udzielanie „konkretnej pomocy” - istotną role odgrywa tutaj fakt, czy osoba 
potrzebująca wsparcia może liczyć na nie w razie konieczności. 

Widać wyraźnie, że ukazane funkcje wsparcia społecznego wynikają w 
znacznej mierze z wymienionych wcześniej form wsparcia lub też owe formy 
wynikają z funkcji, jakie spełnia społeczne wsparcie – niemniej jednak oba te 
aspekty wzajemnie się przenikają.[3,4] Przedstawione klasyfikacje nie wynikały 
z ugruntowanej teorii dostarczania wsparcia, ale raczej wyłaniały się w trakcie 
konkretnych zadań badawczych, których autorzy pragnęli zmierzyć relacje po-
między wskaźnikami zdrowia jednostki, przeżywanym przez nią stresem a jej 
społecznym „zakotwiczeniem”. Toteż wyróżnienie poszczególnych wymiarów 
wsparcia w badaniach miało raczej charakter arbitralny związany zakładaną rolą 
wsparcia w badanym układzie zmiennych.[4] 

 
3. Systemy wsparcia społecznego 
Istnieją różne systemy wsparcia społecznego. Przejawiają one dwojaki cha-

rakter: spontaniczny lub ciągły. Charakter spontaniczny cechuje udzielanie po-
mocy w określonej sytuacji, np. przyjacielskiej lub sąsiedzkiej, natomiast charak-
ter ciągły to np. stałe lub przejściowe wsparcie rodzinne, organizacyjne, przyja-
cielskie w wielu trudnych sytuacjach. 

System społecznego wsparcia tworzą ludzie i instytucje mogące służyć real-
ną pomocą w zwykłych warunkach życia i w sytuacjach trudnych, kryzysowych. 
To sieć pomocy, która człowiek jest stale otaczany, i która, jak twierdzą m.in. E. 
Leśniak i W. Sotwin, może przybierać postać: 

- naturalnego systemu wsparcia – rodzina, rówieśnicy, sąsiedzi, znajomi, 
osoby z miejsca pracy. Cechuje go otwarcie na pomoc, zdolność do współpracy, 
troska o dobro innych, uznawanie bliskich za wartość własnego życia i za war-
tość tak znaczącą, że dba się i walczy o dobro bliskich, ich stan i zachowanie 
związków z nimi. 

- instytucjonalnego systemu wsparcia – to instytucje, które istnieją niemal w 
każdym państwie i przychodzą z pomocą tym, którzy znajdują się w stanie 
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szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia, np. służba zdrowia, straż pożarna, 
wojsko, policja, grupy wsparcia, stowarzyszenia.[3,4] 

Natomiast według A. Axera do najczęściej wymienianych systemów (źródeł 
) wsparcia społecznego należą: 

- instytucjonalne (szpitale, przychodnie, poradnie specjalistyczne, domy po-
mocy społecznej); 

- pozainstytucjonalne (towarzystwa, grupy samopomocy, wolontariat, funda-
cje itp.); 

- źródła naturalnych układów człowieka z jego najbliższym otoczeniem (ro-
dzina, krewni, znajomi itp.). 

Współczesny model wsparcia gwarantujący maksymalna aktywizację biorcy 
świadczenia to, zdaniem Z. Kawczyńskiej-Butrym, komplementarne wobec sie-
bie systemy: 

- rodzina, jako pierwszy system wzajemnych świadczeń oparty na osobistych 
i emocjonalnych więzach; 

- grupy samopomocy i wolontariusze, stanowiący wtórny system świadczeń 
wypełnianych w bezpośrednich kontaktach, angażujący w różny sposób biorca i 
dawcę świadczeń; 

- pośrednie systemy pomocy, tj.: inicjatywy pozarządowe, stowarzyszenia; 
- formalny system pomocy społecznej reprezentowany przez pracowników 

socjalnych; 
- formalny system pomocy medycznej, edukacyjnej i ekonomicznej. 
Wyróżnia się też: 
- pierwotna sieć społeczną – tworzoną przez osoby, z którymi dana jednostka 

utrzymuje osobiste relacje i jest w tych związkach silnie uczuciowo zaangażowa-
na. Taka sieć jest jedyna i niepowtarzalna dla każdego człowieka. W jej skład 
wchodzą członkowie rodziny, przyjaciele, stali partnerzy seksualni, czyli osoby 
gwarantujące jednostce zaspokojenie potrzeby bliskości, zrozumienia, miłości, 
intymności, satysfakcji seksualnej, bezpieczeństwa, pewności siebie, akceptacji; 

- wtórną sieć społeczną – tworzona przez osoby, z którymi utrzymywane są 
kontakty nie pociągające za sobą silnych związków emocjonalnych. Wpływ tej 
sieci na zachowanie jednostki jest znaczący, ale mniej silny niż najbliższego 
otoczenia. 

Specyfika wsparcia społecznego wiąże się z tym, iż nie wszyscy ludzie są 
zdolni do korzystania z dobrodziejstwa bycia wspieranym i wspierania innych. 
Dana osoba, by zyskać zdolność odwzajemniania wsparcia społecznego, musi 
sama go doświadczyć. Wtedy będzie dostrzegała potrzebę wsparcia u innej oso-
by, która to z kolei najpierw musi odczuć, ze potrzebuje pomocy.[3,4] 

Te różne źródła spełniają rozmaite funkcje wobec osób potrzebujących 
wsparcia. W zależności od potrzeb konkretnej jednostki oraz okoliczności w 
jakich się znajduje - źródła te mogą pokrywać się, a efekty ich oddziaływania 
mogą się na siebie nakładać co rodzi swoiste problemy metodologiczne przy 
próbach opisu zjawiska.[5] 
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4. Modele wsparcia społecznego 
Badacze problemu opisują dwa modele wsparcia: model efektu głównego i 

buforowy: 
- model efektu głównego - koncentruje się na podstawowych więziach, rela-

cjach i sieciach społecznych. Te aspekty wsparcia społecznego opisywane są 
niekiedy jako struktura wsparcia społecznego. Obejmuje ona takie czynniki, jak 
stan cywilny, role społeczne, praktyki religijne i przynależność do organizacji. 
Zgodnie z modelem efektu głównego przynależność taka, sama w sobie wzmaga 
dobrostan człowieka, niezależnie od tego, jak wysoki jest poziom doznawanego 
przez niego stresu. Kontakty społeczne dostarczają pozytywnych doświadczeń 
oraz poczucia, że życie jest przewidywalne i stabilne. Wydaje się, że wzmacniają 
również poczucie bezpieczeństwa.  

W klasycznym badaniu epidemiologicznym Berkman i Syme stwierdzili za-
leżność miedzy więziami społecznymi a umieralnością. Miarami były: stan cy-
wilny, kontakty z bliskimi przyjaciółmi i krewnymi, przynależność do kościoła 
oraz związki z grupami nieformalnymi i formalnymi. Okazało się, że niezależnie 
od płci i wieku, ludzie, którzy mieli wiele kontaktów społecznych, wykazywali 
najniższe wskaźniki umieralności, natomiast mający najmniej kontaktów — naj-
wyższe. Okazało się również, że wśród wyróżnionych czynników największy 
wpływ na zmniejszenie umieralności miał stan cywilny (małżeństwo) oraz kon-
takty z przyjaciółmi i rodziną. Wyniki te są interesujące również dlatego, że auto-
rzy nie kontrolowali jakości badanych więzi społecznych (nie każdy, kto jest w 
związku małżeńskim subiektywnie odczuwa wsparcie). Inne badania udowodni-
ły, że pozostawanie w związku małżeńskim (lub innym bliskim związku) jest 
czynnikiem chroniącym mężczyzn przed przedwczesna śmiercią. Podobnie — 
mężczyźni, których żony często odwiedzają po zabiegu kardiochirurgicznym 
najszybciej dochodzą do zdrowia i to niezależnie od atmosfery panującej w mał-
żeństwie . 

- model buforowy wsparcia społecznego - koncentruje się z kolei na tych 
aspektach wsparcia, które pełnią rolę „bufora" chroniącego przez negatywnymi 
skutkami stresu. Zwolennicy tego modelu uważają, że w sytuacji trudnej, kry-
tycznej istnienie i spostrzeganie wsparcia społecznego działa jak „bufor”, powo-
dując obniżenie napięcia i zagrożenia patologią. Buforowy wpływ wsparcia po-
lega również na zmianie oceny dotyczących własnych kompetencji, zwiększeniu 
wglądu we własne możliwości, wzroście poczucia własnej skuteczności.  

Buforującą rolę wsparcia społecznego wykazano w licznych badaniach. A. 
de Longis i wsp. (zmierzyła wpływ codziennych kłopotów, wsparcia społecznego 
i poczucia własnej wartości na poziom objawów fizjologicznych i psychologicz-
nych w grupie 75 par małżeńskich. Badania przebiegały w ten sposób, że co mie-
siąc, przez pół roku, zbierano informacje dotyczące stresujących przeżyć, od-
czuwanego wsparcia, poziomu poczucia własnej wartości i stanu zdrowia. Wyni-
ki wskazują, że wpływ stresu na zdrowie zależy głównie od wsparcia społeczne-
go i poziomu własnej wartości. Badani zgłaszający brak wsparcia w związku i 
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posiadający niskie poczucie własnej wartości (być może obie zmienne są ze sobą 
powiązane) wykazywali większą liczbę objawów fizjologicznych i psycholo-
gicznych w sytuacjach stresowych.[2] 

Wsparcie społeczne ma ogromne znaczenie w procesie codziennego zmaga-
nia się ze stresem. Jego pozytywną rolę udowodniono również w zwalczaniu 
stresu pourazowego i zawodowego, kryzysu psychicznego, walkę z uzależnie-
niami i chorobami somatycznymi.[2] 

 
5. Wsparcie społeczne jako zasób osobisty 
Mechanizmy korzystania ze wsparcia są indywidualne, zróżnicowane i uza-

leżnione od pewnych cech jednostki. Należą do nich przede wszystkim zasoby 
osobowościowe ułatwiające albo utrudniające funkcjonowanie wsparcia, czyli: 
poczucia tożsamości, niezależności, poziom samooceny, umiejscowienie poczu-
cia kontroli, odporność na stres, kompetencje społeczne wyrażające się na przy-
kład w otwartości na relacje międzyludzkie, empatia, asertywność. Istotną 
zmienną osobowościową jest wspomniana już potrzeba wsparcia, regulująca 
stopień jego mobilizowania. Czynniki osobowościowe wyznaczające stopień 
percepcji, aktywizowania, odbioru i użyteczności wsparcia społecznego pozosta-
ją w ścisłej interakcji z elementami sytuacyjnymi, również oddziaływującymi na 
charakter sygnalizowanych tu mechanizmów, jakimi są: rodzaj i źródło zarówno 
sytuacji stresowej, jak i wsparcia; cechy sieci , jakość kontaktów społecznych. 
Zatem jednostka ludzka doświadczająca określonych trudności mobilizuje, zgod-
nie z właściwym dla siebie zapotrzebowaniem, pewien rodzaj wsparcia, pocho-
dzący wybranego źródła.[2,3,9] 

Liczne badania wskazują, że poziom większości zasobów pozostaje ze sobą 
w związku - na przykład wysokiemu poczuciu własnej wartości towarzyszy wy-
sokie poczucie własnej skuteczności i optymizmu, co ma dodatni wpływ na za-
chowania asertywne itd.  

Podsumowując można dokonać zestawienia cech i właściwości, które uwa-
żane są za pomocne i ułatwiające oraz szkodliwe i utrudniające konfrontację 
człowieka ze światem.[2] 

 
Streszczenie 
Rola wsparcia społecznego jest podobna od zarania ludzkich dziejów, jednak 

dopiero stosunkowo niedawno stała się przedmiotem badań naukowych. Przy-
czyny zainteresowania wsparciem społecznym upatrywać należy w poczynio-
nych obserwacjach, z których wynika, iż ludzie otoczeni liczną rodziną, posiada-
jący wielu przyjaciół, należący do różnych organizacji, cieszą się lepszym zdro-
wiem, lepiej radzą sobie w sytuacjach trudnych, stresujących. Pojęcie „wsparcie 
społeczne” wciąż jest wieloznaczne i niejasne zarówno pod względem treścio-
wym, jak i zakresowym. Trudności w rzetelnej konceptualizacji tego pojęcia 
mają zatem charakter wielopłaszczyznowy. 
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Summary 
The role of social support is probably similar since the beginning of human 

history, but only relatively recently become the subject of scientific research. 
Reasons for interest in social support should be sought in the observations made, 
which shows that people surrounded by a large family, having many friends be-
longing to different organizations, enjoy better health, better coping with difficult 
situations, stressful. The concept of "social support" is still ambiguous and un-
clear both in terms of content and span. Difficulties in accurate conceptualization 
of this concept are therefore multifaceted character. 
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Ośrodek pomocy wobec osób wykluczonych społecznie 

 
Wprowadzenie 
Nie ulega wątpliwości, że na przestrzeni ostatnich lat dokonało się wiele wyraź-

nych przemian społecznych, kulturowych, demograficznych, gospodarczych, eko-
nomicznych, technicznych oraz wiele innych dotyczących wielopłaszczyznowego 
życia jednostki, dalej idąc rodziny, szerszych grup społecznych, całego społeczeń-
stwa, państwa. Wraz z nimi nastąpiła zarazem zmiana samego postrzegania jakości 
współczesnego życia oraz zauważalnego wzrostu dobrobytu społecznego, często 
jednak dostrzeganego jedynie pozornie. Mimo tych faktów jednakże problem licz-
nych zagrożeń dotyczących jednostki, szczególnie rodziny, jako najważniejszej i 
podstawowej komórki życia społecznego bądź szerszej grupy społecznej jest nadal 
aktualny. Pewne i niepodważalne zarazem jest stwierdzenie, że na różne, liczne za-
grożenia narażony z wielu przyczyn jest bez wątpienia każdy człowiek, pomimo 
tego, że nie każdy ich ostatecznie doświadcza w takim samym stopniu. Są one z tego 
powodu uznawane na gruncie polityki społecznej, pedagogiki społecznej i pracy 
socjalnej, a także wielu innych nauk za powszechnie występujące. Są zatem nieod-
łącznym elementem ludzkiej egzystencji. 

Nawiązując do owych licznych przemian, należy się zgodzić ze stwierdze-
niem, że szybki rozwój współczesnych społeczeństw na wielu płaszczyznach 
ludzkiego życia, w których człowiek funkcjonuje, nieustannie postępująca globa-
lizacja współczesnego świata to tylko niektóre z czynników, które niosą za sobą 
współczesne liczne zagrożenia cywilizacyjne w szerokim ich rozumieniu. Owe 
liczne przemiany to zarazem przyczyny, które tworzą nowe problemy i pogłębia-
ją w sposób wielce różnicujący ważne kwestie społeczne, a co za tym idzie przy-
czyniają się do wykluczenia społecznego w szczególności jednostek, rodzin, 
szerszych społeczności lokalnych1. W rozumieniu procesu niesie ono za sobą 
utrudnienia w dostępie do wszelkich niezbędnych dóbr materialnych i dóbr spo-
łecznych, jak i w dalszej mierze ich pozbawia co jest już stanem wykluczenia 
społecznego. Konsekwencje wykluczenia społecznego są ogromne w skutkach i 
wiążą się z różnymi aspektami życia jednostek, rodzin, szerszych grup społecz-
nych, negatywnie wpływając na ich funkcjonowanie. Wiąże się ono bezpośred-
nio z poważnym zaburzeniem funkcjonowania człowieka, a zarazem spycha go 
do życia poza nawiasem praw i przywilejów danego społeczeństwa uznawanych 
za powszechnie obowiązujące, normalne, dostępne dla każdego. 

                                                 
1 Zob. B. Krzesińska-Żach, Wykluczenie i marginalizacja społeczna jako zagrożenie 

człowieka współczesnego, [w:] (red) Białobrzeska K., Kawula S., Człowiek w obliczu 
wykluczenia i marginalizacji społecznej, Toruń 2006, str. 43 
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1. Wykluczenie społeczne 
Wykluczenie społeczne jest bardzo szerokim pojęciem, trudnym zarazem do 

zdefiniowania w sposób jednoznaczny i satysfakcjonujący różne środowiska 
naukowe. Dzieje się tak zapewne chociażby z tego powodu, że dzisiejsze rozu-
mienie wykluczenia społecznego jest kojarzone z wieloma synonimami używa-
nymi dotychczas, słowami zamiennymi czy bliskoznacznymi sobie w odniesieniu 
do jednostek i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź już wykluczo-
nych. Ma to miejsce zarówno w języku naukowym jak i potocznym, często uży-
wanym w odniesieniu do tej kwestii. Jest to po części zrozumiałe, gdyż biorąc 
pod uwagę wielopłaszczyznowość życia ludzkiego mamy bowiem do czynienia 
zarazem z wieloma nakładającymi się wymiarami ludzkiej egzystencji jednocze-
śnie. Ale ten problem definicyjny tyczy się nie tylko terminu wykluczenia spo-
łecznego, ale i wielu innych pojęć naukowych z różnych dziedzin. Wydaje się 
jednak przy tym, że najbardziej odpowiednim terminem, wspólnym dla wszyst-
kich pojęć związanych z tą kwestią społeczną i terminów jej bliskoznacznych czy 
synonimów będzie właśnie „wykluczenie społeczne”. I chociaż niektórzy twier-
dzą, że nie ma jednoznacznej definicji, zawierającej daną kwestię tematyczną w 
sposób jasno określający, całościowy i wyczerpujący to zdecydowanie termin 
wykluczenie społeczne jest pojęciem szerszym i w sposób szczególny zwraca 
uwagę na wszelkie czynniki łącznie powodujące wyłączenie jednostek z funk-
cjonowania w życiu społecznym. 

Należy przypomnieć, iż dawniej, także i dziś choć może w mniejszym stop-
niu, wobec wykluczonych społecznie osób, rodzin, społeczeństw, używano słów 
pochodzących od „marginesu”. Mówiono zatem o osobach zmarginalizowanych, 
o ludziach zbędnych, biednych, odsuniętych, odosobnionych, wykluczonych, 
wyłączonych, spauperyzowanych, ekskludowanych. Marginalizacja z tego po-
wodu do dziś często jest stosowana przez wielu ludzi zamiennie w wykluczeniem 
społecznym, choć są i tacy, którzy uważają, że to dwie różne definicje, w sposób 
znaczący różniące się od siebie, ale ściśle powiązane ze sobą, czy też nawet bli-
skoznaczne. Dziś także niejednokrotnie „ekskluzja” stosowana jest często, jako 
synonim wykluczenia2, chociaż bywa również traktowana jako synonim ubóstwa, 
które rozumiane przez wielu i często przytaczane jako bieda, niedostatek staje się 
jednym z czynników, bądź głównym czynnikiem lokującym zarówno jednostki, 
rodziny, jak i całe grupy społeczne poza ramami normalnego funkcjonowania w 
społeczeństwie3, a zatem dosłownie wyklucza społecznie. Z kolei dosłownie 
„ekskluzja społeczna określa stosunek pomiędzy społecznością uczestniczącą a 
pozbawionymi uczestnictwa, dotyczy sytuacji nierównego dostępu do praw i 
instytucji wyznaczających porządek pożądanego układu funkcji i ról społecz-

                                                 
2 Zob. R. Szarfenberg., Pojęcie wykluczenia społecznego, [w:] (red.) Duda M., Gulla 

B., Przeciw wykluczeniu społecznemu, Kraków 2008, str. 12 
3 Zob. T. Zbyrad., Pomoc rodzinie zagrożonej ubóstwem, [w:] (red.) Zimny J., 

Współczesne trendy w badaniach naukowych, Rużomberok-Sandomierz 2006, s. 231 
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nych”4. W rozumieniu ogólnym charakteryzuje ją brak możliwości uczestnicze-
nia w normalnym życiu społecznym, zarazem bezsilność i bezradność wobec 
zwielokrotnionych trudów własnego życia, które często prowadzą do izolacji i 
napiętnowania społecznego5. 

W zasadzie terminu wykluczenie społeczne na szerszą skalę zaczęto używać 
dopiero pod koniec XX wieku. Dziś ogólnie ujmując wykluczenie społeczne 
przyjmuje się, że jest to „proces, prowadzący do uniemożliwienia grupom spo-
łecznym lub jednostkom dostępu do ważnych pozycji, stanowisk i miejsca w 
relacjach gospodarczych, politycznych, kulturalnych lub religijnych”6. Postrze-
gane jest, jako „sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce 
lub grupie, zgodnie z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr pu-
blicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie do-
chodów w godny sposób”7. Można również przyjąć, że wykluczenie społeczne 
„jest pojęciem przeciwstawnym do społecznego uczestnictwa w szerszych zbio-
rowościach: narodzie, społeczeństwie czy społeczności. Oznacza ono izolację 
dobrowolną bądź częściej, wymuszoną uwarunkowaniami zewnętrznymi (biedą, 
bezrobociem, odmiennym kolorem skóry, religią, kalectwem, nieakceptowanym 
przez środowisko zachowaniem). Izolacja jednostek lub grup społecznych od 
zbiorowości lub instytucji współczesnego państwa utrwala podział na „naszych” 
i „obcych”, dramatycznie spychając na margines „nieprzydatności” duże grupy 
ludzi. Pojęcie wykluczenia społecznego odnosi się zatem, po pierwsze do życia 
poza nawiasem praw i przywilejów społeczeństwa. Po drugie jest ono, struktu-
ralną, stratyfikacyjną cechą określonej zbiorowości. Po trzecie zaś, nie tylko cha-
rakteryzuje statyczny stan rzeczy, ale jest kwintesencją określonego procesu. 
Procesu ukształtowanego przez miejsce w strukturze społecznej, przez przeszłe 
doświadczenia życiowe i oczekiwania”8. 

Można zatem powiedzieć, że wykluczenie społeczne określa sytuację, w któ-
rej dana jednostka będąca członkiem jakiejś grupy, szerszego społeczeństwa nie 
może normalnie uczestniczyć w ważnych dla niej działaniach osobowych tejże 
grupy, tegoż społeczeństwa, w którym funkcjonuje. Z zaznaczeniem jednakże, że 
owo ograniczenie nie jest raczej wynikiem jej wewnętrznych przekonań czy dą-
żeń, a znajduję się to poza kontrolą tejże wykluczonej jednostki. Zawiera ono w 
swojej istocie wszelką niezdolność do uczestnictwa w gospodarczych, politycz-

                                                 
4 Tamże s. 231 
5 Zob. L. Dziewięcka-Bokun., Ekskluzja społeczna jako problem polityki społecznej, 

[w:] (red.) Dziewięcka-Bokun L., Zamorska K., Polityka społęczna. Teksty źródłowe, 
Wrocław 2003, s. 212 

6 A. Zwoliński., Z myślą o wykluczonych, [w:] (red) Duda M., Gulla B., Tamże, str. 5 
7 A. Kurzynowski., Pamiętniki bezrobotnych jako źródło wiedzy o wykluczeniu spo-

łecznym, [w:] (red.) Frąckiewicz L., Zapobieganie wykluczeniu społecznemu: praca 
zbiorowa. Katowice 2005, str. 25 

8 M. Jarosz., Obszary wykluczenia w Polsce, [w:] (red.) Jarosz M., Wykluczeni, 
wymiar społeczny, materialny i etniczny, Warszawa 2008, str. 10-11. 
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nych oraz kulturalnych aspektach życia społecznego, zawierających w sobie 
funkcjonowanie człowieka we wszystkich płaszczyznach ludzkiego życia. 

Najprościej jest je traktować, jako zespół elementów życia codziennego jed-
nostki, rodziny, szerszej grupy, związanych z sytuacją ekonomiczną (materialno-
bytową) oraz społeczną, w której osoby nie są w stanie realizować swoich wła-
snych potrzeb. W wyniku czego ich uczestnictwo w życiu, we wszystkich jego 
płaszczyznach jest poważnie ograniczone, bądź też uniemożliwione. Wyklucze-
nie społeczne powoduje znaczne utrudnienie (co jest postępującym procesem 
wykluczenia), a niekiedy wręcz uniemożliwienie (co jest już osiągnięty stan wy-
kluczenia) jednostce pełnienie ról społecznych zgodnie z prawem, korzystanie ze 
wszelkich dóbr publicznych i szeroko rozumianej infrastruktury społecznej, gro-
madzenie dóbr oraz zdobywanie dochodów na zabezpieczenie swoich własnych 
potrzeb. 

Istnieje przy tym wiele czynników świadczących o wykluczeniu społecznym. 
Czasami nawet jeden czynnik może sprawić, że jednostka zostaje wykluczona 
społecznie, ale w zasadzie na sytuację danej jednostki wykluczonej nakłada się 
kilka czynników jednocześnie. Co jednak ważne, występowanie poniższych 
czynników czy zjawisk nie musi zawsze prowadzić do wykluczenia. Za najważ-
niejsze i najczęstsze przyczyny ekskluzji należy uznać: bezrobocie, czy też nie-
zdolność do pracy, ubóstwo (dochody nieprzekraczające minimum socjalnego – 
tzw. życie poniżej minimum egzystencji), niewystarczające wykształcenie, ade-
kwatne do lokalnego rynku pracy a co za tym idzie brak odpowiednich kwalifi-
kacji zawodowych, brak pewnych umiejętności społecznych, koniecznych w 
stosunkach interpersonalnych. To także dziedziczenie pozycji społecznej stereo-
typowo przypisywane danej rodzinie, grupie społecznej. To również niepełno-
sprawność i choroby, czy nawet patologie rodzinne a w nich szczególnie uzależ-
nienia i przemoc. Może zaistnieć i taka sytuacja, że wszystkie te elementy mogą 
występować równocześnie, bądź w większości, co dodatkowo jeszcze bardziej 
potęguje trudną sytuację życiową. 

Niewątpliwie wykluczenie społeczne jest skutkiem wielu przyczyn, w takim 
rozumieniu można wyróżnić następujące rodzaje wykluczenia: 

1) wykluczenie losowe - spowodowane jest różnymi przeciwnościami losu, na 
które człowiek nie ma wpływu np. wypadki, choroby, klęski żywiołowe; 

2) wykluczenie subiektywne – spowodowane jest brakiem aktywności ludzi 
szczególnie z niskim wykształceniem, także uzależnieniem od pomocy społecznej oraz 
patologiami społecznymi; 

3) wykluczenie strukturalne – wynika z zewnętrznych przyczyn gospodarczych tj. 
chociażby bezrobocia i brak własnych środków do życia, ograniczenie zasiłków, niskie 
dochody, wysokie ceny, nieadekwatne do zarobków9. 

                                                 
9 Zob. M. Kabaj., Przeciwdziałanie bezrobociu-główny czynnik zapobiegania wyklu-

czeniu społecznemu, [w:] (red.) Frąckiewicz L., Zapobieganie…, Tamże, str. 42 
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Jak wynika z Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polski wyklucze-
nie społeczne, polegające na niepodejmowaniu zwyczajowej i społecznie akcep-
towanej drogi życiowej lub wypadaniu z niej, dotyczy w szczególności osób, 
rodzin lub grup ludności, które: 

• żyją w niekorzystnych warunkach ekonomicznych (ubóstwo materialne), 
• zostają dotknięte niekorzystnymi procesami społecznymi, wynikającymi 

masowych i dynamicznych zmian rozwojowych, np. dezindustrializacji, kryzysów, 
gwałtownego upadku branż czy regionów, 

• nie zostały wyposażone w kapitał życiowy umożliwiający im: normalną 
pozycję społeczną, odpowiedni poziom kwalifikacji, wejście na rynek pracy lub 
założenie rodziny, co dodatkowo utrudnia dostosowywanie się do zmieniających się 
warunków społecznych i ekonomicznych, 

• nie posiadają dostępu do odpowiednich instytucji pozwalających na 
wyposażenie w kapitał życiowy, jego rozwój i pomnażanie, co ma miejsce w wyniku 
niedorozwoju tych instytucji spowodowanego brakiem priorytetów, brakiem 
środków publicznych, niską efektywnością funkcjonowania, 

• doświadczają przejawów dyskryminacji, zarówno wskutek niedorozwoju 
właściwego ustawodawstwa, jak i kulturowych uprzedzeń oraz stereotypów, 

• posiadają cechy utrudniające im korzystanie z powszechnych zasobów 
społecznych ze względu na zaistnienie: niesprawności, uzależnienia, długotrwałej 
choroby albo innych cech indywidualnych, 

• są przedmiotem niszczącego działania innych osób, np.: przemocy, szantażu, 
indoktrynacji10. 

Nasuwa się zatem pytanie: jakie jednostki bądź grupy społeczne są najbar-
dziej narażone na wykluczenie społeczne? Narodowa Strategia Integracji Spo-
łecznej wymienia w szczególności: 

- dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych, 
- dzieci wychowujące się poza rodziną, 
- kobiety samotnie wychowujące dzieci, 
- kobiety pozostające poza rynkiem pracy, 
- ofiary patologii życia rodzinnego, 
- osoby o niskich kwalifikacjach, 
- osoby bezrobotne, 
- żyjący w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych, 
- niepełnosprawni i chronicznie chorzy, 
- osoby chorujące psychicznie, 
- starsze osoby samotne, 
- opuszczający zakłady karne, 
- imigranci, 
- osoby należące do romskiej mniejszości etnicznej11. 

                                                 
10 Zob. Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski 
11 Tamże. 
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Z pewnością większe prawdopodobieństwo wykluczenia występuje w przy-
padku zaistnienia u jednostki, rodziny, grupy większej ilości powyższych cech 
charakterystycznych jednocześnie. 

Reasumując można zatem powiedzieć, że wykluczenie społeczne jest zjawi-
skiem wielowymiarowym, szeroko rozumianym zarówno naukowo jak i potocz-
nie. W praktyce ludzkiego życia, ludzkiej egzystencji oznacza niemożność 
uczestnictwa w ważnych płaszczyznach życia dla danej jednostki, które niejed-
nokrotnie w wyniku braku dostępu do oczywistych dla nas zasobów, dóbr i insty-
tucji, ogranicza pełnię praw społecznych oraz zarazem doprowadza do deprywa-
cji potrzeb. Zapewne jest efektem wielu czynników. Może ono być procesem, 
kiedy jednostka, rodzina, grupa ulega wykluczaniu społecznemu. Może być i 
stanem już osiągniętym, kiedy taka osoba bądź grupa została już wykluczona z 
życia społecznego lub ważnej jego części, danej płaszczyzny. Trzeba pamiętać, 
że zarówno jednostki jak i całe społeczności mogą zostać dotknięte wyklucze-
niem, które może przebiegać w różnych obszarach życia społecznego i zawsze 
oznacza mniejszą możliwość korzystania z dóbr i usług co jest ograniczeniem 
uczestnictwa w życiu społecznym. 

Za podstawową przesłankę problemów związanych z wykluczeniem spo-
łecznym uznaje się przede wszystkim problemy finansowe, które w efekcie pro-
wadzą do deprywacji potrzeb materialnych i niematerialnych, a więc wszelkich 
potrzeb o różnorakim charakterze. Kojarzą się one szczególnie z zagrożeniem 
niedostatku własnych środków utrzymania, koniecznych do egzystencji nie tylko 
bytowej, a w dalszej mierze i społecznej bądź ich całkowitym brakiem. Przeciw-
stawnie do owego braku, niedostatku w polityce społecznej mówi się o tzw. mi-
nimum socjalnym – łączącym w sobie „minimum egzystencji, jako minimum 
absolutnie biologiczne z minimum absolutnie społecznym”12. Innymi słowy to 
stan pozwalający, czy dający szansę na godny poziom życia i harmonijny rozwój 
we wszystkich sferach egzystencjalnych każdego człowieka. Jednakże jego nie-
dostatni poziom lub całkowity brak wpływa negatywnie na jednostkę, rodzinę a 
w dalszej mierze na całe społeczeństwo. 

Najczęściej problemy te są efektem bezrobocia co z kolei pociąga za sobą 
inne niekorzystne zjawiska społeczne i ekonomiczne jednocześnie. Brak pracy 
oznacza brak aktywności zawodowej i integracji społecznej a zarazem zagwaran-
towania sobie samodzielnie dochodów niezbędnych do życia. Brak pracy zazwy-
czaj związany jest z niskim poziomem edukacji i braku odpowiednich kwalifika-
cji zawodowych, adekwatnych do potrzeb lokalnego rynku pracy. Kiedy dojdzie 
do tego choroba, niepełnosprawność, czy też uzależnienia bądź inne zjawiska 
osobowo i społecznie niepożądane na stan wykluczenia społecznego nie trzeba 
będzie długo czekać. Nie bez znaczenia jest sama motywacja jednostek, rodziny, 
chęć ich czynnego udziału w społeczności lokalnej. Istotne jest również samo 

                                                 
12 R. Szarfenberg., Ubóstwo, marginalność i wykluczenie społeczne, [w:] (red.) Fir-

lit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna, Warszawa 2007, s. 319. 
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miejsce administracyjne jego szeroko rozumiana infrastruktura (m.in. komunika-
cja, szczególnie zakłady pracy, szkolnictwo, ważne dobra kultury i dostęp do 
nich, a także wiele innych). Samo osiągniecie go jest trudne do przezwyciężenia, 
często niemożliwe do zrealizowania samodzielnie. Konieczna jest bowiem często 
wówczas pomoc szeregu osób czy instytucji, co również nie jest gwarantem do 
osiągnięcia sukcesu. Jednymi z takich instytucji są Ośrodki Pomocy Społecznej 
działające na rzecz osób i rodzin potrzebujących, całej społeczności lokalnej 
danego terenu administracyjnego. Działania tych instytucji wraz z pełnym zaan-
gażowaniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź już wykluczo-
nych są wielką szansą na inkluzję społeczną (włączenie, dołączenie, jakby po-
wrót do pełni praw i samodzielności a więc pełnego uczestnictwa w społeczeń-
stwie). 

 
2. Ośrodek Pomocy Społecznej wobec osób wykluczonych społecznie 
Bez wątpienia w znacznej mierze na państwie spoczywa odpowiedzialność 

za jego wszystkich obywateli, za ich godziwe życie, adekwatne zarazem do po-
trzeb, ale i możliwości, troskę o wspólne dobro całej społeczności oczywiście 
bezpośrednio związane z ich samym udziałem, z udziałem jednostek, rodzin, 
całego społeczeństwa. W związku z ową odpowiedzialnością na szczeblu cen-
tralnym państwa stanowione jest ogólne i szczegółowe prawo, tworzone są usta-
wy, rozporządzenia, odpowiednie programy krajowe, ale i także programy 
wspólnotowe i liczne projekty, trwa ku temu ścisła współpraca międzynarodowa, 
podejmowane są liczne ważne decyzje strategiczne, dalej rozdzielane są środki 
publiczne na różne cele, m.in. właśnie na zadania związane z polityką społeczną, 
pomocą społeczną, której potrzebują w sposób szczególny osoby wykluczone 
społecznie. 

Istnieje przy tym pewna grupa zasad polityki społecznej, które poprzez wspólne 
działania oparte na ścisłej współpracy wszystkich obywateli, organów administracji 
rządowej i samorządowej, także pozarządowej sprzyjają skuteczności wzajemnej po-
mocy i troski o wspólne dobro. Należy zaliczyć do nich: 

• zasadę pomocniczości (subsydiarności), 
• zasadę solidaryzmu, 
• zasadę sprawiedliwości i równej dostępności, 
• zasadę współodpowiedzialności podmiotów, 
• zasadę aktywnego uczestnictwa obywateli i partnerstwa (partycypacja 

społeczna), 
• zasada uniwersalizmu i selektywności w wyborze celów i działań, 

• zasada promowania profilaktyki przed interwencją, 
• zasada ciągłości działań, 
• zasada jawności i przejrzystości działania podmiotów13. 

                                                 
13 Zob. K. Duraj-Nowakowa., Pomoc społeczna: potrzeby a możliwości (podejście 

systemologiczne), [w:] (red.) Trafiałek E., Kieszkowska A., Stojecka-Zuber R., Pomoc 
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Są one po części próbą określenia i zintegrowania wszelkich działań polityki 
społecznej w ujęciu ogólnym, dzięki którym będzie ona skuteczna na wszystkich 
szczeblach administracyjnych, w obszarach działania państwa w obrębie polityki 
społecznej, bezpośrednio związanych całościowo, począwszy od jednostki, przez 
rodzinę, szersze grupy społeczne, całe społeczeństwo. 

W czasach współczesnych ponadto mamy do czynienia z bardzo dużą liczbą insty-
tucji pomocy społecznej działających w profesjonalny sposób, które są kształtowane 
przez politykę społeczną państwa. Są to liczne instytucje państwowe, zarazem rządo-
we, ale i samorządowe. To także szereg osób fizycznych i prawnych, również różnego 
rodzaju związki, fundacje, stowarzyszenia. Pośród tych instytucji nieodzowną rolę 
spełniają Ośrodki Pomocy Społecznej bezpośrednio działające na rzecz osób i rodzin 
potrzebujących, wykluczonych społecznie na danym obszarze administracyjnym. Ich 
głównym celem jest wzmacnianie osób i rodzin w odzyskaniu zdolności do samo-
dzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, co ważne przy tym, rozwijanie poczucia 
godności osobistej i odpowiedzialności jednostek, stymulowanie grup i całych spo-
łeczności lokalnych ku wzajemnej samopomocy. Trzeba pamiętać przy tym, że dobrze 
funkcjonujące państwo to od początku dobrze funkcjonujące jednostki, rodziny, śro-
dowiska lokalne. Dlatego tak ważna lokalna polityka społeczna, samorządowa, pomoc 
społeczna w sposób szczególny kierowana jest wobec osób potrzebujących pomocy w 
konkretnych środowiskach administracyjnych. 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powo-
du: 

• ubóstwa, 
• sieroctwa, 
• bezdomności, 
• bezrobocia, 
• niepełnosprawności, 
• długotrwałej lub ciężkiej choroby, 
• przemocy w rodzinie, 
• potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 
• trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 

Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, 
• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
• alkoholizmu lub narkomanii, 
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

                                                                                                                         
społeczna i praca socjalna wobec problemów współczesności (wybrane zagadnienia z 
teorii i praktyki), Tarnobrzeg 2004, s. 98-100 
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• klęski żywiołowej lub ekologicznej14. 
Powyższe przyczyny są jedynie pewnym wyszczególnieniem. Należy bo-

wiem dodać, iż pomoc Ośrodka można uzyskać w razie jakiejkolwiek uzasadnio-
nej potrzeby jednostki, rodziny, społeczności lokalnej, z którą nie może ona sobie 
poradzić samodzielnie w jej przezwyciężeniu, zarazem adekwatnie do jej potrzeb 
jednakże z uwzględnieniem możliwości Ośrodka. 

Pomoc świadczona przez Ośrodki Pomocy Społecznej swoim klientom ma 
przy tym różnoraki charakter (jednorazowy, ciągły, długotrwały, krótkotrwały) i 
przybiera różną postać (materialną, niematerialną). W sposób bardziej szczegó-
łowy należy wymienić: 

1) świadczenia pieniężne: 
• zasiłek stały, 
• zasiłek okresowy, 
• zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, 
• zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, 
• pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, 
• świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z 

nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, 

• wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki 
przyznane przez sąd; 

2) świadczenia niepieniężne: 
• praca socjalna, 
• bilet kredytowany, 
• składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
• składki na ubezpieczenia społeczne, 
• pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, 
• sprawienie pogrzebu, 
• interwencja kryzysowa, 
• schronienie, 
• posiłek, 
• usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w 

rodzinnych domach pomocy, 
• specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w 

ośrodkach wsparcia, 
• mieszkanie chronione, 
• pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, 
• pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w 

mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na 
zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych15. 

                                                 
14 Ustawa o pomocy społecznej, Art. 7, (Dz.U. z 2013 poz. 182) 
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A zatem pośród klientów Ośrodków są najczęściej osoby dotknięte problemem 
niezaspokojonych niezbędnych potrzeb bytowych, określanych niejednokrotnie mia-
nem osób i rodzin dotkniętymi ubóstwem, osoby niepełnosprawne, przewlekle i 
długotrwale chore wymagające stałego, długofalowego leczenia, osoby bezrobotne, 
uzależnione, opuszczające zakłady karne. Są to także osoby bezdomne, uchodźcy i 
cudzoziemcy, ofiary przemocy domowej, osoby bezradne, rodziny wielodzietne, 
rodziny dotknięte klęską żywiołową czy ekologiczną, a także inne. W praktycznym 
środowisku pomocy społecznej mówi się powszechnie, że są nimi wszyscy, którzy 
potrzebują jakiejkolwiek pomocy a pomoc ta będzie możliwa do udzielenia. Jeśli zaś 
nie będzie ona możliwa do udzielenia z jakichś przyczyn niezależnych w danym 
miejscu działania, z pewnością zostanie udzielona praca socjalna, doradztwo, porad-
nictwo gdzie można ją uzyskać.  

Nie ma przy tym wątpliwości, że przedmiotem wszelkich oddziaływań 
ośrodków pomocy jest zawsze człowiek – jednostka bądź rodzina, która wymaga 
wsparcia, która własnymi możliwościami i siłami nie jest w stanie pokonać trud-
nej sytuacji życiowej, w jakiej się obecnie znajduje. Wszelka inicjatywa z nią 
związana a zarazem próby jej przezwyciężenia czy rozwiązania wspólnymi siła-
mi wynikają głównie z problemu, jaki dotyczy danej jednostki bądź rodziny, na 
której poziomie jest rozpatrywany i podejmowane są próby jego rozwiązania w 
środowisku rodzinnym, lokalnym. Pomoc społeczna zatem w swej istocie wspie-
ra osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowie-
ka. Jej zadaniem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych 
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i możliwości, przez podejmowanie działań zmierzających 
do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowi-
skiem16. 

Pomoc osobom potrzebującym, wykluczonym stoi mimo to wobec wielu dy-
lematów. W szczególności nasuwa się pytanie, czy pomagać poprzez dostarcza-
nie środków materialnych, czy może koncentrować się na tworzeniu szans ak-
tywności danej jednostki, rodziny, szerszej grupy dzięki czemu dojdzie do inklu-
zji społecznej tychże osób? W związku z tym trzeba by rozważyć pod wieloma 
względami czy głównym zadaniem niesienia owej pomocy jest pomoc doraźna a 
zarazem bezpośrednia, czy też może tworzenie szansy, czy nawet wielu potrzeb-
nych szans do poprawy własnej sytuacji życiowej tychże jednostek i rodzin, szer-
szych grup, a co za tym idzie całych środowisk i społeczeństw. Raczej pewne 
jest, że jej efektywność będzie zależeć raczej od wprowadzonych instrumentów o 
charakterze długoterminowym aniżeli bezpośrednich, rozumianych niejednokrot-
nie jako tych doraźnych. I to w szczególności właśnie w działaniach począwszy 
od tych najmniejszych środowisk, samorządów lokalnych, gdzie ma miejsce 

                                                                                                                         
15 Ustawa, Tamże, art. 36 
16 Ustawa, Tamże, art. 2 i 3 
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wszelka praca i działania na rzecz jednostki i rodziny w sposób szczególny za-
grożonych wykluczeniem społecznym bądź już wykluczonych. Należy się po-
nadto zastanowić nad udzielanymi świadczeniami pieniężnymi, podawanymi 
niejednokrotnie jakby na tacy. W wielu przypadkach jest to jednak konieczność, 
która nie podlega dyskusji. Wymaga tego trudna sytuacja, potrzeba pomocy do-
raźnej, okresowej czy stałej. Jednakże w dłuższej perspektywie owa pomoc musi 
być zastępowane poprzez wszelkie działania zmierzające do samodzielnego 
funkcjonowania tychże jednostek i rodzin w społeczeństwie. Trzeba w związku z 
tym nie tyle ograniczyć dostęp do środków finansowych osób potrzebujących ile 
zmniejszyć je do pewnego koniecznego minimum, by dalej skupić się na popra-
wie sytuacji ogólnej w środowisku lokalnym, pobudzać do działań. Wydaje się 
przy tym, że szeroko rozumiana praca socjalna o charakterze długotrwałym pra-
cowników socjalnych i działania całej instytucji Ośrodków Pomocy Społecznej 
służy najbardziej korzystnie wykluczonym społecznie aniżeli inne formy pomo-
cy, dostępne zarazem dla potrzebujących adekwatnie do potrzeb. 

Chociaż z pewnością jest to i będzie niezmiernie trudne, zwłaszcza w sto-
sunku do osób wykluczonych to mimo to należy i trzeba podejmować takowe 
działania by: po pierwsze i przede wszystkim działać na rzecz zagrożonych wy-
kluczeniem co jest ważne i ma priorytetowe miejsce w zapobieganiu – profilak-
tyce społecznej, po drugie w razie jego wystąpienia prowadzić szerokie działania 
mające na celu inkluzję społeczną tychże osób czy grup. 

 
Streszczenie 
Pomimo wielu wyraźnych przemian społeczno-gospodarczych, jakie dokona-

ły na przestrzeni ostatnich lat problem licznych zagrożeń dotyczących jednostki, 
a w szczególności rodziny, jako najważniejszej i podstawowej komórki życia 
społecznego bądź szerszej grupy społecznej jest nadal aktualny. Narażony na nie 
z wielu przyczyn jest bez wątpienia każdy człowiek. W swoich skutkach niejed-
nokrotnie przyczyniają się one do wykluczenia społecznego, kiedy to dana jed-
nostka będąca członkiem jakiejś grupy, szerszego społeczeństwa nie może nor-
malnie uczestniczyć w ważnych dla niej działaniach osobowych tejże grupy, 
tegoż społeczeństwa, w którym funkcjonuje. Jednakże owo wykluczenie nie jest 
wynikiem jej wewnętrznych przekonań czy dążeń, a znajduję się to poza kontrolą 
tejże wykluczonej jednostki. Ogólnie można powiedzieć, że zawiera ono w sobie 
wszelką niezdolność do uczestnictwa w gospodarczych, politycznych oraz kultu-
ralnych aspektach życia społecznego, także innych ważnych dla danej jednostki. 
W związku z licznymi zagrożeniami i problemami wielu ludzi w czasach współ-
czesnych mamy do czynienia z bardzo dużą liczbą instytucji pomocy społecznej, 
jak i wiele osób działających w profesjonalny sposób. Są to liczne instytucje 
państwowe, zarazem rządowe, ale i samorządowe. To także szereg osób fizycz-
nych i prawnych, również różnego rodzaju związki, fundacje, stowarzyszenia. 
Pośród tych instytucji nieodzowną rolę spełniają Ośrodki Pomocy Społecznej 
bezpośrednio działające na rzecz osób i rodzin potrzebujących, wykluczonych 
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społecznie na danym obszarze administracyjnym. Ich głównym celem jest 
wzmacnianie osób i rodzin w odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjo-
nowania w społeczeństwie, co ważne przy tym, rozwijanie poczucia godności 
osobistej i odpowiedzialności jednostek, stymulowanie grup i całych społeczno-
ści lokalnych ku wzajemnej samopomocy. Pomoc świadczona przez Ośrodki 
Pomocy Społecznej swoim klientom ma przy tym różnoraki charakter (jednora-
zowy, ciągły, długotrwały, krótkotrwały), przybiera różną postać (materialną, 
niematerialną) i jest konieczna w przypadku wielu osób i rodzi, które nie mogą 
sobie poradzić samodzielnie w przezwyciężeniu owej trudnej sytuacji, w jakiej 
się znajdują. 

 
Summary 
Social Welfare Center towards the socially excluded 
Despite a number of distinct social and economic transformations that have 

taken place in recent years, the problem of the numerous threats concerning indi-
vidual human beings or families in particular- the most important and fundamen-
tal cell of society- is still valid. No doubt, every human being is vulnerable to 
them, due to many reasons. In their effects they often contribute to social exclu-
sion when an individual , who is a member of a group or a wider society, can not 
normally attend important personal activities of the group or society in which 
they function. However, that exclusion is not the result of their internal beliefs or 
high aspirations, but I find this beyond the control of that excluded individuals. 
Generally speaking, we can say that it contains itself all the inability to partici-
pate in the economic, political and cultural aspects of social life as well as other 
important ones for the individual. Due to numerous threats and problems of many 
people in modern times, we can find a large number of social welfare institutions, 
as well as a lot of people acting in a professional way. There are a number of 
national institutions financed both by state authorities and local governments. It's 
also a number of natural and legal persons, including various kinds of associa-
tions and foundations. Among these institutions, Social Welfare Centres fulfill an 
important role because they directly support these individuals or families in need, 
which are socially excluded in a given administrative area. Their main aim is to 
strengthen individuals and families recovering their abilities to function inde-
pendently in society. What is equally important at the same time, they help to 
develop a sense of personal dignity and responsibility of each individual or larger 
groups and stimulate the entire community to the mutual self-help. The help of-
fered by the Social Welfare Centres to its customers has different forms (single, 
continuous, long, short) and takes the form : material or immaterial. It is neces-
sary for many people who can’t deal with certain problems they are facing. 
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Zjawisko alkoholizowania się młodych sportowców 

 
Wstęp 
Rozwój człowieka jest bardzo burzliwy, chwiejny i nieprzewidywalny. Moż-

na się trzymać wytyczonego celu, bądź zboczyć z drogi lub całkowicie zmodyfi-
kować marzenia. Jednak nic nie przytrafia się bez przyczyny. Człowiek jest ta-
kim stworzeniem, które ma prawo wyboru i to w przeważającej mierze zależy od 
jednostki co i w jaki sposób będzie robione czy tworzone. Każdy z nas napotyka 
na swojej drodze problemy, czasem są to rzucone przysłowiowo „kłody pod no-
gi”, które z wysiłkiem pokonujemy, innym zaś razem „wszystko idzie jak spłat-
ka”. Bez względu na to w jakiej znajdujemy się sytuacji, zawsze człowiek jest 
kuszony różnego rodzaju specyfikami, które w pozorny sposób mają nam pomóc 
bądź pocieszyć czy wynagrodzić trud włożonej pracy.  

Często mówi się, że „wszystko jest dla ludzi”, ale czy dla każdego? Należy 
zadać sobie pytanie: czy to „wszystko” ma być „dobrem” powszechnym dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych? Jeżeli rozumiemy pod pojęcie „dobra” np. słody-
cze można przytaknąć z aprobatą, jeżeli jednak pod tym słowem kryją się środki 
dostępne tylko dla dorosłych … to czy nieletni mają też mieć do nich prawo? 
Oczywiste jest, że nie, jednak nie zawsze jesteśmy w stanie dopilnować prze-
strzegania wytyczonych granic dla osób objętych nakazem czy zakazem stoso-
wania się do zasad.  

Chcąc ochronić bądź zabezpieczyć swoje dziecko czy podopiecznego rodzi-
ce, opiekunowie i wychowawcy szukają i starają się znaleźć przysłowiowy „złoty 
środek”, dzięki któremu styczność z substancjami psychoaktywnymi naszych 
wychowanków będzie opóźniona. Próby i wysiłki podejmowane przez osoby 
dorosłe w pozytywny sposób opóźniają pojawienie się niepożądanego zachowa-
nia, wyszukują najodpowiedniejszych i najciekawszych zajęć spędzania czasu 
wolnego. Tylko po to, aby młode, pełne pomysłów osoby nie miały zbyt dużo 
chwil na wymyślanie i stwarzanie sobie niebezpieczeństw, dzięki czemu mają 
możliwość w bezpieczny i zdrowy sposób dożyć późnych lat starości. Takim 
alternatywnie i pożytecznie spędzonym czasem wolnym jest wysłanie dziecka na 
różnego rodzaju zajęcia, między innymi zalicza się tutaj również treningi spor-
towe w zakresie danej dyscypliny.  

 
1. Rozwój człowieka a sport. Przegląd literatury przedmiotu 
Każdy wiek rządzi się własnymi prawami. Czas wzrostu płodowego, nie-

mowlęcia, okres wczesnego dzieciństwa czy późniejszy etap dorastania odgrywa-
ją w życiu każdego człowieka decydujące znaczenie, aby właściwie wkroczyć w 
świat dorosłych. Prawidłowe funkcjonowanie jednostki ludzkiej w każdej dzie-
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dzinie opiera się na zharmonizowanym rozwoju i wzroście młodej istoty w sferze 
fizycznej, psychicznej i społecznej1.  

Najintensywniejszy wzrost człowieka przypada na pierwszy etap czyli rozwój w 
macicy matki. Tam dziecko porównawczo najszybciej zwiększa swoje objętości z 
microskopijnych wielkości to kilkudziesięciu centymetrów oraz wagę do kilku kilo-
gramów. W następnych etapach już nigdy nie przybierze on tak dużo, jak w okresie 
płodowym. Jest to jednak tylko progres w sferze fizycznej. Jak twierdzą liczni psycho-
logowie i biolodzy sfera psychiczna i społeczna również rozwijają się, jednak nie jest 
to tak nasilone jak w etapie dzieciństwa i dojrzewania2. 

Niniejsza praca na podstawie przeglądu literatury przedmiotu zwraca szcze-
gólną uwagę na grupę wiekową z przedziału 14 – 19 roku życia. Jak wiadomo 
jest to okres dorastania - mało precyzyjny i przypada w różnym czasie dla dziew-
cząt i chłopców i jest to całkiem inny etap3. Poniżej zgromadzono informacje 
dotyczące zmian zachodzących w ciele, umyśle i kontaktach społecznych nasto-
latków oraz oddziaływanie sportu, który odgrywa również dużą rolę w tych prze-
istoczeniach.  

W pierwszej płaszczyźnie fizycznego rozwoju wyróżnić można tzw. dwa ze-
gary: biologiczny i fizyczny4. Ten pierwszy to nic innego jak sztywna data uro-
dzenie według, której przeprowadzony będzie rozwój młodego człowieka. Jest to 
w pewnym stylu standaryzowanie progresu dziecka od chwili narodzin aż po 
średni wiek zgonu zwracając uwagę na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Na-
tomiast zegar biologiczny to indywidualizowanie każdego z przypadków. Innymi 
słowy to odmienny przebieg rozwojowy każdego z nas. Najlepszym przykładem 
jest etap w najmłodszych latach dziecka. Często zadajemy pytania: kiedy usły-
szymy pierwsze wypowiedziane słowo bądź kiedy niemowlę zrobi ten pierwszy 
krok? Wszystko jest zależne od indywidualnego wieku fizycznego, czyli od go-
towości poszczególnych układów i szybkości ich rozwoju5. Wiek fizyczny i bio-
logiczny jest porównywany do zegara, ponieważ oba mogą mieć różny czas, na 
jaki przypadają. Jeden może być przyspieszony a drugi opóźniony.  

Bez względu na wiek, w jakim znajduje się nastolatek można powiedzieć, iż 
przechodzi on etap kończący dzieciństwo a jednocześnie zaczynający się czas 

                                                 
1 Patrz: J. Górski (red.), Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego, Wydawnictwo Le-

karskie PZWL, Warszawa 2012. 
2 H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004, s. 70-76.  
3Patrz: J. Górski (red.), Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego, Wydawnictwo Le-

karskie PZWL, Warszawa 2012. 
4 M. Krawczyński, Wysiłek fizyczny i trening sportowy w wieku rozwojowym, [w:] J. 

Górski (red.), Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa 2012. 

5 M. Kielar-Turska, M. Białecka-Pikul, Wczesne dzieciństwo [w:] B. Harwas-
Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, Tom 2, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 2007, s. 47-52. 
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wkraczania w dorosłość. Czas pomiędzy tymi dwoma etapami jest bardzo burz-
liwy i nieprzewidywalny. 

Sfera fizyczna dzieli się na dwa aspekty: motoryki i fizjologii. Ta druga to 
nic innego jak zaobserwowane zmiany w budowie i funkcjonowaniu ciała zaist-
niałych pod wpływem procesów nerwowych i hormonalnych w organizmie6. 
Motoryka to układ ruchu, innymi słowy to połączenie mięśni ze szkieletem czło-
wieka. Właściwe funkcjonowanie motoryki umożliwia człowiekowi kontrola 
układu nerwowego poszczególnych funkcji mięśni, ścięgien, wiązań czy stawów. 
Wykonany ruch jest pokierowany przez układ nerwowy, jednak każdy człowiek 
jest inny i dlatego posiadamy odchylenia np. pod względem fizjologicznym pew-
nych narządów. Różnice mogą występować np. w budowie mięśni – mogą być 
szybko bądź wolno kurczliwe, siła skurczu jest związana z długością i elastycz-
nością mięśnia oraz z procesami biomechanicznymi, które dostarczają im tlen, by 
mogły skutecznie poruszać naszym ciałem7. Przyrost masy mięśniowej jest zróż-
nicowany nie tylko indywidualnie ale również podzielony ze względu na płeć. 
Możliwości i umiejętności fizyczne takie jak siła, wytrzymałość czy szybkość 
wśród chłopców są widoczniejsze niż wśród dziewcząt. Przeprowadzone badania 
w latach 90-tych XX wieku w Kanadzie potwierdziły, iż wykonanie tego samego 
ćwiczenia przez chłopców i dziewczynki w wieku 9 i 16 lat pozwoliły zaobser-
wować wzrost wytrzymałości wśród płci męskiej o 160 % a wśród płci żeńskiej 
możliwości podniosły się zaledwie o 37 %8. Przy wyczynowym czy nawet ama-
torskim uprawianiu sportu możliwe jest kilkukrotne zwiększenie przeciętnych 
możliwości młodych ludzi. Jeżeli trener odpowiednio dobierze obciążenie fi-
zyczne do możliwości dziecka to z pewnością jego wyniki oraz osiągnięcia po-
prawią się9.  

Nie tylko parametry sprawnościowe, wzrost, muskulatura czy masa ciała się 
zmieniają, zmiany zachodzą również z budowie niektórych narządów wewnętrz-
nych np. serca i płuc. Zwiększają one swoją objętość co powoduje spowolnienie 
ich funkcjonowania, co jest równoznaczne ze zwiększeniem wydolności orga-
nicznej człowieka. Następuje również rozwój narządów wewnętrznych płcio-
wych i zewnętrznych zmian przypadający u nastolatek na 10-14 rok życia a u 
nastolatków 12-18. Jest to pierwszorzędny etap przeistoczenia się dziewczynek w 
kobiety a chłopców w mężczyzn. Płeć żeńska boryka się ze zmianami macicy, 
jajników oraz pochwy i pojawia się owulacja, natomiast u panów zmiany dotyczą 
jader i penisa. W późniejszym czasie dojrzewania płciowego pojawia się muta-

                                                 
6R. Stefańska- Klar, Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny, tamże, s. 163. 
7 K. Nazar, H. Kaciuba-Uściłko, Fizjologiczne podstawy treningu, [w:] W. Rewerski, 

K. Nazar (red.), Doping, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 1995, s. 57-72.  
8 H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004, s. 330. 
9 Z. Krenc, Medyczne aspekty aportu dzieci i młodzieży, [w:]A. Jegier, J. Krawczyk 

(red.), Wybrane zagadnienia medycyny sportowej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, War-
szawa 2012. 
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cja, zarost na twarzy u chłopców u dziewcząt zaś rosną piersi a u obu płci poja-
wia się owłosienie łonowe10. 

Na tym etapie wszystkie układy wewnętrzne prawidłowo funkcjonujące po-
winny być już uregulowane, jedynym jaki „wariuje” w nastolatku jest układ 
hormonalny, który nie tylko wpływa na zmiany fizyczne zauważalne gołym 
okiem ale również na sferę psychiczną i społeczną. To „dzięki niemu” dziecko 
przechodzi tzw. okres buntu. 

Adolescencja to czas zmian nie tylko fizycznych ale i poznawczych. Według 
teorii Piageta jest to okres, w którym dziecko płynnie przechodzi z operacji 
konkretnych na wyższe stadium operacji formalnych. Młoda osoba zaczyna 
wykraczać swoim pojmowaniem poza granice świata obecnego i namacalnego 
oraz swojego egocentryzmu, zaczyna myśleć o przyszłości, o konsekwencjach 
podejmowanych decyzji. Kształci się pewnego rodzaju samoświadomość i 
następny poziom logicznego myślenia abstrakcyjnego. Dziecięce marzenia 
zaczynają odchodzić w niepamięć a zaczynają się liczyć realne do osiągnięcia 
cele11. W okresie tzw. buntu młodzi ludzie nie tylko postępują według 
długotrwałych przemyśleń i właściwych decyzji, wręcz przeciwnie.  

Oprócz tego pozytywnego zachowania wśród młodzieży często 
zaobserwować można również tendencje destrukcyjnie, kieruje nimi tzw. 
myślenie konwergencyjne wpływające na przyszłe życie młodego człowieka12. 
Myślenie tego typu charakteryzuje się jedynym możliwym rozwiązaniem w 
danej chwili, są to często decyzje podejmowane bez głębszego zastanowienia i 
rozważenia konsekwencji. Niektórzy buntują się przeciwko swoim rodzicom 
chcąc „spróbować” wszystkiego popadając tym samym w kłopoty w szkole a 
niejednokrotnie w konflikty z prawem. Aby temu zaradzić rodzice często 
poszukują i starają się zorganizować swoim pociechom czas wolny wysyłając je 
na dodatkowe zajęcia z języków obcych, lekcje gry na instrumentach 
muzycznych czy treningi sportowe.  

Podczas rozwoju fizycznego kształtują się nie tylko parametry motoryczne 
ale również z pogranicza sfery emocjonalnej, intelektualnej jak i postawy 
moralnej. Młodzi zawodnicy trenują według powszechnie panujących zasad „fair 
play”, co oznacza nie oszukuj, graj czysto. Taka postawa uczy od najmłodszych 
lat podejmowania właściwych decyzji, które często trzeba podjąć w ułamku 
sekundy bądź w chwili presji i nacisku ze strony innych uczestników. Pomaga to 
w rozwiązywaniu problemów, na jakie każdy z nas jest narażony, tym samym na 

                                                 
10 H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004, 

s.327-336.  
11 I. Obuchowska, Adolescencja,[w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia 

rozwoju człowieka, Tom 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 172-175. 
12 T. Huciński, System podejmowania właściwych decyzji w aspekcie ryzyka sporto-

wego oraz indywidualnej i grupowej odpowiedzialności sportowej, [w:] M. Plopa, M. 
Błażek (red.), Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań: perspektywa psycho-
logiczna, Wydawnictwo IMPULS, Kraków 2008, s. 317. 
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własnych doświadczeniach próbuje wyszukać najskuteczniejszy system ich 
rozwiązywania. Drogą dedukcji dochodzi do najlepszej i najsprawniejszej 
metody, z czego wynika, że również logika nastolatków rozwija się ze 
wzmożoną intensywnością13. 

Dużą rolę w sferze poznawczej odgrywają procesy informacyjne, są to 
kanału gromadzenia danych ze świata zewnętrznego. Młodzież posiada o dużo 
większe zdolności percepcji niż dzieci czy nawet dorośli, określa się wiek 
dorastania jako czas o najwyższej wrażliwości zmysłów w ciągu całego życia 
człowieka. Wyostrzone i maksymalnie pobudzone zmysły doprowadzają do 
zwiększonej uwagi i ilości spostrzeżeń, co sprzyja dokładnym i wielostronnym 
obserwacjom. Dzięki uwadze rozwija się pamięć logiczna i dowolna14. 

Jak wiadomo nie można oddzielić poszczególnych sfer życia, ponieważ 
wzajemnie się uzupełniają i oddziałują na siebie. Duży nacisk na sferę 
poznawczą wywiera środowisko w jakim się znajdujemy i grupa osób z 
najbliższego otoczenia, z którymi się zadajemy.  

Nie wszyscy pamiętają, ale gdy ma się „- naście” lat to każdy z nas poszuku-
je i samodzielnie stara się wykreować pojęcie swojego „ja” i szuka tożsamości 
oraz własnej wartości15. Stopniowy wzrost samooceny umożliwia nastolatkowy 
otworzyć się na rówieśników i na rzeczy wcześniej nieznane. Pojawiają się nowe 
znajomości, grupy koleżeńskie a nawet przyjaźnie, które przetrwają wiele lat.  

W okresie dorastania zwraca się większą uwagę już nie na zewnętrzne cechy 
lecz wnikliwie analizuje się wewnętrzne elementy- atrybuty charakteru. Dlatego 
niektórzy są lubiani w danej grupie a inni pogardzani. Wszystko jest uzależnione 
od czynników, jakie są aprobowane w danej wspólnocie społecznej. Młodzi lu-
dzie często poszukują swojego przeznaczenia próbując po kolei wszystkiego, co 
się da, od narkotyków po grupy i koła zainteresowań, wyznań czy ideologii16.  

Drużyna sportowa jest pewnego rodzaju małą rodziną społeczną, z którą 
wspólnie wyjeżdża się na obozy, zawody i mistrzostwa. Podczas takich wycie-
czek zawiązują się ścisłe relacje pomiędzy trenerami i zawodnikami oraz pomię-
dzy samymi sportowcami. Porusza się tematy, na które nie rozmawia się z rodzi-
cami czy koleżankami i kolegami z klasy. Częste przebywanie z poszczególnymi 
jednostkami kreuje pewien charakter kontaktów. W psychologii nazywane są to 
związki z innymi i ze względu na rodzaj i kierunek tych relacji wyróżnia się 
związki z rodzicami oraz związki z rówieśnikami17. Kontakty z dorosłymi często 
kończą się odmiennymi zdaniami, które doprowadzają do tzw. konfliktów. W 
takich sytuacjach młody człowiek poszukuje wsparcia w tzw. grupach rówieśni-
czych, gdzie znajduje wsparcie, pocieszenia i najważniejsze zrozumienie swoich 
                                                 

13 H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004. 
14 I. Obuchowska, Adolescencja,[w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psy-

chologia rozwoju człowieka, Tom 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
15 R. Maxwell, Dzieci, Alkohol, Narkotyki. Przewodnik dla rodziców, GWP, Gdańsk 1994.  
16 H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004. 
17 Tamże. 
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poglądów. Złe towarzystwo i platoniczne wsparcie może doprowadzić młodą i 
niedoświadczoną osobę na złą drogę, może wpaść w różnego rodzaju sekty, ma-
fie czy gangi18. 

Większa część nastolatków usilnie stara się usamodzielnić, odciąć w końcu 
„nić pępowiny”, która łączy ich z rodzicami. Jednostka w takim wieku stara się o 
względy i uznanie swoich rówieśników, dlatego bardzo ważne jest ciągłe wspar-
cie i wyrozumiałość ze strony rodziców i osób dorosłych przebywających z mło-
dzieżą. Kontakty społeczne nastolatków z trenerami często zastępują kontakty 
rodzicielskie. Specyficzna funkcja, jaką pełni instruktor sportowy w życiu mło-
dzieży może spowodować pozytywne reakcje, rozbudzenie zdrowych zaintere-
sowań dzieci sportem i wyczynowym uprawianiem danej dyscypliny oraz jest 
jednym z inicjatorów zapobiegania sięgania młodego człowieka po środki psy-
choaktywne. Ze względu na szeroki wachlarz substancji szkodliwie oddziałują-
cych na ludzki organizm w niniejszej pracy na podstawie przeglądu literatury 
ograniczono się do alkoholu.  

 
2. Wyjaśnienia terminologiczne 
Świat został zalany różnego rodzaju środkami uzależniającymi fizycznie, 

społecznie jak i psychicznie i niestety dodarł nawet do społeczności sportowej, 
która teoretycznie powinna być nieskażona. Badacze tematu wymieniają różne 
klasyfikacje, jednak do najgroźniejszych z używek występujących nie tylko w 
sporcie Elżbieta Łuczak i Beata Kiełbasa zaliczają: narkotyki, sterydy, środki 
pobudzające, środki uspokajające i halucynogeny oraz powszechnie dostępny 
alkohol19. Inny zaś z autorów przedmiotu podzielił niebezpieczne używki na 
cztery zasadnicze grupy: alkohol, tytoń, narkotyki oraz środki dopingujące20.  

Etymologia słowa alkohol „pochodzi z języka arabskiego al – kuhl bądź al – 
kahul. Pierwotnie oznaczała delikatny proszek, puder do malowania i upiększa-
nia powiek, później zaczęto nazywać napój alkoholowy. Jednak w Arabii wyso-
koprocentowy spirytus był nieznany”21. Powołując się na inny termin również z 
tego języka al-guhl oznacza „zły duch”, „słowa te mają symbolizować przyjem-

                                                 
18 Patrz: M. Jędrzejko, D. Sarzała (red.), Człowiek i uzależnienia, ASPRA-JR, Puł-

tusk-Warszawa 2010; B. Urban (red.), Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i 
profilaktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.  

19Patrz: E. Łuczak, Narkomania jako problem społeczny, Wydawnictwo ART., Olsz-
tyn 1995; B. Kiełbasa, Profilaktyka uzależnień. Narkotyki, alkohol, leki, sterydy, Wy-
dawnictwo Projekt – Com, Sosnowiec 2007. 

20 R. Martens, Jak być skutecznym trenerem, Zespół Wydawnictw Centralny Ośrodek 
Sportu, Warszawa 2009. 

21 Cz. Cekiera, Uzależnienia – alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu. Profilakty-
ka, terapia i resocjalizacja, [w:] B. Urban, J. M. Stanik (red.), Resocjalizacja, Tom 2, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 21. 
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ność płynącą z używania alkoholu i przewrotne skutki, do których może ona 
doprowadzić”22. 

W literaturze przedmiotu jest wiele tłumaczeń i wyjaśnień co to takiego al-
kohol. Sięgając do piśmiennictwa anglojęzycznego w The Encyclopedia of Psy-
choactive Drugs można znaleźć następujące objaśnienie: alkohol jest substancją, 
którą powszechnie zażywają osoby poniżej 25 roku życia. Chociaż wśród ludzi 
młodszych wyraźnie widać tendencję o mniejszej częstotliwości spożywania tej 
substancji, to niestety spożyta dawka jest o dużo większym natężeniu23. Czesław 
Cekiera określa alkohol jako silnie działającą truciznę, która powoduje zaburze-
nia fizyczne, psychiczne a przede wszystkim uzależnia psychicznie, fizycznie i 
społecznie doprowadzając do alkoholizmu jednostki oddziałując tym samym na 
jej środowisko24. 

Jak opisuje Zygfryd Juczyński jest wiele czynników warunkujących sięganie 
po narkotyki oraz inne używki, w tym również alkohol. Autor ten stwierdza, iż 
istnieją trzy płaszczyzny nachodzące i oddziałujące na siebie nawzajem: 

1. płaszczyzna psychologiczna – są to niepowtarzalne uzdolnienia jednostki; 
2. płaszczyzna kulturowa – jest to płaszczyzna uwarunkowana położeniem 

geograficznym, jego specyficznymi tradycjami oraz panującym systemem warto-
ści na danym terenie; 

3. płaszczyzna społeczna – są to interakcje panujące w danym społeczeństwie, relacje 
pomiędzy pokoleniami oraz procesy przeistaczania danej ludności, itp.25. 

Na wstępie rozważań nad motywacją należy wyjaśnić znaczenie tego termi-
nu. Jak definiuje to pojęcie M. Jarvis wyróżnić możemy dwa rodzaje motywacji: 
wewnętrzną i zewnętrzną. Ta pierwsza to uczucia i przemyślenia jednostki, jakie 
towarzyszą jej w trakcie wykonywania pewnych działań. Natomiast ten drugi 
rodzaj to nic innego jak materialna i niematerialna nagroda związana z potencjal-
nym odnoszeniem sukcesów. Motywacja zewnętrzna od tej materialnej strony 
przejawia się w różnego rodzaju trofeami, pucharami, medalami czy chociażby 
dyplomami, natomiast od tej niematerialnej strony można ją zaobserwować w 
pozycji społecznej czy popularności i sławie sportowca w danej dyscyplinie26. 

                                                 
22 D. Zaworska-Nikoniuk, Diagnoza, profilaktyka, i terapia uzależnień, Wydawnic-

two EPISTHEME, Olsztyn 2005, s.16.  
23 R. Fishman, S. H. Snyder, M. H. Lader (ed.), The Encyclopedia of Psychoactive 

Drugs Alcohol and Alcoholism, Burke Publishing Company Limited, London 1988. (tłu-
maczenie własne) 

24 Cz. Cekiera, Uzależnienia – alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu. Profilakty-
ka, terapia i resocjalizacja, [w:] B. Urban, J. M. Stanik (red.), Resocjalizacja, Tom 2, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 

25 Z. Juczyński, Narkomania. Podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s. 35-36. 

26 M. Jarvis, Psychologia sportu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 
2003, s. 89. 



576 
 

Przywołując wyniki przeprowadzonych badań dotyczących motywacji sto-
sowania alkoholu w sporcie na terenie Stanów Zjednoczonych badacze stwierdzi-
li po rocznych obserwacjach, iż większość przekonań związanych z piciem napo-
jów alkoholowych jest błędna. Tamtejsi sportowcy twierdzili, że sięgają po tego 
typu substancję, ponieważ dzięki niej: 

• nawiązują dużo szybciej kontakty z nieznajomymi osobami, są bardziej 
otwarci i śmielsi, 

• szybciej osiągają zaspokojenie napięcia seksualnego, które zaspokaja im 
podstawowe fizjologiczne potrzeby, 

• redukują stres i skumulowane napięcie27. 
Kolejny badacz tematu Rainer Martens zainteresował się i zbadał determi-

nanty psychologiczne wpływające na motywy sięgania po alkohol. Wymienia 
trzy podstawowe przekonania: 

� pozytywne wzmocnienie, najczęściej związane jest z wyjściem gdzieś na 
imprezę i spożywaniem alkoholu, 

� funkcjonowanie społeczne w danej grupie, alkohol pomaga w zaakcepto-
waniu i integracji z ekipą, 

� oraz redukcja stresu sportowego związanego najczęściej z przegraną lub 
wygraną28. 

Wystąpienie jednego z czynników czy nawet dwóch, a niekiedy wszystkich 
trzech nie jest usprawiedliwieniem dla osoby sięgającej po szkodliwe substancje. 
Świadome negatywne wpływanie i szkodzenie własnemu zdrowiu i życiu jest 
pierwszym krokiem do nałogu i zniewolenia przez używki.  

Mobilizującym czynnikiem uzależnienia jest sposób i częstotliwość przyjmowania 
środków psychoaktywnych. Jako pierwszy Elvin Morton Jellinek wyróżnił cztery stadia 
przebiegu uzależnienia od alkoholu, była faza: 

- pierwsza – ma charakter socjologiczny i psychologiczny, szuka się okazji do spo-
żywania alkoholu w coraz to częściej i większych dawkach, co jest równoznaczne ze 
zwiększeniem się tolerancji na przyjmowaną substancję; 

- druga – ma charakter rozpoczynania dnia od wypicia alkoholu, jednak nie-
długo po tym męczą jednostkę wyrzuty sumienia, dlatego zdarza się sięgać po 
inne środki psychoaktywne, w pogłębiającej się fazie możne uzależniony nawet 
podjąć próbę leczenia; 

- trzecia – utrata kontroli nad uzależnieniem, nieudane próby abstynencji i 
całkowite zainteresowanie się tylko alkoholem, zapominając o całym świecie; 

- czwarta – całkowita degeneracja społeczna i doszczętne wyniszczenia or-
ganizmu fizyczne jak i psychiczne uzależnionego29. 

                                                 
27 Za: Zamboanga [w:] A. Łuszczyńska, Psychologia sportu i aktywności fizycznej: 

zagadnienia kliniczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 77. 
28 R. Martens, Jak być skutecznym trenerem, Biblioteka trenera, Warszawa 2009. 
29 Za: E. M. Jellinek [w:] D. Zaworska – Nikoniuk, Metody pomocy i samopomocy w 

uzależnieniach, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2001. 
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Współcześnie Zygfryd Juczyński wyróżnia pięć różnych form stosowania 
używek, które w pewien sposób mają swoje źródło u prekursora faz przebiegu 
uzależnienia: 

1.  „zażywanie eksperymentalne – dotyczy zwłaszcza osób młodych, które w 
grupie rówieśniczej wielokrotnie wypróbowują różne substancje psychoaktywne 
w celu osiągnięcia oczekiwanych doznań; 

2.  zażywanie rekreacyjne – nazywane bywa również towarzyskim, gdyż 
narkotyk (np. marihuana) przyjmowany jest przez ten sam krąg osób znajomych, 
nie częściej niż raz w tygodniu, w celu przeżycia przyjemnych doznań; 

3.  zażywanie okolicznościowo-sytuacyjne – polega na tym, że osoba przyj-
muje środek indywidualnie kilka razy w tygodniu lub rzadziej, stosownie do 
sytuacji osobistej, nasilenia stresu, w celu uzyskania poprawy samopoczucia i 
rozładowania napięcia; 

4.  zażywanie intensywne – wiąże się z codziennym przyjmowaniem środka 
w celu zredukowania napięcia, poprawy samopoczucia i umożliwia funkcjono-
wanie; 

5.  zażywanie przymusowe – stałe i intensywne przyjmowanie środka z po-
wodu uzależnienia i w celu uniknięcia objawów zespołu abstynencyjnego”30. 

W zależności od poziomu „zaawansowania i wtajemniczenia”, dawkę i czę-
stotliwość zażywania, organizm zaczyna funkcjonować wg zasadom substancji 
„podanych naszemu umysłowi”. W zależności od rodzaju substancji psychoak-
tywnej każdy z układów ponosi uszkodzenia doprowadzając do pewnych zmian 
stałych i objawom im towarzyszącym.  

 
3. Implikacje spożywania alkoholu. Przegląd literatury przedmiotu 
Historia z ważeniem trunków czy osiągania w inny sposób ekstazy i odprę-

żenia sięga dalekiej przeszłości. Różnego rodzaju sposoby zaspakajania podsta-
wowych popędów i potrzeb odczuwania przyjemności sięga prehistorii, średnio-
wiecza i każdej epoki ludzkiego istnienia. „Proces destylacji alkoholowej został 
odkryty przez arabskiego alchemika Jabir Ibu Hayyana ok. 800 roku p.n.e. Na-
tomiast szkodliwe działanie alkoholu na organizm ludzki szwedzki lekarz Ma-
gnus Huss w 1848 r.”31 Przez prawie 3000 lat ludzie spożywali substancje, której 
działanie krótkotrwałe a wręcz natychmiastowe odczuwali, lecz nie byli świado-
mi skutków odwleczonych w czasie. Dziś nauka i technika pozwalają na szcze-
gółowe wymienienie implikacji związanych ze spożywaniem alkoholu.  

Na rynku istnieje szersza gama suplementów ciesząca się dużym zaintereso-
waniem wśród młodzieży i nie tylko - specyfiki psychoaktywne wpływające 
negatywnie na funkcjonowanie organizmu. Wśród przeprowadzonych w 1999 
                                                 

30 Z. Juczyński, Narkomania. Podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s. 56 – 57. 

31 Cz. Cekiera, Uzależnienia – alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu. Profilakty-
ka, terapia i resocjalizacja, [w:] B. Urban, J. M. Stanik (red.), Resocjalizacja, Tom 2, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 21. 
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roku ogólnopolskich badań socjologicznych zanotowano znaczny wzrost spoży-
cia alkoholu przez nieletnich. Ze szczegółowych obliczeń wynika, iż „68 % 15-
letnich chłopców i 54 % 15-letnich dziewcząt piło alkohol w ciągu ostatniego 
miesiąca”32. Zatrważający jest fakt, iż wyniki doświadczenia przeprowadzonego 
pod koniec XX wieku są już mało aktualne na stan obecny, w 2014 roku. Zwra-
cając uwagę, dzisiejsza młodzież ma większe możliwości i szeroko zróżnicowane 
używki dostępne są na każdym rogu ulicy począwszy od sklepów monopolowych 
i kiosków a skończywszy na dilerach narkotyków. 

Do grupy najszerszej i najbardziej powszechnej zalicza się alkohol w postaci 
piwa, wina, koniaku, wódki, whisky, tequilli, szampana i innych jego odmian. 
Najczęściej zawierają one w sobie tą samą postać związku chemicznego nazywa-
nego alkoholem etylowym, w skrócie etanolem33. W ustawodawstwie polskim 
alkohol jest dozwolony dla osób pełnoletnich, które ukończyły osiemnasty rok 
życia. Substancja ta wpływa na każdy układ znajdujący się w organizmie czło-
wieka. Osoby dorosłe naturalnie posiadają większe „bariery i zabezpieczenia”, 
dlatego też wpływ alkoholu jest w minimalnym stopniu ograniczony. Badacz 
Ruth Maxwell stwierdza, że „u nastolatków do uzależnienia dochodzi znacznie 
szybciej. Dorosły osiąga późne stadia uzależnienia w okresie pięciu do dziesięciu 
lat; nastolatek może osiągnąć ten sam stan w czasie od sześciu miesięcy do 
trzech lat”34. Alkohol jest substancją bardzo psychoaktywną, dlatego też warto 
zwrócić szczególną uwagę na symptomy i konsekwencje jego spożycia. W po-
niższej tabeli w przejrzysty sposób usystematyzowano najważniejsze informacje 
na temat etanolu.  

 
Tabela 1 
Symptomy i potencjalne konsekwencje spożycia alkoholu. Opracowanie 

własne na podstawie zgromadzonej literatury35. 
 
 

                                                 
32 R. E. Vogler, W. R. Bartz, Nastolatki i alkohol. Kiedy nie wystarczy powiedzieć „nie” , 

Państwowa Agencja Rozwiązywania problemów Alkoholowych, Warszawa 1999, s. 6. 
33 D. Zaworska-Nikoniuk, Diagnoza, profilaktyka, i terapia uzależnień, Wydawnic-

two EPISTHEME, Olsztyn 2005. 
34 R. Maxwell, Dzieci, alkohol, narkotyki. Przewodnik dla rodziców, Gdańskie Wy-

dawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1994, s. 63. 
35 Patrz: R. Martens, Jak być skutecznym trenerem, Zespół Wydawnictw Centralny Ośrodek Spor-

tu, Warszawa 2009, R. Maxwell, Dzieci, alkohol, narkotyki. Przewodnik dla rodziców, Gdańskie Wy-
dawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1994, B. Kiełbasa, Profilaktyka uzależnień. Narkotyki, alkohol, leki, 
sterydy, Wydawnictwo Projekt – Com, Sosnowiec 2007, C. Cungi, Stawić czoło uzależnieniom. Alkohol. 
Nikotyna. Narkotyki. Hazard, Pax, Warszawa 2007 oraz ulotki promocyjne Poradniki dla rodziców z 
cyklu Nasze dzieci i alkohol, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, R. E. 
Vogler, W. R. Bartz, Nastolatki i alkohol. Kiedy nie wystarczy powiedzieć „nie”,  Państwowa Agencja 
Rozwiązywania problemów Alkoholowych, Warszawa 1999. 
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Symptomy spożycia alkoholu Potencjalne konsekwencje spożycia etanolu 
Osoba będąca pod wpływem alko-
holu niewłaściwie ocenia zastana 
sytuację, posiada zachwianą stabil-
ność motoryczną i koordynację 
ruchową, jej mowa jest niezrozumia-
ła i bez składu gramatycznego i 
sensu tematycznego, nierzadko 
pojawia się niespójne myśli, wystę-
pują nudności i wymioty połączone 
z sennością, płaczliwością i depre-
sją. W zależności od cech osobowo-
ściowych osoby nietrzeźwej mogą 
występować zachowania agresywne 
bądź zaburzenia zachowania oraz 
zmiany w sposobie wyrażania 
uczuć. W skrajnych przypadkach 
dochodzi do braku samokontroli, 
zatrucia alkoholem bądź nawet do 
zapaści. 

Alkohol wprowadza spustoszenie w całym orga-
nizmie człowieka. Ma negatywny wpływ na 
funkcjonowanie centralnego układu nerwowego 
ale również na układ pokarmowy, hormonalny, 
oddechowy, krążenia jak również układ ruchu i 
układ odpornościowy uszkadzając przy tym sa-
mym najważniejsze narządy wewnętrzne naszego 
organizmu powodując np. marskość wątroby. 
Drinki i inne napoje alkoholowe są wysokokalo-
ryczne dlatego też u osób spożywających często 
pojawiają się problemy z nadwagą. A oto kilka 
chorób będące wynikiem nadużywania alkoholu: 
polineuropatia (zapalenie wielonerwowe), encefa-
lopatie różnego rodzaju, „padaczka” alkoholowa, 
choroby wątroby: stłuszczenie, zapalenie, zwłók-
nienie i marskość; nadciśnienie, kardiomiopatia, 
arytmie i udary mózgu, choroby wieńcowe, no-
wotwory i wiele innych36. 

 
Częste choć może i w mniejszych ilościach spożywanie alkoholu przez oso-

by nieletnie może wywrzeć znaczący wpływ na ich proces rozwojowy. Trudności 
w nauce nie są spowodowane lenistwem czy brakiem czasu, są one skutkiem 
systematycznego uszkadzania milionów szarych komórek nerwowych oraz 
zmian zachodzących w korze mózgowej.37 Młody człowiek wypijając nawet 
niewielkie ilości etanolu pozwala tej substancji dostać się do krwi powodując 
spustoszenie i skrajne modyfikacje w uczuciach, myślach i zachowaniu osoby 
pijanej. Nastolatek nie jest w stanie już zapamiętywać pewnych informacji czy 
wnioskować i logicznie myśleć.38 Zmiany zachodzą również na poziomie emo-
cjonalnym, intelektualnym jak i w procesie dojrzewania. Młody człowiek prze-
staje dążyć do dalekosiężnych celów, zaczyna interesować się tylko doraźnymi i 
natychmiastowymi przyjemnościami, które nie wymagają dużego wkładu zaan-
gażowania z własnej strony. Osoby takie częściej niż inni nie potrafi sobie pora-
dzić z sytuacjami stresującymi, przez co znowu sięga po alkohol i tak zaczyna 
tkwić w błędnym kole39.  

 

                                                 
36 B. T. Woronowicz, Na zdrowie! Jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu, 

Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, Warszawa 2008. 
37 C. Cungi, Stawić czoło uzależnieniom. Alkohol. Nikotyna. Narkotyki. Hazard, Pax, 

Warszawa 2007. 
38 R. E. Franken, Psychologia motywacji, GWP, Gdańsk 2005. 
39 Poradniki dla rodziców z cyklu Nasze dzieci i alkohol, Państwowa Agencja Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych. 
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Podsumowanie 
Przy omawianiu tak trudnego zagadnienia jakim jest zjawisko alkoholizowa-

nia się młodych sportowców należy zwrócić uwagę na wieloaspektowe oblicze 
tego problemu. Dzisiejsza młodzież ma wiele pokus i propozycji, na które może 
się zgodzić bądź je zlekceważyć. Wszystko jednak jest zależne od rozwoju jed-
nostki, od wzrostu fizycznego, psychicznego i społecznego. Kultura oraz przeko-
nania i wartości wykształcone jeszcze przed okresem adolescencji zostają wy-
stawione niejednokrotnie na próby trwania w dążeniu do wytyczonego celu.  

Od najmłodszych lat dużą rolę odgrywają rodzice i opiekunowie mający bezpo-
średni kontakt z dzieckiem. W późniejszym czasie, gdy wychowankowie dorastają 
zaczynają sami kształtować swoje wartości i przekonania. Zaczynają się buntować i 
eksperymentować, ponieważ człowiek najlepiej uczy się przez doświadczanie. 
Styczność z niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia i życia substancjami może 
doprowadzić do wielu komplikacji krótko i długoterminowych. W przypadku zaży-
wania alkoholu najbliżsi nie mogą być obojętni. Młodzi ludzi nie posiadają tak dużej 
odporności i szybciej się uzależniają. Dlatego ważną sprawą jest znajomość symp-
tomami i konsekwencjami spożywania alkoholu przez nie tylko przez osoby nielet-
nie ale również i dorosłych.  

 
Streszczenie 
Powiada się, iż „wszystko jest dla ludzi”. To właśnie człowiek produkuje i 

szuka substancji, które poprawiają mu humor. Niektóre z nich się pije, inne zaś 
pali a jeszcze inne wącha40. Temat używek we współczesnym świecie dotyczy 
każdego. Nawet sportowiec odnoszący sukcesy chce pozostać, jak najdłużej na 
„scenie”, w tym przypadku na boisku, a tym bardziej młody człowiek pragnie 
być zaakceptowany, lubiany i odstresowany. Niekiedy podążając do celu, zdarza 
się takiej osobie pobłądzić i sięgnąć po substancje niedozwolone i zabronione. W 
niniejszej pracy przedstawiono etapy spożywania alkoholu, symptomy oraz sta-
dia prowadzące do uzależnienia, motywacje oraz konsekwencje związane z tą 
niebezpieczną substancją, jaką jest etanol. 

 
Abstract 
The phenomenon of alcohol by young athletes 
It is said that "everything is for the people." This is a man produces and look-

ing for substances that improve his mood. Some of them drink, others smoke and 
some smelling. Subject drugs in the modern world concerns everyone. Even suc-
cessful athlete wants to stay as long as possible on the "stage", in this case on the 
court, and the more the young man wants to be accepted and liked and de-stress. 
Sometimes, following the order, it happens to such a person astray and turn to 
substances not permitted and prohibited. This article presents the stages of alco-

                                                 
40 R. E. Vogler, W. R. Bartz, Nastolatki i alkohol. Kiedy nie wystarczy powiedzieć „nie”,  

Państwowa Agencja Rozwiązywania problemów Alkoholowych, Warszawa 1999, s.37. 
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hol use, symptoms and stages leading to addiction, the motivations and the con-
sequences associated with this dangerous substance that is ethanol. 
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Mass media- szansa czy zagrożenie? 

Wstęp 
W dyskusjach na temat komunikowania masowego przyjęło się używać ter-

minu mass media lub, krócej, media (obydwa terminy będą używane zamiennie) 
w odniesieniu zarówno do instytucji pośredniczących w komunikowaniu, jak 
również w stosunku do wytworów komunikowania masowego. Mass Media to 
przedmioty przeznaczone do szerokiej konsumpcji nie powstają w warunkach 
promujących ekspresję artystyczna, ich celem jest przynoszenie zysków. Mass 
Media są głównym źródłem informacji i rozrywki. Prosperują, dzięki masowym, 
nietrwałym produktom, i pod tym względem są typowe dla ery industrialnej. 
Media stanowią część procesy komunikacji i wchodzą w skład specjalnego i nie-
powtarzalnego procesu, poprzez który formują się i w którym żyją ludzkie spo-
łeczności.[7] 

Judith Lazar uważa, że użycie masowego medium stanowi warunek zaistnie-
nia masowego komunikowania. Użycie konkretnego środka (medium) określa 
naturę komunikowania.[2] Mass media określa się jako ogół elektrycznych i 
elektronicznych sposobów odtwarzania, zapisywania i rozpowszechniania obra-
zów i dźwięków, które stosuje się w komunikowaniu masowym w celu zorgani-
zowania odbioru indywidualnego lub zbiorowego. 

W wielu definicjach mass mediów uwzględnia się funkcję rejestrowania treści 
(czyli zapisywania) co wskazuje z kolei na funkcję ich przechowywania (obrazów, 
dźwięków, informacji).Ta ostatnia jest szczególnie widoczna w takich mediach, jak 
film dokumentalny, a także w różnych formach zapisu na taśmie magnetofonowej i 
magnetowidowej. We wszystkich niemal definicjach występują cztery wspólne ele-
menty: pośrednictwo techniki(urządzenie do odtwarzania), przekazywane obrazy i 
dźwięki, przekazujący-komunikator(autor, reżyser) oraz masowy odbiorca. 

Wyróżnia się we wszystkich mass mediach 2 podstawowe składniki: 
- samą treść 
- urządzenie techniczne (radioodbiornik, telewizor)[1] 
Najczęściej spotykanym wyznacznikiem w klasyfikacji mass mediów jest 

rodzaj percepcji, a więc zaangażowanie odpowiedniego zmysłu w odbiorze 
treści. 

Klasyfikacja mediów na podstawie rodzaju zmysłów: wizualne, audialne, 
audiowizualne. 

Media wizualne oddziałują na zmysł wzroku, a ich tworzywem podstawo-
wym jest obraz: statyczny lub dynamiczny. Wizualne media statyczne to: książ-
ka, prasa, fotografia, przeźrocza, plakat, naklejki, pocztówka, znaczek pocztowy, 
a nawet banknoty. Dynamicznym medium jest film niedźwiękowy. Media au-
dialne oddziałują na zmysł słuchu. Ich tworzywem podstawowym są: słowo, 
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muzyka, hałas, cisza. Należą do tej grupy radio, taśma magnetofonowa, płyta 
gramofonowa i kompaktowa , a nawet telefon. Media audiowizualne oddziałują 
na dwa zmysły człowieka wzrok i słuch. Tworzywem podstawowym tych me-
diów są: słowo, obraz, muzyka, hałas, cisza. Do grupy tych mediów należą: film 
udźwiękowiony, telewizja, taśma magnetowidowa, przeźrocza udźwiękowione. 
Nową postacią mediów audiowizualnych są multimedia. Ich specyfika polega na 
tym, że zgodnie z nazwą łączą w sobie kilka różnych środków komunikowania: 
tekst, obraz, animację, narrację, wideo, muzykę.[6] 

Klasyfikacja mediów ze względu natypie odbioru: 
 - media odbierane indywidualnie, np. książka, prasa, fotografia 
 - media odbierane indywidualnie bądź zbiorowo, np. radio, taśma magneto-

fonowa 
 - media odbierane głównie zbiorowo, np. telewizja, wideo 
 - media odbierane w tłumie ,np. film kinowy, plakat. 
 
Klasyfikacja mediów ze względu na zaangażowanie odpowiedniego zmysłu 

w odbiorze treści[1]: 
Nazwy grupy mass 

mediów 
Na jakie zmysły oddziału-

ją? 
Nazwy mediów 

Media wizualne - na zmysł wzroku 
 

Książka, prasa, fotogra-
fia, plakat, naklejki, zna-
czek, pocztowy pocztów-
ki, komiks, gazeta tele-
wizyjna 

Media audialne - na zmysł słuchu  Radio, taśma magneto-
fonowa, płyta kompak-
towa i gramofonowa 

Media audiowizualne - na zmysł wzroku i słuchu Film dźwiękowy, telewi-
zja 

 
W XX wieku nastąpił niezwykły rozwój mediów w Polsce służących lu-

dziom do komunikacji masowej. Mass media stały się nieodłączną częścią 
współczesnej rzeczywistości. Ta wszechobecność ma wpływ na jednostki i okre-
ślone społeczności, nie tylko organizując życie, ale prowadząc też do powstawa-
nia zmian w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.  

Środki komunikowania masowego zwane są inaczej środkami masowego 
przekazu, jak również mass mediami. Termin ten pojawił się w latach czterdzie-
stych minionego wieku, w Stanach Zjednoczonych, które jako pierwsze wkro-
czyły w erę masowego komunikowania i w pełni zadomowił się w języku pol-
skim (łącznie z angielską pisownią pierwszego członu) nie tylko w literaturze 
fachowej z zakresu mass mediów, ale również w języku codziennej prasy, a na-
wet w polszczyźnie potocznej. Pojęcie „mass media” to połączenie łacińskiego 
terminu media (środki) z określeniem masowe, w celu podkreślenia, że ich głów-
ną cechą jest masowość produkcji i odbioru.[6] 
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Doktrynalna koncepcję demokratycznego ładu medialnego i wynikające z 
niej rozwiązania prawne, wypracowane na początku lat 90. przejęła w całości 
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Dla naszych rozważań 
ważne jest to, że w warstwie ideologicznej ład medialny został osadzony na libe-
ralnej demokracji pluralistycznej. Z niej wynika akceptacja wielonurtowości 
kulturowej, akceptacja różnorodności interesów i kompromisu w sprawach pu-
blicznych. Jest to oczywiste założenie uniwersalistyczne, które podkreśla norma-
tywną wspólnotę społeczeństwa w warunkach zróżnicowania poglądów. 

Odpowiednie przepisy Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet-
nia 1997 roku należy również odczytać w powiązaniu z dokumentami międzyna-
rodowymi, ratyfikowanymi przez Polskę, a w tym z: Powszechną Deklaracją 
Praw Człowieka, uchwaloną przez Organizację Narodów Zjednoczonych 
10.XII.1948 roku oraz z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Poli-
tycznych, uchwalonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych. 

Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 roku o wzajemnych sto-
sunkach między władzą ustawodawczą i wykonawcza Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz samorządzie terytorialnym wprowadziła kategorię interesu społecznego i 
radiofonii i telewizji. Z kolei Konstytucja RP Z 2 kwietnia 1997 roku wskazuje 
na interes publiczny w radiofonii i telewizji. 

Dla naszej analizy ważne będą cztery elementy definicyjne „interesu pu-
blicznego w radiofonii i telewizji”. Pierwszy ilustruje relację „interes publiczny – 
interes jednostki”, drugi element wskazuje na kulturę narodową jako cel działa-
nia radiofonii i telewizji, trzeci element określa „interes publiczny w radiofonii i 
telewizji” jako tożsamość „interesu publicznego w radiofonii i telewizji” z celami 
polityki państwa, czwarty element definicyjny „interesu publicznego e radiofonii 
i telewizji” jawi się jako wynik stosowania odpowiednich procedur.[2] 

Głównym celem w dziedzinie środków masowego przekazu jest zdomino-
wanie świata informacji. Kto nabędzie kolejną dostępną gazetę albo sieć telewi-
zyjną? Zwycięzca poszerza zasięg swojej kontroli, podczas gdy przegrany skaza-
ny będzie na mniej liczną publiczność. Walka o kontrolowanie mass mediów 
odzwierciedla ambicje, które wykraczają znacznie poza granice zwykłej chęci 
zysków; producenci mass mediów chcą powiększać swoje wpływy, zachować 
pozycję i dominować wśród potencjalnych rywali. 

Informacje koncentrują się głównie na tym, co powszechnie uważa się za po-
litykę, innymi słowy na operacjach wybierania rządu, a następnie przydzielania 
urzędów państwowych. Jest to bardzo ograniczona część działalności państwa, 
która nie wywiera zbyt wielkiego wpływu na życie zwykłych ludzi.  

Rozwój mediów audiowizualnych w XX wieku osłabił lojalność partii wobec 
gazet. Do zarządów firm medialnych wchodzą także reprezentanci partii poli-
tycznych oraz było wysocy urzędnicy. Oprócz prestiżu, jaki przynoszą firmie, są 
oni niejednokrotnie władni udzielać cennych rad i sprawiać, że delikatne nego-
cjacje częściej kończą się powodzeniem. 



586 
 

Dominacja jest zatem wpływem mającym swe źródło w zajmowanej pozycji 
i zachowaniach innych ludzi, którzy formalnie mieli prawo odmówić, ale zaak-
ceptowanie posunięć wydawało im się wygodniejsze czy też bardziej opłacalne. 
„Dominacja może być oparta na najróżniejszych motywach skłaniających do 
uległości i podporządkowania: w grę wchodzą wszystkie sposoby od najprost-
szych uwarunkowań aż po najbardziej racjonalne kalkulacje zysku. Dominacja 
nie może istnieć bez minimum dobrowolnej uległości. Posiadacze mass mediów 
nie mają żadnej władzy. Nawet jeżeli znajdują się w pozycji monopolistów, nikt 
nie jest zmuszony do kupowania ich produktów, a ich przedsiębiorstwa skazane 
są na niepowodzenie, o ile klienci, racjonalnie poszukujący informacji albo roz-
rywki, nie zapłacą im. Magnaci medialni nie są przede wszystkim zorientowani 
na osiąganie zysków, pragną oni rozszerzenia swojej dominacji i wystarcza im, 
że rzeczy rozwijają w kierunku osiągania większych zysków niż obecne. 

Konflikty w świecie informacji są często zbyt brutalne, ale maja one miejsce 
wewnątrz dziedziny mass mediów, gdzie rywalizujące grupy nie przestają wal-
czyć o dominację. Bitwy, które trwają od dnia narodzin środków masowego 
przekazu, w minionych wiekach były napędzane i kształtowane przez powstanie 
przemysłowego kapitalizmu. Podczas różnych okresów ewolucji technicznej 
różne grupy na zmianę kontrolowały sporą część rynku, a potem traciły swój 
monopol. [7] Telewizja tworzy i upowszechnia zhomogenizowany obraz społe-
czeństwa, który wyznacza główny nurt kultury oraz stopniowo wciąga w ten nurt 
różne grupy i zbiorowości o odrębnych poglądach, ujednolicając w efekcie ich 
zapatrywania na świat. 

Innymi słowy: Telewizja zamazuje tradycyjne różnice społeczne, włącza 
różne grupy do głównego nurtu kultury oraz nadaje mu taki kierunek, który jest 
zgodny z jej interesami ekonomicznymi, populistyczna ideologią i dominującymi 
strukturami władzy. [5] 

Internet został uznany za najważniejsze „nowe medium”, ma kształtować 
społeczeństwo XXI wieku, tak jak radio i telewizja kształtowały społeczeństwa 
w poprzednim stuleciu. Internet to również droga do upowszechnienia dostępu 
obywateli do kultury i sztuki. Sieć wyrównuje ich szanse w możliwościach do-
tarcia do wszelkiej informacji, także na poziomie globalnym. 

Kwestią umowną pozostaje nazywanie Internetu „Nowym Medium”. Bliższe 
definicji „medium” byłoby nazwanie Sieci „środkiem komunikacji” lub „medium 
komunikacyjnym”, na który składają się sieci komputerowe i łącza elektronicz-
ne.[4] Jest on podstawą, z której korzystają wciąż powstające i rozwijające się 
media, które dla odróżnienia od „tradycyjnych mediów elektronicznych” można 
nazwać „mediami sieciowymi”. Można wyróżnić w Internecie takie „media” jak: 
strony WWW, poczta elektroniczna, streaking, telefonia internetowa, telewizja 
internetowa, czaty, grupy i listy dyskusyjne i wiele innych. 

Rozwój Internetu skutkuje wymiernymi korzyściami, ale także licznymi za-
grożeniami dla społeczeństwa. Dotyczą one możliwości zastosowania totalnej 
kontroli społeczeństwa, manipulowania ludźmi przez administratorów Sieci. 
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Groźny jest także terroryzm informatyczny, anarchizacja życia społecznego w 
Internecie, atomizacja i dezintegracja środowisk lokalnych, komercjalizacja sie-
ciowej kultury i zachodzącego w niej obiegu informacji. 

Internet jest nowym medium komunikacyjnym, które dzięki swym technicz-
nym możliwościom rewolucjonizuje komunikowanie społeczne i radykalnie 
przekształca życie polityczne. Sieć daje możliwość rozwoju globalnych kontak-
tów międzyludzkich i światowej wymiany międzykulturowej, również na pozio-
mie kontaktów indywidualnych. Istnieją programy komputerowe pozwalające na 
zawieranie prywatnych znajomości przez ludzi znajdujących się w różnych czę-
ściach globu, na ich bezpośrednią (pozornie) komunikacje i współpracę bez 
względu na dzielące ich odległości.[8] 

Rys. 1 Hosty internetowe (komputery na stałe podłączone do Internetu, z 
własnym numerem IP) w mln.[2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internet stwarza szanse odbudowy demokracji bezpośredniej w nowym wymiarze 
obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego. Daje możliwość głosowania przez Sieć. 
Podpis elektroniczny może ułatwić obywatelom składanie podań i przyśpieszyć kontakt 
z administracją wszystkich szczebli. Polityka zmienia się pod wpływem Internetu. Od 
kilku lat swoje strony internetowe zakładają partie polityczne, poszczególni politycy, 
związki zawodowe, samorządy, administracja rządowa, zawodowi lobbyści, organizacje 
społeczne i kulturalne, wspólnoty religijne itd. 

Sieć umożliwia każdemu prezentację swoich poglądów i ocen. Rewolucyj-
ność Internetu zawiera się w tym, że praktycznie każdy może stać się tak nadaw-
cą, jak i uczestnikiem procesu komunikowania w Sieci; stwarza służbom bezpie-
czeństwa i propagandy nowe wyzwania są to wyzwania „wewnętrzne”. Pozwala 
nawet małym i niezasobnym w gotówkę organizacjom i jednostkom wykładać 
swoje poglądy i pozyskiwać zwolenników. 

Grupy dyskusyjne i czaty integrują ludzi o podobnych poglądach oraz powo-
dują znoszenie granic geograficznych. Globalny zasięg Sieci nie pozwala na sto-
sowanie cenzury politycznej. Opozycja w krajach totalitarnych, takich jak ChRL, 
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Kuba cz Białoruś zakłada swe strony na zagranicznych serwerach, a ich władzom 
nie pozostaje nic innego, jak zamykać lub ograniczać obywatelom dostęp do 
Internetu lub hamować rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Zasadnicza wadą Internetu jest to, że większość serwerów, a tym samym 
stron internetowych oraz „internetowych książek adresowych” – wyszukiwarek, 
jest własnością wielkich medialnych korporacji. Egalitaryzm Sieci staje więc pod 
znakiem zapytania. Powszechność dostępu mogą ograniczać dostawcy usług 
internetowych w większości giganty telekomunikacyjne, do których należy więk-
szość łączy międzynarodowych i sieć szkieletowa Internetu. Od wielkich korpo-
racji zależy, więc kto dostanie: sprawne łącze, adres i miejsce na stronę WWW, 
atrakcyjną pozycję w wyszukiwarce umożliwiającą szybkie znalezienie jego 
strony. 

Anonimowość Sieci umożliwia terrorystom i nielegalnym organizacjom za-
kładanie swych stron. Propagują na nich fanatyczne cele wśród potencjalnych 
zwolenników. Wykorzystują swobodę globalną komunikację za pomocą poczty 
elektronicznej do organizowania akcji mających na celu zniszczenie demokra-
tycznych krajów zachodnich przykładem mogą być Al. Kaidy. Wirusy i robaki 
komputerowe są narzędziami walki z kapitalizmem, wykorzystywanymi przez 
terrorystów oraz organizacje antyglobalistyczne. 

Internet bywa już nazywany „wirtualnym Afganistanem”, ponieważ zastąpił ten 
kraj jako miejsce spotkań i szkolenia terrorystów. Powstało nowe pojęcie „cyberterro-
ryzmu”, które oznacza działalność terrorystyczną skierowana na Internet. Anonimo-
wość relacji sprzyja natomiast zachowaniom agresywnym, szczególnie w grupach 
dyskusyjnych i na czatach, gdzie istnieje możliwość ukrycia własnej tożsamości, wie-
ku, rasy, płci, a nawet podania się za kogoś innego. 

Po okresie fascynacji siecią jego użytkownicy dokonują obecnie krytycznej 
oceny Internetu. Uważa się obecnie, że przeceniono siłę stron internetowych. 
Okazało się, że bez ich popularyzacji, oryginalności treści i formy są one prak-
tycznie niewidoczne i nie są z tego powodu odwiedzane przez użytkowników 
Sieci. Dziś tryumfy święcą tak zwane „pożyteczne strony”, na których internauta 
zawsze może znaleźć, to co jest dla niego użyteczne i darmowe – unikatowe in-
formacje, programy, odnośniki do innych ciekawych stron czy nawet uniwersal-
na bramkę sms-ową. Ponadto uważa się dziś, że komunikacja w Internecie może 
stanowić tylko uzupełnienie działań w realnej rzeczywistości.[8] Internet był i w 
dużej mierze pozostaje domena wolności, spontaniczności i braku kontroli. 
Umieszczone w nim treści (np. zdjęcia i kontakty dla pedofili, instrukcje wyko-
nania bomby do zamachów terrorystycznych, pirackie programy komputerowe i 
nagrania muzyczne) są powszechnie dostępne, a podporządkowanie Internetu 
napotyka na liczne przeszkody zarówno natury etycznej (cenzura), lecz także 
prawnej.[2] 
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Rys. 2 Korzystanie z Internetu w skali tygodnia w roku 1998 w % użytkow-

ników[2]. 
Cel pracy: określenie znaczenia mediów w życiu młodzieży akademickiej. 

Materiał i metody: w badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. 
Narzędzie stanowił kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Badaniami obję-
to 50 studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz 50 studentów Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego w przedziale wiekowym 19-26. Zarysowała 
się znaczna różnica w przypadku obu płci zdecydowaną większość stanowiły 
kobiety (72%). Przeważającą część badanych stanowiły osoby pozostające w 
stanie wolnym (76%), nieliczni z nich pozostawali w związkach małżeńskich 
(24%) stanowiąc najmniejszą procentową grupę. Dla większości respondentów 
obu uczelni miejscem zamieszkania jest miasto (82%).  

 
Wyniki badań własnych 
Wykres 1. Jak ważne są w Twoim życiu media? 

KUL

14%12%

22%

52%

Bardzo ważne

Ważne

Istotne

Nie ważne

 
Zdecydowana większość badanych zadeklarowała, iż media odgrywają w ich ży-

ciu istotną rolę. Zarówno studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jak i stu-
denci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, uważają że media są ważne bądź też 
bardzo ważne w życiu człowieka. Najmniejszy odsetek odpowiedzi uzyskał wariant 
czwarty mówiący o tym, iż mienia nie są ważne i nie odgrywają zasadniczej roli w 
środowisku badanych. 

Wykres 2. Z jakich mediów korzystasz najczęściej? 
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Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Medyczne-

go w Lublinie najczęściej korzystają z takich mediów jak: telewizji i komputera, 
a najmniej z radia. W kategorii inne studenci nie wymieniali żadnych innych 
mediów. Zdecydowaną przewagę osiągnął komputer jako wykorzystywany przez 
większość badanych. 

Wykres 3. Średnia liczba dni w tygodniu przeznaczona na korzystanie z me-
diów. 
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Z powyższego wykresu wynika, iż respondenci z obu uczelni najczęściej ko-

rzystają z komunikatorów internetowych, portali społecznościowych i portali 
informacyjnych z czego dominującą pozycje odgrywają tutaj portale społeczno-
ściowe, które okazały się najczęściej odwiedzanymi portalami w ciągu tygodnia. 
Najrzadziej odwiedzane okazały się strony z grami online oraz aukcje zarówno 
przez studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jak i Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie. 

Tabela 1. Liczba minut i średnia liczba godzin tygodniowo przeznaczona na 
korzystanie z mediów. 
 
 

UM 
Minuty Godziny 

 KUL  
Minuty Godziny 

TV Rozrywka 16-45 3-6 46-75 6-9 

TV Informacje 0-15 0-2 0-15 0-2 
TV Fabuła 0-15 0-2 0-15 0-2 
TV Publicystyka 0-15 0-2 0-15 0-2 

Komunikatory Internetowe 46-75 6-9 16-45 3-6 

Portale Społecznościowe 46-75 6-9 46-75 6-9 
Portale Informacyjne 16-45 3-6 16-45 3-6 
Portale Plotkarskie 0-15 0-2 0-15 0-2 
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Gry Online 0-15 0-2 0-15 0-2 

Filmy Online 0-15 0-2 16-45 3-6 
Aukcje  0-15 0-2 0-15 0-15 
Audycje radiowe 0-15 0-2 0-15 0-15 

Jak wynika z tabeli badani z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jak i 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie najwięcej czasu tygodniowo poświęcają 
takim portalom jak: portale społecznościowe, informacyjne, a także korzystaniu z 
komunikatorów internetowych. Istotne znaczenie odgrywa tutaj także telewizja, 
gdzie znaczna część ankietowanych obu uczelni wskazała TV Rozrywkę jako 
formę spędzania czasu. Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dekla-
rują także, że częściej niż studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogląda-
ją filmy online.  

 
Wykres 4. Trzy najczęstsze powody korzystania z mediów. 

 
Dla respondentów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego najważniejsze 

okazały się takie powody korzystania z mediów jak: dostarczenie informacji, 
zabicie czasu, ucieczka od problemów dnia codziennego. Badani z Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie wymieniają dwa takie same powody korzystania z me-
diów co studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jednak jako ostatni 
wymieniają zagłuszanie samotności przez media. 

Wykres 5. Jakie potrzeby zaspokajają media w Twoim życiu ? (najczęstsze 
odpowiedzi) 

KUL

91%

2%3%3%1%
potrzeba bliskości

potrzeba

samoakceptacji

potrzeba samorealizacji  
Większość badanych wskazała, że media nie zaspokajają w ich życiu żadnych po-

trzeb. Zarysowała się procentowa dysproporcja pomiędzy różnymi kategoriami. An-
kietowani z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wyróżnili takie potrzeby zaspoka-
jane przez media jak: potrzeba bliskości 2%, potrzeba samoakceptacji 3%, potrzeba 
samorealizacji 3% oraz potrzeba uznania 1%. Badani z Uniwersytetu Medycznego w 
Lublinie wskazali także na potrzebę miłości, która stanowiła 2% badanych studentów 
natomiast pozostałe potrzeby to potrzeba bliskości 7% samoakceptacji 5%, potrzeba 
samorealizacji 3% i potrzeba uznania 2%. 
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Wykres 6. Czy kiedykolwiek zaniedbywałeś rodzinę, znajomych, aby dłużej 
korzystać z mediów ? 

 
Zdecydowana większość badanych z obu uczelni odpowiedziała, że nie za-

niedbywała bliskich z powodu dłuższego korzystania z mediów. Co piąty badany 
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przyznał się do zaniedbywania innych 
kosztem mass mediów. 

 
Wnioski  
Na podstawie przeprowadzonych badań można odpowiedzieć na pytania za-

warte w problemach badawczych dotyczących massmediów jako szansy lub za-
grożenia. 

1. Według większości badanych z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jak i 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie media nie dostarczają żadnego wsparcia, bądź też 
dostarczają go w małym stopniu. Nieliczni odpowiedzieli, że siła wsparcia uzyskiwana 
przez media jest duża. 

2.  Badani z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za najważniejsze powody 
korzystania z mediów wskazali: dostarczenie informacji, zabicie czasu, ucieczkę od 
problemów dnia codziennego. Podobnie respondenci z Uniwersytetu Medycznego w 
Lublinie wymieniają na pierwszym i drugim miejscu takie same powody korzystania z 
mediów, jednak jako trzeci powód sklasyfikowali samotność. 

3. Spośród wymienionych mediów ankietowani z obu uczelni najczęściej korzystają 
z komunikatorów internetowych, portali społecznościowych i portali informacyjnych z 
czego dominującą pozycje odgrywają tutaj portale społecznościowe, które okazały się 
najczęściej odwiedzanymi portalami w ciągu tygodnia. Najrzadziej odwiedzane przez 
badanych okazały się strony z grami online oraz aukcje internetowe. 

4. Analiza wyników badań wskazuje również, że media wpływają na relacje z 
innymi ludźmi. Co piąty badany z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i 14% 
badanych z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przyznaje się , do zaniedbywania 
rodziny i znajomych kosztem mass mediów. Aż jedna trzecia respondentów z 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studentów Uniwersytetu Medycznego w 
Lublinie przyznaje , że odczuwali wyrzuty sumienia z powodu znacznego czasu jaki 
poświęcali mediom. 
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Streszczenie 
Media stanowią część procesy komunikacji i wchodzą w skład specjalnego i 

niepowtarzalnego procesu, poprzez który formują się i w którym żyją ludzkie 
społeczności. W XX wieku nastąpił niezwykły rozwój mediów w Polsce służą-
cych ludziom do komunikacji masowej. Mass media stały się nieodłączną częścią 
współczesnej rzeczywistości. Ta wszechobecność ma wpływ na jednostki i okre-
ślone społeczności, nie tylko organizując życie, ale prowadząc też do powstawa-
nia zmian w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej. Środki komuniko-
wania masowego zwane są inaczej środkami masowego przekazu, jak również 
mass mediami.  

 
Summary  
Media are part of the processes of communication and part of a special and unique 

process by which formed and Live in the human community. In the twentieth century 
there has been a remarkable development of media in Poland serving the people to mass 
communication. Mass media has become an integral part of contemporary reality. This 
ubiquity has an impact on individuals and specific communities, not only organizing 
force, but also leading to the formation of changes in the sphere of intellectual, emotional 
and social. Means of mass communication are called different mass media, as well as the 
mass media. 
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Dominika Urszula Popielec (UMCS) 

 
Popularne teorie spiskowe w Internecie - analiza zjawiska 

 
Wstęp 
Na przestrzeni dziejów miały miejsce różne wydarzenia, które były określane 

przez opinię publiczną mianem spisków, zamachów, tajnych zmów czy zakuli-
sowych stowarzyszeń. Takie podejście społeczeństwa do faktów mogło wynikać 
z kilku przesłanek:  

−  niedostatecznie zweryfikowane informacje powodujące chaos i cyrkulację 
różnych wariantów przebiegu konkretnego wydarzenia; 

−  zwłoka z prezentacją oficjalnego stanowiska osób odpowiedzialnych za 
komunikację na linii władza-społeczeństwo; 

−  negacja innych, możliwych wersji wydarzenia bez uprzedniej weryfikacji; 
−  występowanie nowych okoliczności konkretnego przypadku np. w postaci 

niepublikowanych zeznań świadków, odtajnionych dokumentów po latach, ujawniania 
nagrań audio lub wideo, wypowiedzi ekspertów z perspektywy kilku, a nawet kilkunastu 
lat badania konkretnego przypadku i tym samym postawienia nowych pytań; 

−  działalność niezależnych badaczy np. pasjonatów historii, dziennikarzy 
obywatelskich;  

Powyższy katalog nie wyczerpuje przyczyn, dla których społeczeństwo uzna-
je konkretne wydarzenie za przejaw spisku czy zmowy. Koronnymi przykładami 
takiej percepcji mogą być: zabójstwa prezydentów USA Abrahama Lincolna i 
Johna F. Kennedy'ego; tajemnicza śmierć w świecie artystycznym np. Marylin 
Monroe, John Lennon; zamachy np. na Margaret Thatcher, papieża bł. Jana Paw-
ła II i atak na World Trade Center, a także wypadki np. księżna Diana i Paul 
Walker.  

Często jest również tak, że media podsycają atmosferę wokół konkretnego 
wydarzenia, co jest widoczne w sposobie doboru zdjęć do artykułów i stylu języ-
ka. Owa tabloidyzacja mediów, krytykowana przez ekspertów, wpływa nie tylko 
na debatę publiczną, ale również na nastroje i zachowania społeczeństwa, czego 
pokłosiem jest chęć ustalenia prawdziwej wersji wydarzeń i w tym celu prowa-
dzenia niezależnego dochodzenia. Dla zobrazowania zachowania mediów zosta-
nie przytoczonych kilka przykładów, które są utrzymane w konwencji sensacji i 
aury tajemniczości. W dwunastą rocznicę ataku na WTC portal dziennik.pl tak 
opisuje to wydarzenie: „Ten dzień trudno zapomnieć. 11 września 2001 roku 
terroryści z Al-Kaidy porwali cztery samoloty pasażerskie. Dwa z nich uderzyły 
w wieże World Trade Center w Nowym Jorku. Trzeci - w budynek Pentagonu, 
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sztabu generalnego amerykańskiej armii”1 i dołącza galerię dziewiętnastu zdjęć, 
przedstawiających kłęby dymu i ognia oraz rozpacz, a także cierpienie tych, któ-
rzy przeżyli. Pozostając przy zamachach, warta uwagi jest relacja dotycząca za-
machu w Moskwie na lotnisku Domodiedowo w 2011 roku. Sam nagłówek jest 
również sugestywny, mianowicie przekazuje czytelnikom komunikat następują-
cej treści, że istnieje inna przyczyna zamachu, co w dalszej części jest klasyfiko-
wane jako „rozgrywki biznesowe”2.  

W tym momencie zasadne jest postawienie następującego, głównego pytania 
badawczego: „jak reaguje społeczeństwo na informacje przekazywane za pośred-
nictwem mediów?”.  

Kontynuując wątek, można zadać kolejne pytania dotyczące sposobów ak-
tywności społeczeństwa w ujawnianiu prawdy, prezentacji wyników „niezależ-
nego śledztwa”, metod zbierania informacji, a także uchwycenia specyfiki dys-
kursu społecznego. Taką drogę umożliwia Internet i nowe media, które stanowią 
platformę wymiany informacji, a także integracji środowiska niezależnych bada-
czy. Wielu użytkowników Sieci czuje niedosyt informacji i z tego też względu 
zakłada portale i fora internetowe, które mają na celu umożliwi ć swobodny prze-
pływ wiadomości w postaci dokumentów, plików audio i wideo oraz słabo roz-
powszechnionych publikacji. Z tego też względu Internauci wybierają nowe me-
dia na miejsce dyskusji i prezentacji wyników swojego „dochodzenia”, co bywa 
określane jako alternatywna wersja wydarzeń lub teoria spiskowa.  

 
1. Teorie spiskowe – zarys definicyjny 
Teorie spiskowe były i są w kręgu zainteresowań nie tylko ludzi nauki, ale także 

i społeczeństwa. O ile rozważania pierwszej grupy mogą być prowadzone z wyko-
rzystaniem metod badawczych, o tyle rozważania społeczeństwa, składającego się w 
dużej mierze z niezależnych „badaczy” czy hobbystów, mogą opierać się na publika-
cjach popularnonaukowych, doniesieniach medialnych i informacjach pozyskanych 
od innych osób. Zazwyczaj głos naukowców jest w pełni akceptowany, jednak w 
przypadku osób niezwiązanych z nauką często podkreśla się absurdalność prezento-
wanych wniosków, zostają zanegowane postawione pytania, które wcześniej nie były 
przedmiotem większego audytorium, a sami „niezależni badacze” są uważani za 
osoby niepoważne, a nawet popadające w paranoję. Taka etykieta powoduje, że pro-
ponowane wyjaśnienie konkretnego wydarzenia w oparciu o zebrane dowody przez 
takie osoby jest często ignorowane. 

Niniejsza część artykułu ma za zadanie uchwycić specyfikę teorii spisko-
wych, wziąwszy pod uwagę głos świata nauki oraz użytkowników Internetu. W 
                                                 

1 „ Świat wstrzymał oddech... Zdjęcia z zamachu 11 września” , 11.09.2013, 
http://wiadomosci.dziennik.pl/historia/wydarzenia/galeria/437533,1,zamach-w-nowym-
jorku-atak-na-wtc-11-wrzesnia-2001-zdjecia-galeria-zdjec.html (dostęp 10.02.2014) 

2 „Media w Rosji: Zamach w Moskwie ma drugie dno?”, 25.01.2011, 
http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/319120,media-w-rosji-zamach-w-moskwie-ma-
drugie-dno.html (10.02.2014) 
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tym celu zasadne jest przytoczenie nie tylko samej definicji „teorii spiskowej”, 
ale również terminów zastępczych, a także istniejącej klasyfikacji. W tym celu 
należy wyjść od definicji „spisek”, która wskazuje na „tajne i nielegalne porozu-
mienie między spiskowcami; sprzysiężenie; zmowa”3. Według tworzonej przez 
Internautów Wikipedii, czyli jednego z rodzajów nowych nowych mediów, poję-
cie „spisku” jest wyjaśnione w następujący sposób jako „tajne i zazwyczaj niele-
galne porozumienie pomiędzy grupą osób (spiskowców), mających wspólny 
cel”4. Przytoczone obie definicje spisku mają zdecydowanie wydźwięk pejora-
tywny, a także wskazują na nielegalne, rozumiane jako bezprawne, działanie 
określonej grupy ludzi. W tym kontekście pojawia się pojęcie „teorii spiskowej” 
rozumianej przez Internautów jako „stojące w opozycji do oficjalnie uznanej 
wersji, wyjaśnienie zaistniałego faktu, rodzące się z przeświadczenia o istnieją-
cym spisku, którego celem jest zatajenie prawdy przed opinią publiczną”5. Po-
równując zaproponowane wyjaśnienia przez Internautów można zaobserwować, 
że istnieją dwa rodzaje dyskursów w życiu publicznym mianowicie: pierwszy 
rozumiany jako wersja oficjalnie obowiązująca w sprawie danego wydarzenia i 
tym samym nie dąży do przedstawienia prawdy; drugi rodzaj dyskursu, prowa-
dzony w opozycji do dyskursu oficjalnego, koncentruje swoją uwagę na znale-
zieniu pewnych luk w przedstawianiu wydarzenia, porównuje dostępne doku-
menty i wypowiedzi świadków. Jeżeli społeczeństwo zauważy pewne nieścisło-
ści w oficjalnej wersji wydarzeń, wówczas jednym miejscem do wymiany spo-
strzeżeń staje się Internet. Nie należy także wykluczać obecności ludzi nauki w 
Internecie, którzy mają możliwość prezentacji wyników swoich badań szerszej 
grupie odbiorców, co skutkuje większym pluralizmem i cyrkulacją poglądów.  

Jak zostało zaakcentowane wcześniej, teorie spiskowe były przedmiotem za-
interesowań każdego, bez względu na miejsce zamieszkania czy status społecz-
ny. Można również zauważyć, że istnieją takie spiski i teorie spiskowe, które 
były przedmiotem globalnej debaty np. zabójstwo Kennedy'ego, jak również 
spiski o charakterze lokalnym czy regionalnym, które pojawiały się wyłącznie w 
obrębie społeczeństwa konkretnego kraju. Takim przykładem była śmierć lidera 
Samoobrony RP - Andrzeja Leppera6. 

                                                 
3 Definicja przytoczona za http://sjp.pl/spisek (dostęp 12.02.2014) 
4 Definicja przytoczona za http://pl.wiktionary.org/wiki/spisek (dostęp 12.02.2014) 
5 Definicja przytoczona za http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_spiskowa (dostęp 

12.02.2014) 
6 Na uwagę zasługuje wywiad przeprowadzony przez portal wpolityce.pl z polity-

kiem Arturem Balazsem, który na pytanie dziennikarza o śmierć Leppera stwierdził, że 
„Nie wiem, im dłużej o tym myślę, tym bardziej zagadkowo ta sprawa wygląda. Myślę, 
że mogę opowiedzieć o jednej z moich rozmów z żoną Andrzeja Leppera, Ireną, którą 
znam i z którą rozmawiam co jakiś czas. Opowiedziała mi o ostatnim dniu życia Andrze-
ja z jej perspektywy. Opowiadała mi, że był w domu w przededniu śmierci, był bardzo 
wystraszony, wręcz roztrzęsiony. Jakby się czegoś bał”. Cytowana wypowiedź pochodzi 
z artykułu „Ujawniamy nowe fakty w sprawie śmierci Andrzeja Leppera. "Jest tam dru-
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Przechodząc do przedstawicieli nauki, należy przyjąć za Krzysztofem Ko-
rzeniowskim, że teorie spiskowe były rozważane na gruncie takich dyscyplin jak: 
historia, antropologia, filozofia nauki, socjologia, nauki o polityce, psychiatria7. 
Autor ten w naukowych refleksjach koncentruje się na prezentacji podejścia psy-
chologicznego do kwestii teorii spiskowej na dwóch płaszczyznach. Owe płasz-
czyzny to „stereotyp duszy grupowej” oraz „paranoja polityczna”8. Na podstawie 
analizy pracy innych badaczy Korzeniowski formułuje następujący wniosek: „Z 
jednej strony, mamy skonkretyzowane uprzedzenia czy stereotypy spiskowe. (…) 
Z drugiej strony, napotykamy ogólne poczucia czy przeświadczenia odkrywające 
naturę historii i polityki, przynajmniej w pierwszym momencie abstrahujące od 
rodowodu spiskowców”9. Pozostając przy badaniach psychologicznych dotyczą-
cych przyczyn, dla których społeczeństwo wierzy w teorie spiskowe. Mianowi-
cie, według dr Karen Douglas popularność teorii spiskowych w Internecie wyni-
ka m.in. z braku konkretnych informacji i chaosu w komunikacji społecznej, ale 
również może występować czynnik chęci samego udziału w spisku, co zostało 
określone jako „osobowość makiaweliczna”10 .  

Jak podaje Allen Johnson, termin „teoria spiskowa” został użyty przez Johna 
A. Parkera w 1880 roku11. Niektóre źródła podają również taką informację, że ów 
termin został wprowadzony już w 1871 roku podczas konferencji Medyczno-
Psychologicznego Stowarzyszenia12. Dla Daniela Pipesa spisek to „(...) związek 
lub stowarzyszenie dwóch lub więcej osób, zorganizowany w celu popełnienia 
wspólnie jakiegoś czynu przestępczego lub zakazanego prawem”13.  

                                                                                                                         
gie dno. W tych ostatnich godzinach wydarzyło się coś, co go do tego popchnęło", 
http://wpolityce.pl/wydarzenia/60214-ujawniamy-nowe-fakty-w-sprawie-smierci-
andrzeja-leppera-jest-tam-drugie-dno-w-tych-ostatnich-godzinach-wydarzylo-sie-cos-co-
go-do-tego-popchnelo (dostęp 12.02.2014) 

7 K. Korzeniowski, O dwóch psychologicznych przesłankach myślenia spiskowego. 
Alienacja czy autorytaryzm, [w:] Psychologia Społeczna, t. 4, nr 3/2009, s. 145 

8 Ibidem, s. 145 
9 Ibidem, s. 145. 
10 T. Oszubski, Kto i dlaczego wierzy w spisek?, za 

http://facet.interia.pl/ciekawostki/news-kto-i-dlaczego-wierzy-w-spisek,nId,450774 (do-
stęp 12.02.2014) 

11 A. Johnson jest autorem recenzji książki P. Orman Ray, The Repeal of the Mis-
souri Compromise: Its Origin and Authorship, [w:] American Historical Review, nr 
4/1909, t. 14, s. 836. 

12 Medico-Psychological Association (obecnie the Royal College of Psychiatrists). 
Dla zobrazowania kontekstu pojęcia „teorii spiskowej” zasadne jest przytoczenie orygi-
nalnej wypowiedzi: „The theory of Dr. Sankey as to the manner in which these injuries to 
the chest occurred in asylums deserved our careful attention. It was at least more plausi-
ble that the conspiracy theory of Mr. Charles Beade” [w:] The Journal of Mental Science, 
t. 16/1871, s.141 

13 D. Pipes, Potęga spisku. Wpływ paranoicznego myślenia na dzieje ludzkości, War-
szawa 1998, s. 39. 
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Interesującą refleksję dotyczącą „teorii spiskowych” z perspektywy ekono-
micznej i politycznej przedstawił Murray N. Rothbard, wybitny ekonomista i 
czołowy reprezentant libertarianizmu. Mianowicie, według Rothbarda „Zdarza 
się, że ktoś podejmuje się krytycznej analizy dotyczącej tego, kim są ludzie u 
władzy, starając się przy tym przeniknąć ich interesy polityczne i ekonomiczne. 
Związani z establishmentem liberałowie i konserwatyści (a często i libertarianie) 
określają te starania mianem „spiskowej teorii dziejów”, „paranoi”, „determini-
zmu ekonomicznego”, a nawet „marksizmu”. Te oszczercze etykietki przykleja 
się każdemu, kto dokonuje takiej analizy, bez względu na to, w której części 
spektrum poglądów ekonomicznych się on znajduje. Adresatami tych określeń są 
zarówno konserwatywne organizacje (np. Stowarzyszenie im. Johna Bircha), jak 
i Partia Komunistyczna. Najczęściej przylepia się ich analizom etykietę „teorii 
spiskowych”, co zwykle uznaje się za nieprzyjazny epitet, a nie za określenie, 
które mogłoby być używane przez samych badaczy spisków”14. Jak kontynuuje 
Rothbard, istnieją zarówno dobrzy, jaki i źli badacze spisków. Ci pierwsi różnią 
się od drugich tym, że oprócz zadania pytania „qui bono?” podejmują dalsze 
kroki w postaci obserwacji „realnej linii podziału i obszarów współpracy pomię-
dzy grupami starającymi się zdobyć kontrolę nad państwem”15.  

Mówiąc o rodzajach „teorii spiskowych” Lech Zdybel przytacza za Brianem 
Kelleym następujący podział:  

− teorie uzasadnione/potwierdzone (Warranted Conspiracy Theories), czyli 
takie, które okazały się prawdziwe; 

− teorie nieuzasadnione/niepotwierdzone (Unwarranted Conspiracy 
Theories), czyli takie, których nie można zaklasyfikować ani do teorii 
fałszywych i ani do teorii prawdziwych16.  

Według Rodneya Castledena społeczeństwo jest zafascynowane jakimś wy-
darzeniem np. zamachem wtedy, gdy nie istnieje pewność co do przebiegu zda-
rzenia, a tym samym dało to początek określonemu sposobowi przyglądania się 
sprawom, czyli „teorii spiskowej”. Castleden w następujący sposób charaktery-
zuje „badaczy spisków” i „teorie spiskowe”: „Świat widziany oczyma zwolenni-
ka teorii spiskowej jest zmieniającym się kalejdoskopem potajemnie zaplanowa-
nych wydarzeń, wynajętych morderców, pośredników i mocodawców; światem 
oglądanym przez pryzmat domysłów i przypuszczeń, gdzie nigdy do końca nie 
wiemy, co się naprawdę wydarzyło. Teoria spiskowa stała się niemal dziedziną 

                                                 
14 M. N. Rothbard, The Conspiracy Theory of History Revisited, tł. J. Lewiński, 

http://mises.pl/blog/2008/03/25/murray-n-rothbard-inne-spojrzenie-na-spiskowa-teorie-
dziejow/ (dostęp 12.02.2014) 

15 Ibidem 
16 L. Zdybel, „Teorie spiskowe” jako fenomen globalny: analiza krytyczna i metakry-

tyczna, [w:] Kultura, Historia, Globalizacja, nr 14, 
http://www.khg.uni.wroc.pl/files/20_%20KHG_14_Zdybel_t.pdf (dostęp 12.02.2014) 
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sztuki, jak science fiction”17. Autor w swojej publikacji dokonał następującej 
klasyfikacji spisków:  

1. zabójstwa na przestrzeni dziejów, począwszy od świata starożytnego do 
lat nam współczesnych np. śmierć Juliusza Cezara, Abrahama Lincolna, braci 
Kennedy; 

2. spiski religijne; 
3. konspiracje polityczne np. globalne ocieplenie; 
4. nieudane zabójstwa np. Margaret Thatcher; 
5. prześladujący sławy np. John Lennon; 
6. wojskowe np. UFO i incydent w Roswell18; 
Przyglądając się zjawisku teorii spiskowych warto zauważyć również takie 

pojęcie jak „spiskowa teoria dziejów”. Zgodnie z definicją zaproponowaną przez 
Internautów tym mianem można określić teorię „według której od pewnego mo-
mentu w dziejach świata (zazwyczaj przyjmuje się koniec XVII wieku) więk-
szość istotnych decyzji politycznych zapada zakulisowo, a widoczni dla ogółu 
władcy i przywódcy są jedynie marionetkami (a w najlepszym razie przedstawi-
cielami) starających się pozostać w cieniu potężnych grup wpływu”19. Jak za-
uważa Piotr Witek, istnieje zjawisko „spiskowej interpretacji dziejów”, która jest 
istotna „ze względu na fakt swoistej popularności takiego modelu postrzegania/ 
konstruowania kulturowej rzeczywistości20.   

 
2. Wpływ teorii spiskowych na kulturę popularną 
Mówiąc o teoriach spiskowych nie sposób jest pominąć ich wyraźniej obec-

ności w kulturze popularnej. Tematyka dotycząca tajemniczych śmierci osób 
życia publicznego, zamachów czy bliżej niezbadanych zjawisk była podejmowa-
na zarówno przez reżyserów, pisarzy, jak i dziennikarzy. Wymienieni reprezen-
tanci życia publicznego poprzez swoją twórczość zainspirowali odbiorców do 
samodzielnego zbierania informacji na konkretny temat, weryfikacji oficjalnych 
wersji, a także stawiania pytań i konfrontacji własnego stanowiska z opiniami 
innych osób. Powyższe czynności nie byłyby zapewne wykonalne, gdyby nie 
Internet i nowe nowe media. Ta sytuacja wynika z charakteru nowych technolo-
gii, które można określić jako „hipertekstową strukturą przekazu i odbioru, moż-
liwością programowania (asynchronią nadawania i odbioru), interaktywnością, 
kumulatywnością, globalnym zasięgiem i jednocześnie indywidualizacją dostę-
pu”21, Jak podkreśla Paul Levinson, to właśnie informacja jest celem nowych 

                                                 
17 R. Castleden, Morderstwa polityczne, spiski, tajne zmowy, Warszawa 2007, s. 7. 
18 Ibidem, ss. 462-264. 
19 Definicja Internautów pochodzi z 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Spiskowa_teoria_dziej%C3%B3w (12.02.2014) 
20 P. Witek, Spiskowa interpretacja dziejów jako narracyjna gra kulturowa, [w:] Kultura i Hi-

storia, nr 2/2002, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/95 (dostęp 12.02.2014) 
21 Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów, Kraków 2009, s. 126. 
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nowych mediów22, co jest istotnym czynnikiem dla użytkowników Internetu. 
Badacze teorii spiskowych poszukują informacji głównie w Internecie nie tylko 
ze względu na specyfikę tego rodzaju medium, ale jednocześnie mają możliwość 
zabrania głosu w dyskusji i tym samym dotarcia z przekazem do innych badaczy 
teorii spiskowych. 

Jak zostało zasygnalizowane wcześniej, duży udział w rozkwicie teorii spi-
skowych mają twórcy filmów i pisarze. Jednym z najczęściej przenoszonych 
wydarzeń na ekrany kin było zabójstwo prezydenta Johna F. Kennedy'ego z 1963 
roku. Ten wątek podejmowali tacy reżyserzy jak Olivier Stone w filmie pt. 
„JFK” z 1991 roku, który przedstawia historię prokuratora okręgowego Nowego 
Orleanu, Jimmy'ego Garrisona, prowadzącego własne śledztwo w sprawie śmier-
ci prezydenta. Stone pokazał zdeterminowane działanie Garrisona, które dopro-
wadziło do postawienia przed sądem w charakterze oskarżonego Clay'a Shaw, 
lecz ława przysięgłych nie uznała dowodów przeciwko oskarżonemu za wystar-
czające do skazania. Obraz Oliviera Stone'a przypomniał nie tylko błędy śledz-
twa w sprawie zabójstwa prezydenta, ale wskazał również inne, możliwe rozwią-
zania tego wydarzenia. Pojawiło się również wiele filmów dokumentalnych na 
temat tragicznej śmierci prezydenta, które miały na celu popularyzować wiedzę, 
dotyczącą wydarzeń z 22 listopada 1963 roku w Dallas. W tym kontekście należy 
wymienić takie tytuły jak: „Beyond JFK: The Question of Conspiracy” z 1992 
roku, „JFK: 3 Shots That Changed America” z 2009 roku, „JFK: The Lost Bul-
let” z 2011 roku. Jedną z ciekawszych książek, podejmujących tematykę związa-
ną ze śmiercią Kennedy'ego, jest „Dallas' 63” Stephena Kinga. Ów autor kreśli 
alternatywny przebieg wypadków, w którym prezydent przeżyje zamach, a także 
przedstawia konsekwencje takiego biegu historii. King w usta głównych bohate-
rów wkłada różne teorie spiskowe, które zapewne towarzyszą Amerykanom do 
dziś. Sam autor nie wierzy uknuty spisek przeciwko prezydentowi, jednak jest 
świadomy tego, że część jego rodaków ma odmienne zdanie, w tym jego żona23. 

Reżyserzy koncentrowali się również na wydarzeniach związanych z lądo-
waniem istot pozaziemskich. Oprócz popularnego serialu dla młodzieży pt. „Ro-
swell: W kręgu tajemnic” (1999-2002) czy „Z archiwum X”, powstały również 
filmy dokumentalne o wspomnianej tematyce jak: „Roswell Conspiracies: 
Aliens, Myths & Legends”, „The Roswell Crash: Startling New Evidence”, „An-
cient Aliens”. Timothy Good w książce „Baza UFO. Ziemskie spotkania z ob-
cymi” przedstawia następujące informacje: kontakty istot pozaziemskich z ludź-
mi, analiza raportów pilotów wojskowych i cywilnych z obserwacji niezidentyfi-
kowanych obiektów np. zdarzenia w Roswell w 1947 roku24. Kolejną pozycją w 
tejże tematyce jest książka Jesse'go Marcela Jr pt. „Roswell. Prawdziwa histo-
ria”, w której autor dokumentuje rolę swojego ojca w wydarzeniu z tego okresu. 

                                                 
22 P. Levinson, Nowe nowe media, Kraków 2010, s. 17. 
23 S. King, Dallas' 63, Warszawa 2011, ss. 853-856. 
24 T. Good, Baza UFO. Ziemskie spotkania z obcymi, Warszawa 2000, s. 17. 
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Marcel zarzuca władzom dezinformację społeczeństwa, a także krytykuje zarów-
no zwolenników „spiskowej teorii dziejów” i tzw. „niedowiarków”. Jego zda-
niem ta polaryzacja środowiska życia publicznego przyczyniła się do zlekcewa-
żenia incydentu w Roswell i tym samym zaniechania przedstawienia prawdy25.  

Następną interesującą kwestią w teoriach spiskowych jest spiskowa interpre-
tacja dziejów, która była przedmiotem analizy dziennikarza śledczego – Daniela 
Estulina. W swoich bestsellerach autor koncentruje się na przedstawieniu zakuli-
sowych działań elit politycznych, medialnych i biznesowych. W tym celu prowa-
dził wieloletnie śledztwo dziennikarskie, które ujawniło opinii publicznej fakt 
istnienia międzynarodowego forum, Grupy Bilderberg, pomijanej od wielu lat w 
przekazach medialnych w przeciwieństwie do innych spotkań tego typu. Wy-
dawca książki Estulina podkreślił, że „wnikanie w tajemne sprawy nie jest łatwe, 
podobnie jak walka z uprzedzeniami, które trzeba przełamać. Media głównego 
nurtu aż do niedawna w zasadzie nie wspominały o Bilderbergu. Tymczasem 
grupa stała się złym duchem polityki, a jej fatalna reputacja jest zasłużona”26. 

 
3. Przedmiot zainteresowań Internautów w Polsce – wybrane przykłady 

teorii spiskowych 
Użytkownicy Sieci są nie tylko obserwatorami życia publicznego, ale rów-

nież odbiorcami przekazów medialnych i kultury popularnej. Krytycy zwolenni-
ków teorii spiskowych często podkreślają, że takie stanowiska mogą być szko-
dliwe dla społeczeństwa i demokracji, a także podważają istniejący porządek i 
autorytet ludzi władzy. W debacie publicznej są ignorowane lub ośmieszane 
sceptyczne głosy dotyczące przebiegu konkretnych wydarzeń politycznych czy 
gospodarczych. Ponadto zwolennikom teorii spiskowych zostają przyporządko-
wane etykiety paranoików, osób niepoważnych, które nie powinny przedstawiać 
swoich pytań lub wniosków na szerszym polu dyskusyjnym. Podążając tym tro-
pem można zadać następujące pytania badawcze: „czy eliminacja alternatywnych 
opinii jest łamaniem zasady pluralizmu poglądów i tym samym narzucenia pew-
nej poprawności politycznej?”; „czy brak wielogłosowego dyskursu potęguje 
warianty teorii spiskowych?”; „czy dyskredytacja badaczy spisków wpływa na 
polaryzację sfery publicznej, rozumianej w kategorii my – racjonalnie myślący i 
oni – paranoicy?” Jak zostało zaakcentowane wcześniej, świat mediów i opinie 
interlokutorów debaty publicznej odgrywają wyraźną rolę w powstawaniu teorii 
spiskowych lub alternatywnych wersji wydarzeń. Dokonując analizy zawartości 
treści poszczególnych mediów można stwierdzić, że operowanie konkretnymi 
sformułowaniami i fotografiami znacząco wpływa na poglądy opinii publicznej. 
W tej sytuacji jedynym miejscem na refleksję pozostaje szeroko rozumiany In-
ternet, a w szczególności rozwój nowych nowych mediów.  

                                                 
25 J. Marcel, L. Marcel, Roswell. Prawdziwa historia, Warszawa 2009, ss. 17-19. 
26 D. Estulin, Prawdziwa historia Klubu Bilderberg, Katowice 2009, s. 7. 
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Oprócz wspomnianego Internetu, którego jednymi z cech są interaktywność i 
feedback, na uwagę zasługują media tradycyjne, a w szczególności prasa. Jed-
nym z reprezentantów prasy jest dwumiesięcznik „Enigma” z nakładem 40 tysię-
cy egzemplarzy, wydawany przez Amconex sp. z o.o. od 2011 roku27. Wydawca 
w następujący sposób przedstawia profil miesięcznika: „Klucz do tajemnic to 
spojrzenie na świat i nas samych z nieco innej perspektywy, to próba rozwiązania 
odwiecznych zagadek, wyjaśnienia zjawisk, z którymi nauka nie zawsze sobie 
radzi i które w konsekwencji bywają ignorowane lub bagatelizowane. Enigma to 
klucz do tajemnic, który oddajemy w Twoje ręce”28. W tej charakterystyce uwa-
gę zwracają intencje zespołu redakcyjnego, które można interpretować jako wy-
jaśnienie zjawisk tajemniczych i ignorowanych w życiu publicznym. Ponadto 
sam tytuł dwumiesięcznika jest bardzo wymowny i nieprzypadkowy, mając na 
względzie towarzyszące temu tytułowi konotacje29. Przyglądając się stronie tytu-
łowej czasopisma potencjalny odbiorca jest świadomy zawartości „Enigmy”, 
która koncentruje się wokół tajemniczych zdarzeń, tajnych organizacji, niewyja-
śnionych przypadków, zjawisk paranormalnych i teorii spiskowych. Dla zaryso-
wania specyfiki dwumiesięcznika zostanie przedstawiona tematyka dwóch ostat-
nich numerów, która ma związek z redakcyjna analizą rozważanych teorii spi-
skowych. W numerze styczniowym w ten nurt wpisują się następujące artykuły: 
„Sandy, największy huragan w dziejach USA!”, „Pełna tajemnic śmierć Elvisa 
Presleya”, „Płoń mój Londynie, płoń!” autorstwa Jana Chałupy30, „Największe 
katastrofy świata do tej pory nie zostały wyjaśnione!” autorstwa Ewy Skorupki31, 
„Niewyjaśniona śmierć Fryderyka Chopina” autorstwa Michaliny Woźniak. W 
przypadku tego numeru centralne miejsce zajmowały teorie spiskowe o charakte-
rze globalnym, które dotyczyły wydarzeń międzynarodowych. Zapewne jest to 
związane nie tylko z atrakcyjnością tematów, ale także oddziaływaniem kultury. 

Kolejnym dwumiesięcznikiem, którego tematyka oscyluje m.in. wokół teorii 
konspiracyjnych, jest polska edycja „Nexus”32 pod redakcją Ryszarda Z. Fiejtka. 
Na zawartość czasopisma składają się przedruki różnych, obcojęzycznych arty-

                                                 
27 Informacja pochodzi z http://amconex.pl/?magprofile=enigma (dostęp 12.02.2014) 
28 Ibidem 
29 Mówiąc o konotacjach należy wskazać: urządzenie szyfrujące, wykorzystywane 

przez Niemców podczas II wojny światowej; słowo z języka greckiego oznaczające za-
gadkę, tajemnicę. 

30 Autor analizuje wpływ działalności amerykańskiego HAARP na klimat „Enigma”  
nr 1/2014, s. 13.; przyczyny nagłej śmierci Presleya, ibidem s. 19.; celowe podpalenie 
Londynu w 1666 roku, ibidem ss. 58-59. 

31 Autorka koncentruje się na wyjaśnieniu przyczyn m.in. wybuchu elektrowni ją-
drowej w Czarnobylu, ataku na World Trade Center, zatonięcia okrętu podwodnego 
„Kursk”, ibidem ss. 36-40. 

32 Inne edycje obejmują: Wielką Brytanię, Niemcy, Włochy, Chorwację, Francję, 
Serbię, Grecję, Rumunię, USA, Japonię i Rosję, https://www.nexusmagazine.com/about-
us/where (dostęp 12.02.2014) 
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kułów lub wywiadów, gdzie są naukowcy z wielu dziedzin. W najnowszym nu-
merze artykuł Chrisa Waltersa dotyczył negatywnego wpływu produktów mody-
fikowanych genetycznie na zdrowie zwierząt33, artykuł badaczy Marko Markova 
i Jurija G. Grigoriewa przedstawiał niebezpieczne skutki emitowanego pola elek-
tromagnetycznego przez telefony komórkowe i Wi-Fi34, a Mary Rodwell podjęła 
kwestię zaawansowanych zdolności ludzi, które były efektem ich kontaktów z 
istotami pozaziemskimi35. Pomimo, że oba tytuły czasopism koncentrują się wo-
kół tematów pomijanych w debacie publicznej to należy podkreślić, że „Enigma” 
w większym stopniu wpisuje się w definicję klasycznie rozumianych teorii spi-
skowych niż „Nexus”, co wielokrotnie podkreślał redaktor wersji głównej, Dun-
can M. Roads36.  

Zaprezentowany zarys analizy zawartości treści dwóch tytułów wskazuje na 
kierunek zainteresowań polskich odbiorców. Dokonując analizy aktywności In-
ternautów można zauważyć, że aktualne i wciąż atrakcyjne pozostają: teorie spi-
skowe z gatunku zamachów, niewyjaśnionych morderstw, przebiegu wydarzeń 
politycznych; spiskowe interpretacje dziejów; zjawiska paranormalne, alterna-
tywny punkt widzenia dotyczący np. żywności modyfikowanej, globalnego ocie-
plenia. Nie należy pomijać również inspiracji szeroko rozumianej kultury np. 
filmów, seriali, książek.  

Zaczynając od portali internetowych, które są podstawą dla rozwoju nowych 
nowych mediów, należy wskazać następujące witryny: strefatajem-
nic.onet.pl/teorie-spiskowe, niewiarygodne.pl, teoriespiskowe.pl.  

Podstrona jednego z największych polskich portali informacyjnych, czyli 
strefatajemnic.onet.pl, przedstawia teorie konspiracyjne z gatunku niewyjaśnio-
nych śmierci osób publicznych np. Adolfa Hitlera, Elvisa Presleya, Michaela 
Jacksona, księżnej Diany Spencer, Jimma Morrisona37; spiski np. krótkotrwała 
użyteczność przedmiotów np. pralek, lodówek, telewizorów38; spiski dotyczące 
środowiska i medycyny np. katastrofa elektrowni atomowej w Fukushimie, będą-

                                                 
33 Ch. Walters, GMO, glifrost i co dalej?, „Nexus” nr 1/2014, s. 11. 
34 M. Markov, J. G. Grigoriew, Wi-Fi – niekontrolowany eksperyment, ibidem, ss. 16-22. 
35 M. Rodwell, Kontakt z obcymi istotami i nastanie nowego człowieka, ibidem ss. 44-50. 
36 Informacja pochodzi z https://www.nexusmagazine.com/about-us/what (12.02.2014) 
37 W przypadku zagadki śmierci A. Hitlera widnieje następująca informacja: „W 

ostatnich dniach świat obiegła informacja, że Adolf Hitler wcale nie umarł w 1945 roku. 
Po wojnie miał uciec z Niemiec i zamieszkać w brazylijskim miasteczku, gdzie zmarł w 
wieku 95 lat. Dyktator nie jest jedyną osobą podejrzewaną o sfingowanie własnej śmier-
ci. Zrobiło to też podobno kilku celebrytów”, za http://strefatajemnic.onet.pl/teorie-
spiskowe/czy-oni-naprawde-umarli/5eczj (dostęp 12.02.2014) 

38 „Spisek żarówkowy”, czyli dlaczego twój telewizor zepsuje się zaraz po upływie 
gwarancji”, http://strefatejemnic.onet.pl/teorie-spiskowe/spisek-zarowkowy-czyli-
dlaczego-twoj-telewizor-zepsuje-sie-zaraz-po-uplywie-gwarancji/8khrn (12.02.2014) 
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ca celowym zaniedbaniem władz japońskich39. Natomiast portal niewiarygod-
ne.pl prezentuje zakres tematyczny z gatunku: „wizje i przepowiednie”, „ezote-
ryka i magia”, „przedziwne historie medyczne”, „wierzenia i religie”, „historia 
jednej fotografii”, „ciekawostki”, „w mroku dziejów”40. Ponadto pod względem 
zawartości treści ma wiele punktów wspólnych z dwumiesięcznikiem „Enigma”. 
Z kolei witryna internetowa teorie-spiskowe.pl, zgodnie z deklaracją redagują-
cych, koncentruje się wokół spiskowej interpretacji dziejów np. spisków, nowym 
porządku świata, wąskiej grupy trzymającej władzę. Ponadto portal odsyła zain-
teresowanych Internautów do materiałów wideo na YouTube w celu zapoznania 
się z określonym stanowiskiem w danej kwestii41.  

Warto również w tym miejscu wspomnieć o oddolnych inicjatywach Inter-
nautów, którego efektem są portale np. Paranormalium.pl, istniejący już 10 lat, 
który oferuje użytkownikom Sieci szereg artykułów m.in. o teoriach spiskowych; 
bibliotekę multimediów, wielotematyczne forum dyskusyjne, możliwość prowa-
dzenia własnego bloga za pośrednictwem portalu, radio oraz podcasty42. W kręgu 
zawartości tematycznej teorii spiskowych znalazły się takie obszary jak: atak na 
WTC, wywoływanie epidemii, działalność tajnych stowarzyszeń43. Na uwagę 
zasługuje również aktywność Internautów na forum dyskusyjnym i zaintereso-
wanie poszczególnymi teoriami spiskowymi. Mianowicie, forumowicze prowa-
dzili dyskusję dotyczącą samej definicji teorii spiskowych np. użytkownik o nic-
ku NM_ONE uważa, że „Celem tego postu jest zwrócenie uwagi na niesprawie-
dliwe przedstawienie teorii spiskowych jako niedorzecznych, nienormalnych i 
niewartych Twojego czasu i uwagi. Nie wiem co o tym myśleć, zawsze gdy pada 
takie hasło ludzie dziwnie reagują, irytuje mnie to że sama nazwa skreśla takie 
działy na samym początku”, a Internauta Darnok podkreśla, że „Bardziej dokład-
ną nazwą byłaby "hipoteza spiskowa", a takie trzeba udowodnić konkretnymi 
dowodami, a nie poszlakami. Dlatego może ludzie nie chcą słuchać o zbiegach 
okoliczności”44.  

Analizując dział teorii spiskowych można stwierdzić, że uwaga forumowi-
czów skupia się na: zamachu z 11 września 2001 roku, tajnych misjach kosmicz-
nych w XXI wieku, zjawisku chemitrials, nowym światowym ładzie, nowocze-

                                                 
39 Zostały przedstawione informacje zawierające: błędne dane na temat skażenia tego 

terenu, zatajenie przez władze danych na temat promieniowania, powiązania firmy TEP-
CO z Yakuzą, strefatajemnic.onet.pl/teorie-spiskowe/spiski-wokol-fukushimy/5prlr (do-
stęp 12.02.2014) 

40 Powyższą witrynę internetową można zaklasyfikować pod kątem tematycznym do 
zjawisk paranormalnych, tajemniczych zdarzeń. 

41 Porównaj http://teoriespiskowe.pl (dostęp 12.02.2014) 
42 Informacja pochodzi z http://www.paranormalium.pl (dostęp 12.02.2014) 
43 Informacja pochodzi z http://www.paranormalium.pl/41,kategoria,alfab.html (do-

stęp 12.02.2014) 
44 Dyskusja Internautów pochodzi z forum http://www.paranormalium.pl/teorie-

konspiracyjne/teorie-spiskowe-t8003.html (dostęp 12.02.2014) 
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snej manipulacji przez media45. Ze względu na ewolucję portalu można go zakla-
syfikować do grupy nowych nowych mediów.  

Kontynuując analizę tematyczną nowych nowych mediów należy zwrócić 
uwagę na blogi, będące przejawem aktywności Internautów. Jako pierwszy zo-
stanie omówiony orwellsky.blogspot.com, którego autorem jest użytkownik 
Victor Orwellsky (nick). Bloger przedstawia odbiorcom przesłanki, które skłoni-
ły go do tej formy aktywności: „Mój blog powstał w celu zrozumienia świata, w 
którym jasne fakty i ich właściwe nazwanie uważa się za polityczną niepopraw-
ność lub spiskową teorię dziejów. Te są bowiem niczym więcej jak wypracowa-
nym sposobem ośmieszania zdrowego rozsądku. Wiele z pojawiających się in-
formacji i tematów tylko pozornie ze sobą nie powiązanych, w rzeczywistości, 
jeśli im się dobrze przyjrzymy, tworzy logiczną całość zdarzeń, determinującą 
rozwój cywilizacji. Poprzez przegląd codziennych wiadomości, które umykają 
uwadze przeciętnych widzów, jak również poprzez przytoczenie i analizę różne-
go rodzaju poglądów, będę się starać zlokalizować źródła wpływu, nazwane 
przez mnie „Kodem Władzy”46. Bloger jest autorem książki pt. „Kod Władzy”, 
porównywanej do rodzaju twórczości Dana Browna47.  

Dokonując analizy zawartości treści tego bloga z miesiąca lutego bieżącego roku 
można stwierdzić, że zakres tematyczny jest różnorodny. Ostatnie wpisy dotyczą m.in. 
możliwością sterowania pogodą przez człowieka dzięki nowym technologiom48, istnie-
nie istot pozaziemskich49, siedziby najtajniejszych instytucji USA ujawnione przez 
Edwarda Snowdena50, niewyjaśnione okoliczności śmierci pracownika JP Morgan51. 
Interesującym elementem na stronie jest „Encyklopedia spisku”, która w zamyśle autora 
bloga ma przybliżyć Internautom badaczy teorii spiskowych. Do kręgu takich osób blo-
ger zaliczył Antony'ego Suttona, Benjamina Fulforda, Alexa Jonesa, Jeffa Rense'a52. 
Bloger koncentruje się na szeroko pojętych teoriach spiskowych o zasięgu międzynaro-

                                                 
45 Ibidem 
46 Informacja pochodzi z http://orwellsky.blogspot.com/p/o-blogu.html (dostęp 

12.02.2014) 
47 Szerzej o odczuciach czytelników można przeczytać na 

http://orwellsky.com/recenzje.htm (dostęp 12.02.2014) 
48 V. Orwellsky, Micho Kaku: już wkrótce będziemy mogli kontrolować pogodę, 

http://orwellsky.blogspot.com/2014/02/fot.html (dostęp 19.02.2014) 
49 Idem, Meksykański rząd ujawni istnienie istot pozaziemskich? Pytanie: kiedy? 

http://orwellsky.blogspot.com/2014/02/meksykanski-rzad-ujawni-istnienie-istot.html 
(dostęp 18.02.2014) 

50 Idem, Wysokiej rozdzielczości tajnych amerykańskich budynków rządowych, 
http://orwellsky.blogspot.com/2014/02/wysokiej-rozdzielczosci-tajnych.html (dostęp 
15.02.2014)  

51 Idem, Tajemnicza śmierć bankiera, Piąta z rzędu. 
http://orwellsky.blogspot.com/2014/02/tajemnicza-smierc-bankiera-piata-z-rzedu.html 
(13.02.2014) 

52 Informacja pochodzi z http://orwellsky.blogspot.com/p/encyklopedia-spisku.html 
(dostęp 12.02.2014) 
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dowym, a na taki stan rzeczy wpłynęła specyfika Internetu, atrakcyjność tematyczna oraz 
kultura.  

Internauci często wykorzystują możliwości social media do popularyzacji 
teorii konspiracyjnych. Mianowicie, na portalu społecznościowym Facebook 
istnieje profil „Teorie spiskowe, o których nie miałeś pojęcia”53, który polubiło 
do tej pory ponad 56 tys. osób. Jest to dobry wynik zważywszy na założenie kon-
ta w listopadzie 2013 roku54. Na profilu pojawiają się posty dotyczące tajemni-
czych śmierci znanych osób popkultury np. Elvis Presley, Michael Jackson; dzia-
łalność Grupy Bilderberg; zjawisko chemitrials w Polsce; zamach na WTC; kata-
strofa w Giblartarze; symbolika masonerii55. Internauci mają również możliwość 
zapoznania się z teoriami konspiracyjnymi dzięki filmom zamieszczonym na 
YouTube. Po wpisaniu frazy "teorie spiskowe" użytkownikom Sieci wyświetlają 
filmy o największej liczbie odsłon. Wśród najpopularniejszych znalazły się filmy 
na temat: zamachu na World Trade Center, globalnego ocieplenia, inwigilacji 
społeczeństwa, lądowania na Księżycu56. Na podstawie zanalizowanej zawartości 
polskich zasobów internetowych można stwierdzić, że teorie konspiracyjne cie-
szą dużym zainteresowaniem społeczeństwa. Jak zostało wskazane wcześniej, 
ludzkość czuje głód informacyjny, toteż poszukuje innych, często alternatyw-
nych, źródeł informacji. W dobie społeczeństwa informacyjnego i konwergencji 
mediów taka potrzeba jest naturalnym odruchem.  

 
Konkluzje  
Teorie spiskowe, w dużej mierze ignorowane w dyskursie publicznym i również 

ośmieszane, stały się fenomenem kulturowym. Nawet sceptycy są w stanie wskazać 
przykłady takich teorii i próbują szukać racjonalnego wytłumaczenia zaistniałych wy-
darzeń. Chociaż zwolennicy teorii konspiracyjnych bywają określani mianem „szaleń-
ców”, „paranoików” czy „niepoważnych interlokutorów”, to jednak nie powinni być 
piętnowani za zajmowanie określonych stanowisk ze względu na zasadę pluralizmu i 
wolności słowa. Należy pamiętać, że wpływ na narodziny kolejnej teorii warunkuje 
kilka czynników: pojawiające się sprzeczne informacje, podsycanie emocji przez me-
dia za pomocą konkretnego doboru słów i fotografii, zaburzona komunikacja na linii 
władza-społeczeństwo. W takiej sytuacji wkraczają niezależni badacze, pasjonaci, 
najczęściej Internauci, którzy na podstawie dostępnych materiałów zadają nowe pyta-
nia, szukają alternatywnych dróg informacyjnych, a także nie boją się formułować 

                                                 
53 Informacja pochodzi z https://www.facebook.com/ciekaweteoriespiskowe (dostęp 

20.02.2014) 
54 Informacja pochodzi z https://www.facebook.com/ciekaweteoriespiskowe/info 

(dostęp 20.02.2014) 
55 Informacja pochodzi z https://www.facebook.com/ciekaweteoriespiskowe (dostęp 

20.02.2014) 
56 Informacja pochodzi z 

http://www.youtube.com/results?search_query=teorie+spiskowe&sm=3 (dostęp 
20.02.2014) 
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wniosków i śmiałych tez. Jak zostało wykazane wcześniej, Internet ze względu na 
swoją specyfikę stał się jedyną możliwą platformą wymiany myśli. 

 
Streszczenie 
Celem artykułu jest analiza i ocena zjawiska, jakim są teorie spiskowe. Ro-

snący wpływ Internetu i nowych mediów umożliwił społeczeństwu dyskurs, któ-
ry dotyczy w głównej mierze wydarzeń ze świata polityki, ale także ekonomii 
czy techniki. Użytkownicy Sieci dyskutują i wymieniają się informacjami na 
specjalnie temu poświęconych portalach i forach internetowych. Niektórzy Inter-
nauci tworzą radia internetowe i prowadzą audycje, będące jednocześnie alterna-
tywną platformą dla mediów mainstreamowych. Pojawiające się teorie spiskowe 
w Internecie stanowią również inspirację dla pisarzy czy reżyserów, którzy pró-
bują naświetlić obraz konkretnej teorii spiskowej i tym samym włączają nowe 
pytania do debaty publicznej. Analiza teorii spiskowych w Internecie będzie wy-
glądać w następujący sposób: definicje i rodzaje teorii spiskowych, wpływ Inter-
netu na rozwój teorii spiskowych, prezentacja i analiza wybranych przykładów, a 
także ocena tego zjawiska. 

 
Summary 
The popular conspiracy theories on the Internet – analysis of the phenomenon 
This article analyzes and evaluates the conspiracy theories. The growing 

impact of the Internet and emerging new media has allowed the public discourse, 
which concerns mainly the events from the world of politics, but also economics 
or technology. Network users discuss and exchange some information on portals 
and online forums. Some Internet users create and lead Internet radio broadcasts, 
which is also an alternative platform for mainstream media. Appearing on the 
Internet conspiracy theories are also an inspiration for writers and directors who 
are trying to highlight the image of a particular conspiracy theory, and thus 
include new questions for public debate. Analysis of conspiracy theories on the 
Internet will look as follows: definitions and types of conspiracy theories, the 
impact of the Internet on the development of conspiracy theories, presentation 
and analysis of selected examples, as well as evaluation of this phenomenon. 
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http://orwellsky.blogspot.com/p/encyklopedia-spisku.html 
http://orwellsky.blogspot.com/p/o-blogu.html  
http://orwellsky.com/recenzje.htm 
http://www.paranormalium.pl 
http://www.paranormalium.pl/41,kategoria,alfab.html 
http://www.paranormalium.pl/teorie-konspiracyjne/teorie-spiskowe-

t8003.html 
http://pl.wiktionary.org/wiki/spisek 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_spiskowa 
http://sjp.pl/spisek 
http://strefatajemnic.onet.pl/teorie-spiskowe/czy-oni-naprawde-umarli/5eczj 
http://strefatajemnic.onet.pl/teorie-spiskowe/spiski-wokol-fukushimy/5prlr 
http://teoriespiskowe.pl 
http://www.youtube.com/results?search_query=teorie+spiskowe&sm=3 
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Celina Lewandowska-Pająk (UPJP) 

 
Edukacja dorosłych drogą przeciwdziałania bezrobociu 

 
Wstęp 
Wykluczenie społeczne jest niezwykle niepokojącym zjawiskiem. Pozbawia ono 

bowiem jednostki lub grupy pełnego uczestnictwa w różnorakich formach życia 
społecznego poprzez ich usunięcie, eliminowanie czy rugowanie1. Według klasyfika-
cji Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polsk2 szczególnie narażeni są na 
to m.in: niepełnosprawni, psychicznie chorzy, opuszczający zakłady karne, uzależ-
nieni, długotrwale bezrobotni oraz bezdomni3. Niejednokrotnie osoby zagrożone 
wykluczeniem należą do kilu grup jednocześnie, co znacznie komplikuje wyjście z 
trudnej dla nich, życiowej sytuacji. Aby zapobiec marginalizacji społecznej niezwy-
kle ważne jest podjęcie działań zapobiegających wykluczeniu oraz wspierających 
powrót do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Wsparciem dla tego procesu 
są odpowiednio zaplanowane i dobrze zorganizowane działania dokonujące się m.in. 
przy wykorzystaniu programów oferujących różnorakie formy kształcenia dla osób 
dorosłych. Organizowanie szkoleń i treningów pomagających podnieść kwalifikacje 
oraz zdobyć wiedzę i umiejętności, jest alternatywą dla biernego przeciwdziałania 
bezrobociu. Pozwala to na zapobieganie utrwalaniu negatywnych nawyków oraz 
postaw związanych z długotrwałym pozostawaniem bez pracy4. Organizowane w 
tym celu formy kształcenia dla dorosłych niejednokrotnie przynoszą jednak krótko-
trwały efekt5. Zjawisko to może być związane zarówno z problemem nadwyżki wy-
kształcenia ogólnego6 jak również z niepełnym wykorzystaniem przez osoby bezro-
botne możliwości kształcenia7. Sytuacja taka może być uwarunkowana zarówno 
                                                 

1 Aleksander T. [2012], Rekomendacja: wykluczenie społeczne a kształcenie dorosłych. [w:] 
Oświata dorosłych wobec jednostek i grup de faworyzowanych. Ku społecznej jedności. Red. Z. 
Szarota. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 5. 

2 Narodowa Strategia Integracji Społecznej Dla Polski [2003]. Oprac. Zespól Zada-
niowy do spraw Reintegracji Społecznej pod kier. J. Hausnera. Warszawa: 
http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/mps/NSIS.pdf 

3 Tamże. 
4 Miś L. [2012], Edukacja pomocna w ograniczaniu bezrobocia. Programy kształce-

nia ukierunkowanego na zatrudnienie w perspektywie globalnej, [w:] Oświata dorosłych 
wobec jednostek i grup de faworyzowanych. Ku społecznej jedności. Red. Z. Szarota. 
Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s.70. 

5 Tamże. 
6 Tamże. 
7 Wołk Z., Edukacja jako czynnik wyróżniający różnicowanie statusu osób bezrobot-

nych, [w:] Oświata dorosłych wobec jednostek i grup de faworyzowanych. Ku społecznej 
jedności. Red. Z. Szarota. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicz-
nego, s.78. 
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przez brak środków finansowych tych osób, wpływ środowiska, jak również niski 
poziomem motywacji lub nieadekwatną do potrzeb rynku pracy, ofertą edukacyjną8.  

 
1. Kształcenie dorosłych 
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w 

20119 roku procent osób między 18-69 rokiem życia uczestniczących w jakiej-
kolwiek formie kształcenia wynosił 44%. W kształceniu formalnym udział brało 
13,6% badanych, w pozaformalnym 20,9%, w kształceniu nieformalnym 30%. 
Osoby, które nie uczestniczyły w żadnej formie kształcenia stanowiły 56%10. 
Największy odsetek uczących się stanowiły osoby między 18 a 24 rokiem życia, 
które w znacznej mierze uczestniczy w kształceniu formalnym. Najmniej doro-
słych biorących udział w jakichkolwiek formach kształcenia było w grupie mię-
dzy 65 a 69 rokiem życia. Nie uczestniczyły one zupełnie w kształceniu formal-
nym. Natomiast najwięcej osób z tego przedziału brało udział w kształceniu nie-
formalnym11.  

Wśród badanych dorosłych, osoby pracujące częściej uczestniczyły w kształ-
ceniu, niż osoby bezrobotne. Wśród osób pracujących 50,1% brało udział w ja-
kiejkolwiek formie kształcenia. Największa liczba uczestniczyła w kształceniu 
nieformalnym 34,4%, następnie w kształceniu pozaformalnym 29,2%, a najmniej 
w kształceniu formalnym 9,5%. Wśród osób bezrobotnych 33,9% uczestniczyło 
w jakiejkolwiek formie kształcenia. Wśród tej grupy 23% kształciło się niefor-
malnie, natomiast w kształceniu formalnym brało udział 10,4%, a w kształceniu 
pozaformalnym 10,9%12. Wśród osób, które nie brały udziału w żadnej formie 
kształcenia zarówno z grupy pracujących, jak i bezrobotnych respondenci wybie-
rali z listy takie przyczyny jak: niemożliwość spełnienia wstępnych wymagań, 
zbyt wysokie koszty nauki, brak poparcia ze trony pracodawcy, brak dogodnego 
czasu, brak dostępu do Internetu lub komputera przy kształceniu na odległość, 
przyczyny zdrowotne, osobiste, brak odpowiednich szkoleń lub potrzeby kształ-
cenia13. 

 
2. Specyficzne uwarunkowanie edukacji dorosłych 
Rezygnacja z dalszego kształcenia lub zupełny brak podejmowania tego ro-

dzaju aktywności może wynikać z braku zachowania kluczowych dla tego proce-

                                                 
8 Tamże. 
9 Główny Urząd Statystyczny [2013], Kształcenie dorosłych 2011.Warszawa: Głów-

ny Urząd Statystyczny, s.17. Zaczerpnięte 4.04.2014. Strona internetowa: 
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_5759_PLK_HTML.htm 

10 Osoby badane mogły brać udział jednocześnie w kilku formach kształcenia. 
11 Główny Urząd Statystyczny [2013], Kształcenie dorosłych 2011.Warszawa: 

Główny Urząd Statystyczny, s.19. Zaczerpnięte 4.04.2014. Strona internetowa: 
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_5759_PLK_HTML.htm 

12 Tamże, s. 21. 
13 Tamże, s. 94. 
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su reguł. Edukacja osób dorosłych opiera się na charakterystycznych dla niej 
założeniach. Pierwszym z nich jest potrzeba wiedzy, pozwalająca określić cel, 
korzyści oraz negatywne skutki podjętej nauki. Kolejną regułą jest obraz samego 
siebie uczącego się. Osoby dorosłe postrzegając siebie jako niezależne i odpo-
wiedzialne za siebie, mają potrzebę postrzegania ich w taki sam sposób przez 
innych ludzi. Proces kształcenia powinien być więc ukierunkowany na przejście 
od zależności do samosterowności. Bardzo ważna jest również rola doświadczeń 
ucznia. U osób dorosłych zróżnicowane życiowe doświadczenia mogą zarówno 
pomagać w procesie uczenia się poprzez odkrycie indywidualnego potencjału, 
jak również zakłócać go np. różnego rodzaju uprzedzeniami. Następnym elemen-
tem jest gotowość do uczenia się objawiająca się w potrzebie uczenia się rzeczy, 
które pozwolą im dobrze radzić sobie w życiu i zbiegną się z ich zadaniami roz-
wojowymi. Jest to w pewnym stopniu związane orientacją w uczeniu się, która u 
osób dorosłych skupiona jest na życiu. Ważna staje się możliwość zastosowania 
zdobytej wiedzy w codziennych sytuacjach. Bardzo ważna jest również motywa-
cja. Poza czynnikami zewnętrznymi wpływającymi na potrzebę uczenia się np. 
awans zawodowy, duże znaczenie mają naciski wewnętrzne np. poprawa jakości 
życia14.  

 
3. Charakterystyka powiatu chrzanowskiego 
Powiat chrzanowski jest jednym z powiatów należących do województwa 

małopolskiego. Położony jest w obrębie Wyżyny Krakowsko Częstochowskiej 
oraz Śląskiej, a jego powierzchnia wynosi 371,5 km2 . W jego skład wchodzi pięć 
gmin tj. Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia zamieszkiwanych ogó-
łem przez około 125 tys. mieszkańców15. Stolicą powiatu jest miasto Chrzanów, 
przez który przebiega autostrada A4 Kraków-Katowice oraz równoległa do niej 
linia kolejowa16. Wskaźnik urbanizacji wynosi 63,3% , natomiast gęstość zalud-
nienia to 337 osób na kilometr kwadratowy. Organami powiatu jest Rada powia-
tu i Zarząd powiatu17. W skład Zarządu Powiatu wchodzą starosta, wicestarosta 
oraz trzech członków zarządu powiatu. Działają również Komisje Rady Powiatu 
tj. Komisja Bezpieczeństwa, Rozwoju Gospodarczego i Polityki Zatrudnienia, 
Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Komisja Rewizyjna, Ko-

                                                 
14 Knowles M.S., Holton III E.F., Swanson R.A. [2009], Edukacja dorosłych. Pod-

ręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 65-68. 
15 Starostwo Powiatowe w Chrzanowie [2014], Powiat Chrzanowski – Informator, 

Zaczerpnięte 4.04.2014. http://www.powiat-chrzanowski.pl/?id=1021 
16 Starostwo Powiatowe w Chrzanowie [2014], Informator Gospodarczy Powiatu 

Chrzanowskiego, Zaczerpnięte 4.04.2014. Strona internetowa: http://www.powiat-
chrzanowski.pl/informator/pol/polozenie.html 

17 Starostwo Powiatowe w Chrzanowie [2014], Statut Powiatu Chrzanowskiego, Za-
czerpnięte 4.04.2014. Strona internetowa: http://www.powiat-chrzanowski.pl/?id=31 
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misja Statutowo-Regulaminowa i Etyki, Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy 
Społecznej18.  

W całym powiecie chrzanowskim w 2010 roku dominującą gałęzią gospo-
darki był przemysł stanowiący 46,76%. Udział handel wynosił 14,17%, rolnictwa 
8,65%, działalności finansowej 2,47%, sporą część stanowiły pozostałe usługi 
27,95%.19 W 2012 roku podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru 
REGON było 11556. Najwięcej zarejestrowanych, w liczbie 11403, było małych 
przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób, drugie w kolejności były przedsię-
biorstwa zatrudniające do 49 pracowników. Ich liczba wynosiła 422, następnie 
94 przedsiębiorstwa zatrudniające do 249 osób. Najmniej, bo 7, zarejestrowanych 
było przedsiębiorstw zatrudniających do 1000 pracowników. Brakło natomiast 
podmiotów działalności gospodarczej zatrudniających powyżej 1000 osób20. W 
Gminie Chrzanów, w której położone jest miasto Chrzanów będące stolicą po-
wiatu, gospodarka skupia się głownie na handlu i usługach. Następnie jest to 
obsługa nieruchomości, budownictwo i przetwórstwo przemysłowe21. 

W powiecie chrzanowskim działa 41 szkół podstawowych, 23 gimnazja oraz 
23 szkoły ponadgimnazjalne. W szkołach podstawowych w latach 2012/2013 
uczyło się 6524 uczniów, gimnazjalnych 3517, zasadniczych szkołach zawodo-
wych 410 osób, liceach ogólnokształcących 1910, technikach i ogólnokształcą-
cych szkołach artystycznych 1381 uczniów, szkołach policealnych 402 słucha-
czy. W roku 2011/2012 absolwenci liceów ogólnokształcących stanowili 54% 
ogółu absolwentów, technik i ogólnokształcących szkół artystycznych 25%. 
Najmniejszą część stanowili absolwenci szkól policealnych – 12%22 

 
4. Edukacja dorosłych w kontekście zadań powiatu 
Jednym z zadań przypisanych powiatowi jest przeciwdziałanie bezrobociu 

oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy23. Jednostką organizacyjną powiatu 
chrzanowskiego zajmującą się łagodzeniem skutków bezrobocia, promocji za-
trudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych jest Powiatowy Urząd Pra-

                                                 
18 Starostwo Powiatowe w Chrzanowie [2014], Komisje Rady Powiatu, Zaczerpnięte 

4.04.2014. Strona internetowa: http://www.powiat-chrzanowski.pl/index.php?id=510 
19 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Powiat chrzanowski, Zaczerpnięte 4.04.2014. 

Strona internetowa: http://zasoby-ludzkie.wup-krakow.pl/powiat-4-powiat_chrzanowski.html 
20 Tamże. 
21 Starostwo Powiatowe w Chrzanowie [2014], Powiat Chrzanowski – Informator, Zaczerp-

nięte 4.04.2014. Strona internetowa: http://www.powiat-chrzanowski.pl/?id=1021 
22 Główny Urząd Statystyczny [2013], Statystyczne Vademecum Samorządowca 

(SVS) .Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Zaczerpnięte 4.04.2014. Strona interne-
towa: http://www.stat.gov.pl/krak/69_1155_PLK_HTML.htm 

23 Sługocki J.[2007], Zakres działania jednostek samorządu terytorialnego(wybrane 
zagadnienia). [w:] Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia ustrojowe. War-
szawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. s.330. 
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cy w Chrzanowie24. Zdania te realizuje m.in. poprzez pośrednictwo pracy, porad-
nictwo zawodowe i informacje, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szko-
lenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji, przygotowanie zawodowe doro-
słych, staże, prace interwencyjne, roboty publiczne oraz prace społecznie uży-
teczne25. W kontekście edukacji ważne wydają się być szczególnie szkolenia oraz 
przygotowanie zawodowe dorosłych. 

Przygotowanie zawodowe dorosłych26 opiera się na praktycznej nauce zawo-
du, która trwa od 12 do 18 miesięcy oraz przyuczeniu do pracy dorosłych, obej-
mującemu okres od 3 do 6 miesięcy. Beneficjentami są osoby bezrobotne i po-
szukujące pracy. Celem tego rodzaju przedsięwzięć jest zarówno przystąpienie 
do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego, 
jak również zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności27. 
Podstawą realizacji przygotowania jest umowa zawierana pomiędzy starostą a 
pracodawcą lub pomiędzy dwoma wymienionymi podmiotami i firmą szkole-
niową. Każdemu uczestnikowi programu zostaje przydzielony opiekun, mający 
odpowiednie kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu. Do jego zada 
należy m.in. wyznaczanie zadań i czuwanie nad ich poprawną realizacją. Główną 
częścią programu, stanowiącą 80% czasu przeznaczonego na przygotowanie do 
zawodu, jest nabywanie umiejętności praktycznych. Pracodawca jest zobowiąza-
ny również do stworzenia warunków dla nauki teoretycznej. Jeśli nie jest w sta-
nie tego zapewnić wtedy kieruje podopiecznego do Centrum Kształcenia Prak-
tycznego lub Centrum Kształcenia Ustawicznego28.  

Szkolenia skierowane są zarówno do osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy, jak również pracowników powyżej 45 roku życia chcących rozwijać się 
zawodowo29. Szkolenia organizowane są indywidualnie oraz grupowo. Finanso-
wane są z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego30. Do 
obowiązków uczestników szkoleń należy przede wszystkim czynne uczestnic-

                                                 
24 Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie [2013], O Urzędzie. Zaczerpnięte 

4.04.2014. Strona internetowa: http://pup-chrzanow.pl/strona/o-urzedzie/189 
25 Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie [2014], Formy aktywizacji bezrobotnych i 

poszukujących pracy. Zaczerpnięte 4.04.2014. Strona internetowa: http://pup-
chrzanow.pl/strona/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/64 

26 Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie [2014], Przygotowanie zawodowe dorosłych. 
Zaczerpnięte 4.04.2014. Strona internetowa: http://pup-chrzanow.pl/strona/przygotowanie-
zawodowe-doroslych/111 

27 Tamże. 
28 Tamże. 
29 Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie [2014], Szkolenia. Zaczerpnięte 4.04.2014. 

Strona internetowa: http://pup-chrzanow.pl/strona/szkolenia/175 
30 Tamże. 
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two, przestrzeganie regulaminu oraz realizowanie programu. Podsumowaniem 
szkolenia jest egzamin końcowy31 . 

Powiat chrzanowski organizuje również bezpłatną naukę dla dorosłych w 
sześciu placówkach oświatowych. Niezależnie od wieku można wziąć udział w 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Uczestnikami mogą być osoby pełnolet-
nie, poziom wykształcenia jest jednak dowolny, począwszy od wykształcenia 
podstawowego aż po wyższe. Po ukończeniu kursu można przystąpić do egzami-
nu w celu potwierdzenia zdobytych kwalifikacji. W placówkach biorących udział 
w przedsięwzięciu można nie tylko odbyć kwalifikacyjne kursy zawodowe, ale 
także ukończyć szkołę policealną na wybranych kierunkach lub uzupełnić braku-
jące doświadczenie na poziomie gimnazjum lub liceum32.  

 
5. Bezrobocie w powiecie chrzanowskim w latach 2010 i 2013 
Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Chrza-

nowie, liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na koniec grudnia 
2010 roku wynosiła 5896. Z tego 2716 osób stanowili mężczyźni, a 3180 kobiety. 
Stopa bezrobocia w ciągu całego roku wahała się między 11% a 13,9%. Najwięcej 
osób zarejestrowanych stanowiły osoby między 25 a 34 rokiem życia – 30,5%, naj-
mniej te powyżej 55 – 8,2%. Liczba bezrobotnych między 18 a 24 rokiem życia była 
na poziomie 24,6%, a u osób w wieku od 45 do 54 wynosiła - 19,8%. Bezrobotni mię-
dzy 35 a 44 rokiem życia stanowili - 16,9% . W ogólnej liczbie dominowały osoby o 
wykształceniu zasadniczym zawodowym – 25,1%, najmniej było osób o wykształce-
niu wyższym – 12,4%. Niewiele więcej zarejestrowanych posiadało wykształcenie 
średnie ogólnokształcące – 13,2%. W środku klasyfikacji znajdywały się osoby z wy-
kształceniem policealnym i średnim zawodowym – 24,7% oraz gimnazjalnym i niż-
szym – 24,6%33. 

W 2013 roku  sytuacja pogorszyła się, stopa bezrobocia wahała się 
między 15,7% a 17,5%34. Na koniec grudnia 2013 roku w urzędzie zarejestrowa-
ne były 6994 osoby w tym 3388 mężczyzn i 3606 kobiet. Największy odsetek - 
29,5% osób stanowili bezrobotni między 25 a 34 rokiem życia, najmniejszy - 
12,4% osoby mające 55 lat i więcej. Porównywalnie kształtował się wynik u 
osób między 18 a 24 rokiem życia – 19,8%, między 35 a 44 -19,2% oraz 45 a 54 
– 19,1%. Największa liczba zarejestrowanych posiadała wykształcenie zasadni-
cze zawodowe – 25,9%, następnie osoby z wykształceniem policealnym i śred-
nim zawodowym – 24,7%. Kolejna grupą byli bezrobotni posiadający wykształ-

                                                 
31 Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie [2014], Szkolenia. Zaczerpnięte 4.04.2014. 

Strona internetowa: http://pup-chrzanow.pl/strona/szkolenia/175 
32 Starostwo Powiatowe w Chrzanowie [2014], Bezpłatna nauka dla dorosłych, Za-

czerpnięte 4.04.2014. http://www.powiat-chrzanowski.pl/?id=2&news=2396 
33 Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie [2011], Sprawozdanie z działalności Po-

wiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie w roku 2010. http://pup-chrzanow.pl 4.04.2014 
34 Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie [2014], Statystyki bezrobocia. Zaczerpnię-

te 4.04.2014. Strona internetowa: http://pup-chrzanow.pl/statystyki 
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cenie gimnazjalne i niższe – 24,0% . Osoby, które ukończyły studia stanowiły 
13,6%, natomiast najmniej zarejestrowanych posiadało wykształcenie średnie 
ogólnokształcące – 11,8%35.  

Szczególną grupę bezrobotnych stanowiły osoby nie posiadające kwalifika-
cji, osoby bez wykształcenia średniego oraz długotrwale bezrobotni. Pierwsza 
wymienionych kategorii stanowiła 23% ogółu zarejestrowanych osób w urzędzie 
pracy. Natomiast liczba osób należących do dwóch pozostałych grup łącznie 
wynosiła 46,9%36.  

 
6. Strategia rozwoju w kontekście edukacji  
Powiat chrzanowski opracował „Strategię Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na 

lata 2006 – 2015”37. Program posiada ścisłą korelację z kluczowymi opracowaniami 
regionalnymi („Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007–
2013”38). Jednym z kierunków rozwoju są „Usługi społeczne dla mieszkańców”39. 
W punkcie tym uwzględniony został cel pośredni jakim są „Lepiej wykształceni, 
twórczy i przedsiębiorczy mieszkańcy”40. Cele operacyjne tego kierunku obejmują 
m.in. Doskonalenie bazy lokalowej i technicznej szkół oraz placówek oświatowych 
powiatu; Rozwój postaw obywatelskich i wzrost aktywności młodzieży; Zapewnie-
nie wysokiej jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w powiecie, dostosowanego do 
potrzeb rynku pracy; Wspieranie procesu powstawania miejsc pracy; Rozwój syste-
mu szkoleń dla osób bezrobotnych i pracujących; Doskonalenie działań z zakresu 
doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych i poszukują-
cych pracy41. Cele te mają być osiągnięte zarówno poprzez wysoką jakość kształce-
nia ponadgimnazjalnego dostosowanego do rynku pracy, jak również poprzez rozwój 
bazy technicznej i lokalowej42.  

 
7. Edukacja dorosłych w powiecie chrzanowskim 
W ramach „Małopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2007 – 

2013”43 powiat chrzanowski przygotował projekt pn. „Rozwój powiatowego centrum 

                                                 
35 Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie [2013], Stan i struktura bezrobocia w Po-

wiecie Chrzanowskim na koniec grudnia 2013 roku. Zaczerpnięte 4.04.2014. Strona 
internetowa: http://bip.pup-chrzanow.pl/asynch/download/f_id/836. 

36 Tamże. 
37 Starostwo Powiatowe w Chrzanowie [2005], Strategia Rozwoju Powiatu Chrza-

nowskiego na lata 2006-2015, Zaczerpnięte 4.04.2014. Strona internetowa: http://powiat-
chrzanowski.pl/?id=285 

38 Tamże, s. 15 
39 Tamże, s.76 
40 Tamże, s.76 
41 Tamże, s. 77 
42 Tamże, s. 78 
43 Pełna nazwa: Projekt „Rozwój Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Chrzanowie, ul. Focha 3 – poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie istniejących 
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kształcenia ustawicznego w Chrzanowie, ul. Foch – poprzez modernizację, adaptację i 
wyposażenie istniejących pomieszczeń”. Celem głównym projektu jest Poprawa do-
stępu mieszkańców powiatu chrzanowskiego do kształcenia zawodowego i ustawiczne-
go (…) umożliwiająca wyposażenie mieszkańców w umiejętności oraz kwalifikacje 
zapewniające dobry start i stabilne funkcjonowanie na rynku pracy44. Natomiast cele 
ogólne to: 

• podniesienie jakości kształcenia ustawicznego w powiecie/regionie 
poprzez rozwój bazy i oferty dydaktycznej, 

• poprawa konkurencyjności regionu/powiatu w zakresie kształcenia 
ustawicznego, 

• zmniejszenie poziomu bezrobocia w regionie/powiecie, 
• umożliwienie zdobycia kwalifikacji w zawodach atrakcyjnych na rynku pracy, 
• propagowanie idei kształcenia nieformalnego i incydentalnego, 
• popularyzacja szkolnictwa zawodowego i dla dorosłych, 
• wzrost aktywności gospodarczej powiatu, 
• podniesienie ogólnej atrakcyjności powiatu/regionu poprzez poprawę 

infrastruktury 
Partnerami projektu jest zarówno Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie, Uni-

wersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie, jak również trzy zespoły szkół oraz dwie 
placówki oświatowe powiatu chrzanowskiego. W ramach projektu zmodernizowano 
głównie Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie. W pierwszym 
etapie dokonano adaptacji sali gimnastycznej na salę audiowizualną. Natomiast w 
drugim Wyposażano pracownię praktycznej nauki zawodu45, co pozwoliło na posze-
rzenie oferty edukacyjne placówki46. W dokumencie przedstawiającym opis działań 
oraz rezultaty przedsięwzięcia zaprezentowano również ofertę kształcenia przeznaczo-
ną dla osób dorosłych oferowaną przez partnerów projektu. Oferta przez nie przygoto-
wana na dzień 02.11.2010 r. wyglądała następująco47:  

• technik informatyk – 3 szkoły 
• technik administracji – 2 szkoły 
• technik usług kosmetycznych – 2 szkoły 

                                                                                                                         
pomieszczeń” w ramach: Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007 – 2013 Osi priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wie-
dzy działania: 1.1. poprawa jakości usług edukacyjnych schematu: b Rozwój infrastruktu-
ry kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego 

44 Starostwo Powiatowe w Chrzanowie [2010], Kształcenie dorosłych w powiecie 
chrzanowskim. Zaczerpnięte 4.03.2014. Strona internetowa: http://www.powiat-
chrzanowski.pl/files/dodatek_powiat_wersja_ostateczna_zaakceprowana.pdf 

45 Tamże. 
46 Tamże. 
47 Pominięte zostały kursy, szkolenia i warsztaty organizowane przez te placówki 

oraz formy kształcenia umożliwiające wyrównanie braki w wykształceniu takie jak Uzu-
pełniające Licea Ogólnokształcące. 
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• technik rachunkowości – 2 szkoły 
• technik elektryk – 2 szkoły 
• technik prac biurowych – 2 szkoły 
• technik organizacji usług gastronomicznych – 2 szkoły 
• technik architektury krajobrazu, 
• technik usług fryzjerskich 
• technik górnictwa podziemnego, 
• opiekun medyczny  
• technik masażysta 
• technik budownictwa 
• technik mechanik 
• technik ekonomista 
• technik obsługi turystycznej 
• technik hotelarstwa, 
• technik żywienia i gospodarstwa domowego 
• kucharz małej gastronomii 
 

8. Oferta kształcenia a zapotrzebowanie na pracowników 
Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie opracowuje tzw. „Barometr zawo-

dów” mający na celu prognozę zapotrzebowania na pracowników w danym ro-
ku48. W zestawieniu zostały zaprezentowane prognozy z 201049 i 201450 roku, 
przedstawiające sytuację piętnastu zawodów, znajdujących się w ofercie kształ-
cenia szkół i placówek powiatu chrzanowskiego w listopadzie 2010 roku oraz 
zmian jakie dokonały się w kontekście zapotrzebowania na nie w 2014 roku. 
Rozpatrywane były pod kątem deficytu, równowagi i nadwyżki obecności ab-
solwentów wybranych kierunków na rynku pracy w powiecie chrzanowskim. 

Tabela 1. Zestawienie zapotrzebowania na pracowników w wybranych za-
wodach w latach 2010 i 2014 
Zawód  2010 2014 
Technik administracji  nadwyżka nadwyżka 
Technik prac biurowych  nadwyżka nadwyżka 
Technik usług kosmetycznych  deficyt równowaga 
Technik informatyk  nadwyżka nadwyżka 
Technik usług fryzjerskich  równowaga równowaga 
Technik masażysta  równowaga równowaga 
Technicy budownictwa  nadwyżka nadwyżka 
Technik mechanik  nadwyżka nadwyżka 
Technik elektryk  nadwyżka nadwyżka 

                                                 
48 Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie [2014]. Barometr zawodów. Zaczerpnięte 

4.03.2014. Strona internetowa: http://pup-chrzanow.pl/strona/barometr-zawodow/267 
49 Tamże 
50 Tamże 
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kucharz małej gastronomii  deficyt deficyt 
Technik rachunkowości  równowaga nadwyżka 
Opiekun medyczny  nadwyżka równowaga 
Technik obsługi turystycznej  nadwyżka nadwyżka 
Technik żywienia i gosp. domowego  nadwyżka nadwyżka 
Technik ekonomista  nadwyżka nadwyżka 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzanych przez Powia-
towy Urząd Pracy w Chrzanowie pn. „Barometr zawodów” w latach 2010 i 2014. 

Jak wynika z przeanalizowanych danych w wielu zawodach prognoza na 2014 rok 
dla wybranych zawodów nie zmieniał się pozostając na tym samym poziomie od 2010 
roku. Specjaliści kształceni na dziesięciu oferowanych przez powiatowe szkoły kierun-
kach w 2010 roku byli w nadwyżce na rynku pracy, z trzech byli w równowadze na-
tomiast deficyt specjalistów odnotowano w dwóch przypadkach. Sytuacja niewiele 
zmieniała się w 2014 roku. Zmiana zaszła jedynie w przypadku trzech badanych za-
wodów. W przypadku Technika usług kosmetycznych deficyt przekształcił się w rów-
nowagę. Zmiana zaszła również w przypadku zapotrzebowania na Technika rachun-
kowości. W 2010 roku prognozowano równowagę zapotrzebowania na tak wykształ-
conych pracowników z ich ilością na rynku pracy, natomiast prognoza na 2014 przed-
stawiała ich nadwyżkę. Odwrotna sytuacja została odnotowana w przypadku Opiekuna 
medycznego. Z powodu braku kompletnych danych pominięty w analizie został tech-
nik usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. W przypadku technika górnic-
twa podziemnego w 2010 odnotowano nadwyżkę pracowników wykwalifikowanych 
w tej dziedzinie, natomiast nie uwzględniono go w prognozie na 2014 rok. Technik 
architektury krajobrazu nie został uwzględniony w prognozach na 2010 rok, natomiast 
na 2014 przewidywało się równowagę zapotrzebowania oraz ilości absolwentów tego 
kierunku na rynku pracy .  

 
Podsumowanie 
Działania podejmowane przez powiat chrzanowski w związku z edukacją do-

rosłych w znacznej mierze skupione są wokół zadań realizowanych przez Powia-
towy Urząd Pracy w Chrzanowie. Tego rodzaju działania organizowane są rów-
nież poprzez naukę w szkołach i placówkach oświatowych powiatu chrzanow-
skiego prowadzących kształcenie zawodowe51. Jednym z przedsięwzięć wspiera-
jących kształcenie ustawiczne był również projekt realizowany od 10.02.2009 r. 
do 31.12.2010 r. pn. „Rozwój Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Chrzanowie, ul. Focha 3– poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie ist-
niejących pomieszczeń”. W dokumencie prezentującym informacje o przedsię-
wzięciu i jego rezultaty w 2010 roku została przedstawiona oferta edukacyjna 
partnerów projektu52. Ukazywała ona możliwości kształcenia przeznaczone dla 

                                                 
51 Tamże 
52 Tamże. 
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osób dorosłych. Zaproponowane w niej kierunki kształcenia53 zostały zestawione 
z wynikami prognoz przeprowadzanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Chrza-
nowie na zapotrzebowanie na pracowników w 2010 oraz 2014 roku. Jak wynika 
z przeprowadzonych przez urząd pracy analiz, w wielu przypadkach zawody 
przedstawione w ofercie placówek były w nadwyżce na rynku pracy w powiecie 
chrzanowskim w 2010 roku. Zmiany tej sytuacji nie przewidziano w prognozach 
na 2014 rok.  

Praca i związane z nią możliwości rozwoju są niezwykle ważnymi wartościami w 
życiu człowieka. W znacznym stopniu kształtują one bowiem sposób jego funkcjono-
wania w społeczeństwie, budowania relacji z innymi ludźmi, postrzegania samego 
siebie. Brak pracy, a co za tym idzie niejednokrotnie całkowita utrata środków do życia 
jest ogromnym zagrożeniem dla prawidłowego rozwoju człowieka i może stać się 
przyczyną powstawania różnego rodzaju patologii oraz prowadzić do społecznego 
wykluczenia osób zmagających się z tego rodzaju problemami. Niezwykle ważne jest 
więc rozwiązywanie kwestii bezrobocia oraz zapobieganie rozrastaniu się tego zjawi-
ska. Jednym ze sposobów pomocy osobom bezrobotnym jak również przeciwdziałanie 
powiększaniu się ich liczby jest edukacja dorosłych. Pozwala ona nie tylko zdobyć 
wykształcenie i poszerzyć zakres swoich umiejętności, ale także zbudować lepszy 
obraz samego siebie i otaczającej rzeczywistości. Aktywizacja lokalnego rynku pracy 
należy do zadań postawionych przed powiatami. To jak wywiązują się oni z powierzo-
nego im zadania kształtowane jest przez szereg różnorakich czynników. Artykuł ma na 
celu nakreślenie obrazu działań jakie podejmowane są w związku z edukacją dorosłych 
oraz rozwojem zawodowym mieszkańców przez powiat chrzanowski, mających na 
celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych.  

 
Summary 
Adult education way to limitation of unemployment 
Work and related development opportunities are extremely important in hu-

man life.This has a big impact on life in society, building relationships with other 
people and the perception of oneself. Lack of work often results in complete loss 
of livelihood is a huge threat to the orderly human development and may cause 
the formation of different types of pathology and lead to social exclusion of peo-
ple struggling with these problems. It is extremely important to resolve the un-
employment and preventing to increasing this phenomenon. One of the ways to 
help unemployed and preventing to growth they number is to educate adults. It 
allows to not only get an education and to broaden the range of their skills, but 
also build a better self-image and the surrounding reality. Elicitation of the local 
labour market is one of the tasks of the districts. Execution of task entrusted to 
them is shaped by a number of various factors. The purpose of this paper is to 

                                                 
53 Pominięte zostały kursy, szkolenia i warsztaty organizowane przez te placówki 

oraz formy kształcenia umożliwiające wyrównanie braki w wykształceniu takie jak Uzu-
pełniające Licea Ogólnokształcące. 
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outline the image of actions that are taken in relation to adul t education and pro-
fessional development of residents by the district of Chrzanów, with a view to 
prevent social exclusion of the unemployed. 
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Renata Matusiak (KUL) 

 
Uzależnienia jako zagrożenie współczesnego społeczeństwa 

 
Wstęp 
Współczesny świat boryka się z wieloma problemami, jednym z takich 

problemów są uzależnienia. Niezależnie od kontynenty i charakterystyki 
społeczeństwa (bardziej rozwinięte gospodarczo: np. Europa, Stany Zjednoczone 
Ameryki, oraz mniej rozwinięte ekonomicznie np. Afryka ) problem uzależnień 
jest aktualny. Uzależnienia dotykają coraz większej rzeszy osób dorosłych, ale 
także młodzieży i dzieci. Ci ostatni są szczególnie zagrożeni ze względu na 
młody wiek i brak krytycznego myślenia, chęć nowych doświadczeń, wpływ 
rówieśników. Badania European School Survey Project on Alcohol and Drugs 
(ESPAD) pokazują, że od roku 2008 następuje stały wzrost przyjmowania przez 
dzieci i młodzież substancji uzależniających. W Polsce ten odsetek osób 
przyznających się do eksperymentowania z tego typu środkami jest niższy niż np. 
w Europie zachodniej, jednak nie zmienia to faktu, że zjawisko to ma tendencje 
wzrostową i można się spodziewać, że w przyszłości się rozwinie, co może mieć 
związek ze wzrostem stanu zamożności rodzin w Polsce, a co za tym idzie i 
środków przekazywanych przez rodziców dzieciom na własne wydatki1. 
Dodatkowo w ramach narkotyków pojawiły się substancje psychoaktywne tzw. 
"dopalacze", które mimo szerokiej akcji organów ścigania i polityków nadal są 
rozpowszechniane na dużą skalę wśród osób zainteresowanych przyjmowaniem2.  

Uzależnienia są zjawiskiem wielowymiarowym dotykają zarówno sfery 
psychicznej jak i fizycznej. Inne nazwy to nałóg, toksykomania, chorobliwe 
używanie, nie potrzeba substancji psychoaktywnej, aby się uzależnić. Właśnie 
ten brak substancji psychoaktywnej w charakterystyce diagnozy uzależnienia 
pozwolił na wyodrębnienie grupy uzależnień zwanych nowoczesnymi 
uzależnieniami, które także są elementem niniejszego artykułu, traktującego o 
zagrożeniach jakie wynikają z różnych uzależnień i ich skutkach dla osób 
uzależnionych3. 

 
1. Definicje uzależnienia 
Uzależnienia są określane mianem lekomania, narkomania, chemiozależność, 

nałóg. Zjawisko ściśle związane jest z wstępowaniem objawów psychoaktywnych 
oraz szeregiem zjawisk behawioralnych, poznawczych i fizjologicznych. Zdaniem 

                                                 
1 J. Czapiński, Badania ESPAD – komentarz, 

http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/badania-espad-komentarz, (dostęp 23.03.2014r.). 
2 Centrum Badania Opinii Publicznej, Młodzież 2013, Warszawa 2014, s. 170-173. 
3 M. Dziewiecki, Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Kielce 2005, s. 72. 
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Rigliano jest to osobiste przekonanie, ugruntowane w wyniku interpretowanego 
subiektywnie doświadczenia, o znalezieniu w jakimś miejscu czy przedmiocie i tylko 
w nim podstawowego zaspokojenia swoich najważniejszych potrzeb i pragnień4. 
Uzależnienia dotykają najczęściej osób między 18 a 25 rokiem życia. Osoby 
uzależnione nie mają nad sobą władzy, co uniemożliwia im osiąganie celów 
życiowych. Uzależnienie powstaje w mózgu, związane jest ze zmianami na tym 
obszarze i zaburzają prawidłowe zachowanie. Porzucenie nałogu i decyzja o leczeniu 
musi być wyborem osoby uzależnionej, bo tylko taka samodzielna decyzja pozwala 
na skuteczne leczenie i brak powrotu do nałogu5. 

Zdaniem doktor Nory Volkow niektóre osoby mają większe predyspozycje 
do uzależnień, gdyż uwarunkowane jest to genetycznie. Drugim czynnikiem 
mającym wpływ na uzależnienia jest środowisko, wychowanie i przebywanie w 
pewnych środowiskach powoduje wcześniejszą inicjacje ze środkiem 
uzależniającym i akceptacje używania przez otoczenie. Istotna w środowisku jest 
także rola rodziców. W przypadku kiedy nie nadzorują swoich dzieci, zaniedbują 
ich opiekę, dopuszczają się przemocy w rodzinie lub sami są osobami 
uzależnionymi istnieje większe ryzyko, że ich dziecko także sięgnie po 
substancje uzależniającą, mają dostęp do np. narkotyków. Przez brak 
wychowania rodziców, dziecko nie ma zarysowanych prawidłowych zachowań, 
umiejętności odmawiania i rozróżnienia co jest dla niego dobre, a co może 
przynieść szkody. Jako kolejny czynnik potęgujący możliwość uzależnienia 
badaczka korelacji między ludzkim mózgiem, a uzależnieniami wymienia wiek. 
Wczesna inicjacja ze środkami uzależniającymi powoduje większe szanse na 
wystąpienie uzależnienia. Organizm młodego człowieka jest w okresie wzrostu, 
zmian fizycznych i reaguje inaczej na substancje psychoaktywne niż organizm 
człowieka dorosłego. Te trzy czynniki: geny, wiek i środowisko mają wysoki 
wpływ na występowanie uzależnień6. 

Wspólnym elementem dla wszystkich uzależnień jest tolerancja, która polega 
na potrzebie zwiększania dawek przyjmowanych środków uzależniających, 
odpowiednio do rodzaju uzależnienia także częstszego wykonywania czynności 
stanowiącej uzależnienie. Potrzeba ta wywołana jest zmniejszenie wrażliwości 
ludzkiego organizmu na ilość przyjmowanej dawki. Tylko zwiększenie dawki tak 
owego środka uzależniającego pozwala na odczucie satysfakcji, stanu płynącego 
z uzależnienia, który w ocenie osoby uzależnionej przypomina stan z początków 
nałogu. Szybkość uzależnienia i zwiększania tolerancji związana jest z 
indywidualnymi predyspozycjami jednostki, w tym także etapie nałogu na jakim 

                                                 
4 C. Guerreschi, Nowe uzależnienia, Kraków 2005, s. 21-22. 
5 N. Volkow, Czym jest uzależnienie, 

http://www.youtube.com/watch?v=5ai5lOSCrPM, (dostęp 24.04.2014r.). 
6 Tamże. 
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jest. Mechanizmy wyzwalania tolerancji i zespołu abstynencyjnego z uwagi na 
wiele niejasności polegają ciągłym badaniom7.  

 
2. Uzależnienie od alkoholu 
Picie alkoholu jest postrzegane w Polsce jako część tradycji narodowej. Polska jest 

jednym z krajów Europy zachodniej, gdzie obok Federacji Rosyjskiej istniej najwyższy 
wskaźnik ilości spożywanego alkoholu w skali roku na osobę. O ile samo okazjonalne 
spożywanie alkoholu jest normą dopuszczalną, o tyle nadużywanie go stanowi poważny 
problem w skali jednostki i społeczeństwa. Właśnie alkohol jest najczęściej jednym z 
pierwszych substancji uzależniających od których dzieci i młodzież zaczynają swoją 
"przygodę" z środkami uzależniającymi. Pierwsze próby wydają się nieszkodliwe w 
opinii osób młodych, gdyż alkohol jest powszechnie dostępny i mają z nim styczność w 
swoim otoczenia, a często nawet w rodzinie. Ilość spożywanego alkoholu zmienia się 
wraz z wiekiem. Dane z USA z początku stulecia wskazują, że 18% populacji w wieku 14-
15 lat, 31% populacji w wieku 16-17 i 50% populacji w wieku 18-20 lat piło alkohol w 
ciągu ostatniego miesiąca przed badaniem, a pamiętać należy, że obowiązuje tam 
surowo egzekwowany zakaz picia alkoholu przez osoby poniżej 21 roku życia8. Podobnie 
jest i w Polsce mimo zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim, to deklarują 
one, że tak owy alkohol już piły. Zagrożeniem jest fakt, że młode osoby nie zdają sobie 
sprawy z szkodliwości picia alkoholu w czasie, kiedy ich organizm się rozwija, dojrzewa, 
co może powodować liczne patologie w tej sferze, nieprzestrzeganie zakazu sprzedaży 
alkoholu osobom niepełnoletnim, coraz wcześniejsza inicjacja z alkoholem. Problem jest 
powszechny także wśród osób dorosłych, jednak we wszystkich przypadkach nadmierne 
uzależnienie od alkoholu powoduje skutki społeczne, psychiczne i fizyczne w skrajnych 
przypadkach prowadzące do zgonu. 

  
3. Uzależnienie od narkotyków 
Obecnie obok uzależnienia od alkoholu i nikotyny jest to z jedno z najczęstszych 

uzależnień. Charakteryzuje się przyjmowaniem środków psychoaktywnych, czyli 
potocznie zwanych narkotykami, które przez polskie prawo w większości uznawane są 
za nielegalne, a ich rozprowadzanie za proceder przestępczy. Narkotyki zaburzają 
działanie układu nerwowego, wpływając na sferę psychiczna przyjmującego środek 
(np. zmiany zachowania, zaburzenia pamięci, ograniczona spostrzegawczość), oraz 
fizyczną (np. brak panowania nad potrzebami fizjologicznymi, napięcie mieści)9. Przez 
niektórych praktyków zajmujących się leczeniem osób uzależnionych zjawisko jest 

                                                 
7 Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomani, TOLERANCJA, 

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=112763, (dostęp 23.03.2014r.). 
8 Alkoholizm i jego leczenie farmakologiczne, 

http://vetulani.wordpress.com/2013/09/12/alkoholizm-i-jego-leczenie-farmakologiczne/, 
(dostęp 25.04.2014r.). 

9 A. Pitucha, Rodzaje narkotyków i ich działanie, 
http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/126-uzalenienie/1408-rodzaje-narkotykow-i-
ich-dzialanie-agata-pitucha.html, (dostęp 23.03.2014r.). 
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postrzegane jako choroba, której początek zaczyna się w mózgu. Inni natomiast 
dokonują precyzji zjawiska jako choroby centralnego układu nerwowego, który 
sprowadza się do okresów remisji i nawrotów choroby10.  

Podstawą wiadomości o ewaluacji zjawiska narkomanii są badania przeprowadzane 
na ogólnopolskiej losowej próbie dorosłych mieszkańców (tzw. badania populacji 
generalnej General Population Survey – GPS) i badania szkolne. Badania są 
przeprowadzane na podstawie wytycznych Europejskiego Centrum Monitorowania 
Narkotyków i Narkomanii, zwanego dalej „EMCDDA" na mieszkańcach danego kraju 
w wieku 15- 64 lat. Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomani 
przeprowadza takie badania co 4 lata- obecnie w trakcie realizacji badania na rok 2014. 
Ostatnie badanie zostało przeprowadzone w roku 2010. Z tego badania wynika, że: 

- nastąpił wzrost tj. używania kiedykolwiek w życiu, używania w czasie 
ostatnich 12 miesięcy przed badaniem , w czasie 30 dni przed badaniem, 

- najczęściej przyjmowanym narkotykiem jest marihuana,  
- nastąpił znaczny wzrost wskaźnika osób przyznających się do używania 

przetworów konopi kiedykolwiek w życiu,  
- nastąpił nieznaczny wzrost osób przyznających się do używania amfetaminy, 

ectasy, halucynogenów i LSD. Wszystkie wyniki sprowadzają się do wniosku, że 
przyjmowanie środków psychoaktywnych prowadzących do uzależnienia ma 
tendencje wzrostową, a tym samym istnieje, że ta tendencja przełoży się na wzrost 
liczby osób uzależnionych11.  

Jest to uzależnienie powodujące negatywne skutki w wielu wymiarach życia 
człowieka i powodujące także inne zjawiska patologiczne. Wśród młodych osób 
najczęściej rozpoczyna się w gronie kolegów i koleżanek jednorazowym 
pozornie spróbowaniem, aby stać się akceptowanym przez grupę. Jednorazowe 
zażycie może się powtarzać przy kolejnych "okazjach". Zagrożeniem są nie tylko 
skutki przyjmowania narkotyków, ale i sam fakt braku świadomości, że jedna 
dawka może zniszczyć całe życie młodej osoby, które zamiast spędzać na 
realizacji swoich planów życiowych może spędzić na oddziale leczenia 
uzależnień.  

 
4. Skutki uzależnień: społeczne, somatyczne, psychiczne 
Zagrożeniem uzależnień jest nie tylko skala tych nałogów, ale i szkody jakie 

wywołują w sferze psychicznej, somatycznej i społecznej. Poniżej zostały 
omówione skutki z odwołaniem do poszczególnych nałogów. Do skutków 
społecznych należą: 

                                                 
10 Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii , Narkomania - definicja 

uzależnienia, http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=112213, (dostęp 24.03.2014r.). 
11 Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciw-

działania Narkomanii, Epidemiologia, http://www.cinn.gov.pl/portal?id=104801, (dostęp 
24.03.2014r.). 



629 
 

• Osłabienie więzi rodzinnych- osoba uzależniona rezygnuje z kontaktu z 
rodziną, zmniejsza jego częstotliwość, na rzecz przyjmowania substancji 
uzależniającej. Zaspokojenie swojej potrzeby jest silniejsze niż rodzina i 
przyjaciele. 

• Bezdomność- rezygnacja z kontaktów z rodziną, pracy, utrata dóbr 
majątkowych na rzecz zakupu środka uzależniającego, czy innego przedmiotu, 
zaspokojenia swego stanu powodują, że osoba uzależniona trafia na drogę 
bezdomności, niestety powoduje to tylko pogłębianie się uzależnienia, 
możliwość nowych uzależnień i często także konflikt z prawem. Sam fakt 
uzależnienia i brak chęci do leczenia powoduje, że uzależniony nie ma 
możliwości skorzystać z oferty instytucji pomagającym bezdomnym. 

• Konflikty z prawem- wynikają nie tylko z braku środków finansowych na 
np. narkotyki, ale i brak panowania nad swoim zachowaniem po przyjęciu 
środków co sprowadza się do popełniania czynów przestępczych np. 
prowadzenia pojazdów osobowych pod wpływem narkotyków, powodowania 
wypadków drogowych, prób pozbawienia życia innych osób, także zabójstwa 
pod wpływem urojeń po zażyciu substancji psychoaktywnych.  

• Inwalidztwo lub/i utrata zdolności do samodzielnego funkcjonowania-co 
także jest skutkiem ryzykownych zachowań spowodowanych zażywaniem, znane 
są sytuacje, gdzie po zażyciu narkotyków jednostka miała urojenia i wydawało 
się jej, że posiada zdolność latania, czego sutkiem była próba wzbicia się w 
powietrze z 5 piętra, oraz upadek śmiertelny, bądź powodujący uszkodzenie 
kręgosłupa i niemożność chodzenia. Osoba, która w skutek zażywania 
narkotyków doznała inwalidztwa często nie jest w stanie sama funkcjonować i 
potrzebuje opieki innych osób, najczęściej rodziny. 

• Obciążenie społeczeństwa pomocą socjalną. Osoby uzależnione mają 
problemy z podjęciem zatrudnienia, z chęcią do pracy, a także nałóg przeszkadza 
im w wykonywaniu pracy wobec tego korzystają z pomocy społecznej, która 
pomaga im zaspokoić podstawowe potrzeby takie jak ubranie, jedzenie, 
ogrzewanie na zimę, czy miejsca w schroniskach w okresie przerwania 
przyjmowania substancji uzależniających12.  

Do skutków somatycznych należą: 
• Ostre zatrucie przedawkowanie, czyli przyjęcie zbyt dużej dawki środka 

uzależniającego. Wysokie jest także prawdopodobieństwo zgonu spowodowane 
wycieńczeniem organizmu, przedawkowaniem oraz innymi szkodami 
zdrowotnymi.  

• Wychudzenie, wyniszczenie- uzależnionym zaniedbuje potrzeby 
żywieniowe, co powoduje brak witamin w organizmie, a co za tym idzie także 
nieprawidłowe funkcjonowanie organów.  

• Napady drgawkowe. 

                                                 
12 Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Szkody zdrowotne, 

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=112705, (dostęp 23.03.2014r.). 
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• Wirusowe zapalenie wątroby HBV, HCV, HDV, rzadziej HAV. 
• Infekcja HIV i choroba AIDS- spowodowana używaniem igieł po innych 

zakażonych, kontakty seksualne przypadkowe z osobami chorymi.  
• Zakażenia bakteryjne - np. gronkowiec złocisty. 
• Zapalenia płuc, oskrzeli, zatok - spowodowany brakiem zabezpieczenia 

organizmu przed wyziębieniem.  
• Owrzodzenie skrzydełek nosa i okolicy pod nosem. 
• Martwica przegrody nosowej. 
• Świerzb, grzybica- brak odpowiedniej higieny ciała.  
• Choroby przenoszone droga płciową- choroby weneryczne, przypadkowe 

kontakty seksualne. 
• Patologie ciąży i porodu- przyjmowanie środków uzależniających w okresie 

ciąży. 
• Ropnie, ropowice skóry w miejscach po zastrzykach- spowodowane także 

brakiem higieny i brudnymi strzykawkami13.  
Do skutków psychicznych należą: 
• Bezsenność. 
• Depresja / próby samobójcze- przygnębienie spowodowane brakiem środków 

uzależniających, lub urojeniami, brak poczucia sensu życia i poczucia szansy na 
zmianę swojego postępowania. 

• Zaburzenia nastroju (agresja, drażliwość, przygnębienie, apatia)- skutek 
przyjmowania substancji pobudzających bądź osłabiających centralny układ nerwowy.  

• Zaburzenia pamięci- zaniki pamięci występują często, uzależniony nie ma 
świadomości co się z nim dzieje po zażyciu środka uzależniającego, nie pamięta 
swojego postępowania i nie poznaje bliskich osób, przyjaciół. 

• Ostre i przewlekłe psychozy. 
• Zaburzenia seksualne- ograniczenie lub pobudzenie seksualne, często z 

niemożnością dokonania aktu seksualnego, prowadzące nawet to dewiacji 
seksualnych.  

• Zespoły organiczne, np. otępienie. 
• Zaburzenia uczuciowości- nie odczuwanie emocji takich jak miłość, ból, 

przyjemność, lub wręcz przeciwnie spotęgowanie emocji14.  
Wszystkie wyżej wymienione skutki mogą występować grupowo, w 

zależności od przyjętej substancji i predyspozycji indywidualnych osoby 
przyjmującej.  

 
5. Nowoczesne uzależnienia 
Określenie nowoczesne uzależnień odnosi się do uzależnień w których środki 

psychoaktywne nie mają znaczenia. Rolę środka zastępują czynności, 

                                                 
13 Tamże. 
14 Tamże. 
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zachowania akceptowane społeczne z tą różnicą, że wykonywane są coraz 
częściej, aż do momentu kiedy uzależniony nie może bez nich egzystować i 
dominują nad innymi sferami życia. Przykładem takich uzależnień są: 
patologiczny hazard, uzależnienie od nowych mediów, komputera, internetu, gier 
internetowych, od siłowni, zakupów, seksu, pracy. Tego rodzaju uzależnienia 
noszą także miano behawioralnych. Jednostka wykonuje czynności takie jak inne 
osoby np. używa internetu w wymiarze uznawanym przez społeczeństwo za 
normę. Po czym coraz więcej czasu spędza w sieci przekraczając granicę normy. 
To skutkuje sytuacją w której nie może egzystować bez dostępu do internetu, 
myśli o tym kiedy znów skorzysta z sieci. W końcu korzystanie z sieci staje się 
obsesja i celem życia jednostki. Skutki nowoczesnych uzależnień są podobne jak 
tych tradycyjnych i występuje ten sam mechanizm zwiększenia tolerancji na czas 
jaki poświęca danemu uzależnieniu15.  

Do najczęściej występujących nowych uzależnień należą: 
• pracoholizm- niektórzy badacze twierdzą, że zakrawa o chorobę 

cywilizacyjną i związana jest z rozwojem nowoczesnego społeczeństwa, gdzie 
praca i realizacja zawodowa jest wartością nadrzędną, 

• uzależnienie od seksu- zjawisko złożone, gdyż może występować w 
formie uzależnienia o seksu wirtualnego oraz w świecie rzeczywistym, a także w 
obu jednocześnie. Osoby uzależnione od seksy twierdzą, że ich nadmierne 
zainteresowanie tą tematyką zaczęło się właśnie w internecie i albo pozostało na 
tym etapie, gdzie sieć zaspokajała potrzeby osoby uzależnionej, lub ewaluowało 
do świata realnego. 

• uzależnienie emocjonalne od drugiej osoby - poczucie niemożności życia 
bez wybranego człowieka, zwane też uzależnieniem miłości. Miłość ta przybiera 
jednak skrajne formy okazywania, związane jest to także ze zjawiskiem 
stalkingu, prześladowaniem obiektu miłości. 

• uzależnienie od telefonu komórkowego - kolejne uzależnienie mające 
predyspozycje do miana choroby cywilizacyjnej. Rozwój technologii, informacji 
powoduje, że ludzie chcę mieć do niej stały dostęp przy czym wykorzystują 
telefon, który staje się nieodłącznym gadżetem w ich życiu. Uzależnieni 
twierdzą, że pierwsze objawy zauważyli u siebie zostawiając przypadkowo 
telefon w domu idąc do pracy, sklepu odczuwali niepokój, mieli myśli związane 
z tym, że ktoś dzwoni i nie będą mogli odebrać rozmowy.  

• uzależnienie od zakupów - silna potrzeba robienia zakupów przynosząca 
radość. Osoba uzależniona kupuje przedmioty, które są jej niepotrzebne, często 
nawet ich nie otwiera w domu. Sam fakt przynosi radość, satysfakcję. Stan ten w 
miarę pogłębiania choroby powoduje, że po powrocie do domu osoba odczuwa 

                                                 
15 K. Domagała, Nasze dzieci są uzależnione od komputerów i komórek, 

ttp://www.dziennikzachodni.pl/artykul/586115,nasze-dzieci-sa-uzaleznione-od-
komputerow-i-komorek,id,t.html?cookie=1, (dostęp 25.04.2014r.). 
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przygnębienie, rozczarowanie, często przeradza się to w depresje i myśli 
samobójcze16. 

Podobnie jak tradycyjne uzależnienia nowoczesne uzależnienia przynoszą 
skutki w sferze psychicznej, fizycznej i społecznej, które rujnują życie osoby 
uzależnionej. Tego rodzaju uzależnienia mają duży potencjał rozwojowy, gdyż 
uzależnienie zaczyna się w mózgu i jednostka może uzależnić się dosłownie od 
wszystkiego.  

 
Zakończenie 
Z roku na rok rośnie liczba osób sięgających po środki uzależniające. Rośnie 

także liczba zgonów wywołana uzależnieniami. Niniejsza publikacja przedstawia 
zarys uzależnień jako jednego z największych współczesnych zagrożeń dla 
ludzkości. Badacze postrzegają ekspansje uzależnień jako początek choroby 
cywilizacyjnej mającej różne oblicza. Największym zagrożeniem jest fakt, że 
dotyka osób w coraz młodszym wieku i skala tego zjawiska. Młode osoby nie 
zdają sobie sprawy z negatywnych skutków jakie powoduje uzależnienie i nie 
postrzegają tego jako długofalowe zagrożenie, które może zmienić ich życie. 
Jako osoby młode nie postrzegają tego, że mogą stracić zdrowie podejmując 
decyzje o inicjacji w świat środków uzależniających. Nie mają świadomości, że 
jest uzależnienia „wciągają stopniowo”' i nawet dwukrotne poddanie się 
działaniu środków uzależniających może spowodować nieodwracalną bez 
leczenie potrzebę wracania do tej czynności. To z kolei powoduje wywołanie 
innych patologicznych zjawisk, a nawet występowania kilku uzależnień 
jednocześnie. Leczenie uzależnień wymaga długiego procesu, którego zadaniem 
jest wypracowanie z osobą uzależnioną mechanizmów obronnych przed 
ponowną chęcią sięgnięcia po środek uzależniający w trudnej sytuacji. 
Współczesna farmakologa przeżywa rozkwit przedmiotów swojej twórczości. 
Niestety jeszcze nikt nie wynalazł tabletek chroniących ludzi przez 
uzależnieniami, lub leczących ich całkowicie. Farmakologia może pomóc tylko 
w leczeniu uzależnienia, którego przyczyna i rozwiązanie tkwi w mózgu 
człowieka i jego woli. Tylko samodzielnie podjęta decyzja o leczeniu może 
uchronić osoby uzależnione przed negatywnymi skutkami uzależnień, które 
zostały wymienione w tym artykule. Względem osób dorosłych, młodzieży i 
dzieci działania profilaktyczne wydają się najbardziej skuteczną forma ochrony 
przed wstąpieniem na drogę uzależnień.  

 
Streszczenie  
Uzależnienia są jednym z najbardziej groźnych zjawisk jakie dotykają 

wszystkie społeczeństwa, bez względu na rozwój gospodarczy, cywilizacyjny. 
Uzależnić można się nie tylko zażywając substancje psychoaktywne. Rodzaje 
uzależnień są różne: narkotyki, alkohol, nikotyna, także nowoczesne uzależnienia 

                                                 
16 C. Guerreschi, Nowe uzależnienia, Kraków 2010, s. 100-222. 
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i dotykają całego wachlarza grup wiekowych od dzieci i młodzieży, osoby 
dorosłe do osób w wieku starczym. Możliwość uzależnienia w każdej grupie 
wiekowej jest czynnikiem, który czyni to zjawisko groźnym dla całego 
społeczeństwa. Negatywne skutki zażywania substancji uzależniających dotyczą 
psychiki i fizyczności człowieka, a także wszystkich sfer jego życia. 
Uzależnienia stają się chorobą cywilizacyjną, która ulega stałemu 
rozpowszechnieniu i tylko prawidłowa profilaktyka może ograniczyć skalę tego 
zjawiska. Artykuł jest przedstawieniem najbardziej popularnych uzależnień i 
obrazuje przykłady uzależnień nowoczesnych, jako kontraktu dla tych 
pierwszych. Tym samym stając się udowodnieniem tego, że uzależnienia ulegają 
przemianie na bardziej niebezpieczne, których początek zaczyna się w ludzkim 
mózgu i w nim tkwi także ich rozwiązanie. 

 
Abstract 
Addiction as a threat to modern society 
Addictions are one of the most dangerous phenomena that affect all of soci-

ety, regardless of the economic development of civilization. Make possible not 
only by taking psychoactive substances. Types of addiction are different: drugs, 
alcohol, nicotine, a modern addiction and on the whole range of age groups of 
children and young adults to people in old age. The possibility of addiction in 
each age group is the factor that makes this dangerous phenomenon for the whole 
society. The negative effects of addictive substance use relate to the human psy-
che and physicality, as well as all areas of his life. Addictions are a disease of 
civilization, which is constant and only the correct dissemination of prevention 
can reduce the scale of this phenomenon. This article is presenting the most 
popular addiction and illustrates examples of modern addiction as a contract for 
the former. Thus becoming the proof of that addiction are converted to more 
dangerous, which starts at the beginning of the human brain, and it stuck as their 
solution. 

 
Bibliografia: 
Alkoholizm i jego leczenie farmakologiczne, 

http://vetulani.wordpress.com/2013/09/12/alkoholizm-i-jego-leczenie-
farmakologiczne/, 

Centrum Badania Opinii Publicznej, Młodzież 2013, Warszawa 2014,  
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii, Epidemiologia, http://www.cinn.gov.pl/portal?id=104801, 
Czapiński J., Badania ESPAD – komentarz, 

http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/badania-espad-komentarz,  
Guerreschi C., Nowe uzależnienia, Kraków 2005,  
Guerreschi C., Nowe uzależnienia, Kraków 2010, 



634 
 

Domagała K., Nasze dzieci są uzależnione od komputerów i komórekh, 
ttp://www.dziennikzachodni.pl/artykul/586115,nasze-dzieci-sa-uzaleznione-od-
komputerow-i-komorek,id,t.html?cookie=1, 

Dziewiecki M., Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Kielce 2005, 
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomani, TOLERANCJA, 

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=112763,  
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii , NARKOMANIA - 

DEFINICJA UZALEŻNIENIA, http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=112213, 
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Szkody zdrowotne, 

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=112705, 
Pitucha A., Rodzaje narkotyków i ich działanie, 

http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/126-uzalenienie/1408-rodzaje-
narkotykow-i-ich-dzialanie-agata-pitucha.html,  

Volkow N., Czym jest uzależnienie, 
http://www.youtube.com/watch?v=5ai5lOSCrPM. 
 



635 
 

 

 
Anna Mazur (KUL) 
 

Czy współczesne dziewczęta to „słaba płeć”? 
 

Wstęp 
Kształtowanie osobowości i socjalizacja dziecka jest jednym z najtrudniej-

szych wyzwań wychowawczych. Przebiega w bardzo różnych warunkach, a 
zróżnicowanie wpływów, ich ponadczasowość powoduje, że socjalizacja mło-
dych osób stała się bardzo skomplikowanym procesem. Współczesny świat to 
miejsce szybkiego rozwoju społecznego i kulturowego, zacierają się w nim tra-
dycje, obyczaje, autorytety. To co kiedyś było wartościowe, dziś nie ma racji 
bytu. Współczesne życie tym samym budzi więcej obaw i niepokojów niż na-
dziei. 

Jednym z najbardziej niepokojących przejawów negatywnych zmian spo-
łecznych jest wzrost dewiacji i zachowań patologicznych wśród nieletnich. W 
tym aspekcie duże zainteresowanie i niepokój budzi nasilenie zachowań nega-
tywnych nieletnich dziewcząt. Kiedyś dziewczynki wychowywało się tak, by 
stały się dobrymi paniami domu i matkami. Dziś – kiedy nie wiadomo, co będą 
chciały robić w przyszłości – zadanie wydaje się trudniejsze. Rodzice i wycho-
wawcy coraz częściej zadają sobie pytanie: Jak przygotować je do dorosłego 
życia, by odnalazły się bez względu na to, jaką drogę wybiorą? Współcześnie 
pokazywany jest nam zafałszowany obraz nastolatki (głównie przez media). Dzi-
siejsza nastolatka powinna być jednocześnie ładna, zgrabna, mądra, ambitna, 
uświadomiona seksualnie. Ma śnić o miłości, księciu na białym koniu i życiu w 
bogactwie i przepychu. Niestety w ostatnich latach diametralnie zmienił się obraz 
współczesnych dziewcząt. Ten obraz skomplikował się, wzbogacił i przede 
wszystkim zaprzeczył słabości i niewinności młodych dziewczynek.  

 
1. Agresja i przemoc w „dziewczęcym wydaniu” 
Współcześnie agresja i przemoc są nieodłącznym elementem funkcjonowa-

nia młodych ludzi bez względu na to w jakim przebywają środowisku. Zjawisko 
to spotyka się począwszy od środowiska rodzinnego, poprzez środowisko szkol-
ne, rówieśnicze i lokalne.  

W Słowniku Języka Polskiego termin agresja oznacza zachowanie zmierza-
jące do wyładowania niezadowolenia lub gniewu na osobach, rzeczach; wrogą, 
agresywną, napastliwą postawę wobec kogoś lub czegoś1. 

Na gruncie filozofii agresja jest tłumaczona jako skłonność do przejawiania 
postawy ofensywnej, do atakowania2. 

                                                 
1 M. Szymczak (red.), Słownik Języka Polskiego, tom I, Warszawa 1978. 
2 T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2003, s. 40. 
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Inne spojrzenie prezentują psycholodzy. Adam Frączek twierdzi, że w bada-
niach i analizach psychologicznych termin agresja jest najczęściej używany do 
określenia: 

a) sytuacyjnie wywołanych stanów emocjonalnych (tj. zamiennie z takimi 
określeniami emocji, jak gniew, oburzenie, irytacja lub pojęciem tzw. 
emocjonalnej gotowości do agresji); 

b) reakcji lub aktywności (tj. prostszej albo bardziej złożonej postaci 
interpersonalnego zachowania, opisywanego poprzez wskazanie jego przejawów, 
wyznaczników i efektów lub funkcji); 

c) stałej cechy indywidualnej (definiowanej opisowo w kategoriach 
powtarzalnych, utrzymujących się i odznaczających transsytuacyjną stałością 
wzorów zachowania) oraz stałych orientacji życiowych (w ostatnim przypadku 
zazwyczaj używa się terminu wrogość) lub – w kategoriach wyjaśniających - 
swoistej intrapsychicznej właściwości jednostki (cech nawyków, skryptów, 
postaw, motywów itd.); 

d) sekwencji interpersonalnych lub społecznych interakcji wyodrębnionych 
nie tylko na podstawie ich intrapsychicznych determinantów i funkcji wobec 
innych, lecz również poprzez odniesienie tych interakcji do społeczno-
kulturowych standardów ewaluacyjnych3. 

Anna Karłyk-Ćwik4 przedstawia następujący podział czynników etiologicz-
nych zachowań agresywnych: 

1. Czynniki indywidualne (tkwiące w samym dziecku): 
� cechy i predyspozycje osobowościowe: niski poziom lęku, empatii, 

asertywności, samokontroli lub wysoki poziom pobudzenia, impulsywności, 
wrażliwości na stres; 

� sfera emocji i uczuć: skłonność i gotowość do częste przezywania np. 
złości, leku; siła i stabilność emocji, kontrola i regulacja emocji; 

� parametry układu nerwowego: siła, równowaga (między pobudzeniem a 
hamowaniem), ruchliwość procesów nerwowych; 

� zmiany organiczne i uszkodzenia CUN; 
� funkcjonowanie układu hormonalnego: testosteron; 
� dziedziczność: dodatkowy chromosom Y; 
� właściwości temperamentu; 
� deficyty hamulców przeciwagresywnych: lęku, uczucia wstydu i poczucia 

winy (niedorozwój „superego”); 
� niski poziom umiejętności interpersonalnych i związanych z 

samokontrolą; 

                                                 
3 A. Frączek, Socjalizacja a intrapsychiczna regulacja agresji interpersonalnej, [w:] 

A. Frączek, H. Zumkley (red.), Socjalizacja a agresja, Warszawa 1993, s. 50. 
4 A. Karłyk-Ćwik, Diagnozowanie i rozumienie agresji - trudności i wskazówki, 

„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 1, 2008, s. 5-13. 
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� czynnik rozwojowy- okres adolescencji- młodzi ludzie muszą radzić sobie z: 
określeniem własnej tożsamości, kształtowaniem swojego „ja”, potrzebą bycia 
akceptowanym, szczególnie przez grupę rówieśniczą, koniecznością odnalezienia 
własnego miejsca w grupie i określenia własnej roli społecznej, zmianami 
hormonalnymi i własna seksualnością, samokontrolą i odpowiedzialnością za siebie. 
Towarzyszy temu często: poczucie bezradności i braku osobistej kontroli zagrożenia 
poczucia własnej wartości, zachwianie samooceny, niepewność, labilność 
emocjonalna, poczucie osamotnienia, rozczarowania, bycia niezrozumiałym i 
odrzuconym, brak wsparcia społecznego, lek i złość. 

2. Czynniki tkwiące w środowisku rodzinnym: 
� styl wychowawczy i postawy rodzicielskie: brak ciepła oraz zaangażowania w 

sprawy dziecka (obojętność, chłód emocjonalny), postawa przyzwalająca i 
tolerancyjna związana z brakiem ustalenia i trzymania jasnych granic, bicie, brutalne 
traktowanie dziecka przez rodzica, autorytaryzm w wychowaniu; 

� relacje emocjonalne: chłód emocjonalny, odrzucenie, brak zainteresowania 
sprawami dziecka, brak miłości, akceptacji, zrozumienia w relacjach rodzic-dziecko, a 
także między rodzicami oraz innymi członkami rodziny; 

� opieka- zaspokajanie potrzeb: brak opieki, kontroli, bliskości, brak 
zaspokojenia potrzeb miłości, bliskości, uznania, bezpieczeństwa, wsparcia; 

� struktura, hierarchia, role: rozwód, rodziny niepełne, o zbyt sztywnej lub 
zupełnie niestabilnej strukturze władzy i odwróconym lub niejasnym podziale ról; 

� sytuacja socjalno-bytowa, ekonomiczna: trudne warunki materialne i 
mieszkaniowe, długotrwały brak pracy, brak dostępu dziecka do kultury, brak 
warunków do nauki, wypoczynku, brak środków na zaspokojenie podstawowych 
potrzeb fizjologicznych i bytowych; 

� zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny: alkoholizm, przemoc, przestępczość, 
choroby psychiczne, kryzysy, konflikty itp.; 

3. Czynniki związane z grupą rówieśniczą: 
� modelowanie przez atrakcyjnych liderów; 
� normy, wartości i cele grupowe akceptujące czy wręcz promujące 

zachowania agresywne; 
� słaba kontrola agresywnych emocji; 
� brak reakcji ze strony dorosłych- poczucie bezkarności, wzrost siły; 
� „rozmycie” odpowiedzialności; 
� grupowe mechanizmy zaprzeczania i usprawiedliwiania, brak 

odpowiedzialności indywidualnej; 
� zaspokojenie ważnych (szczególnie w okresie dorastania) potrzeb prze 

grupę: akceptacji, przynależności, więzi, uznania, utrzymania pożądanego stanu 
stymulacji, zabawy; 

� nuda - brak pomysłów, możliwości, chęci i umiejętności potrzebnych do 
rozwoju twórczych zainteresowań oraz realizacji konstruktywnej aktywności; 

4. Czynniki tkwiące w środowisku szkolnym (związane z funkcjonowaniem 
dziecka w roli ucznia): 
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� przymus; 
� władza nauczyciela; 
� wymagania zewnętrzne; 
� brak rozumienia rozwojowych potrzeb i możliwości dziecka oraz brak 

dostosowania do nich wymagań stawianych uczniom; 
� przewaga dydaktyki nad wychowaniem; 
� rzadkie przeprowadzanie przez wychowawców diagnozy wychowawczej 

poszczególnych uczniów (szczególnie „trudnych”) oraz zespołów klasowych; 
� zbyt mała troska o indywidualność i podmiotowość w kształceniu i 

wychowaniu; 
� bezradność, brak wsparcia i współpracy, wreszcie mobbing wśród 

nauczycieli i innych pracowników szkoły; 
� brak jasnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych; 
� brak jasnych norm i zasad oraz niekonsekwencja w ich egzekwowaniu, a 

także brak sprecyzowanych, jasnych i realnych konsekwencji za nieprzestrzeganie 
zasad i norm. 

5. Czynniki występujące w środowisku lokalnym: 
� stopień mobilności mieszkańców (częste przeprowadzki); 
� zróżnicowanie populacji pod względem wyznawanych norm i wartości; 
� gęstość zaludnienia, stopa bezrobocia; 
� stopień rozwarstwienia społecznego spowodowanego warunkami 

bytowymi; 
� poziom więzi społecznych (postawy izolacyjne, anonimowość); 
� brak współpracy i wsparcia ze strony instytucji. 
6. Czynniki związane z ogólnym „klimatem dla zachowań przemocowych”: 
� normy kulturowe wspierające przemoc jako akceptowany sposób 

rozwiązywania konfliktów; 
� brak rygorystycznego przestrzegania ustalonych norm prawnych; 
� nadużywanie siły przez organy powołane do stania na straży porządku 

publicznego; 
� konflikty na scenie politycznej; 
� polityka utrzymująca stan nerwowości i napięcia społecznego między 

grupami społecznymi; 
� normy stawiające prawa rodziców ponad prawami dzieci, prawa mężczyzn 

ponad prawami kobiet i dzieci (patriarchalny wzorzec rodziny); 
� brak reagowania na przejawy agresji, bezradność, przyzwolenie na 

przemoc. 
Wyniki dotyczące agresji szkole za niepokojące uznaje również Irena Pospi-

szyl5. Według niej niepokoi głównie fakt, że wyniki te dotyczą najbardziej dra-
stycznych przejawów agresji. Cechami charakterystycznymi tego zjawiska są: 

• wzrost brutalizacji zachowań młodzieży, 

                                                 
5 I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008, s.107-109. 
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• unifikacja grupowa zachowań agresywnych- agresywność staje się 
powszechna we wszystkich warstwach społecznych, podczas gdy jeszcze do 
połowy lat 80. była kojarzona ze środowiskami marginesu społecznego, 

• unifikacja płciowa- wzrost agresywności obserwowany jest zarówno u 
dziewcząt, jak i chłopców (w ostatnich latach wskaźnik przestępczości dziewcząt 
podwoił się), 

• manifestacja zachowań agresywnych nawet w tych przestrzeniach 
społecznych, które do tej pory uchodziły za nieprzyzwalające na takie 
zachowania, np. szkoła, miejsca publiczne, 

• obniżenie się wieku nieletnich sprawców zachowań brutalnych. 
Zatem agresja wśród dzieci i młodzieży nie jest zjawiskiem nowym. Badania 

empiryczne dowodzą, iż agresja obecnie nie jest tylko domeną chłopców. W 
ciągu ostatnich lat wzrosła liczba pobić i bójek z udziałem nastoletnich dziew-
cząt, coraz częściej są to 12-, 14-letnie dziewczęta, które przejawiające coraz 
bardziej brutalne zachowania agresywne. Często agresja współwystępuje z uza-
leżnieniami, prostytucją, kradzieżami, ucieczkami z domu, wagarami, uczestnic-
twem w grupach nieformalnych. 

Badania nad agresywnością młodzieży przeprowadziła min. Krystyna 
Ostrowska w 1997 i 2000 roku. Uzyskane dane pokazują, iż dziewczęta równie 
często jak chłopcy uczestniczą w zachowaniach tj.  

- oszukiwanie nauczycieli 30,3% 
- obrażać i wymyślać innym 28% 
- utrudniać prowadzenie lekcji 27,2% 
- umyślne potrącanie innych 18,2% 
- bójki 11.4%.  
Statystyki policyjne6 wskazują na wzrost czynów karalnych związanych z agresją 

popełnianych przez nieletnie dziewczęta. Analiza danych pokazała, że na przestrzeni 
lat 1999 – 2010 liczba młodych kobiet podejrzanych o popełnienie wyżej wymienio-
nych przestępstw rosła najszybciej np.: 

- o 169 % wzrosła liczba dziewczyn do 16 roku życia – podejrzanych o bójki 
i pobicia, podczas gdy wzrost liczby chłopców w tej kategorii wyniósł 55 % , 

- o ponad 176 % wzrosła liczba dziewczyn do 16 roku życia – podejrzanych 
o niszczenie i uszkodzenie mienia, podczas gdy wzrost liczby chłopców w tej 
kategorii wyniósł 38,3 % , 

- o 61% wzrosła liczba dziewczyn do 16 roku życia – podejrzanych o spo-
wodowanie uszczerbku na zdrowiu, podczas gdy wzrost liczby chłopców w tej 
kategorii wyniósł 20 %. 

                                                 
6 http://statystyka.policja.pl/st/informacje/57720,Przestepczosc-mlodych-ludzi-

zwiazana-z-agresja.html (2.04.2014r.) 
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Inne badania dotyczące zjawiska przemocy i agresji w szkole prezentuje G. 
Miłkowska-Olejniczak7. Badania przeprowadzono wśród uczniów szkół podsta-
wowych. Według otrzymanych wyników do najczęściej zauważanych przejawów 
agresji fizycznej wśród uczniów zalicza się: pobicia i bójki (69%), przestraszanie 
(51,5%), odbieranie siłą (32,3%), niszczenie cudzych rzeczy (30,2%), niszczenie 
sprzętu szkolnego (27,4%), zachęcanie do bicia (22,5%), wymuszenia (20,4%), 
bicie młodszych kolegów (15,4%). Agresja słowna uczniów wyraża się w: gro-
żeniu pobiciem (85,9%), napastliwych wypowiedziach- ataku słownym, strasze-
niu, odpędzaniu, groźbach (88,9%), przezywaniu, przekleństwach, ordynarnych 
odzywkach (74,6%), wyśmiewaniu się (58,4%), kłótniach (58,4%), grożeniu 
skarżeniem (38,9%). Bezpośrednia przemoc fizyczna przypominająca wojskowa 
„falę” coraz częściej charakteryzuje zachowania wśród dziewcząt, polegająca na 
intrygach, oszczerstwie.  

Analizując obraz współczesnego świata należy podkreślić, iż problem agresji 
wśród młodzieży, zwłaszcza dziewcząt będzie narastał. Dlatego też działania 
wychowawcze powinny obejmować profilaktykę zjawiska w połączeniu ze 
współpracą instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży. Przy opracowaniu 
takich działań konieczne jest uwzględnianie wszystkich sfer wpływających wy-
stępowanie zachowań agresywnych (dom, szkoła, środowisko). 

 
2. Przestępczość nieletnich dziewcząt 
Zjawisko przestępczości nieletnich dziewcząt niewątpliwie wymaga pojęciowego 

wyjaśnienia poszczególnych terminów. Często pojawiają zróżnicowane interpretacje 
samego pojęcia nieletni. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednoli-
ty: Dz. U. z 1982, Nr 25 poz. 228, dalej u.p.n.) w zależności od wieku i rodzaju podej-
mowanych działań wyróżnia trzy kategorie pojęcia nieletni: 

a) w zakresie postępowania dotyczącego zapobiegania i zwalczania demoralizacji 
nieletnim jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia (art. 1 § 1 pkt 1 u.p.n.); 

b) w zakresie postępowania o czyny karalne nieletnim jest osoba, która do-
puściła się takiego czynu po ukończeniu 13, a przed ukończeniem 17 lat (art. 1 § 
1 pkt 2 u.p.n.); 

c) w zakresie wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych nie-
letnim jest osoba, wobec której te środki są wykonywane, ale nie dłużej niż do 
ukończenia przez nią 21 lat (art. 1 § 1 pkt 3 u.p.n.). 

Natomiast przez pojęcie przestępczości rozumie się zbiór czynów zabronio-
nych ustawowo pod groźbą kary, a popełnionych na obszarze danej jednostki 
terytorialnej. Przestępczość jest zjawiskiem społecznym. Przestępczość i jej po-

                                                 
7 G. Miłkowska-Olejniczak, Kto rządzi w polskiej szkole? Czyli o agresji dzieci i 

młodzieży w sytuacjach szkolnych, [w:] M. Dudzikowa (red.), Nauczuciel-uczeń. Miedzy 
przemocą a dialogiem obszary napięć i typy interakcji, Kraków 1996. 
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ziom determinuje wiele czynników. Rozpatrywana być może również z punktu 
widzenia jej rozległości, intensywności, struktury i dynamiki8. 

Zatem przestępczość nieletnich to czyny zabronione przez ustawę jako prze-
stępstwo, przestępstwo skarbowe lub niektóre wykroczenia, dokonane przez oso-
by nieletnie w rozumieniu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich9. 

Przestępczość wśród nieletnich można określić jako problem współczesnego 
świata. O tym zjawisku powstaje coraz więcej prac z zakresu prawa, kryminolo-
gii, pedagogiki czy socjologii. Wynika to niewątpliwie z powszechności zacho-
wań wśród nieletnich obrazowanej przez statystki i badania empiryczne. 

Kwestia przestępczości dziewcząt zasługuje na wnikliwe zbadanie. Bowiem 
jak zauważają Irena Pospiszyl i Renata Szczepanik (redaktorki publikacji zbio-
rowej poświęconej specyfice zachowań dewiacyjnych kobiet i nieletnich dziew-
cząt10), na temat kobiet naruszających normy społeczno-prawne, funkcjonuje 
wiele mitów, które ujawniają się nie tylko na poziomie opinii społecznej, lecz 
nierzadko także w praktyce sądowniczej, dotyczącej postępowania z kobietami 
czy dziewczętami popełniającymi czyny karalne. 

Problematyka przestępczości kobiet i dziewcząt jest w kryminologii dość za-
niedbywana i marginalizowana. Podejście do tego zagadnienia jest przy tym nie-
jednolite. Część kryminologów po prostu ten problem ignoruje. Większość pol-
skich podręczników do kryminologii nie zawiera nawet części poświęconej etio-
logii przestępczości kobiet i nie traktuje szerzej tego zagadnienia, mimo że w 
niektórych istnieją rozdziały dotyczące fenomenologii kryminalnej, np. przestęp-
czości zorganizowanej czy nieletnich. W większości podręczników, w których 
istnieje rozdział dotyczący kwestii płci, skonstruowany jest on wyłącznie jako 
krótkie omówienie statystki, bez odniesienia do przyczyn zjawiska. Autorzy, 
którzy podejmują problematykę przestępczości kobiet, postępują dwojako: albo 
szukają w tym zjawisku szczególnej patologii, albo przyczyn, dla których kobiety 
popełniają znacznie mniej przestępstw niż mężczyźni11. 

Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost brutalności dziewcząt popadających w 
konflikt z prawem. Zauważa się również, iż udział nieletnich dziewcząt w szaj-
kach, bandach przybrał niepokojące rozmiary. Przestały być one tylko dziewczy-
nami nieletnich i dorosłych przestępców. Dziewczęta stają się coraz częściej 
sprawcami, bądź ponoszą odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko życiu i 
zdrowiu.  

Badania nieletnich dziewcząt – sprawczyń przestępstw przeprowadziło współcze-
śnie kilku autorów. Całościowa analiza problemu przestępczości nieletnich dziewcząt 
jest obszernym zagadnieniem. Jednakże ważnym elementem w tym miejscu jest cha-
                                                 

8 J. Błachut, Problemy związane z pomiarem przestępczości, Kraków 2007, s.51 
9 A.Jaworska, Leksykon resocjalizacji, Kraków 2012, s. 219 
10 I. Pospiszyl, R. Szczepanik (red), Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet, Łódź 

2007, s. 7. 
11 Za: D. Woźniakowska-Fajst, Nieletnie. Niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne?, 

Warszawa 2010, s. 12. 
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rakterystyka czynów zabronionych popełnianych przez nieletnie dziewczęta oraz oko-
liczności ich popełniania.  

Badania Dagmary Woźniakowskiej–Fajst wykazały, iż większość badanych 
dziewcząt popełniało przestępstwa przeciwko mieniu. Stanowią one łącznie nie-
mal 63% wszystkich czynów, z czego aż 46% to kradzieże rzeczy o wartości do 
ok. 250zł, które w Polsce są uznawane za wykroczenia. Kolejną wartą zauważa-
nia grupą czynów są różnego rodzaju pobicia i naruszenia nietykalności ciele-
snej. Takich przypadków było 12,7%. Następną kategorią, która wyróżnia się w 
zdecydowany sposób, są rozboje, które stanowią 5,4% wszystkich przypadków. 
Całą resztę spraw, tj. 18,6%, stanowią przestępstwa innego rodzaju: podrabianie 
dokumentów, korzystanie z dokumentów fałszywych, groźby karalne, składanie 
fałszywych zeznań lub przestępstwa związane z posiadaniem, handlem i dziele-
niem się narkotykami12.  

W badaniach wspominanej autorki dowiedziono, iż dla przestępczości nielet-
nich dziewcząt charakterystyczne jest popełnianie czynów w grupie. Spośród 
wszystkich badanych dziewcząt 43,3% popełniło przestępstwo samodzielnie. 
Konsekwencją tego, że większość przestępstw stanowią kradzieże, jest fakt, iż 
45,9% przestępstw popełnionych było w supermarketach i sklepach. Następnie 
18,7% czynów miało miejsce na ulicy lub podwórku, 11,4% w mieszkaniu. Po-
zostałe 13% tworzą takie miejsca, jak parki, działki, klatki schodowe, dyskoteki i 
bazary. W większości przypadków (38,5%) sprawczynie kierowały się chęcią 
zdobycia danej rzeczy. Następnie w 7,5% przypadków motywem była chęć zdo-
bycia pieniędzy. W niemal 10% przypadków motywem podanym przez nieletnią 
była namowa koleżanek. Dalej 4,8% czynów to wynik żartu, zabawy. 13,3% 
czynów popełnionych zostało albo z zemsty albo w wyniku kłótni między spraw-
czynią a ofiarą. Interesujący jest fakt, że 2,4% dziewczyn popełniło czyn wyłącz-
nie przez solidarność z koleżanką. I ostatnia warta zwrócenia uwagi kwestia do-
tyczy tego, iż w 2% przestępstw jedyną motywacją było nadużycie przez nielet-
nią alkoholu. W 5% przypadków nie udało się w ogóle ustalić motywów popeł-
nionych czynów13. 

Badania empiryczne, dotyczące przestępczości nieletnich dziewcząt w swojej 
publikacji prezentuje Krzysztof Biel. Badaniami objęto 100 respondentek. Były 
to nieletnie dziewczęta przebywające w zakładzie poprawczym w Warszawie-
Falenicy i młodzieżowym ośrodku wychowawczym w Krakowie-Łagiewnikach.  

Autor publikacji dowiódł, że nieletnie dziewczęta, objęte resocjalizacją za-
kładową przejawiają wysoki stopień demoralizacji, charakteryzujący się kumula-
cją trwałych postaw i zachowań niezgodnych z normami społecznymi i prawny-
mi. Ponadto z uzyskanych danych wynika, że dominującymi kategoriami prze-
stępstw były te skierowane przeciwko mieniu, przeciwko zdrowiu i życiu oraz 
przeciwko wolności. Najczęściej popełnianym przestępstwem była kradzież 

                                                 
12 Tamże, s. 262-275. 
13 Tamże.  
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(46,9%). Najczęściej kradzionymi przedmiotami były telefony komórkowe, pie-
niądze kosmetyki, biżuteria itp. W kategorii przestępstw przeciwko mieniu na 
uwagę zasługuje procentowy wskaźnik rozboju (34,4%). Nieletnie dziewczęta 
dokonywały rozboju w celu przywłaszczenia pieniędzy bądź telefonu komórko-
wego. Ofiarami były najczęściej rówieśniczki, często osoby znane sprawczy-
niom. W znacznie mniejszym stopniu zanotowano kradzież z włamaniem (9,4%), 
oszustwo (1,6%) oraz niszczenie mienia (1,6%)14.  

Drugą kategorią, w której autor odnotował wysoki wskaźnik procentowy 
czynów zabronionych popełnianych przez badane nieletnie były przestępstwa 
przeciwko życiu i zdrowiu. Najwięcej dziewcząt brało udział w bójce lub pobiciu 
(26,6%). Ponadto nieletnie dokonały naruszenia czynności narządu ciała lub roz-
stroju zdrowia (9,4%) i narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty ży-
cia (4,7%). Trzy nieletnie (4,7%) brały też udział w dokonaniu zabójstwa. Wyso-
ki wskaźnik procentowy zanotowano także w przypadku przestępstw przeciwko 
wolności, a szczególnie w przypadku groźby karalnej (32,8%) oraz przestępstw 
przeciwko czci i nietykalności cielesnej: znieważania (14,1%) oraz uderzenia 
(10,9%)15.  

Natomiast przedstawione okoliczności i powody popełniania przestępstw 
przez badane dziewczęta wskazują na negatywny wpływ środowisk wychowaw-
czych, jak i zaburzeń w sferze psychologicznej sprawczyń. Autor podkreśla, iż 
przeprowadzone badania wskazują na popełnianie przez nieletnie dziewczęta 
coraz bardziej brutalnych przestępstw, często będąc pod wpływem środków odu-
rzających16.  

Badania dotyczące demoralizacji i przestępczości nieletnich przeprowadzi-
łam w 2012 roku, stosując metodę analizy akt kuratorskich. Badaniami objęłam 
nieletnich będących pod nadzorem kuratora sądowego. Analizowane akta doty-
czyły 71 nieletnich (w tym 61 chłopców i 10 dziewcząt). Biorąc pod uwagę wiek 
osób pozostających pod nadzorem kuratora 36 badanych osób w momencie orze-
czenia środka wychowawczego miało 16-18 lat (49%). Podobna liczba była w 
młodszym wieku tzn. między 12 a 15 rokiem życia (51%).  

Z uzyskanych w trakcie badań informacji wynika, że wszyscy nieletni wobec 
których zastosowano środek wychowawczy w postaci nadzoru kuratora przeja-
wiali w większym lub mniejszym stopniu różne symptomy demoralizacji. Za-
równo nieletni chłopcy jak i dziewczęta najczęściej wykazują symptomy demora-
lizacji w postaci systematycznego uchylania się od obowiązku szkolnego lub 
kształcenia zawodowego oraz używają alkoholu lub innych środków odurzają-
cych w celu wprowadzenia się w stan odurzenia (odpowiednio po 61% chłopców 
i 90% dziewcząt). Ponadto 49% badanych chłopców i 20% spośród badanych 
dziewcząt dopuściło się czynu karalnego. Dość duży odsetek badanej młodzieży 

                                                 
14 K.Biel, Przestępczość dziewcząt. Rodzaje i uwarunkowania, Kraków 2009, s. 301.  
15 Tamże.  
16 Tamże.  
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charakteryzowało naruszanie zasad współżycia społecznego ( 31% badanych 
chłopców i aż 60% dziewcząt).  

Katalog czynów karalnych popełnianych przez badanych nieletnich jest bar-
dzo zróżnicowany. W większości są to pojedyncze czyny, jednak znajdują się 
również takie zachowania przestępcze, których popełniania dopuściło się więk-
sza liczba badanej młodzieży. Najczęściej mamy do czynienia z różnego rodzaju 
kradzieżami. Bardzo często młodzież uczestniczy w bójkach i pobiciach. Innymi 
częściej popełnianymi czynami są włamania, zniszczenia cudzej rzeczy czy po-
siadanie narkotyków.  

Przestępczość nieletnich dziewcząt jest zjawiskiem skomplikowanym i trud-
nym do wyjaśnienia, dlatego wymaga wielostronnego naukowego podejścia w 
zakresie badań etiologicznych. Wielu trudności dostarcza również wypracowanie 
skutecznych oddziaływań profilaktycznych, resocjalizacyjnych i terapeutycz-
nych. Dlatego należy zwrócić uwagę na lepsze zrozumienie zagadnienia prze-
stępczości dziewcząt przez wychowawców i pedagogów w pracy nad prospo-
łecznym ukierunkowaniem zachowania nieletnich dziewcząt. 

 
3. Alkohol i inne substancje odurzające wśród nieletnich dziewcząt 
Alkohol oraz inne substancje psychoaktywne w sposób istotny oddziaływają 

na sprawność psychofizyczną człowieka. Alkoholizm w naszym kraju jest naj-
częstszym uzależnieniem. Większość ludzi pije alkohol bez zastanowienia się 
nad konsekwencjami spożywania, zazwyczaj na skutek panującej mody, obycza-
ju, „normy”.  

Picie alkoholu przez nastolatki, nawet w ilościach nieszkodliwych dla doro-
słych, może poważnie zaburzyć ich życie i procesy rozwojowe. Spożywanie al-
koholu zaburza zdolność do uczenia się, zapamiętywania i logicznego rozumo-
wania, jest źródłem trudności w nauce i przeszkadza w dalszej edukacji i karierze 
zawodowej. Powtarzające się sytuacje upojenia alkoholowego hamują rozwój 
emocjonalny i opóźniają dojrzewanie - młody człowiek nastawia się tylko na 
doraźne i natychmiastowe przyjemności, nie uczy się dojrzałych i skutecznych 
sposobów radzenia ze stresem i rozwiązywania problemów życiowych. Im wcze-
śniej nastolatek zaczyna regularnie pić alkohol tym bardziej obniża motywację 
do osiągania celów życiowych i realizacji wartości. Niestety picie niejako poma-
ga w sięgnięciu po inne używki. Zwiększa nie tylko ryzyko uzależnienia od al-
koholu, ale i od nikotyny oraz sięgania po narkotyki - badania amerykańskie 
pokazały, że dzieci, które zaczęły kontaktować się z alkoholem do 15 roku życia 
czterokrotnie częściej niż osoby, które zaczęły pić po 20 roku życia, uzależniały 
się od alkoholu. Wyjątkowo często alkohol dodaje pewności siebie przy inicjacji 
seksualnej młodocianych. Co często prowadzi do niechcianych ciąż albo zabu-
rzeń seksualnych17.  

                                                 
17 http://www.edukacja.edux.pl/p-12025-alkohol-jako-zagrozenie-wsrod-

mlodziezy.php (2.04.2014r.) 
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Spożycie alkoholu przez młodzież ciągle wzrasta, obniża się wiek inicjacji 
alkoholowej, zwiększa się ilość pijących dziewcząt. Pijąca młodzież łatwiej po-
pada w alkoholizm niż ludzie fizycznie dojrzali. Alkohol skutecznie upośledza 
proces dojrzewania, jeśli nawet dziecko nie popadnie w uzależnienie – nie będzie 
rozwijać się normalnie. Wiek dojrzewania to szczególny okres w życiu. Nie jest 
to już dzieciństwo, a jeszcze nie wiek dojrzały. W żadnym innym okresie, w tak 
krótkim czasie, nie zachodzi tyle zmian w budowie i funkcjach organizmu oraz w 
psychice18. 

Badania, których celem było oszacowanie zagrożeń alkoholizmem wśród 
młodzieży, zwłaszcza dziewcząt przeprowadził Krzysztof Gąsior. Próba badaw-
cza dziewcząt liczyła 512 osób (szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna). Analiza 
otrzymanych wyników wykazała, że kontakt z alkoholem w swoim dotychcza-
sowym życiu miało 91,8% badanych dziewcząt, inicjacja alkoholowa następowa-
ła głównie w wieku 13 lat (46%), ale w wieku 14 lat aż 65,1% dziewcząt piło już 
alkohol. W ciągu ostatnich lat następuje wyraźnie obniżenie wieku inicjacji alko-
holowej, a zjawisko to dotyczy głównie dziewcząt. Obecnie gimnazjalistki zde-
cydowanie wcześniej sięgają po alkohol niż było to kilka lat temu. Pierwszy kon-
takt z alkoholem następował u badanych dziewcząt głównie z własnej (53,9%) 
lub kolegi spoza klasy (16,6%) inicjatywy. Biorąc pod uwagę miesiąc poprzedza-
jący badania 35,4% dziewcząt piło alkohol 1-2 razy w miesiącu, a 3-5 razy - 
19,8%. Wysoce zagrożoną wydaje się być grupa dziewcząt pijąca 6 do 9 razy w 
miesiącu (9,8%). Badane dziewczęta najczęściej piją piwo (38,1%), następnie 
wódkę (12,9%), inne alkohole (10,4%) oraz wino (7,6%). Badane dziewczęta 
najczęściej piją u znajomych (76,6%), w barze, pubie ( 61,1%), na dyskotece 
(56%), w samotności (7%) oraz na terenie szkoły (5,5%). Blisko 7% dziewcząt 
przyznało się jednocześnie, ze przynajmniej 1-2 razy zdarzyło się im przyjść 
pijanym do szkoły. Około 30% dziewcząt doświadcza różnorodnych problemów 
związanych z używaniem alkoholu19.  

W roku 2003 zrealizowana została w Polsce kolejna edycja badań ankietowych 
w ramach Europejskiego Programu Badań Szkolnych na Temat Alkoholu i Innych 
Narkotyków – ESPAD, w trzecich klasach szkół gimnazjalnych oraz drugich klasach 
szkół ponadpodstawowych (grupa 15/16–latków oraz 17/18–latków) koordynowa-
nych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wyniki badań wskazują, 
iż napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną 
używaną przez młodzież. Do picia napojów alkoholowych przyznaje się ponad 92% 
uczniów III klas gimnazjalnych i ponad 96% uczniów II klas szkół średnich. Najczę-
ściej spożywanym napojem alkoholowym jest piwo. Wraz ze spadkiem liczby absty-
nentów wzrasta częstość picia oraz ilość jednorazowo wypijanego alkoholu przez 
młodzież. Jako wskaźnik częstej konsumpcji traktowane jest picie alkoholu w ciągu 

                                                 
18 Tamże.  
19 K. Gąsior, Zagrożenie alkoholizmem wśród dorastających dziewcząt, [w:] I. Pufal-

Struzik (red.), Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne, Kielce 2011, s.101-113.  
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ostatniego miesiąca poprzedzającego badanie. Ponad 2/3 chłopców (76%) oraz po-
nad połowa dziewcząt (62%) uczących się w III klasach gimnazjalnych (15/16–
latków) piła alkohol w tym okresie. Do upicia się w czasie ostatniego roku przyznało 
się niemal 50% piętnastolatków (58% chłopców i 40% dziewcząt) i ponad 65% sie-
demnastolatków (74% chłopców i 54% dziewcząt). Na miesiąc przed badaniami upił 
się co trzeci 15/16–letni chłopiec (38,1%) i co piąta 15/16–letnia dziewczyn-
ka(26,5%). Większość uczniów trzecich klas gimnazjów przyznaje się do podejmo-
wania prób zakupów alkoholu (np. piwa 64%), zdecydowana większość takich prób 
kończy się powodzeniem. Odmową sprzedaży ze względu na zbyt młody wiek koń-
czy się tylko 10% prób zakupu (dwukrotny wzrost w porównaniu z rokiem 1999)20. 

Innym istotnym zagrożeniem dla współczesnej młodzieży jest palenie papie-
rosów. Często naśladując dorosłych, za namową rówieśników, z ciekawości, dla 
dodania sobie dorosłości wielu młodych ludzi zaczyna palić papierosy. Utrwalo-
ny w młodym wieku nałóg palenia papierosów staje się problemem na całe życie. 
Ponadto jak udowodniono palenie papierosów w młodym wieku stwarza większe 
zagrożenie niż rozpoczęcie w późniejszym wieku. 

Z badań Sławomira Moczydłowskiego zrealizowanych w młodzieżowym 
ośrodku wychowawczym dla dziewcząt, wynika że w środowisku osób niedosto-
sowanych społecznie papierosy stanowią nieodłączny element stylu życia i bycia, 
nałóg ten dotyczy 90% badanych wychowanek. Badane dziewczęta po pierwsze-
go papierosa sięgnęły już jako kilkuletnie dzieci (nawet 6-7 letnie); bardzo wcze-
śnie uzależniają się (palenie regularne, nałogowe rozpoczęły w wieku 12-13 lat). 
Respondentki pochodziły głównie z rodzin, w których wszystkie dorosłe osoby 
lub ich większość pali nałogowo papierosy oraz wykazuje duży stopień tolerancji 
wobec faktu, ze córka (siostra) również pali. Dziewczęta miały problemy z kon-
kretyzacją przyczyn, dla których palą. Zwykle rozpoczynają „dla szpanu” i chęci 
poczucia się dorosła, po kilku zaś latach nie potrafią już zerwać z nałogiem. Pa-
lenie papierosów najczęściej stanowi sposób reagowania na sytuacje trudne, fru-
strujące, wywołujące stan napięcia. Zdecydowana większość badanych dziewcząt 
wielokrotnie podejmowała próby zerwania z nałogiem kierując się głównie 
czynnikiem ekonomicznym lub nakazem. Motyw rezygnacji dla zdrowia był 
drugoplanowym21. Walka z nałogami jakim jest palenie papierosów czy spoży-
wanie alkoholu zwłaszcza przez młodzież jest bardzo trudna. Ważne jest zatem 
podejmowanie właściwych działań profilaktycznych. Najważniejszym celem 
powinno być podniesienie poziomu świadomości młodzieży, która uległa presji 
rówieśników. Na skuteczne zwalczanie problemu pozwoli również zmiana wzor-
ców, obyczajów poprzez dawanie właściwego przykładu.  

 

                                                 
20 http://www.edukacja.edux.pl/p-12025-alkohol-jako-zagrozenie-wsrod-

mlodziezy.php (2.04.2014r.) 
21 S. Moczydłowski, Problem nikotynizmu w środowisku dziewcząt niedostosowa-

nych społecznie, „Problemy opiekuńczo-wychowawcze”, 1994, nr 9, s. 32-34.  
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4. Prostytucja nieletnich dziewcząt 
Kolejnym przejawem patologizacji życia nieletnich dziewcząt jest niewąt-

pliwie prostytucja. Prostytucja w naszym społeczeństwie jest naruszeniem pod-
stawowych norm i cenionych przez większość ludzi wartości.  

Zjawisko prostytucji dziecięcej jest niezwykle istotnym problemem dla całe-
go społeczeństwa. Jego przyczyny i uwarunkowania są złożone, a samo zjawisko 
cechuje się dużym dynamizmem i ulega przekształceniom wraz z rozwojem spo-
łeczeństwa. Prostytucja dziecięca jest definiowana jako "angażowanie dziecka 
lub oferowanie jego usług seksualnych danej osobie za korzyści finansowe lub 
innego rodzaju wynagrodzenie"22. 

Badania nad prostytucją nieletnich prowadzili w ostatnich latach min. Moczy-
dłowska (1992, 1994), Kowalczyk-Jamnicka (1998), Kurzępa (2010). Kurzępa prze-
prowadził badania w 158-osobowej grupie osób w wieku 15-22 lat. W całej grupie 
59% stanowiły dziewczęta, a 41% chłopcy. W tym 51% dziewcząt i 56% chłopców 
podejmuje aktywność seksualną stale; 35% dziewcząt i 27% chłopców dorywczo, a 
7% dziewcząt i 6% chłopców rzadko. Jeśli chodzi o liczbę partnerów seksualnych 
obsługiwanych przez badanych, zarówno dziewczęta jak i chłopcy najczęściej obsłu-
gują dwóch lub więcej (80%). Powyżej pięciu partnerów obsługiwało 34% dziew-
cząt i 53% chłopców. Z badań tych wynika, że 53% dziewcząt i 67% chłopców za-
częło uprawiać nierząd przed 17 rokiem życia, a jeszcze bardziej znaczące – 18% w 
jednej i drugiej grupie przed 10 rokiem życia. Inicjacja seksualna badanych najczę-
ściej dokonywała się w grupie rówieśniczej i w przypadku wszystkich badanych 
przed 15 rokiem życia Z badań Kurzępy wynika, że najczęściej deklarowanym po-
wodem uprawiania prostytucji w przypadku dziewcząt są względy ekonomiczne 
(46%), następnie wpływ koleżanek (15%), potrzeba wrażeń (15%), konieczność 
(9%)23.  

Ścieżki kariery nieletnich prostytuujących się chłopców i dziewcząt mogą 
być różnorodne, ale zazwyczaj przyjmują następujący przebieg. Prostytucja 
dziewcząt rozpoczyna się od etapu świnki - lolitki - mewki, jest to grupa młodo-
cianych prostytutek, świeżych w procederze, które są atrakcyjne dzięki młodemu 
wiekowi, jędrnemu ciału, są naiwne, mało zaradne, uzależnione od swojego do-
tychczasowego partnera. Jak można zauważyć w początkowych etapach ścieżki 
kariery prostytuujących się nieletnich mogą wydawać się atrakcyjne, gdyż wiąże 
się z nim: duży dopływ gotówki, skupienie na sobie uwagi oraz wzrost samooce-
ny - poczucie, że jest się ładnym, fajnym, lubianym i wartościowym - skoro tyle 
mi płacą. Jednak wraz z czasem zaczynają pojawiać się problemy, osoba staje się 
mniej atrakcyjna, zmuszona jest do podejmowania coraz gorszych aktywności 
seksualnych i pojawiają się nałogi typu: alkohol, narkotyki24. 

                                                 
22 B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2007.  
23 Za: A. Jaworska, dz.cyt., s. 235.  
24 J. Kurzępa, Młodzież pogranicza- „świnki”, czyli o prostytucji wśród nieletnich, 

Kraków 2010, s. 166-174.  
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Przyczyn uprawiania prostytucji przez nieletnich upatruje się w25: 
a) trudnościach w przystosowaniu społecznym wynikających z braku trwa-

łych i głębokich więzi emocjonalnych w rodzinie (chłód emocjonalny w domu 
rodzinnym, wzajemna wrogość, konflikty z rodzicami, migracje zarobkowe ro-
dziców, brak jednego z rodziców); 

b) patologicznym środowisku rodzinnym (alkoholizm rodziców, prostytu-
owanie się matek, skrajne ubóstwo, przemoc w rodzinie ze szczególnym 
uwzględnieniem przemocy fizycznej seksualnej wobec dziecka, co może dopro-
wadzić do oddawania swego ciała innym w celu zaspokojenia potrzeby akcepta-
cji i podniesienia poczucia wartości); 

c) czynnikach ekonomicznych (prostytucja ma stać się sposobem na osią-
gnięcie wyższego statusu materialnego lub przynajmniej zaspokojenia bieżących 
potrzeb związanych ze stylem i ubiorem; dla wielu osób prostytucja stanowi je-
dyne źródło utrzymania); 

d) czynnikach kulturowych (kultura konsumpcjonizmu, negatywy wpływ mediów 
gratyfikujący seks i konsumpcję, względny zanik wartości); 

e) namowie rówieśników – wpływ negatywnej grupy rówieśniczej upatrują-
cej w zachowaniach seksualnych wskaźnikach dorosłości, przynależność do grup 
o charakterze chuligańskim i przestępczym, chęć podniesienia swojej pozycji 
towarzyskiej przez pieniądze; 

f) trudnościach w nauce i niepowodzeniach szkolnych 9prowadzących do ni-
skiego poczucia własnej wartości, zaburzeń motywacji i braku szans na samore-
alizację zawodową); 

g) wczesnej inicjacji seksualnej- wynikającej z: wykorzystania seksualnego 
(co prowadzi do ucieczki w „bezosobowy” seks), ze swobody obyczajowej (pro-
wadzi do zmiany systemu wartości), z zimnej kalkulacji (chęć czerpania profitów 
z seksu).  

Prostytucja nieletnich stanowi zagrożenie dla współczesnego społeczeństwa. Zjawi-
sko prostytucji nieletnich występuje w znacznie większej skali niż jest to ukazywane. 
Skalę tego zjawiska widać już po wpisaniu w wyszukiwarkę internetową hasła "sponso-
ring" (który jest zawoalowaną formą prostytucji). Już w pierwszym linku znajdziemy 
mnóstwo ogłoszeń, z których duża liczba brzmi: "młoda, atrakcyjna". Przy czym osoby 
te nie podają swojego wieku i z pewnością znajdują się tam też ogłoszenia nieletnich. Z 
prostytucji jako procederu można wyjść, ale zjawisko to niewątpliwie odciśnie piętno na 
człowieku, jego psychice, samopoczuciu i samoocenie. Prostytucja zmienia wewnętrznie 
młodych ludziach - wiąże się z doświadczeniami urazowymi, które negatywnie wpływa-
ją na ich funkcjonowanie. A to właśnie ci młodzi ludzie będą kształtować świat, wycho-
                                                 

25 Za: A. Jaworska, s. 188-189 opracowanie na podstawie: Knapik A., Zjawisko pro-
stytucji nieletnich dziewcząt jako wskaźnik bezradności współczesnego wychowania, 
„Opieka-Wychowanie-Terapia”, 2002, nr 3; Gardian R., Zjawisko sponsoringu jako for-
ma prostytucji kobiecej, Kraków 2007; Kowalczyk-Jamnicka, Środowiskowe uwarunko-
wania prostytucji nieletnich dziewcząt (rodzina, szkoła, rówieśnicy), „Problemy Rodzi-
ny”, 1999, nr 1. 
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wywać dzieci oraz tworzyć relacje rodzinne i małżeńskie. Podejmowanie się prostytucji 
może wpłynąć na niewykształcenie cech i umiejętności, które są istotne w realizacji tych 
zadań. Konieczne jest zatem wprowadzenie nowych rozwiązań i szersza analiza tego 
tematu na przestrzeni społecznej26. 

 
Podsumowanie 
Czasy, kiedy współczesne dziewczęta można było zaszufladkować określe-

niem „słaba płeć”, odeszły w zapomnienie. Nieletnie dziewczęta udowadniają 
swoim zachowaniem niejednokrotnie swoją siłę i zdolność do „przetrwania”. 
Dorastające dziewczęta ewidentnie są zagubione, bo nastolatką można być na 
wiele sposobów, szczególnie że współcześnie wszystko jest dopuszczalne, indy-
widualne, dobrowolne, jednak nie zawsze właściwe.  

Mówiąc zatem o zagrożeniach współczesnej młodzież powinno się zwrócić 
szczególną uwagą na dziewczęta, które coraz częściej schodzą na tą niewłaściwą 
drogę, popadając w konflikt z prawem i obyczajowością. Praca wychowawcza i 
resocjalizacyjna powinna zatem odwoływać się do aktualnych problemów tej 
grupy młodych ludzi. 

 
Streszczenie 
Niniejszy artykuł podejmuje problematykę zachowań dewiacyjnych nielet-

nich dziewcząt. Omówione zostały rozmiary i przyczyny negatywnych zacho-
wań. Autorka podejmuje zagadnienie agresji dziewcząt, przestępczości, proble-
mów z alkoholem i prostytucji wśród nieletnich. Omówione zostały wybrane 
najbardziej aktualne problemy współczesnych nastolatek, z którymi muszą radzić 
sobie rodzice, wychowawcy i pedagodzy.  

 
Abstract 
Is contemporary the girls are "weaker sex"? 
This article takes the issue of deviant behavior juvenile girls. Discusses the 

sizes and causes of negative behavior. The author discusses the issue of aggres-
sion girls, crime, problems with alcohol and prostitution among minors. Dis-
cussed were the most actual problems of modern teens, which must cope parents, 
educators and teachers. 
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Szanse i zagrożenia młodego pokolenia na rynku pracy 

 
Wstęp 
Okres wczesnej dorosłości to czas podjęcia nowych zadań w obszarze ak-

tywności zawodowej i społecznej. W wymiarze zawodowym to wejście w nowe 
role zawodowe pracownika, kolegi z pracy oraz realizacja marzeń o sobie jako o 
pracowniku, o własnych osiągnięciach zawodowych, natomiast w wymiarze spo-
łecznym to podjęcie roli obywatela, członka organizacji. Wejście w dorosłość to 
czas życiowego egzaminu praktycznego, czas sprawdzenia w realnych warun-
kach swojej dotychczasowej wiedzy oraz umiejętności, wkraczania w nowe role i 
podejmowania nowych zadań. Niewątpliwie do podstawowych zadań w pierwszym 
etapie dorosłości należy podjęcie pracy. Dla młodego człowieka praca zawodowa jest 
obszarem prób, wdrażania i czerpania satysfakcji osobistej. Dzięki niej młodzi ludzie 
mogą wypełniać stojące przed nimi zadania, usamodzielniać się, wejść w bliższe 
związki z inną osobą, założyć rodzinę i realizować się w społeczeństwie. Powinna 
odzwierciedlać ambicje i możliwości młodego człowieka, a także być źródłem satys-
fakcji i spełnienia. Chociaż praca bardzo często łączy się z wysiłkiem i trudem to jed-
nak jest ona podstawowym dobrem człowieka, gdyż dzięki niej może on zaspokoić 
podstawowe potrzeby: biologiczne, psychiczne i duchowe. Przez pracę rozwija własne 
umiejętności i talenty, kształtuje swój charakter, wyraża siebie. Niemożność znalezie-
nia pierwszej pracy utrudnia młodym osobom uniezależnienie się od pomocy finanso-
wej rodziców oraz uniemożliwia rozpoczęcie samodzielnego życia. Młodzi ludzie 
coraz później decydują się na wejście we względnie trwały związek, założenie rodziny, 
urodzenie pierwszego i kolejnego dziecka, opuszczenie domu rodzinnego i samodziel-
ne zamieszkanie oraz prowadzenie własnego gospodarstwa domowego.  

Papież Jan Paweł II już na początku swojego pontyfikatu zwracał uwagę na 
problem bezrobocia. W encyklice Labrem exercens w następujący sposób pisał o 
bezrobociu wśród młodzieży: „Problem bezrobocia staje się problemem szcze-
gólnie bolesnym wówczas, gdy zostają nim dotknięci przede wszystkim młodzi, 
którzy po zdobyciu przygotowania poprzez odpowiednią formację kulturalną, 
techniczną i zawodową nie mogą znaleźć zatrudnienia. Ich szczera wola pracy, 
ich gotowość podjęcia własnej odpowiedzialności za rozwój ekonomiczny i spo-
łeczny społeczeństwa rodzi wówczas przykrą frustrację” 1.  

 
1. Zagrożenia młodego pokolenia na rynku pracy 
Bezrobocie stało się aktualnie trwałym elementem rzeczywistości społecznej 

XXI wieku. Dotknęło przede wszystkim młodzież stając się głównym zagroże-

                                                 
1 Jan Paweł II, Laborem exercens, Rzym 1981.  
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niem, a także jedną z barier blokujących zaspokojenie aspiracji młodego czło-
wieka. Sukces na rynku pracy nie zawsze jest wprost proporcjonalny do uzyska-
nego wykształcenia. Oprócz posiadanej wiedzy i umiejętności decydują o nim 
indywidualne cech charakteru: zaradność, motywacja, ambicja, sprawność poru-
szania się po rynku pracy. Niestety, nie każdy absolwent jest takowymi cechami 
obdarzony. W czasie poszukiwania pracy młody człowiek potrzebuje zorganizo-
wanej i specjalistycznej pomocy, ponieważ działania w celu znalezienia pracy 
samodzielnie podejmowane przez absolwentów nie przynoszą spodziewanych 
rezultatów.  

Ważne miejsce w procesie wspierania osób wkraczających na rynek pracy 
powinna odgrywać szkoła. Obecnie nauka w trybie szkolnym umożliwia jedynie 
uzyskanie zawodu, natomiast nie przygotowuje absolwentów do poruszania się 
na rynku pracy. Młody człowiek, kończący edukację powinien być wyposażony 
w wiedzę dotyczącą warunków na rynku pracy i możliwości uzyskania zatrud-
nienia. Tak się jednak nie dzieje, ponieważ szkoła (uczelnia) nastawiona jest 
przede wszystkim na wyposażenie w wiedzę teoretyczną, natomiast zupełnie nie 
uczy poruszania się na rynku pracy oraz zupełnie nie przygotowuje do podnosze-
nia kwalifikacji czy zmiany zawodu2. W związku z tym, osoby młode napotykają 
dużą trudność w znalezieniu pracy bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Wynikać 
to może również z faktu, że część osób kończących edukację nie do końca zainte-
resowana jest szukaniem pracy, lecz nastawiona bardziej na przedłużenie wakacji 
i wypoczynku po wyczerpującym okresie nauki. Młodzi bezrobotni posiadają 
również często zbyt niskie umiejętności i kwalifikacje w stosunku do wymagań 
pracodawcy. Nierzadko liczba absolwentów może przewyższać istniejące na 
rynku pracy zapotrzebowanie3.  

Wielu absolwentów szkół średnich lub uczelni wyższych marzy o podjęciu 
pracy i osiągnięciu stabilizacji zawodowej. Niestety wśród obaw czekających 
młodzież w niedalekiej przyszłości wymienia się jako najważniejsze: brak za-
trudnienia, niskie zarobki oraz niemożność zrealizowania swoich planów. Duże 
zagrożenie dla młodzieży stanowi także przedłużające się bezrobocie, które to 
pogłębia nieprawidłowe postawy wobec pracy. Częste niepowodzenia na rynku 
pracy powodują frustrację i poczucie mniejszej wartości, rzutując niejednokrot-
nie na sferę zdrowia psychicznego i fizycznego4. Z psychologicznego punktu 
widzenia bezrobocie jawi się jako jedno z głównych źródeł stresu. Rodzi poczcie 
zagrożenia, niepokój związany z przyszłością, poczucie bezradności i utratę na-
dziei na znalezienie własnej drogi, stabilizację i samodzielne dorosłe życie. Stres 
bezrobocia wpływając na sferę psychiczną obniża także poziom umiejętności 
                                                 

2 W. Miecznikowska, Bezrobocie w oczach absolwentów, [w:] red. M. Szylko – 
Skoczny, Rożne oblicza bezrobocia, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1999, s. 75.  

3 K. Ślebarska, Wsparcie społeczne, a zaradność człowieka w sytuacji bezrobocia. 
Studium konfrontatywne, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2010, s. 32.  

4 E. Kasprzak, Znaczenie zatrudnienia i skutki bezrobocia dla młodych dorosłych, 
Wyd. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2005, s. 71 – 74. 



653 
 

interpersonalnych, co wiąże się z tendencją do wycofywania się z kontaktów 
społecznych oraz obniżeniem poczucia własnej wartości5.  

Nieumiejętność poruszania się po rynku pracy, a także utrzymująca się na 
wysokim poziomie stopa bezrobocia sprawiają, że znaczna część absolwentów 
studiów wyższych trafia do powiatowych urzędów pracy zasilając szeregi bezro-
botnych polaków. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać przede 
wszystkim w braku efektywnego systemu doradztwa zawodowego, natomiast 
dzisiejszy rynek pracy jest brutalny dla „specjalistów od wszystkiego i od nicze-
go”. Podejmowana przez uczniów decyzja dotycząca wyboru kierunków studiów 
ma tak szczególne znaczenie, ponieważ będzie mieć w przyszłości wpływ na 
możliwość odniesienia sukcesu na ryku pracy. W rezultacie młodzi, decydują się 
na kierunki najłatwiejsze, z nadzieją, że jakoś to będzie 6. Tego typu działania 
skutkują z kolei tym, że niemal co trzeci absolwent jest w Polsce zarejestrowany 
jako osoba bezrobotna. Świadczą o tym aktualne badania GUS według, których 
najwyższą stopę bezrobocia notuje się wśród młodzieży w wieku 15- 24 lata i 
wynosi ona 26, 7%7. Kolejny problem, z którym zmagają się młodzi ludzie na 
rynku pracy, to syndrom braku inicjatyw finansowych skierowanych do młodych 
osób. Ponadto, banki z racji kryzysu również nie są otwarte na udzielanie poży-
czek młodym ludziom. Ze względu na niskie wynagrodzenie oferowane młodym 
osobom na początku kariery zawodowej, warunki proponowane ze strony ban-
ków nie są możliwe do spełnienia8. Omawiając zagrożenia młodego pokolenia na 
rynku pracy warto posłużyć się aktualnymi danymi statystycznymi dotyczącymi 
stopy bezrobocia w tej grupie osób w Polsce. Interesujące są badania przeprowa-
dzone w 2012 roku obrazujące sytuację absolwentów uczelni wyższych z ostat-
nich pięciu lat (czyli osób, które ukończyły jakiekolwiek studia w ciągu ostatnich 
pięciu lat i nie kontynuowały dalej nauki). W ostatnich latach najwyższy wskaź-
nik zatrudnienia i najniższą skalę bezrobocia odnotowano wśród absolwentów 
studiów medycznych oraz inżynieryjno technicznych. Dziewięciu na dziesięciu 
absolwentów tych kierunków w ostatnich pięciu latach pracowało. Najgorzej 
wyglądała sytuacja wśród absolwentów architektury i budownictwa oraz kierun-

                                                 
5 A. Król, Stres bezrobocia jako problem współczesnej młodzieży, [w:] red. F. W. 

Wawro, Problemy współczesnej młodzieży, Wyd. KUL, Lublin 2007, s. 172. 
6 M. Rusewicz, Młodzi na rynku pracy – szanse i zagrożenia, [dostęp: 08 kwietnia 201]. 

Dostępny w Internecie: 
http://forsal.pl/artykuly/607798,mlodzi_na_rynku_pracy_pokolenie_nadwyksztalconych.html 

7 Główny Urząd Statystyczny, Aktywność ekonomiczna ludności Polski, III kwartał 2013, [dostęp: 
03 kwietnia 2013]. Dostępny w Internecie: 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_kwart_inf_aktywn_ekonom_ludnosci_3kw_2013.pdf, s. 9 

8 A. Hango, Szanse I zagrożenia młodego pokolenia na rynku pracy, [dostęp: 22 
kwietnia 2013]. Dostępny w Internecie: http://akademiazatrudnienia.pl/?q=blog/szanse-i-
zagro%C5%BCenia-m%C5%82odego-pokolenia-na-rynku-pracy 
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ków usługowych dla ludności9. Charakteryzując zagrożenia młodego pokolenia 
na rynku pracy należy zwrócić uwagę na kierunki studiów najczęściej wybierane 
obecnie przez młodzież. Wśród chętniej wybieranych kierunków studiów nadal 
na wysokich pozycjach można znaleźć takie, o których wiadomo od dawna, że są 
kuźnią bezrobotnych. Należą do nich min. zarządzanie, pedagogika, administra-
cja, socjologia, czy też turystyka i rekreacja. Pocieszający jest jednak fakt, że 
dość dużym zainteresowaniem w roku akademickim 2013/14 cieszyły się kierun-
ki techniczne. Listę najbardziej obleganych kierunków otwiera informatyka, tuż 
za nią uplasowały się prawo, zarządzanie i budownictwo10. Zdarza się również 
niejednokrotnie, że absolwenci z powodu braku wymaganej aktywności zostają 
skreśleni z rejestrów urzędu pracy, a jednocześnie nie uczą się, nie kontynuują 
nauki i nie zajmują się domem. Jeżeli taka sytuacja życiowa człowieka przedłuża 
się, np. trwa ponad rok, to tego typu jednostki można określić terminem „długo-
trwale bezrobotni”. W tym kontekście pojawia się pytanie: Jakie są przyczyny 
długotrwałego bezrobocia wśród młodych osób, które nie kontynuują nauki? 
Otóż, zebrane dane świadczą o tym, że zazwyczaj przyczyną bezrobocia tej gru-
py osób jest niechęć do podejmowania pracy o najniższej jakości, charakteryzu-
jącą się bardzo wysokim poziomem niepewności.  

Niejednokrotnie młoda bezrobotna osoba dokonując rachunku zysków i strat, 
stwierdza, że lepiej pozostać osobą bezrobotną. Dobrze obrazuje to zamieszczona po-
niżej charakterystyka bezrobotnej młodej kobiety: „Kobieta – 22 lata, mieszka z rodzi-
cami, bez rodzeństwa. Bezrobotna od trzech lat (od matury). Nie zdała na studia, nie 
chciała uczyć się w szkole pomaturalnej. Po kilku miesiącach poszukiwań i pomocy 
rodziców podjęła pracę na 2,5 miesiąca. Sama zrezygnowała: „zajęcie poniżej możli-
wości, nudne i nisko płatne”. Od tamtej pory nie poszukuje pracy, nie pracuje także 
dorywczo. Nie podejmuje żadnych prób podjęcie nauki. Pod wpływem rodziców zapi-
sała się na kurs komputerowy, bo daje jej to poczucie, że coś robi. Poszukiwanie pracy 
ogranicza się do poszukiwania ogłoszeń. Nie martwi się, bo jest młoda ma gdzie miesz-
kać i utrzymują ją rodzice. Chciałaby pracować, ale musi to być dobra praca za po-
rządne pieniądze”11.  

Inne, równie istotne zagrożenie dla młodych osób na rynku pracy stanowi 
konkurencja ze strony starszych kolegów. Pracodawca decydując się na wybór 
kandydata do pracy, mając duży wybór osób chętnych, zdecydowanie wybierze 

                                                 
9 S. Czarnik, K. Turek, Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków. Na podstawie ba-

dań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Wy-
dawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, s. 87. 
http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20121128143313/RAPORT3_KONIEC.pdf?13541
22289 

10 Wyniki rekrutacji w roku akademickim 2013/2014, [dostęp: 26 listopada 2013]. 
Dostępny w Internecie: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/uczelnie-
techniczne-wciaz-najchetniej-wybierane-przez-kandydatow-na-studia.html 

11 S. Retowski, Bezrobocie i odpowiedzialność, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 
2012, s. 54.  
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osoby z doświadczeniem zawodowym, ze względu na to, że pracownika do-
świadczonego nie trzeba kształcić, a tym samym nie trzeba inwestować. Wobec 
tego, szansa uzyskania wolnego miejsca pracy w znacznym stopniu jest uzależ-
niona jest długoletniego doświadczenia zawodowego oraz rodzaju posiadanego 
zawodu i stopnia wyuczonych kwalifikacji lub profesji przez potencjalnych pra-
cowników12. Mniejsze doświadczenie zawodowe i umiejętności sprawiają, że 
młodzi ludzie są bardziej wrażliwi na wahania popytu na rynku pracy. Często też 
osobom młodym brakuje doświadczenia w szukaniu pracy. Inny problem stanowi 
wciąż późny start zawodowy, który skutkuje dewaluacją nabytych umiejętności, 
zniechęceniem i biernością. Problemy z motywacją do podjęcia aktywnego życia 
zawodowego łączą się z wysokim wskaźnikiem „gniazdownictwa” czyli pozo-
stawaniem „przy rodzicach” nawet do 30 roku życia bez umiejętności prowadze-
nia własnego gospodarstwa domowego. Tego rodzaju bierność zawodową i ży-
ciową po części powoduje trudna sytuacja na rynku mieszkaniowym (wysokie 
koszty najmu oraz znaczne koszty kredytów mieszkaniowych). Innego rodzaju 
zagrożenie dla młodych osób poszukujących pracy stanowi ograniczony dostęp 
do nowych miejsc pracy na terenach wiejskich oraz w miasteczkach znacznie 
oddalonych od wielkich aglomeracji. Kolejną prawidłowością, która działa na 
niekorzyść młodych osób stanowi spadek wynagrodzeń dla osób o stażu pracy 
poniżej roku13.  

 
2. Szanse młodego pokolenia na rynku pracy 
Powszechnie wiadomo, że coraz większa liczba młodych osób decyduje się 

na podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych zdobywając wyższe wykształ-
cenie. Sprzyja temu dynamiczny rozwój szkolnictwa wyższego, co spowodowa-
ło, że na przestrzeni ostatnich 20 lat liczba studentów wzrosła ponad czterokrot-
nie. Boom edukacyjny wpłynął na zmianę struktury ludności według poziomu 
wykształcenia, w tym również na wzrost odsetka młodych osób legitymujących 
się dyplomami wyższych uczelni. Wśród osób bezrobotnych z wyższym wy-
kształceniem wielu jest absolwentów takich kierunków jak: pedagogika, admini-
stracja, politologia czy socjologia. Aktualnie popyt na pracę specjalistów w tych 
zawodach jest bardzo mały, a mimo to liczebność kolejnych roczników studen-
tów nie zmienia się. W związku z tym jednym z priorytetów rządu jest przygo-
towanie absolwentów studiów wyższych do wejścia na rynek pracy. W celu osią-
gnięcia pożądanych zmian umożliwiono pracodawcą współtworzenie programów 
studiów i zamawianie określonej grupy specjalistów. Z kolei uczelnie uzyskały 
pełna autonomie programową - samodzielnie konstruują programy studiów 
uwzględniając potrzeby lokalnego rynku pracy. Są zobowiązane również do mo-

                                                 
12 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w 

2010 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Rzeszów 2011, s. 128.  
13Młody, wykształcony, aktywny szuka pracy, [dostęp: 07 września 2010]. Dostępny 

w Internecie: http://rynekpracy.org/x/584266 
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nitorowanie kariery zawodowej swoich absolwentów, w celu dostosowania kie-
runków studiów i programów kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. W 
tym miejscu należałoby wspomnieć o programie kierunków zamawianych. Do 
tych kierunków zalicza się min: automatyka, robotyka, biotechnologia, budow-
nictwo, chemia, energetyka, fizyka i fizyka techniczna, informatyka, inżynieria 
materiałowa czy inżynieria środowiskowa. Omawiając szanse młodego pokolenia 
na rynku pracy warto wspomnieć również o programie wspierania młodych ro-
dzin w zakupie swojego pierwszego mieszkania. Już od stycznia 2014 roku mło-
dzi kupujący swoje pierwsze mieszkanie mogą skorzystać z programu „Mieszka-
nie dla młodych”. Pomoc polega na dofinansowaniu wkładu własnego14.  

Inny rodzaj aktywizacji zawodowej młodych osób stanowią staże. Urząd Pracy 
może skierować osobę, która nie ma żadnego doświadczenia zawodowego na staż u 
danego pracodawcy. Celem stażu jest nabycie umiejętności praktycznych. Formą wy-
nagrodzenia w tym wypadku jest stypendium w wysokości zasiłku dla osób bezrobot-
nych15. Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy. Osoby bezrobotne do 25 roku życia, a 
także absolwenci, którzy nie przekraczają bariery wiekowej 27 lat mogą być skierowa-
ni na staż 12 miesięczny. Podstawową zaletą stażu jest fakt, że pracodawcy nie pono-
szą żadnych finansowych konsekwencji przyjęcia bezrobotnego. Z drugiej jednak 
strony nie sposób zauważyć korzyści płynących dla bezrobotnego odbywającego staż. 
Daje on bezrobotnym szansę na pozyskanie nowych kontaktów oraz zetknięcie się z 
prawdziwą rzeczywistością zakładu pracy. W przypadku młodych bezrobotnych, któ-
rzy nie posiadają jeszcze żadnego stażu pracy i nie przysługuje im zasiłek dla bezro-
botnych stypendium stażowe stanowi szansę uzyskania chociażby niewielkich docho-
dów16. Istotne znaczenie w procesie zapobiegania bezrobociu wśród osób młodych 
odgrywa pośrednictwo pracy. Polega ono na kojarzeniu osób poszukujących pracy z 
wolnymi miejscami pracy, a zatem zaspokaja jednocześnie dwie potrzeby: potrzebę 
znalezienia odpowiedniej pracy przez poszukujących jej kandydatów oraz potrzebę 
znalezienia odpowiednich pracowników przez zakłady pracy. Niemałą rolę odgrywa 
również tworzenie nowych miejsc pracy. Obok tworzenia nowych miejsc pracy szero-
ko stosowanym ze względu na swą skuteczność, środkiem aktywnego przeciwdziała-
nia bezrobociu wśród młodych osób jest organizowanie szkoleń zawodowych. Tego 
typu szkolenia pozwalają na lepsze dostosowanie się do zmiennych wymogów rynku 

                                                 
14 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji młodych ludzi w Polsce, 

[dostęp: 16 września 2013]. Dostępny w Internecie: 
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5541,6373,informacja-prezesa-rady-
ministrow-na-temat-sytuacji-ludzi-mlodych-w-polsce.html 

15 M. Sosnowski, L. Wieczorek, Skazani na rynku pracy, Wydawnictwo Śląsk, Ka-
towice 2008, s. 44 – 47.  

16 E. Staszewska, Staż dla bezrobotnych – instrument aktywizacji zawodowej osób 
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, [w:] red. Z. Góral, Bezrobocie i polityka 
zatrudnienia, Wyd. Lex, Warszawa 2013, s. 211 – 212.  
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pracy przez aktualizację i rozwój posiadanych kwalifikacji, a niekiedy nawet zmianę 
zawodu umożliwiając mobilność zawodową17.  

Mniej popularną formą przeciwdziałania bezrobociu jest praktyka absol-
wencka. Ma ona na celu ułatwienie absolwentom uzyskanie doświadczenia i 
nabywanie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy. 
Praktykę absolwencką może odbywać osoba, która ukończyła co najmniej gim-
nazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia. Praktyka 
może być odbywana odpłatnie, bądź nieodpłatnie. Umowa na praktyki absol-
wenckie nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące18. Aktualnie du-
żym zainteresowaniem wśród ludzi młodych cieszy się podejmowanie pracy na 
własny rachunek. Bezrobotny ma prawo ubiegać się o przyznanie środków na 
podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, 
konsultacji i doradztwa, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak 
niż 6-krotrność przeciętnego wynagrodzenia. W tego rodzaju instrumencie 
wsparcia ważny jest pomysł na własny biznes, posiadanie odpowiedniej wiedzy i 
umiejętności, znajomość lokalnego środowiska oraz trafna identyfikacja potrzeb 
na dany rodzaj usług w celu uzyskania fachowej pomocy na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej.  

Podstawowym wymogiem jest kontynuowanie działalności gospodarczej 
przez okres nie krótszy niż 24 miesiące. W przeciwnym razie osoba ma obowią-
zek dokonać zwrotu kwoty otrzymanej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
wraz z należnymi odsetkami19. Młode osoby często tłumaczą, że brak kapitału 
finansowego jest ich hamulcem w biznesie. Jednakże zdarza się często, że mają 
mało wiedzy z zakresu możliwości finansowania swoich pomysłów. Należy za-
tem stworzyć rozwiązania, które ułatwią młodym pozyskiwanie funduszy na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, np. z pieniędzy unijnych, a także utrzy-
manie się na rynku. Istotną rolę, zwiększając szanse młodzieży na rynku pracy 
odgrywa instytucja wolontariatu, gdyż umożliwia ona młodym osobom podej-
mowanie wielu zadań, na starcie budowania swej kariery zawodowej w celu uzy-
skania doświadczenia i nabycia nowych umiejętności. Wolontariusze są postrze-
gani jako pomocnicy, opiekunowie bądź asystenci, których zaangażowanie i po-
święcony czas może być doceniony przez pracodawcę zaoferowaniem płatnej 
pracy. Instytucja wolontariatu pomaga w uzyskaniu zatrudnienia obejmując spe-
cyficzne kategorie osób wyłączonych z rynku pracy, pozwalając im utrzymać 

                                                 
17 J. Unolt, Ekonomiczne problemy rynku pracy, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 

1999, s. 54 – 55.  
18 A. Drabek, Praktyka absolwencka – środek przeciwdziałania bezrobociu ludzi 

młodych, [w:] red. Z. Góral, Bezrobocie i polityka zatrudnienia, Wyd. Lex, Warszawa 
2013, s. 150 – 153.  

19 G. Spytek – Bandurska, Aktywizacja zawodowa szczególnych kategorii bezrobot-
nych, Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR, Warszawa 2010, s. 54.  



658 
 

aktywność zawodową, umożliwiając indywidualny rozwój i osiągnięcie osobi-
stego sukcesu20.  

Omawiając szanse młodego pokolenia na rynku pracy nie sposób pominąć 
działań realizowanych pod kątem ludzi młodych przez Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Społecznej. Ministerstwo cały czas monitoruje sytuację na rynku pracy i na 
bieżąco wdraża inicjatywy adresowane do młodych mających trudności na rynku 
pracy. Celem Ministerstwa jest poprawa jakości usług oraz dopasowanie ich do 
potrzeb ludzi młodych i pracodawców. Ministerstwo dąży również do tego, aby 
urzędy pracy stały się dla wszystkich młodych miejscem poszukiwania zatrud-
nienia lub podnoszenia kwalifikacji, umożliwiających funkcjonowanie na rynku 
pracy. Od stycznia 2014 roku zdecydowano się na wdrażanie zaleceń Komisji 
Europejskiej dotyczących „Gwarancji dla młodzieży”. W praktyce oznacza to, że 
każda osoba młoda w ciągu 4 miesięcy od zarejestrowania się w urzędzie pracy 
uzyska ofertę pracy, stażu lub kształcenia oraz zostanie objęta indywidualnym 
wsparciem doradcy zawodowego. W 2014 roku pojawią się również nowe in-
strumenty, w tym grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka z 
Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności go-
spodarczej21.  

W tym miejscu rodzi się pytanie: Co poradzić młodym ludziom? Otóż, zaw-
sze warto podnosić swoje kwalifikacje np. szkoląc się lub studiując – przy czym 
warto wybierać takie kierunki, które w perspektywie kilku lat pozwolą na zatrud-
nienie w kilku istotnych sektorach, koniecznie położyć duży nacisk na naukę 
przynajmniej jednego języka obcego tak, by opanować go w stopniu dobrym lub 
bardzo dobrym. Od czasu rozpoczęcia studiów młode osoby powinny skupić się 
na świadomym budowaniu swoich kompetencji, a poszukiwanie pracy (lub stażu) 
rozpocząć jak najwcześniej. Piąty rok studiów to czas, gdy trzeba już aktywnie 
działać na rynku, przygotować odpowiednie dokumenty (list motywacyjny, CV) 
w sposób jak najbardziej profesjonalny, nie bać się korzystania z pomocy wy-
kwalifikowanego doradcy zawodowego22. 

 
Zakończenie 
Podsumowując chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że mimo opracowania 

wielu programów mających na celu zmniejszenie bezrobocia wśród ludzi mło-
dych w dalszym ciągu stanowią oni grupę społeczną szczególnie zagrożoną zja-
wiskiem przymusowego bezrobocia. Uważam, że ich sytuację może w znacznym 
stopniu poprawić szeroka reforma szkolnictwa, zarówno na poziomie podstawo-

                                                 
20 Tamże. 195.  
21 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji młodych ludzi w Polsce, 

[dostęp: 16 września 2013]. Dostępny w Internecie: 
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5541,6373,informacja-prezesa-rady-
ministrow-na-temat-sytuacji-ludzi-mlodych-w-polsce.html 

22 Młody, wykształcony, aktywny szuka pracy, [dostęp: 07 września 2010]. Dostępny 
w Internecie: http://rynekpracy.org/x/584266 
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wym jak i średnim, dostosowująca oświatę do zmieniających się warunków na 
rynku pracy. Podstawowym warunkiem poprawy sytuacji absolwentów w kraju 
jest integracja indywidualnych preferencji i aspiracji młodzieży w zakresie 
kształcenia i zatrudnienia z potrzebami rynku pracy. Nieodzowne jest zatem pro-
fesjonalne podejście do problemu startu zawodowego absolwentów. W związku z 
tym polityka przeciwdziałania bezrobociu absolwentów powinna zmierzać do 
wspomagania procesu wchodzenia młodych osób w życie zawodowe, począwszy 
od trafnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu, poprzez prawidłowe zatrud-
nienie oraz właściwe sterowanie procesem adaptacji zawodowej. Niestety trzeba 
przyznać, że obecny poziom bezrobocia wśród ludzi młodych nie jest do zaak-
ceptowania, zarówno w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej. Warto wspomnieć, 
że ważna rolę w procesie zapobiegania bezrobociu młodych ludzi odgrywają 
również instrumenty rynku pracy skierowane do młodzieży takie jak: szkolenia i 
kursy, przekwalifikowania, umowy absolwenckie, podwyższanie i doskonalenie 
kwalifikacji czy wreszcie praktyczna nauka zawodu w miejscu pracy, które to 
powinny wpływać na zmianę postaw młodzieży w kierunku zwiększania aktyw-
ności zawodowej.  

 
Streszczenie 
Artykuł przedstawia kwestie związane z funkcjonowaniem młodych osób na 

rynku pracy. Dla dokładnego uwidocznienia tych kwestii podzielono go na dwie 
części celem dokładnej analizy. W pierwszej kolejności przedstawiono rozważa-
nia dotyczące znaczenia pracy zawodowej w życiu człowieka. Następnie przed-
stawiono zagrożenia czyhające na młodych ludzi stojących u progu kariery za-
wodowej. Za najważniejsze z nich należy uznać: brak doświadczenia zawodowe-
go, wciąż późny start zawodowy, małą elastyczność systemu edukacji, niskie 
wynagrodzenia, problemy z motywacją do podjęcia aktywnego życia zawodowe-
go. W dalszej części artykułu scharakteryzowano szanse stojące przed młodymi 
osobami wkraczającymi na rynek pracy. Do szans zalicza się: przede wszystkim 
młodość, otwartość, innowacyjność i pomysłowość. Młodzi bez problemu posłu-
gują się najnowszymi technologiami, których starsi koledzy muszą się uczyć. A 
co najważniejsze, uczą się szybko i łatwo, a to w połączeniu z tym, że nie boją 
się nowości, czyni ich bardzo kreatywnymi i otwartymi pracownikami.  

 
Summary 
Opportunities and threats for the young generation in the labor market. 
The article presents the issues related to the functioning of the unemployment 

of young people on the labor market. For accurate visualization of these issues is 
divided into two parts objective thorough analysis. The first presents the consid-
erations on the importance of work in human life. Then presents risks for young 
people on the threshold of their careers. The most important of them should be 
considered : lack of experience, still late career start, a little flexibility in the edu-
cation system, low wages, problems with motivation to take an active profes-



660 
 

sional life. The rest of the article characterized opportunities facing young people 
encroaching on the labor market. For opportunities include: first of all youth, 
openness, innovation, and ingenuity. Young easily use the latest technologies, 
which older colleagues must learn . And most importantly , they learn quickly 
and easily, and this coupled with the fact that not afraid of novelty, makes them 
very creative and open- workers. 
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Paweł Podolski (UJ) 

 
Socjalizacja bezrefleksyjności oraz konformizm jako współczesne  

zagrożenia społeczne 
 

Wprowadzenie 
Człowiekowi od zarania dziejów towarzyszyły różne zagrożenia. W toku 

ewolucji wykształcane zostawały mechanizmy radzenia sobie z nimi (Buss, 
2001; Mościskier, 1998). Wydaje się jednak, że wraz z rozwojem cywilizacji 
zagrożenia naturalne stopniowo ustępują miejsca tym, tworzonym przez samego 
człowieka. Za jedne z takich zagrożeń można uznać socjalizację bezrefleksyjno-
ści (Doliński, 2000) oraz konformizm.  

Socjalizacja bezrefleksyjności, opisana przed Dolińskiego (2000), oznacza 
proces socjalizacji, który sprzyja późniejszej uległości wobec poleceń i nakazów 
formułowanych przez podmioty postrzegane jako autorytety (Miller, Collins i 
Brief, 1995). We współczesnym społeczeństwie bardzo istotną kwestią jest umie-
jętność rozróżniania autorytetów prawomocnych od nieprawdziwych, a w konse-
kwencji także akceptowalnego wpływu od manipulacji (Podolski, w druku). 

 
1. Socjalizacja bezrefleksyjności a wpływ społeczny, perswazja i manipulacja 
Wpływ społeczny jest rozumiany jako proces, w wyniku którego w posta-

wach, zachowaniu, doświadczanych stanach emocjonalnych czy motywacyjnych 
podmiotu zachodzą zmiany spowodowane rzeczywistymi lub wyobrażonymi 
działaniami innej osoby (Latane, 1981; Doliński, 2000). Zgodnie z tą definicją 
wpływ społeczny może być związany zarówno ze zmianami pozytywnymi, jak i 
negatywnymi dla podmiotu. Manipulacja jest pojęciem węższym i odnosi się do 
oddziaływania, „w którym osoba wywierająca wpływ nie liczy się z interesem 
osoby, na którą wpływ ten jest wywierany” (Doliński, 2000, s. 8). Manipulacją 
można zatem określić kierowanie kimś bez jego wiedzy, naginanie lub przeina-
czanie faktów w celu wpływania na cudze poglądy i zachowania dla osiągnięcia 
własnych celów (Słownik Języka Polskiego PWN, 2002). Perswazja oznacza 
natomiast „tłumaczenie komuś czegoś w celu przekonania go, że taki właśnie jest 
stan rzeczy, co do którego dana osoba nie ma jasnego zdania lub wręcz odmienne 
od właściwego” (Słownik psychologiczny, 1979, s. 194). Perswazja różni się 
zatem od manipulacji tym, że przekonanie danej osoby do czegoś nie zaszkodzi 
jej w późniejszym czasie. 

Socjalizacja bezrefleksyjności wydaje się być zjawiskiem mieszczącym się 
na granicy perswazji i manipulacji, gdyż z jednej strony intencją osób wywiera-
jących wpływ wydaje się być dobro podmiotu i społeczeństwa, z drugiej jednak 
strony skutki prowadzonej w ten sposób socjalizacji przynoszą więcej szkód niż 
korzyści. Socjalizacja bezrefleksyjności opiera się przede wszystkim na: 
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� wzmacnianiu zachowań konformistycznych 
� braku uczenia rozróżnienia autorytetów prawomocnych od nieprawomoc-

nych przy jednoczesnym kształceniu bezrefleksyjnego wykonywania poleceń 
� braku edukacji moralnej  

 
2. Konformizm i społeczny dowód słuszności 
Konformizm, oprócz naśladownictwa i posłuszeństwa wobec autorytetu, sta-

nowi jeden z najważniejszych przejawów wpływu społecznego (Wojciszke, 
2006). Bywa definiowany jako „zmiana w zachowaniu na skutek rzeczywistego 
lub wyimaginowanego wpływu innych ludzi” (Kiesler i Kiesler, 1969).  

Wyróżnia się dwa typy konformizmu – zewnętrzny i wewnętrzny (Aronson, 
Wilson i Akert, 1997). Konformizm zewnętrzny, określany również jako pu-
bliczny, oznacza upodabnianie swojego zachowania do zachowania innych, po-
mimo posiadania odmiennego, ale nie ujawnionego przekonania. Konformizm 
wewnętrzny jest natomiast związany z podporządkowaniem swojego zachowania 
naciskowi innych ze względu na przekonanie o posiadaniu przez nich słuszności. 
Konieczna jest w tym przypadku prywatna akceptacja idei przekazywanych 
przez innych.  

U podstaw ulegania oddziaływaniu większości leżą dwa rodzaje wpływu innych lu-
dzi prowadzące do konformizmu (Deutsch i Gerard, 1955): 

� informacyjny wpływ społeczny 
� normatywny wpływ społeczny  
 
3. Informacyjny wpływ społeczny 
Informacyjny wpływ społeczny stanowi efekt spostrzegania innych jako źró-

dła informacji bardziej poprawnej niż posiadana. Do czynników sprzyjających 
zachowaniom konformistycznym uwarunkowanym informacyjnym wpływem 
społecznym zalicza się przede wszystkim niejasność sytuacji. Wpływu informa-
cyjny jest tym większy, im sytuacja jest w większym stopniu niejasna, nowa i 
wykraczająca poza posiadane schematy (Allen, 1965). Poszukiwanie informacji 
na podstawie zachowania innych osób może być w takim przypadku przystoso-
wawcze i stanowić wyraz inteligencji społecznej (Goleman, 2013). Bezrefleksyj-
ne uleganie wpływowi informacyjnemu może jednakże być przyczyną irracjo-
nalnych zachowań. Przykładem mogą być masowe urojenia (Bartholomew i Go-
ode, 2000) związane z „epidemią otworków w przednich szybach w Seattle” 
(Seattle Windshield Pitting Epidemic). Na początku kwietnia w 1954 roku w 
Seattle pojawiła się informacja, że na szybach samochodowych pojawiają się 
otworki nieznanego pochodzenia. Pod jej wpływem kierowcy zaczęli dokładnie 
przyglądać się stanowi szyb w swoich samochodach i najczęściej dochodzili do 
stwierdzenia, że rzeczywiście dzieje się coś niewłaściwego. Coraz więcej osób 
zgłaszało uszkodzenia szyb. W połowie miesiąca odnotowano ponad 3000 zgło-
szeń. W związku ze skalą zjawiska pojawiało się wiele teorii przekazywanych 
sobie przez kierowców. Podejmowano czynności mające na celu ochronę aut. 
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Wszystkie te działania dodatkowo nasilały informacyjny wpływ społeczny, co 
przyczyniało się do jeszcze większego wzrostu niepokojów społecznych. Podanie 
przez oficjalne źródła przekonującego wyjaśnienia zaistniałych wydarzeń, za-
kończyło masowe urojenia (Medalia i Larsen, 1969). Opisany przypadek stanowi 
przykład efektu kuli śnieżnej, a więc procesu, który im bardziej jest zaawanso-
wany, tym trudniej go zatrzymać. Efekt ten jest jednym z negatywnych zjawisk 
społecznych uwarunkowanych konformizmem. Wydaje się, że socjalizacja bez-
refleksyjności w szczególny sposób może sprzyjać tego typu zjawiskom ze 
względu na deprecjonowanie roli własnego namysłu podmiotu. 

Sytuacja kryzysowa, wymagająca podjęcia natychmiastowych działań jest ko-
lejnym czynnikiem nasilającym wielkość informacyjnego wpływu społecznego. 
Presja czasu stanowi jeden z predyktorów sytuacyjnych sprzyjających przyjmowa-
niu strategii automatycznego przetwarzania poznawczego docierających bodźców 
(Gilbert, 1995; Fiske, Lin i Neuberg, 1999). Uleganie społecznemu wpływowi 
informacyjnemu jest dodatkowo nasilone, jeśli osoby stanowiące źródło odniesie-
nia są postrzegane jako eksperci. Wykazano, że w im większym stopniu osoba jest 
uważana za eksperta oraz im większą zdaje się posiadać wiedzę, tym jej zachowa-
nie jest traktowane jako bardziej wartościowa wskazówka w niejasnej sytuacji 
(Bickman, 1974). Ponadto konformizm spowodowany wpływem informacyjnym 
jest silniejszy w przypadku podobieństwa innych do podmiotu.  

 
4. Normatywny wpływ społeczny 
Socjalizacja bezrefleksyjności w większym stopniu zdaje się wzmacniać ule-

głość wobec normatywnego wpływu społecznego niż wpływu informacyjnego. 
Normatywny wpływ społeczny jest efektem dążenia do bycia lubianym i akcep-
towanym dzięki stosowaniu się do obowiązujących w danej grupie norm (Deut-
sch i Gerard, 1995). Chociaż presja normatywna prowadzi raczej do konformi-
zmu zewnętrznego niż wewnętrznego (Aronson, Wilson i Akert, 1997), to kon-
sekwencje ulegania jej mogą być poważne zarówno dla podmiotu, jak i społe-
czeństwa. O sile normatywnego wpływu społecznego mogą świadczyć słynne 
badania Ascha (1951; 1955; 1956), w których badani w zdecydowanej większo-
ści podążali za grupą nawet, jeśli wi ązało się to koniecznością zaprzeczania rze-
czywistości i prawdzie (Moscovici, 1985).  

Postępowanie zgodnie ze zinternalizowanymi normami społecznymi bez za-
stanawiania się nad ich słusznością w danej sytuacji jest określane jako bezre-
fleksyjny konformizm normatywny (Aronson, Wilson i Akert, 1997). Wydaje 
się, że wpływ socjalizacji bezrefleksyjności jest najlepiej widoczny właśnie w 
przypadku tego zjawiska. Jedną z konsekwencji bezrefleksyjnego konformizmu 
może być podporządkowywanie się niewłaściwym normom społecznym. Przy-
kładem mogą być zachowania wobec mniejszości narodowych, etnicznych czy 
religijnych, stanowiące wyraz uprzedzeń żywionych przez niektóre grupy spo-
łeczne. Socjalizacja bezrefleksyjności może przyczyniać się do naśladowania 
tego typu zachowań, jeśli nie są one jednoznacznie krytykowane w opiniotwór-
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czych mediach. Wydaje się, że wzmacnianie w toku edukacji zachowań konfor-
mistycznych może w późniejszym czasie nasilać rolę mediów i opinii publicznej 
w kształtowaniu zachowań dorosłych już wówczas obywateli, co może stanowić 
poważne zagrożenie w każdym demokratycznym państwie. Zdaniem Aronsona, 
Wilsona i Akert (1997 s. 298) za pomocą uległości wobec „kompleksowej i nie-
zwykle silnej presji społecznej” można wytłumaczyć zachowanie większości 
niemieckich obywateli odpowiedzialnych za zbrodnie III Rzeszy. Przykładem 
bezrefleksyjnego konformizmu normatywnego w codziennym życiu mogą być 
badania terenowe przeprowadzone przez Langer i współpracowników (1978), w 
których wysyłali oni do sekretarek notatkę zawierającą bezsensowną prośbę o jej 
zwrot do określonego pokoju. Jeśli notatka miała standardową formę, jaka była 
stosowana na tym uniwersytecie, to 90% wykonywało polecenie. W przypadku 
mniej standardowej formy polecenie spełniało 60% sekretarek.  

Bezrefleksyjne uleganie normom społecznym bardzo często jest wykorzy-
stywane przez praktyków wpływu społecznego. Wśród reguł, na których najczę-
ściej opiera się manipulacja, Cialdini (2010) wymienia wzajemność, konsekwen-
cję i społeczny dowód słuszności. Przykładem bezrefleksyjnego spełniania nor-
my wzajemności w życiu codziennym może być badanie, w którym eksperymen-
tator rozesłał do losowo dobranych, na podstawie książki telefonicznej, osób 
kartki z życzeniami bożonarodzeniowymi (Kunz, Woolcott, 1976). Większość z 
nich w odpowiedzi również przesłała mu kartki świąteczne, pomimo faktu, iż był 
on dla nich zupełnie obcą osobą. 

Bezrefleksyjny konformizm może w skrajnych przypadkach prowadzić na-
wet do utraty zdrowia lub śmierci. Zaburzenia odżywiania, które stanowią nara-
stający problem we współczesnym społeczeństwie (Carson, Butcher i Mineka, 
2003; Russell, 1997) są uwarunkowane zarówno wpływem informacyjnym, jak i 
normatywnym. Wpływ informacyjny polega na kreowaniu przez media idealne-
go obrazu ciała, nieosiągalnego dla większości ludzi. Normatywny wpływ spo-
łeczny dotyczy natomiast nacisku społecznego na dążenie do wykreowanego 
ideału. Socjalizacja bezrefleksyjności, ze względu na wzmacnianie zachowań 
konformistycznych, wydaje się być istotnym czynnikiem sprzyjającym wzrosto-
wi zapadalności na te zaburzenia.  

Zgodnie z teorią wpływu społecznego (Latané, 1981), jednym z ważniej-
szych wyznaczników wielkości ulegania normatywnemu wpływowi społecznemu 
jest identyfikacja z grupą wywierającą wpływ oraz jej atrakcyjność dla podmiotu. 
Normatywny nacisk jest silniejszy, jeśli pochodzi od ludzi, którzy darzą podmiot 
szacunkiem, przyjaźnią czy miłością (Clark i Maass,1988; Lott i Lott, 1961; 
Wolf, 1985). Siła wpływu grupy wzrasta, gdy jest ona jednomyślna (Nemeth i 
Chiles, 1988) oraz liczy co najmniej trzy osoby (Asch, 1955). Wykazano, że 
najsilniejszy wzrost konformizmu następuje, gdy grupa osiąga liczebność 4-5 
osób (Asch, 1955; Gerard, Wilhelmy i Conolley, 1968). Dalszy wzrost liczby 
członków grupy nie nasila konformizmu, gdyż ich opinie są postrzegane jako 
jednostkowy pogląd, będący wynikiem „owczego pędu”, co ogranicza informa-
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cyjny wpływ grupy (Wojciszke, 2006). Bliskość fizyczna i czasowa grupy wy-
wierającej wpływ sprzyja wzrostowi podatności podmiotu na jej oddziaływanie. 

Na podstawie licznych badań stwierdzono, że natężenie konformizmu bar-
dziej zależy od czynników sytuacyjnych niż osobowościowych (Wojciszke, 
2006). W części badań wykazano wprawdzie, że cechy takie jak niska samooce-
na, wysoka potrzeba aprobaty społecznej czy niska inteligencja mogą nasilać 
konformizm (Wylie, 1979; Wiesenthal, Endler i Geller, 1973; Doliński, 1993), 
ale większą część wariancji wyników pozwalają wyjaśnić czynniki związane z 
określoną sytuacją lub historią oddziaływań, do których można zaliczyć socjali-
zację bezrefleksyjności.  

 
5. Socjalizacja bezrefleksyjności a konformizm 
Działania sprzyjające wzmacnianiu zachowań konformistycznych, które 

można uznać za przejawy socjalizacji bezrefleksyjności, pojawiają się w ciągu 
całego życia współczesnego człowieka, od szkoły podstawowej zaczynając, a na 
pracy zawodowej kończąc. Zarówno w szkole podstawowej, jak i gimnazjum 
oraz liceum wciąż najczęściej nagradzane są zachowania polegające na bezmyśl-
nym wykonywaniu poleceń. Zadawanie pytań na temat sensu postępowania we 
wskazany sposób nie jest mile widziane. Wydaje się, że wpływ na taki stan rze-
czy ma przede wszystkim panująca kultura społeczna (Kłoskowska, 1981; Fili-
piak, 1996), która oddziałuje na standardy nauczania przekazywane adeptom 
pedagogiki. Ponadto cechy osobowości nauczyciela oraz złożone procesy gru-
powe zachodzące w klasie (Brown, 2006) mogą sprzyjać traktowaniu przez na-
uczyciela tego typu pytań jako zagrażających jego autorytetowi.  

Innym, widocznym w nauczaniu, aspektem socjalizacji bezrefleksyjności jest 
kładzenie nacisku na bezrefleksyjne reprodukowanie wiedzy. Wciąż zdarza się, 
że uczeń, który poprawnie wyrecytuje definicję, ale jej nie rozumie, jest wyżej 
oceniany niż osoba, która omówi to samo zjawisko, posługując się synonimami 
słów zawartych w książkowej definicji. Podejmowane są starania, mające na celu 
ograniczenie tej niewłaściwej praktyki, ale stosowane metody weryfikowania 
wiedzy uczniów zdają się nie sprzyjać jej budowaniu w oparciu o zrozumienie 
problemu. 

 
6. Społeczny dowód słuszności 
Odrębnym, choć bardzo zbliżonym do konformizmu konstruktem jest spo-

łeczny dowód słuszności, zgodnie z którym słuszność działania jest oceniana 
poprzez odwołanie się do sądów podzielanych przez innych ludzi. Reguła spo-
łecznego dowodu słuszności może dostarczać fałszywych danych ze względu na 
wywołanie wrażenia, iż określone zachowanie lub pogląd są powszechne (np. 
kreowanie w mediach określonego punktu widzenia, śmiech z puszki), choć nie 
musi to być zgodne z prawdą.  

Do wyznaczników wielkości wpływu społecznego dowodu słuszności na za-
chowanie zalicza się, podobne jak w przypadku konformizmu, takie cechy sytu-
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acji (Tesser, Campbell i Mickler, 1983) jak niejasność i dwuznaczność oraz brak 
pewności własnych kompetencji w danej dziedzinie (Sechrist i Stangor, 2007; 
Zitek i Hebl, 2007). Brak posiadania gotowego skryptu zachowania z pewnością 
sprzyja poszukiwaniu informacji z otoczenia społecznego. Stopień kierowania się 
we własnym zachowaniu uzyskanymi tą drogą wskazówkami bywa jednak zróż-
nicowany ze względu różne cechy sytuacji i osobowości (np. Festinger, 1954; 
Schultz, 1999). Zalicza się do nich między innymi podobieństwo do podmiotu 
obserwowanych osób (Platow i in., 2005), liczebność tej grupy (Milgram, Bick-
man i Berkowitz, 1969) czy jej zróżnicowanie pod względem różnych cech spo-
łecznych. Wydaje się, że uzasadnione jest postawienie hipotezy, że socjalizacja 
bezrefleksyjności może pełnić rolę ważnego moderatora tej zależności. 

 
7. Negatywne zjawiska społeczne uwarunkowane konformizmem i ule-

ganiem społecznemu dowodowi słuszności 
Problem wpływu socjalizacji na konformizm oraz uległość wobec społecz-

nego dowodu słuszności jest tym bardziej istotny, że związane są z nim takie 
negatywne zjawiska społeczne jak: niewiedza wielu, efekt Wertera, psychoza 
tłumu czy opisany wyżej efekt kuli śnieżnej i bezrefleksyjny konformizm norma-
tywny. 

Zjawisko niewiedzy wielu (pluralistic ignorance) polega na tym, że w niejasnych sy-
tuacjach jednostki przeglądają się temu, co czynią „inni”, a „inni” przyglądają się tym 
jednostkom. W efekcie każdy z uczestników sytuacji uważa, że skoro nikt inny nie po-
dejmuje działania, to nie jest ono oczekiwane (Darley i Latane, 1968; Latane i Rodin, 
1969). Niewiedza wielu jest jedną z głównych przyczyn nie udzielania pomocy w na-
głych wypadkach, gdyż w sytuacji jednoznacznie wskazującej na wypadek 100% 
uczestników badania terenowego udzieliło pomocy (Clark i Word, 1972). 

Psychoza tłumu, określana również jako psychoza zbiorowa, jest definiowana jako 
nieadekwatne zachowania, stany afektywne (lęki) lub postrzeganie rzeczywistości 
wywołane wzmożoną sugestywnością przekazu informacyjnego (np. medialnego) oraz 
uwarunkowane wzajemnym wywieraniem sugestii przez osoby (Szewczuk, 1979). Siła 
indukacji psychozy jest przede wszystkim uzależniona od wielkości grupy oraz uwagi 
poświęcanej w mediach zachowaniom powiązanym z psychozą. Naturalnie pojawiają-
ce się w społeczeństwie psychozy tłumu były analizowane przez psychologów spo-
łecznych (np. Schuler i Parenton, 1943; Colligan i Murphy, 1979). Interesującym przy-
kładem psychozy może być historia “widma znieczulacza” (Mad Gasser of Mattoon; 
Johnson, 1945). W ciągu dwóch tygodni ponad trzydzieści osób zgłosiło na policję 
hipotetyczny atak gazem, który miał przyczynić się do ich gorszego samopoczucia, a w 
niektórych przypadkach nawet do paraliżu kończyn. W związku z nie odnalezieniem 
jakichkolwiek dowodów potwierdzających istnienie „gazera”, ogłoszono, że bardzo 
szeroko opisywane przez prasę zajścia są wynikiem psychozy tłumu. Wydanie tego 
oświadczenia zakończyło zbiorową psychozę.  

Poważniejszym negatywnym zjawiskiem uwarunkowanym społecznym do-
wodem słuszności jest efekt Wertera odnoszący sie do wzrostu liczby samo-
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bójstw w ciągu dwóch miesięcy następujących po opublikowaniu informacji o 
samobójstwie sławnej osoby (Phillips, 1986). Mechanizm efektu opiera się na 
(Bollen i Phillips, 1982) zwiększaniu poznawczej dostępności samobójstwa oraz 
przyczynianiu się do uznania przez podmiot samobójstwa za właściwe postępo-
wanie zgodnie ze społecznym dowodem słuszności i modelowaniem. Największe 
niebezpieczeństwo zaistnienia samobójstwa istnieje w 3-4 dni po opublikowaniu 
informacji (Phillips, 1986), a więc po czasie potrzebnym do rozprzestrzenienia 
się informacji i zaplanowania samobójstwa. Efekt jest uwarunkowany przede 
wszystkim skalą nagłośnienia samobójstwa sławnej osoby (Phillips, 1986). Do-
wód może stanowić fakt, że wzrost aktów autoagresji jest największy w rejonach, 
gdzie samobójstwo zostało najbardziej nagłośnione. Ponadto wykazano istnienie 
korelacji liczby samobójstw z liczbą dni, w czasie których samobójstwo jest 
omawiane. Stwierdzono także podobieństwo naśladowców pod względem wieku 
i płci do sławnej osoby, która popełniła samobójstwo. Należy jednakże zauwa-
żyć, że grupą najbardziej podatną na efekt Wertera są nastolatki (Phillips i Car-
tensen, 1986; 1988). W związku z tym, że socjalizacja bezrefleksyjności jest 
szczególnie nasilona w okresie dzieciństwa i dorastania, wydaje się, iż może to 
stanowić dodatkowy czynnik sprzyjający występowaniu efektu Wertera. 

 
8. Autorytet 
Istotnym czynnikiem związanym z socjalizacją bezrefleksyjności jest 

wzmacnianie zachowań uległych wobec oddziaływania autorytetu przy jednocze-
snym braku kształcenia umiejętności rozróżniania autorytetów prawomocnych od 
nieprawdziwych. Na wszystkich szczeblach edukacji autorytety, których woli 
należy się podporządkować, są narzucane lub przyjmowane a priori. Uczniom nie 
dostarcza się informacji na temat kryteriów oceny podmiotu jako autorytetu (Jac-
ko (2007; Podolski, w druku), ani nie wzbudza się motywacji do ich stosowania 
w życiu codziennym. Wydaje się, że zaburzona jest równowaga między ucze-
niem formalnego posłuszeństwa a stymulowaniem do własnej refleksji. Ponadto 
należy zauważyć, że formalne posłuszeństwo często nie łączy się z postrzega-
niem wydającego polecenia jako autorytetu. W związku z tym, uprawnione jest 
postawienie hipotezy, że kształcenie w toku edukacji rozróżniania autorytetów 
prawomocnych od nieprawdziwych za pomocną kryteriów oceny podmiotu jako 
autorytetu przyczyniłoby się do: legitymizacji autorytetu nauczyciela, uczenia 
zasad demokracji i rozwoju społeczeństwa refleksyjnego. 

Wydaje się, że socjalizacja bezrefleksyjności, której aspekty można zaob-
serwować w edukacji, może przyczyniać się do nasilania podatności na wpływ 
autorytetów nieprawomocnych i zastępczych. U podopiecznych kształtowane jest 
rozpoznawanie autorytetu na podstawie symboli i atrybutów, które mogą być 
łatwo sfabrykowane (np. Cialdini, 2010, Podolski, w druku). W konsekwencji 
może to prowadzić do nasilenia podatności tych osób na oddziaływanie prakty-
ków wpływu społecznego. Jeszcze poważniejszym skutkiem socjalizacja bezre-
fleksyjności może być bezmyślna uległość wobec niemoralnych lub niezgodnych 
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z prawem praktyk stosowanych przez niektórych pracodawców. Dowód na real-
ność takiego zagrożenia mogą stanowić wyniki badania, w którym osoby badane 
były informowane, że ich zadaniem jest przeprowadzenie testów selekcyjnych na 
osobie, która ubiega się o otrzymanie pewnej posady (Meeus i Raaijmakers, 
1987). Eksperymentator wyjaśniał, że choć osoba ta jest bardzo zainteresowana 
uzyskaniem pracy, to jego celem jest uzyskanie danych empirycznych na temat 
funkcjonowania poznawczego w warunkach stresu. Następnie prosił badanego, 
aby rozpraszał ubiegającego się o pracę kandydata przez czynienie uwag i ko-
mentarzy rozpisanych na liście. Człowiek starający się o prace, będący w rze-
czywistości współpracownikiem eksperymentatora, wprost prosił o zaprzestanie 
rozpraszania go docinkami, gdyż obniżało to jego szanse na dobry wynik w te-
ście selekcyjnym. Pomimo tego, 90% badanych wygłosiło pełną listę piętnastu 
złośliwych komentarzy. Nie miało istotnego znaczenia, czy osobami badanymi 
byli zwykli ludzie, czy osoby zajmujące się zawodowo rekrutacją. Natomiast w 
warunku eksperymentalnym, w którym badani podpisywali na początku deklara-
cję, że przyjmują prawną odpowiedzialność za skutki swoich działań, tylko 20% 
z nich wypełniało polecenia eksperymentatora. Dopiero wzbudzenie refleksyjne-
go funkcjonowania, związane z podpisaniem deklaracji, redukowało posłuszeń-
stwo wobec eksperymentatora. Należy zauważyć, że gdyby w laboratorium rze-
czywiście siedziała osoba ubiegająca się o pracę, to prawdopodobnie pozostałaby 
bezrobotna z powodu bezmyślnego wykonywania poleceń przełożonego (Meeus 
i Raaijmakers, 1987). 

W innym eksperymencie (Brief i in., 1995), także związanym z rekrutacją 
pracowników, badanych informowano, że ich zadaniem jest staranne rozpatrze-
nie kwalifikacji wszystkich kandydatów i niekierowanie się w wyborze ich rasą. 
Jednakże w trakcie dostarczano badanym list prezesa, w którym w zależności od 
warunków eksperymentalnych, wyrażał on życzenie, aby nowozatrudniona osoba 
była biała lub też czarna. Wykazano, że treść listu prezesa odgrywała decydującą 
rolę w decyzji kwalifikacyjnej. Badani ignorowali otrzymaną wcześniej instruk-
cję i normy moralne w obliczu polecenia przełożonego. 

W badaniu przeprowadzonym przez Millera i współpracowników (1995) za-
daniem badanych było rozwiązanie dylematu etycznego dotyczącego zaprzesta-
nia lub kontynuacji marketingu leku, który być może jest szkodliwy dla zdrowia, 
ale przynosi zysk firmie. W jednym z warunków badanych zawiadamiano, że ich 
przełożony był za kontynuacją marketingu leku. W drugim warunku informowa-
no, że przełożony opowiedział się za wstrzymaniem akcji marketingowej. 
Stwierdzono, że w pierwszym przypadku 77% badanych opowiedział się za kon-
tynuacją marketingu, natomiast w warunku, w którym przełożony był przeciwny 
kontynuacji akcji marketingowej, tylko 24% badanych chciało ją kontynuować. 

W innym znanym eksperymencie przeprowadzonym w środowisku medycznym 
(Hofling, Brotzman, Dalaryple, Graves i Pierce, 1966) wykazano, że bezrefleksyjna 
uległość autorytetom, zwłaszcza tym nieprawomocnym, może przyczyniać sie do tra-
gicznych w skutkach błędów. Procedura polegała na tym, że eksperymentator dzwonił 
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do jednej z 22 pielęgniarek, przedstawiał się jako lekarz z danego szpitala i wydawał 
polecenie, aby temu a temu pacjentowi podać określoną ilość lekarstwa. Pielęgniarka 
miała co najmniej trzy powody, by polecenie to potraktować z dużą ostrożnością. 
Przede wszystkim zostało ono przekazane telefonicznie, co stanowiło wyraźne naru-
szenie obowiązujących w szpitalu zasad. Ponadto środek nie był na liście leków do-
puszczonych do standardowego użytku w tym szpitalu. Po trzecie przepisana dawka 
dwukrotnie przekraczała dawkę dopuszczalną. Pomimo to 21 na 22 (95%) pielęgniarki 
wykonałyby polecenie, gdyby nie zostały zatrzymane przez pomocnika eksperymenta-
tora. Inną grupę pielęgniarek i studentek szkoły pielęgniarskiej zapytano o to, jak za-
chowałyby się w opisanej sytuacji eksperymentalnej. Tylko 2 na 33 (6%) przewidywa-
ły, że wykonałyby polecenie. W badaniu tym wykazano również istnienie zjawiska 
kapitanozy, definiowanego jako bezrefleksyjną uległość wobec obiektywnie błędnych 
poleceń przełożonych (Wojciszke, 2006; Harper, Kidera i Cullen, 1971).  

 
9. Wpływ rozwoju moralnego na konformizm i uleganie autorytetowi 
Wyniki przytoczonych badań wskazują, że ludzka skłonność do posłuszeń-

stwa wobec osób o wyższym statusie nie ogranicza się do sytuacji stworzonej w 
laboratorium, ale może odgrywać istotną rolę w życiu codziennym. Istotne jest 
zatem zwrócenie uwagi na czynniki redukujące bezrefleksyjną uległość wobec 
wpływu społecznego. Takim czynnikiem może być rozwój moralny. 

Jedną z ważniejszych teorii rozwoju rozumowania moralnego zaproponował 
Kohlberg (1969; 1981; 1984). Jego teoria opiera się na kilku głównych założe-
niach. Pierwsze z nich dotyczy uniwersalności i ponadkulturowości podstawo-
wych zasad moralnych. Oznacza, że we wszystkich kulturach można spotkać te 
same kategorie sądów moralnych i wartościowań, a ludzie bez względu na to, w 
jakiej społeczności i kulturze żyją i działają posługują się podobnymi kategoria-
mi etycznymi, które koncentrują się wokół zasad sprawiedliwości. Ponadto Kol-
berg zakłada, że rozwój moralny przebiega różnym tempie, lecz w określonym 
porządku sekwencyjnym we wszystkich kulturach jednakowo. Trzecie założenie 
dotyczy zróżnicowania poszczególnych osób w zakresie tempa i punktu dojścia 
w rozwoju moralnym.  

W koncepcji Kohlberga moralność ma budowę złożoną i wielopostaciową. Badacz 
wyróżnił trzy poziomy rozwoju moralnego: poziom moralności przedkonwencjonalnej, 
moralności konwencjonalnej oraz moralności postkonwencjonalnej. Każdy z trzech 
poziomów obejmuje dwa stadia, z których drugie na każdym poziomie jest bardziej roz-
winiętą i zorganizowaną formą perspektywy społeczno-moralnej danego poziomu. W 
sumie te trzy poziomy rozwoju moralnego tworzą sześć stadiów moralnych: 

Stadium 1. - moralność heteronomiczna 
Stadium 2. - moralność indywidualistyczna 
Stadium 3. - moralność interpersonalna 
Stadium 4. - moralność systemu społecznego 
Stadium 5. - kontraktu społecznego i indywidualnych praw 
Stadium 6. - perspektywa uniwersalnego moralnego punktu widzenia 
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Podsumowując teorię Kohlberga, można stwierdzić, że do czwartego stadium 
rozwoju moralnego następuje internalizacja reguł społecznych oraz wzrost ten-
dencji do kierowania się zinternalizowanymi regułami. Zgodnie z teorią Kohl-
berga (1969; 1981; 1984) oraz teorią Gilligan (1982) osoby znajdujące na po-
ziomie konwencjonalnym, a więc w stadium trzecim lub czwartym, mogą za-
chowywać się konformistycznie oraz bezrefleksyjnie ulegać wpływowi autoryte-
tów nawet, jeśli wi ąże się z naruszeniem zasad sprawiedliwości. Należy zauwa-
żyć, że większość dorosłych osób w społeczeństwach zachodnich znajduje się na 
konwencjonalnym poziomie rozwoju moralnego (Colby i Kohlberg, 1987). U 
wszystkich tych osób socjalizacja bezrefleksyjności może istotnie przyczyniać 
sie do występowania opisanych wyżej negatywnych konsekwencji społecznych. 
Dopiero w stadium piątym pojawia się postawa utylitarystyczna a zasady moral-
ne dominują nad prawem stanowionym. W stadium szóstym najistotniejszą rolę 
odgrywa zasada sprawiedliwości. Widoczne jest przekonanie o wadze po-
wszechnych zasad etycznych i poczucie osobistego wobec nich zobowiązania. 
Ponadto pojawia się pełna zgodność myślenia i działania moralnego. Jedynie 
osoby na poziomie pokonwencjonalnym, a więc znajdujące się w stadium piątym 
i szóstym, kierują się w pierwszej kolejności uniwersalnymi zasadami moralny-
mi, w związku z czym nie ulegają bezrefleksyjnie wpływom społecznym.  

Wykazano, że istnieje możliwość stymulowania rozwoju rozumowania mo-
ralnego (Blatt i Kohlberg, 1975) poprzez przeżywanie konfliktów poznawczych 
oraz tworzenie okazji sprzyjających pełnieniu różnych ról społecznych. Oba 
wymienione czynniki przyczyniają sie do poszerzenia perspektywy społeczno 
moralnej, a więc tej, z poziomu której osoba wydaje sądy moralne. Stwierdzono, 
że zgodnie z efektem Blatta (Blatt i Kohlberg, 1975) 1/3 osób uczestniczących w 
programach edukacji moralnej opartych na sokratejskim sposobie dyskusji nad 
hipotetycznymi dylematami moralnymi przesuwa się o jedno stadium wyżej w 
sekwencji rozwoju rozumowania moralnego. Zdecydowana większość uczestni-
ków przesunęła się co najmniej o 1/3 stadium. Na podstawie wyników badań 
Blatta, wskazujących na praktyczne zastosowanie teorii Kohlberga w zakresie 
edukacji moralnej, można stwierdzić, że edukacja moralna prowadzi do rozwoju 
sądzenia moralnego. W związku z tym, przejście z jednego stadium do następne-
go, które w sposób naturalny następuje w ciągu kilku lat może zostać znacznie 
przyspieszone. Ponadto edukacja stawiająca sobie za cel stymulowanie rozwoju 
prowadzi do rozwoju wyższych form sądzenia moralnego, które raz osiągnięte 
nie zostają utracone (Czyżowska, 2000), gdyż zgodnie z teorią Kohlberga nie ma 
możliwości regresu ani przeskakiwania stadiów. 

Kohlberg (1985) wraz z grupą badaczy zaproponował również inną sku-
teczną metodę edukacji moralnej - Just community Approach, opierającą się na 
idei demokratycznej społeczności szkolnej (Czyżowska, 2000), będącej całkowi-
tym przeciwieństwem socjalizacji bezrefleksyjności. Wiele z zaproponowanych 
w niniejszej pracy rozwiązań mających na celu ograniczenie negatywnych kon-
sekwencji socjalizacji bezrefleksyjności jest tożsamych z programem Just com-
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munity Approach. Zdaniem Kohlberga i Reimera (1985) na korzyść demokra-
tycznych szkół przemawiają argumenty natury praktyczno-pedagogicznej wska-
zujące, że „procesy demokratyczne stanowią wartościowy środek promowania 
rozwoju i zabezpieczenia porządku i harmonii w szkole oraz argumenty natury 
filozoficzno-moralnej podkreślające, że zaangażowanie adolescentów w demo-
kratyczne podejmowanie decyzji jest wyrazem szacunku dla ich autonomii jako 
moralnych osób” (Czyżowska, 2000, s. 66). 

 
Podsumowanie 
Bezrefleksyjna uległość wpływowi społecznemu oraz socjalizacja bezreflek-

syjności mogą zostać uznane za istotne współczesne zagrożenia. W niniejszej 
pracy przedstawiono genezę, uwarunkowania oraz konsekwencje tych zjawisk. 
Postawiono również hipotezy, których empiryczna weryfikacja pozwoliłaby uzy-
skać większy wgląd w charakterystykę zjawiska socjalizacji bezrefleksyjności: 

1. Socjalizacja bezrefleksyjności, szczególnie nasilona w okresie dzieciństwa 
i dorastania, może stanowić czynnik sprzyjający występowaniu efektu Wertera, 

2. Socjalizacja bezrefleksyjności może wpływać na stopień kierowania się 
we własnym zachowaniu informacjami uzyskanymi z otoczenia społecznego, 

3. Kształcenie w toku edukacji rozróżniania autorytetów prawomocnych od 
nieprawdziwych za pomocną kryteriów oceny podmiotu jako autorytetu może 
przyczynić się do: legitymizacji autorytetu nauczyciela, uczenia zasad demokra-
cji, rozwoju społeczeństwa refleksyjnego. 

Wydaje się, że zaproponowana metoda redukcji socjalizacji bezrefleksyjno-
ści poprzez stymulowanie rozwoju moralnego może być obiecującym kierun-
kiem. Niemniej konieczne jest zintensyfikowanie wysiłków, aby skutecznie 
ograniczać negatywne konsekwencje tego współczesnego zagrożenia, jakim jest 
bezrefleksyjne uleganie różnym formom manipulacji społecznej. 

 
Streszczenie 
W artykule podjęto problem bezrefleksyjnej uległości wpływowi społeczne-

mu oraz socjalizacji bezrefleksyjności jako istotnych współczesnych zagrożeń. 
Przedstawiono genezę, uwarunkowania oraz konsekwencje tych zjawisk. Posta-
wiono hipotezy dotyczące wpływu socjalizacji bezrefleksyjności na częstość 
występowania efektu Wertera i stopień kierowania się we własnym zachowaniu 
informacjami uzyskanymi z otoczenia społecznego. Zaproponowano metodę 
redukcji socjalizacji bezrefleksyjności poprzez stymulowanie rozwoju moralnego 
oraz kształcenie w toku edukacji rozróżniania autorytetów prawomocnych od 
nieprawomocnych za pomocną kryteriów oceny jako czynnika sprzyjającego 
legitymizacji autorytetu nauczyciela, uczenia zasad demokracji i rozwoju społe-
czeństwa refleksyjnego. 
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Abstract 
Between persuasion and manipulation: Socialization of irreflectiveness as a 

modern, social threat 
The aim of this study is to draw up a problem of socialization of irreflective-

ness as a modern, social threat. The author takes a close look at the genesis and 
factors stimulating the phenomenon. Stimulation of moral reasoning and teaching 
the criteria of legitimate vs illegitimate authority evaluation can be thought as 
important parts of the strategy of prevention and reduction of negative conse-
quences of mindlessness society. The author hypothesizes that socialization of 
irreflectiveness can be a moderating factor of frequency of the Werther Effect 
and the using of social proof. 
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Justyna Krasowska (URz) 

 
Teorie spiskowe w Polsce: fakty i mity 

 
1. Wprowadzenie 
Teorie spiskowe określane są jako instrument interpretacji historii i polityki. 

Daniel Pipes teorie spiskowe nazywa nowym sposobem wyjaśniania zjawisk 
politycznych, który pojawił się wówczas, gdy przeciwnicy rewolucji francuskiej 
przypisywali swoim wrogom plany zawładnięcia światem. D. Pipes stwierdza 
także, iż teorie spisowe są lękiem przed nie istniejącymi spiskami1.  

Niniejszy tekst przedstawia teorie spiskowe w Polsce. Celem tekstu jest zaś 
zbadanie na ile owe teorie są faktami na ile mitami. Tekst podzielony został na 
dwie części. Pierwsza część wyjaśnia termin teorie spiskowe. Druga część jest 
zaś częścią badawczą, która prezentuje teorie spiskowe w Polsce.  

 
2. Teorie spiskowe – wyjaśnienie terminu 
Pojęcie teorie spiskowe określane bywa także jako konspiracjonizm, tj. po-

dejrzenie, że żydzi i tajne stowarzyszenia organizują spiski. Owe idee – zdaniem 
D. Pipesa – wzięło swój początek z fobii marginesu i stało się siłą wywierającą 
wpływ na rzesze ludzi. Konspiracjonizm jest zaś sposobem myślenia aniżeli 
konkretnym zespołem zasad politycznych. D. Pipes uważa, iż „Żydzi, wolnomu-
larze i Anglosasi bardziej niż ktokolwiek inny symbolizują osiągnięcia i nadzieje 
współczesnego świata. Nic więc dziwnego, że w zadziwiający sposób fascynują 
wszystkich trapionych różnymi lękami, ekonomicznymi niepowodzeniami i 
zmianami kulturowymi”. „Wolnomularze – zdaniem D. Pipesa – zazwyczaj zali-
czają się do odnoszących największe sukcesy członków społeczeństwa i przez 
tych, którzy nienawidzą nowoczesności, również są traktowani jako ze wszech 
miar prawdopodobny instrument sprawczy”. Według D. Pipesa teorie spiskowe 
odrzucają konwencjonalną informację i wyszukują egzotyczne, mało spójne wa-
rianty2. Teorie spiskowe definiowane są jako rodzaj mitów, tj. mity nowoczesne, 
nowe postacie mitów nowożytnych3. Teorie spiskowe określane bywają jako 
poglądy na naturę społecznych zjawisk. Zdaniem Lecha Zdybela są fałszywe i 
politycznie niebezpieczne4.  

                                                 
1 D. Pipes, Potęga spisku, wpływ paranoicznego myślenia na dzieje ludzkości, War-

szawa 1998, Wyd. BEJ Service.  
2 D. Pipes, Potęga spisku, wpływ paranoicznego myślenia na dzieje ludzkości, War-

szawa 1998, Wyd. BEJ Service, s. 195. 
3 L. Zdybel, Idea spisku i teorie spiskowe w świetle analiz krytycznych i badań histo-

rycznych, Lublin 2002, Wyd. UMCS, s. 254-257. 
4 Tamże, s. 14. 
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Termin poprawność polityczna jest terminem przeciwstawnym pojęciu teorii 
spiskowych. Poprawność polityczna objawia się – zdaniem Moniki Kacprzak5 – 
jako zespół określonej semantyki i zachować, których celem jest rzekoma obrona 
praw różnorodnych mniejszości. Objawia się także jako stawianie normy nad-
rzędnej spokoju i ładu społecznego, zamiast prawdy, tj. dominacja pragmatyzmu 
nad obiektywizmem.  

Krzysztof Korzeniowski stwierdza, iż „teorie spiskowe nie są jedynie pró-
bami intelektualnego wyjaśnienia istotnych wydarzeń historycznych, czy mecha-
nizmów rządzących przemianami społecznymi i politycznymi. Są to wizje silnie 
nasycone afektem. Te konstrukcje intelektualne – zdaniem K. Korzeniowskiego 
– zawierają z jednej strony silny lęk i poczucie zagrożenia, z drugiej wrogość 
wobec knujących spiski”. K. Korzeniewski uznaje, iż człowiek wyznający spi-
skowe teorie uważa, iż wydarzenia społeczno-polityczne są wynikiem porozu-
mień czy decyzji podejmowanych w konspiracji przez gremia wrogo nastawione 
wobec tych, których te decyzje dotyczą. J. Korzeniowski owo myślenie spiskowe 
określa jako polityczną paranoję. Jego zdaniem jednostki przejawiające skłonno-
ści do „politycznej paranoi” przeżywają stan braku psychologicznego dobrostanu 
– towarzyszy im nastrój depresyjny, nie znajdują oparcia w systemie wartości (są 
anomiczne), negatywnie oceniają jakość swojego życia. Te osoby – według J. 
Korzeniowskiego – wykazują znaczny dystans wobec rzeczywistości politycznej 
– są politycznie wyalienowane, krytycznie myślą o scenie politycznej, przypisują 
jej aktorem brak norm, cynizm, wyrachowanie6. Specyfika teorii spiskowej-mitu 
polega na wtłaczaniu danych empirycznych w mitologiczne a priori wyobraźni 
„teoretyka spisku”, co mogłoby się przejawiać np. w porządkowaniu wydarzeń 
według zasady „dobre” (chciane) i „złe” (niechciane) oraz traktowaniu tych dru-
gich jako efektu działań spiskowych. 

Leszek Zdybel teoriospiskowe założenia nazwa „magią”, „immobilizującym 
mitem”, metodologią zdeprawowaną. Jego zdaniem „to one w atmosferze nie-
ustających sporów o kształt najnowszej historii i nowoczesnej historiografii do-
starczają w oczach ich zwolenników przesłanek na tyle racjonalizujących „żywą 
historię”, aby pozwalały one świadkowi i uczestnikowi wydarzeń, dalekiemu (ale 
przecież nie zawsze) od akademickich dysput, opanowywać na bieżąco moderni-
styczny „chaos świata empirycznego” 7. 

 
3. Teorie spiskowe funkcjonujące w Polsce 
Daniel Pipes w swej pracy stwierdził, iż teorią spiskową jest przypisywaniem 

Żydom i masonerii rządzenia światem i wywieraniem wpływu na przebieg wyda-
rzeń zarówno w historii jak i teraźniejszości. 
                                                 

5 M. Kacprzak, Pułapki poprawności politycznej. Radzymin 2012, s. 51-52. 
6 K. Korzeniowski, O dwóch psychologicznych przesłankach myślenia spiskowego. 

Alienacja czy autorytaryzm, „Psychologia Społeczna” 2009 tom 4, 144-146. 
7 L. Zdybel, Idea spisku i teorie spiskowe w świetle analiz krytycznych i badań histo-

rycznych, Lublin 2002, Wyd. UMCS, s. 
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Jerzy Besala w swej pracy „Tajemnicze dzieje Polski” wpływ masonerii na 
rozbiór Polski, nazywa daleko idącymi domysłami i spekulacjami8. Uściślając J. 
Besala stwierdza, iż wpływ masonerii i Żydów w historii Polski jest teorią spi-
skową. Próba zbadania tematu nie jest możliwa bez wyjaśnienia istoty masonerii.  

„Masoneria jest to organizacja – ze swych podstawowych założeń – naturalistycz-
na, wszechświatowa, tajna, elitarna, inicjatyczna, hierarchiczna, rozkazodawcza, dążą-
ca do całkowitego opanowania świadomości i dusz swych adeptów”9. W ramach ma-
sonerii wymieniane przez badaczy są cztery nurty. Pierwszy to nurt gnozy, hermetycz-
ny i okultystyczny z elementami czarnej magii i satanizmu. Drugi to nurt odrodzonego 
pogańskiego naturalizmu, racjonalistyczny i libertyński. Trzecim wymienianym nur-
tem jest protestancki. Czwarty nurt o nurt judaistyczny, który najsilniej odcisnął swe 
cechy na organizacji, symbolice, obrzędowości, nazewnictwie10. 

Masoneria jest stowarzyszeniem tajnym, stara się więc ukrywać wszystko, co 
jej dotyczy, nie tylko przed tymi, którzy są na zewnątrz, ale także wobec rzeczy-
wistości własnych członków. Tylko niektórzy członkowie znają prawdziwe se-
krety. Tylko niektórzy wtajemniczeni znają prawdziwe sekrety. Poszczególni 
członkowie, kierowani przez niewidzialnych przywódców, których istnienia czę-
sto nawet nie podejrzewają, współpracują bardziej lub mniej nieświadomie dla 
osiągnięcia nie znanego sobie celu. Masoneria nigdy nie wypowiada swych dą-
żeń w sposób jednoznaczny i jasny. Posługuje się symbolami, tłumacząc człon-
kom, iż stopniowo należy dochodzić do ukrytego ich sensu. O tajność tejże orga-
nizacji świadczy fakt, iż w 1785 roku członek loży masońskiej Oświeceni Bawa-
rii, wioząc dokumenty, został zabity od pioruna w Ratyzbonie. Zabierając ciało 
policja, znalazła przy dokumenty, który były kompromitujące masonerię. Rząd 
bawarski interweniował natychmiast został wszczęty proces, jednakże przywód-
cy masonerii zdołali uciec. Owe dokumenty zostały zaś przesłane do wszystkich 
rządów europejskich, które się jednakże nimi nie zainteresowały. W 1919 roku 
po upadku Beli Kuna, przywódcy rewolucji bolszewickiej na Węgrzech, rząd 
zajął archiwa loży Budapesztu. Rola masonów w rewolucji była oczywista, w 
wyniku czego wszystkie loże na Węgrzech zostały zamknięte, a masoneria zde-
legalizowana11.  

Józef Sebastian Pelczar stwierdza, iż tajnym celem masonerii było i jest oba-
lenie ołtarza i tronu. J. S. Pelczar w swej pracy na temat masonerii12 przetacza 
świadectwo nawróconego Masona Solutora Avventore Zola, który był wielkim 
mistrzem. Ów nawrócony mason, który był przez trzydzieści lat członkiem ma-
sonerii, a przez 12 lat rządził lożami wolnomularskimi, stwierdza, iż „ wolnomu-

                                                 
8 J. Besala, Tajemnicze dzieje Polski, Warszawa, Wyd. Bellona.  
9 H. Czepułkowski, Antykościół w natarciu, Antyk, Komorów 2002, s. 20. 
10 Zob. Tamże. 
11 Lassus A., Intrygująca tajemniczość. Elementarne wiadomości o wolnomularstwie. 

1993, Wyd. Ruch na rzecz rodziny i szkoły. 
12 J. S. Pelczar, Masoneria. Jej istota, zasady, dążności, początki, rozwój, organiza-

cja, ceremoniał i działanie, Krzeszowice 2012, Wyd. Dom Wydawniczy Ostoja, s. 25-26. 
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larstwo udaje, że jest czysto filantropijnym, filozoficznym związkiem, który po-
stawił sobie za zadanie poszukiwanie prawdy, naukę powszechnej moralności, 
umiejętności i sztuki, tudzież wykonywanie uczynków miłosiernych. Udaje, że 
szanuje religijne przekonania każdego ze swych członków; zaręcza, że nie jest 
ani politycznym ani religijnym zjednoczeniem, lecz świątyniom sprawiedliwości, 
ludzkości, miłości itd. Wobec tego zaręczam, że wolnomularstwo jest czymś 
zupełnie innym, czymś wręcz temu wszystkiemu przeciwnym (…). W gruncie 
rzeczy – za to zaręczam – wolnomularstwo najsłuszniej nazwać by można reli-
gijnym związkiem; jego celem jest zniszczenie wszystkich religii, a przede 
wszystkim religii katolickiej, aby zająć jej miejsce i sprowadzić rodzaj ludzki do 
pierwotnego pogaństwa”.  

Zdaniem J. Besala zwolennicy teorii spiskowych „wierzą, że już w XVIII 
wieku wolnomularstwo polskie w powiązaniu z innymi lożami uruchomiło tajny 
mechanizm nieszczęść Rzeczpospolitej, czyli rozbiorów. Rzeczpospolitą pogrze-
bali ostatecznie ościenni ukoronowani masoni, jak Katarzyna II i Fryderyk II, 
sądzą zwolennicy teorii spiskowych, a dobili ja krajowi masoni w rodzaju targo-
wiczanina, wojewody ruskiego Stanisława Szczęsnego Potockiego, hetmana 
wielkiego koronnego Franciszka Ksawerego Brtanickiego i króla Stanisława 
Augusta, który dostał za operację pierwszego rozbioru Rzeczpospolitej dwieście 
tysięcy dukatów”13.  

Historycy w tym Kazimierz Marian Morawski twierdzą, iż Polska została ro-
zebrana wskutek działalności „kabał” i „sekt”, dążących do zniszczenia arcykato-
lickiej Polski14. Cechą gnozy i kabały jest zaś ich ezoteryzm – nieokreślona ta-
jemniczość, dostęp tylko dla wtajemniczonych, wybranych niedostępność dla 
ogółu. W gnozie i kabale co innego naucza się na różnych szczeblach ich wta-
jemniczenia15.  

J. Besala twierdzenie części historyków, iż celem masonerii było zniszczenie 
katolickiej Polski, uznaje za teorię spiskową. Autor „Tajemniczych dziej Polski” 
uważa, iż masoneria nie jest antykatolicka. Masoneria w swych pismach wyraża 
jednakże inną opinię: 

- „My masoni, musimy całkowicie obalić i pokonać katolicyzm”16. 
- „Walka, wszczęta pomiędzy katolicyzmem a masonerią, jest to walka na 

śmierć i życie”17. 
- „Przede wszystkim winna być zniszczona religia”18. 

                                                 
13 J. Besala, Tajemnicze dzieje Polski, Warszawa, Wyd. Bellona, s. 201. 
14 K. M. Morawski, Źródło rozbiorów Polski, passim, Poznań 1935. 
15 W. Sawicki, Organizacje tajne w walce z Kościołem, WERS, Poznań 2000, s. 41. 
16 Biuletyn Wielkiego Wschodu Francji 1895, cyt. za. Verax, Masoneria – czym jest 

i czym nie jest, 1930, s. 37. 
17 Memorandum Rady Najwyższej Wielkiego Wschodu Francji, nr 85, s. 48. 
18 Kongres wolnomularski, Paryż 1900, Raport, s. 101. 
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- „Nie ma problemów, jeśli chodzi o Kościoły protestanckie, nie ma ich także 
między masonerią i synagogą. Trudności istnieją jedynie z Kościołem rzym-
skim”19. 

Analizując materiały historyczne w tym list Fryderyka II do pruskiego rezydenta w 
Warszawie Gedeona Benoit z 1775 roku, w którym Fryderyk II napisał, iż „im bardziej 
Polska skłócona, im więcej w niej będzie rozbraty i zamętu (…) tym dla mnie lepiej, 
tym korzystniej dla mych interesów”20. Katarzyna II głosiła, iż „z prusakiem należy się 
imać wszelkich sposobów, lecz z Polakiem nie ma w ogóle nic zabawniejszego jak ich 
bić”21. J. S. Pelczar analizując działalność masonerii w Polsce, stwierdza, iż „jest 
rzeczą pewną, że masoneria wywierała na rząd i społeczeństwo wpływ szkodli-
wy” 22. W książce opublikowanej w 1905 roku „Jak wstąpiłem do masonerii i jak 
z niej wystąpiłem” Copin-Albancelli przetacza treści rozmowy z ważną osobisto-
ścią z świata masońkiego. Ów osobnik zakomunikował mu, iż „miał Pan możli-
wość ocenić potęgę masonerii, a zarazem zauważyć przeciętność elementów, 
które je tworzą. Jesteśmy tak potężni nie dlatego, że masoni są najinteligentniejsi, 
najzdolniejsi albo bardziej wykształceni niż pozostali zwyczajni ludzie. Pan wie, 
że tak nie jest. Potężni jesteśmy dlatego, że jesteśmy zorganizowani… Kraj jest 
nieświadom naszej organizacji i naszego celu. W rezultacie jesteśmy w stanie 
działać, nie wywołując oporu w stosunku do naszego działania. Tutaj tkwi sekret 
naszej siły”. 

Działalność Różokrzyżowców (tj. Starożytnego Mistycznego Zakonu Róży i 
Krzyża, organizacja międzynarodowa; symboliczna róża oznacza milczenie, 
krzyż nawiązuje do symboliki egipskiej), przez niektórych historyków przyczyni-
ła się do rozbiorów Polski. H. Pająk w swych badaniach wskazuje także na słyn-
ne obiady czwartkowe, które były „nieformalnymi cotygodniowymi sabatami 
różokrzyżowców pod wodza różokrzyżowca, króla Poniatowskiego”. Jak dowie-
dzieć się można z prac H. Pająka, wielkim Mistrzem Loży Wschodu Polskiego 
był wtedy wojewoda mazowiecki Andrzej Mokronowski. Po jego śmierci funkcję 
Wielkiego Mistrza przejął Ignacy Potocki. Wielki Wschód Narodowy Polski 
składał się z 13 lóż. Po rozbiorach kontynuował działalność masońską także na 
terenach, które odpadły po pierwszym rozbiorze. Polacy w tych lożach byli śle-
pymi narzędziami antypolskiej polityki obcych państw, głównie niemieckoję-
zycznych. Prawie natychmiast po rozbiorach, polskojęzyczne loże masoński 
przestały istnieć, gdyż ich cel został osiągnięty. Szybko jednak zaczęły powsta-
wać nowe, zakładane przez masonerię pruską. Pierwsze loże porozbiorowe za-
częły powstawać w 1796 roku, od chwili zajęcia Warszawy przez wojska pru-
skie. W 1797 roku powstała loża „Złoty Lichtarz na Wschodzie Warszawy”, dwa 
lata później loża „Fryderyk Wilhelm pod Kolumną na Wschodzie Warszawy” 
                                                 

19 Stwierdzenie masona brata Yves Marasudon, Le Temple, IX-X 1946, s. 34, cyt. za. 
Verax, dz. cyt., s. 143. 

20 W. Konopczyński, Fryderyk Wielki a Polska, Poznań 1981, s. 172. 
21 A. Gella, Naród w defensywie, Londyn 1987, s. 19. 
22 J. S. Pelczar, Masoneria…, dz. cyt., s. 236. 
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oraz w 1802 „ Świątynia Mądrości a Wschodzie Warszawy”. W 1820 roku 
wznowiła działalność „Wilki Wschód Narodowy Polski. W 1812 roku jej Wiel-
kim Mistrzem został Stanisław Kostka Potocki, który napisał antypolską książkę 
„Podróż do Ciemnogrodu”. Ów neologizm jest do tej pory powszechnie używany 
przez antypolską propagandę23.  

Jeden z „braci” masonów tak określa masonerię: 
„Masoneria tworzy wszędzie zwartą całość. Ale nie przez rytuał bynajmniej, ten 

jest tylko przypadkową wspólnością; także nie przez jurysdykcję, która podobnie jest 
tylko formalnością i nie przez wspólnotę swoich członków, ci bowiem są utrzymywani 
w nieświadomości nauk Sztuki. Jest ona zawarta w jej prawdziwym duchu tajnej na-
uki; jest ona zawarta w jej dążeniu do jednego celu – jednolita w swoich naukach i 
swoim świetle, jednolita w swojej filozofii i w swoich zakonach. Tworzy zatem jedną 
rodzinę, jedno ciało, jeden wspólny łańcuch braterski, jeden jednolity zakon”24. 

Analizując przedstawione w niniejszym tekście materiały tyczące się istoty i 
działania masonerii oraz badania historyków tyczące się wpływu masonerii na 
rozbiory Rzeczpospolitej, autorka tekstu stwierdza, iż z racji tego, iż cele maso-
nerii były i są tajne, nie logicznym jest określenie, iż teorią spiskową jest twier-
dzenie, iż upadek Rzeczpospolitej był wynikiem działania masonerii. Ponieważ 
cele działalności masonerii nie są znane. Z wypowiedzi masonów wynika, iż jest 
to organizacja antykościelna. W niniejszym tekście przedstawione zostały rów-
nież wypowiedzi masonów zajmujących główną funkcję w państwach, które 
dokonały rozbiorów, które wskazuje na wrogi stosunek wypowiadających do 
narodu polskiego. 

Kolejną teorię spiskową jest spisek żydowski. Zdaniem J. Besala o żydow-
skiej konspiracji sterującej polityką światową był Roman Dmowski, który wska-
zywał również na spisek żydowski przeciw Polsce25. 

Zdaniem Beniamina Disraeli. „Wpływ Żydów – według B. Disraeli –rośnie 
sprzeciw wobec tradycji i arystokracji, wobec religii i własności (…). Naturalna 
równość i zniesienie własności proklamowane są przez tajne stowarzyszenia, 
które tworzą rządy tymczasowe; ludzie narodowości żydowskiej znajdują się 
zwykle na czele każdej z nich”26. Karol Marks twierdził również, iż za każdym 
przywódcą rewolucyjnym, stoi Żyd27. 

Masoni stwierdzają natomiast, że „masoneria jest instytucją żydowską, której 
historia, stopnie, godności, hasła i nauki są żydowskie od początku do końca”28. 

                                                 
23 H. Pająk, Kościół do katakumb, Polska do kasacji, Retro, Lublin 2009, s. 140-141. 
24 A. Preuss, Studie über das amerikanische Freimaurertum, s. 302. 
25 J. Besala, dz. cyt., s. 211. 
26 D. Reed, The Controversy of Zion, s. 166. 
27 Marks K., Pisma wybrane człowiek i socjalizm, Wyd. PWN, Warszawa 1979.  
28 Izaak M. Wise, naczelny rabin USA w czasopiśmie Israelite od Amreica, 3 VIII 

1855 r. 
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W literaturze zawarte są stwierdzenia, iż „duch masonerii to duch żydostwa w 
jego wierzeniach podstawowych, to są jego idee, to jest jego język”29. 

Żydzi zdaniem historyka Beniamina Friedmana tj., „żydzi wschodnio-
europejscy tworzący 92 proc. światowej populacji ludzi nazywających się Żyda-
mi, oryginalnie byli Chazarami. Byli plemieniem wojowników zamieszkujących 
samo centrum Azji. Byli tak wojowniczy, że nawet Azjaci wyrzucili ich na 
wschód (…) założyli królestwo chazarskiej na teranie 800 000 mil kwadrato-
wych. Ale wtedy nie było Rosji, nie było innych krajów wobec czego królestwo 
chazarskie było największym państwem europy. Byli oni czcicielami fallusa, co 
jest plugawe. Była to ich religia wyznawana tak jak religie wielu innych pogan i 
barbarzyńców w innym miejscach świata. Ich król Chazar był już tak zniesma-
czony degeneracją swoich poddanych, że zadeklarował przyjęcie wiary monote-
istycznej – albo chrześcijaństwa, albo islamu, albo – co jest dzisiaj znanie pod 
nazwą judaizmu – tak naprawdę talmudyzmu (…) tak o to stali się jak my ich 
nazywam – Żydami”. B. Friedman tłumaczy także pochodzenie słowa żyd: 

„W czasach biblijnych był kraina geograficzna znana jako Judea. Była pro-
wincją Cesarstwa Rzymskiego, a człowiek mieszkający w Judei był Judejczy-
kiem, po łacinie Judaeus, po grecku Judaius. Ale w greckim i łacinie nie ma lite-
ry „j”, pierwsza sylaba Judaeus i Judaius zaczyna się z „dziu”/ghu/. Kiedy pisano 
Biblię nigdy w żadnym z języków nie występował wyraz „Żyd”/Jew/ (…). W 
1345 roku człowiek o nazwisku Wycliffe a Anglii pomyślał, iż nadszedł czas, by 
przetłumaczyć Biblię na angielski. Wycliffe przetłumaczył Biblię. Ale miał pro-
blem z niektórymi wyrazami, jak np. Judaeus i Judaius. Nie było ich odpowied-
ników w języku angielskim, gdyż Judea już nie istniała. Tak więc w pierwszym 
tłumaczeniu w odniesieniu do Jezusa użył wyrazu „dziu” – „Żyd” /Jew/.  

Teorią spiskową „antysemicką” jest – według internetowej encyklopedii30 – 
także Judeopolonia, tj. próba utworzenia żydowskiego państwa na ziemiach pol-
skich, podjęta w czasie pierwszej wojny światowej.  

W „Okólniku kierowników politycznych kół żydowskich z XI 1898 roku do 
Żydów polskich, na 173 stronie napisano: „Bracia i Współwyznawcy! Trzeba 
aby kraj został naszym królestwem (…). Starajcie się usunąć Polaków ze wszyst-
kich ważniejszych stanowisk i skupić w naszych rękach wszystkie nici władzy 
społecznej. Wszystko, co do chrześcijan należy, powinno stać się waszą własno-
ścią, związek izraelski dostarczy wam potrzebnych do tego środków”. Żydzi, 
prześladowani i wypędzani ze wszystkich krajów Europy, znaleźli schronienie i 
opiekę prawa w Polsce. Zdecydowanie sprzeciwiali się jednak określaniu ich 
jako mniejszości narodowej i żądali traktowania siebie jako pełnoprawnych 
współgospodarzy ziem polskich. Bolesław Prus w swych Kronikach napisał zaś, 

                                                 
29 Rit Israélite, t. V, 1861, s. 74.  
30 http://pl.wikipedia.org/wiki/Judeopolonia 
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iż „stosunek niektórych grup żydowskich do Polaków jest nie tylko niegodziwy, 
ale wprost – nieprzyzwoity”31.  

W latach 1905-1907 – zdaniem Andrzeja Leszka Szcześniaka32 był ważnym 
etapem w dążeniu do realizacji klasycznej Judeopolonii, żydowsko-polskiego 
państwa. A. L. Szcześniak zaznacza, iż próba stworzenia na ziemiach polskich 
sztucznego tworu – przy pomocy Niemców – zwanego Judeopolonią zakończyła 
się fiaskiem. Z planów tych jednak nie zrezygnowano. Nie udało się stworzyć 
dywersyjnego tworu państwowego przy pomocy Niemców, więc już od roku 
1919 zaczęto planować zniewolenie Polski przy pomocy bolszewików. 

Pisarz pochodzenia żydowskiego Julian Unszlicht, brat Józefa Unszlichta, 
bolszewika członka Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski, który jako 
„rząd polski” został przywieziony przez sowietów do Białegostoku w początkach 
sierpnia 1920 roku. Julian Unszlicht w swej pracy „O pogromy ludu polskiego” 
napisał „ubiegła rewolucja była rewolucją żydowską, mającą na celu utrwalić 
hegemonię Izraela nad Polską i zrealizować utopijny ideał Judeo-Poloni (…)”.  

 
4. Podsumowanie 
Badacze uznają, iż w przypadku dyskursów teoriospiskowych u podstaw 

każdej argumentacji stoi przyjęte za pewnik założenie, że prawda na dany temat 
z takich lub innych przyczyn jest celowo ukrywana – a co za tym idzie, że dane 
wydarzenia bądź stany rzeczy są rezultatem czyichś działań opartych na jakimś 
tajnym planie. Zakłada ona, że wszystkie ważniejsze wydarzenia określające bieg 
historii są efektem racjonalnych, konspiracyjnych działań, były więc skrycie 
zaplanowane i wprowadzone w życie. 

Niniejszy tekst tyczył się wydarzeń historycznych w dziejach Polski, które są 
uznane za teorię spiskową. Autorka w tekście przedstawiła główne wydarzenia 
uznane za teorię spiskową oraz kontrargumenty. Przedstawienie wszystkich fak-
tów, odnośnie wydarzeń w życiu narodu polskiego, które przez niektórych badaczy 
są uznane za teorie spiskowe, autorka tekstu uważa za bezzasadne. Ponieważ litera-
tura w tym temacie jest powszechnie dostępna33. Fakty przedstawione w niniej-
szym tekście są wystarczającym dowodem ażeby stwierdzić, iż uznanie wpływu 
tajnych stowarzyszeń na wydarzenia w świecie społecznym zarówno w przeszłości 
jak i teraźniejszość Polski, za teorie spiskowe nie jest zgodne z prawdą.  

 
 
 

                                                 
31 B. Prus, Kroniki t. XX, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970. 
32 A. L. Szcześniak, Judeopolonia, żydowskie państwo w państwie polskim, Polskie 

Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2001. 
33 H. Pająk, Polska w bagnie, Wyd. Retro, Lublin 2001. 
M. Bobrzyński, Dzieje narodu polskiego odkłamane, Po 68 latach wydał, przypisami 

opatrzył Henryk Pająk, Wyd. Retro, Lublin 2003. 
H. Pająk, Chazarska dzicz panem świata, t. I, II, III, Wyd. Retro, Lublin 2012. 
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Streszczenie 
Niniejszy tekst jest pracą badawczą w temacie teorii spiskowych. Owe teorie 

określane są przez badaczy jako lęk przed nieistniejącymi spiskami. Autorka 
niniejszego artykułu analizuje wydarzenia historyczne, które – z punktu widzenia 
niektórych badaczy – są uznane za teorie spiskowe. Autorka na podstawie przed-
stawionych w tekście faktów stwierdza, iż pogląd, iż tajne stowarzyszenia nie 
wywarły wpływu na historię narodu polskiego nie ma uzasadnienia w dostępnych 
informacjach.  

 
Summary 
Conspiracies in Poland: Facts and Myths 
This text is research work in the subject of conspiracy theories. These 

theories are referred to by scholars as the fear of non-existent conspiracies. The 
author of this article examines the historical events which - from the point of 
view of some scholars - are considered conspiracy theories. The author based on 
the facts presented in the text states that the view that secret societies have had no 
impact on the history of the Polish nation is not justified in the available 
information. 
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Michał Zięba (UJ) 
 
Imigracja – zagrożenie czy szansa? Na przykładzie ewolucji prawa francuskiego 

 
Pomimo, iż Francja jest jednym z najstarszych krajów migracyjnych, do którego 

obcokrajowcy zawsze licznie podróżowali i w którym chętnie osiedlali się na stałe, 
samo pojęcie imigracji, w swoim współczesnym znaczeniu, nie było tu w praktyce 
używane aż do lat 70. XIX wieku. Imigrantami nazywani byli Francuzi, którzy decy-
dowali się opuścić miejsce zamieszkania, by powrócić do ojczyzny. Wobec osób 
obcego pochodzenia używano po prostu określenia „obcy” lub „cudzoziemiec” (fr. 
Etranger). Choć gwałtownie rosnącemu zjawisku imigracji socjologowie i demogra-
fowie przyglądali się od początku istnienia III Republiki (a zatem od 1870 r.), za 
pierwszą przyjętą przez francuskie władze prawniczą definicję imigranta uznaje się 
definicję zawartą w Konwencji Rzymskiej z 1924 r. Musiało zatem minąć pół wieku, 
by ów fenomen został objaśniony i sprecyzowany w źródle powszechnie obowiązu-
jącego prawa. Konwencja rzymska rozgraniczyła dwa pojęcia: imigranta, który 
przybywa do państwa w celu znalezienia pracy i z zamiarem osiedlenia się na stałe 
oraz zwykłego pracownika, który przyjeżdża, aby osiedlić się jedynie tymczasowo. 

Współcześnie uznaje się dwie definicje imigracji. Pierwsza ma charakter 
międzynarodowy i jest przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych.. 
Uznaje ona za imigranta osobę urodzoną w kraju innym, niż kraj zamieszkania. 
Jest to definicja szeroka, która uważa za imigrantów wszystkich przyjezdnych na 
pobyt stały, którzy urodzili się zagranicą. Jej zawężeniem będzie bardziej precy-
zyjna definicja, którą stosują Wysoka Rada ds. Integracji (organ doradczy rządu 
w sprawach integracji obcokrajowców) oraz francuski Urząd Statystyczny, opie-
rając na niej swoje badania. Wg definicji wąskiej, znaczenie ma narodowość 
przyjezdnego w chwili urodzin – imigrantem jest zatem cudzoziemiec, który 
urodził się poza miejscem zamieszkania. Definicja ta wyklucza zatem z grupy 
imigrantów Francuzów, którzy urodzili się poza Francją i przybywają do niej by 
osiedlić się na stałe. Co ważne, na status imigranta nie ma wpływu ewentualna 
późniejsza zmiana narodowości, Można powiedzieć, że imigrantem jest się przez 
całe życie, nawet po uzyskaniu francuskiego obywatelstwa. Jednakże dzieci, 
drugie pokolenie imigrujących obcokrajowców urodzone we Francji, nie są już 
zaliczane do grona imigrantów, a jedynie cudzoziemców.  

Wymienione powyżej definicje mają bardzo istotne znaczenie w prowadze-
niu statystyk dotyczących poziomu i struktury imigracji we Francji. Ich przed-
stawienie pozwala zrozumieć nie tylko skalę tego zjawiska w V Republice, ale 
również konieczność wprowadzenia odpowiednich, regulujących je rozwiązań 
prawnych  

Wg badań Eurostatu, które oparte są na definicji ONZu, tj. definicji szero-
kiej, Francję zamieszkuje 7,2 miliona imigrantów. Stanowią oni 11% francuskie-
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go społeczeństwa. W liczbach bezwzględnych Francja znajduje się zatem na 
szóstym miejscu, za Stanami Zjednoczonymi, Rosją, Niemcami, Arabią Saudyj-
ską i Kanadą.  

Zmiana definicji zmienia istotnie wpływa na wyniki badań statystycznych. Opiera-
jąc rachunek na wąskim rozumieniu zjawiska, które przyjął francuski urząd statystycz-
ny liczba imigrantów spada do 5,3 milionów, tj. 8,3% populacji. Różnica prawie 2 mln 
między przedstawionymi badaniami to osoby urodzone jako Francuzi poza granicami 
kraju, z czego ponad połowa w krajach Maghrebu (północno-zachodniej Afryki). Ko-
lejnym ważnym wskaźnikiem jest ilość zstępnych bezpośrednich imigrantów. Są to 
dzieci, których oboje rodziców imigrowało do Francji, a także dzieci z małżeństw mie-
szanych. Ich liczba wynosi obecnie 6,7 miliona, tj. 11% populacji. Sumując te dane, 
imigranci i ich potomstwo tworzy grupę 12 milionów osób, odpowiadającą prawie 
20% procentom zamieszkujących Francję. Liczby te oczywiście nie są stałe, gdyż co 
roku nad Loarą osiedla się 180 000 nowych imigrantów. Tak wysoki udział procento-
wy tej grupy społecznej w strukturze demograficznej Francji wymaga wprowadzenia 
szczególnego prawodawstwa. Jego celem jest zarówno ochrona państwa przed nega-
tywnymi skutkami tego zjawiska poprzez różne prawne formy wykluczenia dla osób 
chcących się w nim osiedlić, ale również przeciwstawne im pozytywne zabiegi inte-
grujące je z francuskim społeczeństwem. 

Jak już zostało wspomniane, skala imigracji w Republice Francuskiej ma 
swoje uzasadnienie w jej historii. Zjawisko to sięga bowiem korzeniami znacznie 
głębiej niż w ostatnie stulecie, gdy przybrało swą najbardziej zaawansowaną 
postać. Polityka imigracyjna prowadzona była już w czasach tzw. Ancien Regi-
me, tj. starych rządów – Francji Walezjuszów i Burbnonów (XIV-XVIII w.), 
choć ówczesne regulacje prawne, proporcjonalnie do wielkości zjawiska, były w 
niewielkim stopniu rozwinięte. Od początku jednak służyć będą chroniącej pań-
stwo polityce wykluczającej podmioty obcego pochodzenia. 

Statut takich podmiotów ustalały w szczególności zasady otrzymania ówcze-
śnie rozumianego obywatelstwa. Przede wszystkim kierowano się zasadom ius 
soli, prawa ziemi, wg której poddanym króla jest każda osoba urodzona na jego 
terytorium. Zostało ono zautoryzowane przez Parlament Paryski w XVI w. pra-
wem z 23 lutego 1515 r. przez wprowadzenie prawa dziedziczenia, przyznawa-
nego również osobom obcego pochodzenia, które urodziły się na terenie Francji. 
Komplementarne wobec ius soli prawo krwi - ius sanguinis przyznawało prawo 
osiedlenia się każdej osobie urodzonej poza francuskimi granicami, ale tylko pod 
warunkiem, że narodowość francuską posiadał jej ojciec. Zarówno prawo ziemi 
jak i prawo krwi są jednymi z najstarszych zasad przyznawania jednostkom praw 
podmiotowych. O ich uniwersalnym charakterze świadczy fakt, że stosowane są 
od czasów starożytnych i wciąż przyjmuje się je jako podstawy nabycia obywa-
telstwa. Współcześnie jednak są one uzupełniane innymi przepisami, podczas 
gdy w czasach sprzed Wielkiej Rewolucji cudzoziemcy niespełniający warunków 
prawa ziemi i prawa krwi byli ze społeczeństwa francuskiego całkowicie wyklu-
czeni.  
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Przyjęta w czasach Rewolucji Konstytucja z 1791 roku, wciąż opierając się 
na wymienionych właśnie zasadach, precyzowała procedurę nabycia obywatel-
stwa. Liberalne stanowisko Konstytuanty w tej kwestii poskutkowało wobec 
cudzoziemców przyjęciem warunku minimalnej długości pięciu lat pobytu i po-
siadania dóbr, podczas gdy ich urodzone we Francji dzieci mogły z mocy prawa 
otrzymać obywatelstwo francuskie po osiągnięciu pełnoletniości. Było to zatem 
istotne wzmocnienie zasady prawa ziemi nad prawem krwi, której celem była 
integracja osób urodzonych w granicach kraju niezależnie od ich pochodzenia. 
Po kilkunastu latach jednak nadeszło jej zniesienie. W czasach Pierwszego Ce-
sarstwa, które uzależniano nabycie narodowości od pochodzenia, a nie miejsca 
zamieszkania. Zasadę tę przyjął unifikujący prawo cywilne Kodeks Napoleona z 
1804 r. Wyjątkiem była możliwość przyjęcia obywatelstwa przez dziecko cudzo-
ziemców urodzone we Francji poprzez wniesienie specjalnej prośby w roku osią-
gnięcia pełnoletniości. Z możliwości tej korzystało jednak niewiele osób. Wśród 
nich był, jako urodzony w Paryżu syn włoskiego inżyniera, główny przedstawi-
ciel francuskiego naturalizmu - Emil Zola. 

Powrót do bardziej otwartej wobec cudzoziemców zasady ius soli następuje 
dopiero w połowie XIX w., prawem z 7 lutego 1851 i znajduje swoją pełną kody-
fikację w prawie 26 lipca 1889. O jego doniosłości świadczy fakt, że wprowa-
dzone wtedy regulacje stały się na ponad sto lat fundamentem francuskiego pra-
wa imigracyjnego zachowując ważność aż do końca XX wieku.  

Lata 80. XIX stulecia, które przyniosły ugruntowanie się ustroju republikańskie-
go, dotknięte były kryzysem ekonomicznym, napiętymi stosunkami z Niemcami, a 
także wzrastającymi tendencjami nacjonalistycznymi. Ustanowione w 1889 r. prawo 
można nazwać pierwszą pełną kodyfikacją prawa imigrantów. Opierało się ono na 
zasadzie „podwójnego prawa ziemi”, wg którego narodowość francuską otrzymywał 
obcokrajowiec urodzony we Francji jedynie pod warunkiem, że również jego rodzice 
byli urodzeni w niej urodzeni. Wykluczający charakter tego ograniczenia równowa-
żyło z drugiej strony zniesienie podania o możliwość uzyskania miejsca zamieszka-
nia na terenie III Republiki – od tej pory wystarczyła jedynie składana deklaracja 
uzyskania takiego miejsca w ratuszu.  

W XX stuleciu zmiany prawa imigracyjnego we Francji podlegały już innym 
zasadom. Zasadniczym czynnikiem, który wpływał na ich regulacje nie była już 
dyskrecjonalna, oparta przede wszystkim na kwestiach doktrynalnych decyzja 
władz. Prawo imigracyjne było kształtowane poprzez uwarunkowania historycz-
no-ekonomiczne, polityka wykluczania lub integracji cudzoziemców zależała od 
bieżącej sytuacji. Decydującymi wydarzeniami dla sytuacji prawnej imigrantów 
były przede wszystkim dwie wojny światowe. 

Pomimo faktu, iż działania wojenne w czasie I wojny światowej miały miej-
sce na stosunkowo niewielkiej części francuskiego terytorium, to ze względu na 
wysoki poziom industrializacji tego terenu dokonane na nim zniszczenia dopro-
wadziły do głębokiego kryzysu gospodarczego. Jednakże głównym problemem 
powojennej Francji był gwałtowny spadek dzietności oraz liczby mężczyzn zdol-
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nych do pracy, który wymógł na władzach sprowadzenie siły roboczej zza grani-
cy. W 1917 wprowadzono specjalne karty pobytu dla cudzoziemców, które miały 
ułatwić im osiedlenie się w celach zarobkowych. W dwudziestoleciu międzywo-
jennym francuskie fabryki zasilili głównie pracownicy z Polski i Czechosłowacji, 
ale znaczącą część imigracji stanowili również polityczni uchodźcy, zwłaszcza z 
Rosji, Armenii, Niemiec, Włoch czy Hiszpanii. Skala zjawiska spowodowała 
konieczność powołania odpowiednich instytucji, z Towarzystwem Imigracji na 
czele. W latach dwudziestych sami właściciele fabryk organizowali pociągi 
przewożące tysiące Polaków do Francji. Ta polityka zasilania gospodarki pracą 
imigrantów trwała przez pół wieku aż do lat 70tych XX wieku. W przeciwień-
stwie do krajów anglo-saksońskich nie wprowadzano limitów liczbowych przy-
jęć obcokrajowców, wobec czego konieczne było wprowadzenie restrykcyjnych 
przepisów regulujących ich pobyt na terenie Francji. W latach trzydziestych 
ograniczono im dostęp do zawodów – lekarzem czy prawnikiem mogli zostać 
tylko tytułujący się odpowiednim wykształceniem Francuzi. Równocześnie tez 
prowadzono pomoc dla chcących powrócić do swoich ojczyzn, a nawet akcje taki 
powrót wymuszające (np. wobec Polaków w 1935 r.) 

Polityka wykluczenia imigrantów przyjęła swój najostrzejszy wymiar w pań-
stwie Vichy w czasie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej. Jeszcze 
w 1940 r. powołana została specjalna komisja, która przeprowadzała rewizje 
wszystkich naturalizacji dokonanych w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Na pod-
stawie nazistowskich ustaw o statusie obywateli pochodzenia żydowskiego naj-
cięższe represje dotknęły właśnie ludność żydowską, którą zamykano w obozach 
koncentracyjnych. Dla pozostałych cudzoziemców wprowadzono specjalny nad-
zór, pozbawiono ich prawa swobodnego przemieszczania się oraz korzystania z 
ochrony przewidzianej przez prawo pracy.  

Po zakończeniu okupacji sytuacja imigrantów polepsza się. Prawo 2 listopa-
da 1945 wprowadza przepisy, których celem jest wsparcie imigracji długotrwa-
łej. Wprowadzane wówczas karty pobytu dla cudzoziemców – na rok, pięć i 
dziesięć lat pozwalają uregulować czas pobytu przyjezdnych. Po okresie, w któ-
rym władze publiczne wspierają imigrację w celu zaspokojenia zapotrzebowania 
rynku na siłę roboczą, kryzys ekonomiczny lat 70., w wyniku którego zlikwido-
wano wiele miejsc pracy, wymusza na nich ograniczenie przepływu imigrantów. 
Sytuację destabilizują również warunki bytowe, w których żyją. Robotnicze 
osiedla, zlokalizowane na przedmieściach wielkich miast, stają się imigranckimi 
gettami, w których rodzi się przestępczość.  

Wobec zagrożenia dla porządku publicznego, a także ze względów ekono-
micznych, nowy prezydent V Republiki – Valery Giscard d’Estaing zmienia w 
1976 r. politykę państwa wobec imigrantów. Decyduje się on na zaprzestanie 
przyjmowania nowych przyjezdnych, a przebywającym na terenie kraju oferuje 
korzystne wynagrodzenie za jego opuszczenie. Tym razem jednak polityka wy-
kluczenia łączy się z działaniami integrującymi imigrantów. Wprowadzono bo-
wiem instytucję prawną, która w znaczący sposób ustabilizuje ich sytuację, a 
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także zmieni strukturę etniczną francuskiego społeczeństwa. Polityka łączenia 
rodzin przekształciła imigrację prowizoryczną w poszukiwaniu pracy w imigra-
cję ludności. Polega ona na możliwości połączenia małżonków rozłączonych 
przez wyjazd jednego z nich. Małżonek lub małżonka osoby, która ma pozwole-
nie na stały pobyt we Francji a także ich dzieci w wieku poniżej 18. roku życia, 
pod pewnymi warunkami, nie mogą spotkać się z odmową przyjęcia i legalizacji 
stałego pobytu we Francji. Prawie trzydzieści lat po wprowadzeniu tego prawa, 
w 2003 wyszła dyrektywa unijna, która regulacje o łączeniu rodzin narzuciła 
całej Unii Europejskiej, harmonizując w ten sposób prawo wspólnotowe w tym 
aspekcie. 

Kolejny kryzys gospodarczy w latach 80. przyniósł wzrost nastrojów nacjo-
nalistycznych i rasistowskich. Tendencje do wykluczenia z życia społecznego 
imigrantów zyskiwały coraz większą liczbę zwolenników, gdyż to ich obwiniano 
o brak miejsc pracy. Wysoki wynik w wyborach parlamentarnych uzyskał wów-
czas Front Narodowy, ekstremistycznie prawicowa partia Jean-Marie Le Pena. 
Wprowadzone w 1986 r. prawo Pasqua zaostrza warunki otrzymania karty stałe-
go pobytu na terytorium Francji, ułatwiając jednocześnie możliwość wydalenia z 
kraju nielegalnie przebywających w nim imigrantów. Pięć lat później, na począt-
ku lat 90. wybucha głośna afera w związku z wypowiedzią byłego premiera i 
późniejszego prezydenta Republiki Jacquesa Chiraca. Została ona nagrana pod-
czas rozmowy w trakcie partyjnego zjazdu, na którym przebywał ów polityk. 
Padło wtedy słynne stwierdzenie o „hałasie i smrodzie”, któremu winni są imi-
granci. Były premier tłumaczył, że jego wypowiedź nie miała charakteru rasi-
stowskiego, a jedynie zaznaczała problem nadmiernej liczby imigrantów. Fala 
komentarzy prasowych i politycznych, które w 1991 r. przetoczyła się przez 
Francję była wyrazem tego, jak popularnym tematem stała się imigracja.  

Współczesne prawo imigracyjne z upływem czasu od prostych zasad ius soli 
i ius sanguinis przerodziło się w kompleksowy zbiór przepisów, którego podsta-
wą jest powojenne zarządzenie z 2 listopada 1945 r. Obecnie obowiązuje jego 
kodyfikacja z 2004 r., zwana Kodeksem przyjazdu i pobytu obcokrajowców oraz 
prawa azylu. Potwierdza ona warunki wjazdu długoterminowego na teren Fran-
cji, które regulowane są przez konwencje międzynarodowe i opierają się na wy-
mogu przedstawienia dokumentu tożsamości, a także motywacji i środków pie-
niężnych pozwalających na powrót do kraju pochodzenia. Maksymalny pobyt 
turystyczny może trwać trzy miesiące, powyżej tego czasu obcokrajowiec musi 
uzyskać kartę pobytu tymczasowego na co najmniej rok lub kartę rezydenta, 
otrzymywaną na dziesięć lat. Ta druga pozwala na podjęcie prac i nauki na tere-
nie Francji. Kontynuowana jest polityka łączenia rodzin - imigrant może wnio-
skować o połączenie z małżonkiem i dziećmi pod warunkiem, że legalnie prze-
bywa na terenie kraju od ponad 18 miesięcy i posiada środki pozwalające na 
utrzymanie rodziny. Możliwe jest otrzymanie narodowości francuskiej poprzez 
małżeństwo z pod warunkiem znajomości języka i pozostawaniu we wspólnocie 
zarówno uczuciowej i jak i materialnej przez okres pięciu lat. Regulacja ta ma na 



696 
 

celu eliminację przypadków małżeństw fikcyjnych, zawieranych jedynie w celu 
otrzymania narodowości. Narodowość francuską otrzymuje również dziecko 
obcokrajowców w chwili uzyskania pełnoletności, pod warunkiem pozostania w 
kraju. Naturalizacja może mieć również wymiar decyzji administracyjnej, która 
władza w formie dekretu wydaje na wniosek dorosłego cudzoziemca, który prze-
bywa na terenie Francji od pięciu lat. Przepisy te zatem, odwołujące się wprost 
do pierwszych liberalnych regulacji z czasów Rewolucji Francuskiej, nie tylko 
nie wykluczają obcokrajowców ze społeczeństwa francuskiego, ale pod warun-
kiem stałego osiedlenia się zapewniają ich integrację i możliwość otrzymania 
nowego obywatelstwa.  

Trzeba jednak zaznaczyć, że niektóre zasady prawa francuskiego wręcz na-
rzucają asymilację obcokrajowcom, w przeciwieństwie do liberalnych rozwiązań, 
które można spotkać w innych krajach. Najważniejszym z problemów jest kon-
stytucyjna zasada laickości państwa francuskiego. Jej wynikiem jest wprowadze-
nie w 2004 prawa dotyczącego znaków religijnych w szkołach publicznych, za-
kazująca ich eksponowania pod sankcją wszczęcia postępowania dyscyplinarne-
go wobec uczniów. Prawo to miało ograniczyć ostentacyjne manifestowanie 
przynależności religijnej i dotknęło szczególnie imigrantów muzułmańskich, 
których żeńska część nie mogła odtąd nosić tradycyjnych hidżabów, chust za-
krywających włosy, a także innych, różnych ich odmian (np. burek). Radykalną 
postawę państwa francuskiego zakwestionował Komitet Praw Człowieka ONZ 
rozpatrując sprawę wyrzuconego ze szkoły wyznawcę sikhizmu Bikramijta Sin-
gha, który nie chciał zrezygnować z noszenia sikhijskiego turbanu. W sierpniu 
tego roku wprowadzona została przez francuskiego ministra edukacji pierwsza 
Karta laickości szkół, która potwierdza zakaz noszenia symboli religijnych. Zy-
skała ona aprobatę społeczeństwa, jednak krytykują je niektóre środowiska mu-
zułmanów i Żydów, którzy widzą w niej wyraz laicyzmu wykluczenia, który jest 
zamachem na wolność wyrażenia przynależności religijnej. 

Obecnie rządząca Francją Partia Socjalistyczna optuje za rozwojem polityki 
integracyjnej wobec imigrantów, wspieraniem mobilności zarobkowej, a także 
przeciwdziałaniem imigracji nielegalnej, proponując jednocześnie wprowadzenie 
jasnych i prostych przepisów (wobec rządzącego tą materią od kilkunastu lat 
legislacyjnego chaosu). Wywodzący się z tej partii prezydent Francois Hollande 
wypowiedział się w zeszłym miesiącu proponując politykę prewencji, solidarno-
ści i ochrony. Miałaby ona polegać na tworzeniu jak najlepszych warunków dla 
uchodźców w pobliżu ich kraju pochodzenia, ścisłej współpracy w basenie Mo-
rza Śródziemnego i wsparciu wobec krajów, które ogarnęła arabska wiosna, a 
także wzmocnienie kontroli granicznych. Propozycje te spowodowane były tra-
gedią u wybrzeży Lampedusy, w której zginęło kilkaset uchodźców płynących z 
Afryki.  

Kilka tygodni temu temat imigracji we Francji powrócił wraz ze sprawą Le-
onardy, gimnazjalistki, która 8 października w trakcie lekcji została wyprowa-
dzona ze szkoły przez policję, a następnie wraz z rodzicami i pięciorgiem ro-
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dzeństwa odesłana do Kosowa, skąd pochodziła. Wszelkie kontrole, które zostały 
przeprowadzone po tym wydarzeniu wykazały zgodność z prawem postępowania 
władz w tej sprawie, potwierdzając przy tym nielegalny pobyt rodziny Leonardy 
na terenie Francji i konieczność wydalenia jej z kraju. Dyskusję wzbudził jednak 
prezydent Hollande proponując obywatelce Kosowa możliwość powrotu do fran-
cuskiej szkoły i ukończenie edukacji, zostawiając jednak całą rodzinę w jej oj-
czyźnie. Propozycja ta spotkała się z krytyką nawet na łonie jego macierzystej 
partii, gdyż przewidywała działanie o charakterze rekompensacyjnym wobec 
nielegalnych imigrantów, podważając obowiązujące we Francji prawo. Paradok-
salnie prezydent, stając po stronie społeczeństwa protestującego przeciwko wy-
daleniu młodej Kosowianki, działał obniżając swój autorytet ponieważ ani nie 
respektował sensu prawa imigracyjnego, ani nie zachował się wspaniałomyślnie 
– Leonarda kategorycznie bowiem odmówiła zostawienia rodziny celem powrotu 
do Francji. 

W świetle tej sprawy widać skrajną tendencję, w jaką na czele z prezydentem 
popadła lewicowa część społeczeństwa francuskiego – wobec polityki otwarcia 
na imigrantów, próby ich wykluczenia spotykają się z ostrą krytyką, nawet jeśli 
mają prawne uzasadnienie. Z drugiej strony jednak istnieje znaczne poparcie dla 
ruchów nacjonalistycznych, którego wyrazem jest trzeci wynik w wyborach par-
lamentarnych Frontu Narodowego, partii skrajnie przeciwnej imigracji, która 
proponuje m.in. aż dwudziestokrotne zmniejszenie liczby przyjezdnych w ciągu 
pięciu lat, całkowite zniesienie polityki łączenia rodzin czy rewizję uczestnictwa 
w strefie Schengen i powrót do kontroli granicznych, a także, w przepisach regu-
lujących uzyskanie obywatelstwa francuskiego, zniesienie prawa ziemi (dzieci 
imigrantów urodzone we Francji nie otrzymywałyby zatem, jak obecnie, automa-
tycznie obywatelstwa na mocy ustawy). Historia francuskiego prawa imigracyj-
nego, jego obecny stan, a także tendencje francuskiej opinii publicznej wyrażają-
ce się w reakcjach na pojawiające się w mediach problemy związane z imigracją, 
pokazują trudności Francji w ustaleniu relacji między potrzebą wykluczenia a 
respektowaniem konstytucyjnych i międzynarodowych zasad praw człowieka. 
Niewątpliwie dla prawidłowego funkcjonowania państwa prawa stworzenie 
ograniczeń dla przyjezdnych, specyficznego systemu wykluczenia jest niezbęd-
ne. Powinny one mieć jednak stabilny charakter, oparty na narodowym konsen-
susie i niepodlegającym gwałtownym zmianom ze względów politycznych czy 
ekonomicznych. Tylko wtedy bowiem można mówić o wykluczeniu sprawiedli-
wym, gdy reguluje je respektowane przez społeczeństwo sprawiedliwe prawo. 

 
Streszczenie 
Imigranci od wieków kojarzeni są z zagrożeniem dla integralności przyjmu-

jących ich państw i społeczeństw. Aby mu zapobiec po dziś dzień stosowane są 
praktyki ich wykluczenia. Artykuł przedstawia ewolucję prawa francuskiego, 
zmieniającego się pod wpływem różnego postrzegania imigrantów. Początkowo, 
uznawani za istotne zagrożenie, byli oni izolowani w społeczeństwie francuskim, 
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a ich dostęp do uzyskania obywatelstwa był ograniczony. Jednakże powoli, 
głównie dzięki uznaniu imigrantów za znaczące wsparcie dla francuskiej gospo-
darki, liberalizowało się prawo ich dotyczące. Współczesnym zagrożeniem towa-
rzyszącym zjawisku imigracji są znaczące różnice kulturowe, które zaburzają 
funkcjonowanie społeczeństwa. Świadczą o tym na przykład liczne konflikty 
związane z noszeniem znaków przynależności religijnej. 

 
Summary 
For centuries, immigrants were associated with a danger for the integrality of 

countries receiving them and their societies. In order to prevent it, to this day 
different methods of exclusion are being used. The article present the evolution 
of the French law, changing under influence of different perception of immi-
grants. Firstly, recognized as a serious danger, they were isolated of the French 
society and the access to obtain a citizenship was limited. However, mainly 
thanks to recognizing immigrants as a great support for the French economy, the 
law concerning them has began to slowly become more liberal. The contempo-
rary danger that accompanies the immigration are cultural differences, which 
interfere functioning of the society. They are shown for example by many con-
flicts caused by the issue of carrying symbols of religious attachment.  
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Wpływ wirtualnej rzeczywistości na gracza: kontekst prawno-
psychologiczny 

 
1. Wstęp 
Komputer – urządzenie, którego posiadanie jeszcze dwadzieścia kilka lat temu 

było marzeniem wielu osób, dzisiaj stało się powszechnością. W obecnych czasach 
nie sposób wyobrazić sobie życia bez dostępu do poczty elektronicznej, portali 
społecznościowych, czy też serwisów informacyjnych. Spośród niezliczonej ilości 
programów komputerowych, służących do wielu różnych zadań, istnieje również 
odrębna gałąź programów, stworzonych stricte do celów rozrywkowych – są nimi 
gry komputerowe. Komputer nie jest jednakże jedyną platformą, na którą gry są 
tworzone. Istnieją również tzw. konsole do gier, które de facto poprzedzają erę gier 
komputerowych i stanowią obecnie główny trzon rynku gier wideo. Dla potrzeb 
opracowania autor będzie posługiwał się pojęciem – „gra wideo”, które jest 
terminem pojemniejszym, o szerszym spektrum pojęciowym niż termin „gra 
komputerowa”, która odnosi się właściwie tylko do gier na komputery osobiste. 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie - 
czy wpływ gier wideo na człowieka jest aż tak dalece idący, iż dopuszcza się on czynów 
zabronionych? W historii najnowszej można odnaleźć wiele sytuacji, w których gra 
wideo była czynnikiem pomocniczym, a w innych przypadkach miała niemal 
bezpośrednie przełożenie na okoliczności popełnienia przestępstwa. Autor niniejszego 
opracowania pragnie przybliżyć problemy prawno-psychologiczne, które są 
nierozerwalnie związane z przedmiotowym zagadnieniem. 

 
2. Wpływ gier wideo na człowieka – aspekt społeczno-psychologiczny 
Gra wideo – to pomysł przełomu lat 60 i 70. XX w. (chociaż pierwsze prymitywne 

programy przypominające gry powstały jeszcze w latach 40. ubiegłego stulecia), który 
później trafił pod domowe strzechy za sprawą pierwszej domowej konsoli Odyssey1 
firmy Magnavox, która sprawiła iż wówczas prawie każdy amerykański obywatel mógł 
stać się posiadaczem pierwszego domowego systemu służącego do uruchamiania 
prymitywnych co prawda, ale rewolucyjnych jak na tamten czas gier wideo. Kolejne 
dwie dekady wywołały prawdziwą eksplozję na rynku gier wideo, na którym zaczęły się 
pojawiać coraz to bardziej zaawansowane technicznie modele konsol, a same gry zaczęły 
być prawdziwymi dziełami sztuki programistycznej. Spadek cen i szeroka dostępność 

                                                 
1 H. Lowood, Videogames in Computer Space: The Complex History of Pong, IEEE 

Annals of the History of Computing 2009, nr 3 (lipiec-wrzesień), s. 16. Należy przy tym 
nadmienić, iż konsola Oddysey nie sprzedała się w sposób oszałamiający, osiągając na 
końcu swojej bytności na rynku liczbę 300 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. 
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tego typu rozrywki znalazła swoje przełożenie w liczbie osób posiadających sprzęt 
służący do uruchamiania gier wideo. 

Według T. Feibela, gry wideo cieszą się złą sławą - argumentuje to istnieniem 
pewnego dysonansu poznawczego polegającego na różnicy poglądów strony 
korzystającej z owego rodzaju rozrywki oraz strony biernej, która nie miała okazji 
poznać zagadnienia od strony praktycznej2. Gry wideo stały się częścią naszej kultury i 
stanowią obok muzyki, filmów, czy książek, inny rodzaju nośnika, który w pewien 
sposób łączy określone elementy wymienionych powyżej mediów. 

Osobowość człowieka kształtuje się od najmłodszych lat jego życia. Wzorce 
zachowań, którym młoda osoba jest poddawana buduje jego przyszłą tożsamość3. 
Dlaczego młode osoby grają w gry wideo? Można podać wiele odpowiedzi na to 
pytanie, ale z pewnością jedną z nich można uznać za najtrafniejszą – jest nią stres. W 
dobie dzisiejszej cywilizacji, nie tylko osoby dorosłe, które z racji swojego wieku i 
pozycji życiowej są częstokroć ofiarami stresu - są nimi również dzieci. Stresogenność 
okoliczności, w jakich znajdują się dzieci ma różne podłoże4 – może to być przede 
wszystkim stres wynikający z sytuacji rodzinnej, problemów w szkole, czy też 
problemów w relacjach pomiędzy rówieśnikami. Jak wskazuje Z. Majchrzyk 
„zaangażowanie się dziecka w grę komputerową nie polega jedynie na biernej percepcji 
treści wizualnych, lecz uruchamia różne obszary jego aktywności”5, gdyż „oddziałuje 
ona na wszystkie elementy postaw, czyli: aspekt intelektualny, emocjonalny i 
behawioralny”6. Nie ulega wątpliwości, iż młody umysł jest nad wyraz plastycznym 
odbiornikiem tego, co odczuwa, myśli i obserwuje. 

 
3.1. Gra wideo jako pośrednie narzędzie zbrodni – prawda czy 

wyolbrzymienie? 
Różnorodność gier wideo jest jedną z ich zalet. Mnogość gatunków tego 

medium jest oszałamiająca. Każdy zainteresowany jest w stanie wybrać coś dla 
siebie. Z uwagi na zakres przedmiotowy niniejszego artykułu, autor nie będzie 
wymieniał wszystkich gatunków gier wideo, lecz skoncentruje się na jednym, który 
jego zdaniem może mieć najistotniejszy wpływ na psychikę człowieka – szczególnie 
młodego. Gatunek gier FPS (ang. first-person shooter), który swoje początki ma 
jeszcze w latach 70. XX w.7, szybko przekształcił się w jeden z dominujących w 

                                                 
2 T. Feibel, Zabójca w dziecinnym pokoju. Przemoc i gry komputerowe, Warszawa 

2006, s. 20. 
3 A. M. Basak, Społeczny odbiór gier komputerowych [w:] S. Bębas, J. Plis, J. Bed-

narek, Patologie w cyberświecie, Radom 2012, s. 276. 
4 Tamże, s. 39 i n. 
5 J. Majchrzak, Realna i wirtualna rzeczywistość [w:] Z. Majchrzak, J. F. Terelak 

(red.), Agresja wirtualna vs realna: Poglądy i badania, Białystok 2011, s. 32. 
6 Tamże. 
7 Maze War 30 Year Retrospective, dostępny na stronie internetowej: 

http://www.digibarn.com/history/04-VCF7-MazeWar/ (dostęp: 14.03.2014). 
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dwadzieścia lat później, by stać się jednym z reprezentatywnych w popkulturze 
sposobów na przedstawienie rozgrywki w grach wideo. 

Gry FPS określane mianem „strzelanin z pierwszej osoby” unifikują w sobie 
te cechy, z którymi wskazane medium się kojarzy (choć jest to według autora nie 
do końca słuszne8). Gry z powyższego gatunku charakteryzują się szybką i 
częstokroć brutalną rozgrywką, powodującą przypływ adrenaliny u gracza. Nie 
można również pominąć kwestii przedstawienia rozgrywki z perspektywy 
pierwszej osoby, która wywołuje u gracza uczucie panowania na tym, co się 
dzieje na ekranie monitora komputerowego, bądź telewizora9. Złożoność gatunku 
gier FPS, który dzieli się na podgatunki zostanie pominięta ze względu na zbyt 
dużą szerokość spektrum badanego problemu. W kolejnych punktach artykułu 
zostaną omówione dwa przypadki przestępstw, na które pośredni wpływ mogły 
mieć gry FPS. 

 
3.2. Liceum w Columbine, 20 kwietnia 1999 r. 
Historia zna wiele sytuacji, w których gra wideo pełniła rolę niejako pomocniczą w 

dokonaniu późniejszej zbrodni. Data 10 grudnia 1993 r. wielu osobom z niczym 
szczególnym się nie kojarzy, jeśli jednak wspominamy o społeczności graczy 
komputerowych, wtedy możemy być pewni, że część z nich będzie wiedziała z czym ów 
dzień się kojarzy. Wspomnianego już 10 grudnia 1993 r. swoją premierę miała gra 
Doom, dzieło id Software, które na zawsze zmieniło i zrewolucjonizowało podejście 
ludzi do gier wideo. Doom jest grą akcji z gatunku FPS. 

Produkcja id Software nie była pierwszą z tego typu gier na rynku, jednakże to 
właśnie ona wyznaczyła pewne standardy w grach, które na długie lata zdefiniowały ten i 
inne gatunki gier wideo. Fabuła gry Doom jak ponad 20 lat temu, tak i obecnie nie jest 
tym, co przyciągało i nadal przyciąga graczy do wskazanego tytułu. Wówczas fabuła w 
grach akcji nie stanowiła ważnego aspektu danej produkcji (pomijając oczywiście gry z 
gatunku RPG, bądź gry przygodowe). Doom przyciągnął graczy fotorealistyczną (jak na 
tamte czasy) grafiką, wpadającą w ucho muzyką, a przede wszystkim szybką i krwawą 
rozgrywką. Doom nazywany ojcem gier FPS wziął szturmem graczy w pierwszej 
połowie lat 90. XX w., co zaowocowało powstaniem sporej społeczności graczy-
pasjonatów, którzy zajmowali się i do tej pory poświęcają swój czas na tworzeniu nowej 
zawartości do wskazanej gry. 

                                                 
8 Gatunek gier FPS jest jedynie jednym z wielu, na jakie dzielą się gry wideo. Co 

prawda można go uznać za najbardziej efektowny pod względem wizualnym, lecz istnie-
nie innych jest faktem. Każdy z gatunków gier wideo jest adresowany do innego typu 
gracza, jego zainteresowań, a czasem i umiejętności. Badając problematykę gier wideo 
nie można skupiać się tylko i wyłącznie na tych, które wywołują wśród opinii publicznej 
największe kontrowersje. Na problem trzeba i należy spojrzeć z szerszej perspektywy, 
która nie ogranicza się tylko do wycinka przedmiotowej kwestii. 

9 M. Wąsowska, Historia gier wideo i gier komputerowych [w:] K. Grzybczyk (red.), 
Prawo w wirtualnych światach, Warszawa 2013, s. 14. 
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Dzieło id Software jest uważane w wielu rankingach za jedną z 
najbrutalniejszych gier wideo w historii10. Wysoki stopień brutalności produkcji, 
która jest przepełniona satanistycznymi wizerunkami spowodował ocenzurowanie 
gry na rynkach wielu państw11. Niezwykła immersyjność Doom’a i stale 
zwiększająca się baza fanów pozwalała na dzielenie się między sobą nową 
zawartością stworzoną przez graczy. Jednym z nich był amerykański nastolatek 
Eric Harris, który pasjonował się grami akcji, które umożliwiały rozgrywki 
sieciowe. Jedną z tych gier był wspomniany już Doom, do którego Harris tworzył 
zestawy autorskich map. Wraz ze swoim szkolnym przyjacielem - Dylanem 
Kleboldem spędzali mnóstwo godzin na sieciowych rozgrywkach. 

We wtorkowe przedpołudnie 20 kwietnia 1999 r. w liceum w Columbine (stan 
Colorado) w Stanach Zjednoczonych Harris i Klebold dokonali wielokrotnego 
morderstwa, zabijając 12 uczniów i jednego nauczyciela, raniąc przy tym 24 
innych uczniów. Po dokonaniu zbrodni, obydwoje popełnili samobójstwo. Raport 
FBI wskazuje (na podstawie odnalezionych pamiętników sprawców morderstwa), 
iż główną motywacją Harrisa i Klebolda było dokonanie podobnego czynu do 
zamachu terrorystycznego w Oklahoma City (który miał miejsce 19 kwietnia 1995 
r.), w którym na skutek wybuchu bomby nieopodal 7-piętrowego kompleksu 
federalnego Alfreda P. Murraha śmierć poniosło 168 osób, a liczba rannych 
wyniosła blisko 70012. Seria morderstw w szkole średniej w Columbine jest 
największym masowym morderstwem dokonanym w kompleksie szkół średnich w 
Stanach Zjednoczonych. 

W pięć lat po morderstwach w Columbine został opublikowany raport FBI, w 
którym zespół dochodzeniowy i sztab psychologów konkluzywnie stwierdził, iż Eric 
Harris był zdiagnozowanym klinicznym przypadkiem psychopaty z kompleksem 
wyższości, a Dylan Klebold przejawiał zaburzenia depresyjne. Raport z sekcji zwłok 
wykazał, iż podczas strzelaniny w Columbine w krwi Harrisa wykryto fluwoksaminę 
– silny lek przeciwdepresyjny, który Harris przyjmował od dłuższego czasu13. 
Zgodnie z raportem FBI, to Eric Harris był mózgiem całej operacji, który od ponad 
roku metodycznie przygotowywał się do ataku. Punktem kulminacyjnym całej akcji 
sprawców miałoby być wysadzenie w powietrze budynku szkoły średniej w 

                                                 
10 D. Gross, The 10 biggest violent video-game controversies, dostępny na stronie in-

ternetowej: 
http://edition.cnn.com/2011/TECH/gaming.gadgets/06/29/violent.video.games/ (dostęp: 
14.03.2014). 

11 Sprzedaż gry Doom była zabroniona m.in. w Niemczech z racji na swoją brutalną 
zawartość. Gra została dopuszczona do sprzedaży w 17 lat po premierze (w 2011 r.). Zob. 
Germany lifts Doom sales ban after 17 years, dostępny na stronie internetowej: 
http://www.bbc.co.uk/news/technology-14748027 (dostęp: 14.03.2014). 

12 Columbine High School, raport FBI dostępny w czterech częściach na stronie in-
ternetowej: http://vault.fbi.gov/Columbine%20High%20School%20 (dostęp: 
14.03.2014). 

13 Tamże. 
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Columbine14. Sprawcy przygotowali do tego celu 99 ładunków wybuchowych, które 
jednak nie zostały zdetonowane. 

W przypadku sprawców morderstw w Columbine istnieje oczywiście wiele 
czynników, które miały wpływ na wskazane zdarzenie. Jednym z nich mogły być gry 
wideo. Jak już wspomniano, Eric Harris wraz z Dylanem Kleboldem nałogowo grali w 
gry komputerowe, m.in. w Wolfensteina 3D (prekursora gry Doom), Doom’a i Quake’a 
– czyli gry, których stopień brutalności zwiększał się z tytułu na tytuł. Eric Harris będąc 
zapalonym fanem gry Doom stworzył serię map o nazwie Tier, który swoim wyglądem 
miały przypominać rozmieszczenie pomieszczeń szkoły w Columbine. 

W następstwie ataków w Columbine zmieniono dyrektywy policyjne 
dotyczące szybkiego reagowania, próbowano zaostrzyć prawo związane z 
posiadaniem broni i amunicji, jednakże opór organizacji posiadaczy broni był na 
tyle skuteczny, iż postulat ten upadł. Innym skutkiem morderstw w Columbine był 
pozew wniesiony przez rodziny ofiar wobec producentów gier komputerowych 
(m.in. id Software, Sony America, Activision, Nintendo). Celem pozwu było 
wprowadzenie zmian w dystrybucji brutalnych gier wideo, które według rodzin 
ofiar z Columbine „zamieniają dzieci w potwornych morderców”15. W 10 lat po 
atakach jeden z amerykańskich psychologów – Peter Langman, który przebadał 
inne przypadki osób, które były nałogowymi graczami i które dopuściły się 
morderstw, stwierdził, iż gry wideo nie są czynnikiem decydującym, prowadzącym 
do morderstwa. Jest to raczej kombinacja „potencjalnie niebezpiecznego” 
połączenia depresji i myśli samobójczych16. W przypadku Harrisa i Klebolda gry 
wideo nie były faktorem decydującym, nie miały tak naprawdę żadnego wpływu 
na zdarzenie w Columbine – „to nie były zwykłe dzieci, które w odwecie za 
szkolne zastraszanie popełniły ten straszny czyn” lub też „osoby, które nie potrafiły 
odróżnić świata wirtualnego od realnego”. „To nie były dzieci, które grało za dużo 
w gry wideo. To nie były dzieci, które chciały być sławne. To były dzieci z 
poważnymi problemami natury psychologicznej”17. Interesującym faktem jest 
również to, iż zabójstwa dokonane przez Harrisa i Klebolda zostały dokonane w 
dzień urodzin Adolfa Hitlera, którego postacią nastolatkowie byli zafascynowani. 
Dodatkowo warto dodać, iż nastolatkowie byli wcześniej notowani w policyjnych 
kartotekach m.in. za kradzież, kradzież z włamaniem, czy też wkraczanie na 
prywatny teren. 

                                                 
14 Tamże. 
15 Pozew rodzin ofiar został jednakże w 2002 r. oddalony z powodu powołania się 

przez sędziego orzekającego w sprawie na wolność słowa. 
16 Por. A. Chalk, Ten Years Later: Videogames Not Responsible for Columbine, 

dostępny na stronie internetowej: http://www.escapistmagazine.com/news/view/90981-
Ten-Years-Later-Videogames-Not-Responsible-for-Columbine (dostęp: 14.03.2014) i P. 
Langman, Columbine, Bullying, and the Mind of Eric Harris, dostępny na stronie interne-
towej: http://www.psychologytoday.com/blog/keeping-kids-safe/200905/columbine-
bullying-and-the-mind-eric-harris (dostęp: 14.03.2014). 

17 A. Chalk, Tamże. 
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3.3. Liceum im. Gutenberga w Erfurcie, 26 lipca 2002 r. 
Drugim przykładem, na jaki warto zwrócić uwagę jest zdarzenie w 

niemieckim gimnazjum z 2002 r. W piątek, 26 lipca 2002 r. w Erfurcie Robert 
Steinhäuser zamordował 16 osób oraz ranił 2. Motywem zbrodni 19-letniego 
sprawcy miało być wydalenie ze szkoły na podstawie (chociaż ta hipoteza nie 
jest do końca sprawdzona), które wynikło z przedstawienia przez Steinhäusera 
fałszywego dokumentu zwolnienia lekarskiego (było to notoryczne zachowanie z 
jego strony). Fakt wydalenia ze szkoły spowodował, iż Steinhäuser został 
pozbawiony możliwości zdobycia wykształcenia, a co za tym idzie zmalały jego 
szanse na późniejsze zatrudnienie. W czasie ataku Steinhäuser zostały zamknięty 
w jednej z sal szkoły, gdzie następnie popełnił samobójstwo. 

Sprawca zbrodni nałogowo grał w grę Counter-Strike, która po masakrze w 
Erfurcie stała się celem ataków opinii publicznej. Zdaniem T. Feibela 
„społeczeństwo widziało tylko jedno: chłopak musiał tak dalece »zidentyfikować 
się« z tą grą, że w końcu nie był zdolny odróżnić rzeczywistości od wirtualnego 
świata. Żeby ostatni raz poczuć dreszcz podniecenia z powodu Counter-Strike, 
sięgnął po prawdziwą broń i urzeczywistnił swoje zainspirowane grą mordercze 
fantazje w liceum im. Gutenberga.”18. 

Steinhäuser miał problemy rodzinne, a jego pasja związana z broniami nie 
wynikała bezpośrednio ze spędzania czasu na graniu w gry wideo. Co więcej, 
sprawca był zapalonym członkiem towarzystw strzeleckich. Skutkiem zdarzeń z 
Erfurtu było zaostrzenie przepisów dotyczących posiadania broni w Niemczech. 
Podobnie jak w przypadku morderstw w Columbine nie można konkluzywnie 
skonstatować, iż to właśnie gry wideo były główną przyczyną opisanych zdarzeń. 
Doniosłość wielu czynników składających się na psychikę człowieka i wpływ 
bodźców zewnętrznych powinny być rozpatrywane łącznie, nigdy oddzielnie. 
Gry wideo na Steinhäusera miały być może wpływ na dokonane przez niego 
zbrodnie, lecz nie można tego stwierdzić z całą stanowczością. Złożoność 
czynników składających się na zachowanie ludzi (szczególnie młodych), często o 
zaburzonej psychice powoduje pewną trudność w wychwyceniu konkretnej 
przyczyny późniejszych czynów dokonanych przez taką osobę. Gier wideo nie 
można obarczać jedyną winą za późniejsze zdarzenia. Największy wpływ ma 
czynnik społeczny, czyli otoczenie sprawcy, który niejednokrotnie nie otrzymuje 
wsparcia od najbliższych mu osób, co później może się przełożyć na różnorakie 
zdarzenia. 

 
4. Prawne uregulowania związane z klasyfikacją i ograniczeniem dostępu do 
gier wideo 

Zarówno inne rodzaje mediów, tak i gry wideo podlegają określonym 
prawnym restrykcjom, które w tym przypadku związane są z ich klasyfikacją 
względem danych grup wiekowych. Jak już wcześniej wskazano, gry wideo są 

                                                 
18 T. Feibel, Zabójca w dziecinnym…, s. 23. 
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przedmiotem badań, które mają na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy 
istotnie wpływają na ludzką psychikę. Jak jest to powszechnie wiadomo, 
uzależnienie od gier wideo jest zjawiskiem możliwym do zaistnienia. W 
niniejszym punkcie poświęcono uwagę trzem systemom klasyfikacji gier wideo – 
niemieckiemu, europejskiemu i amerykańskiemu. Każdy z nich jest specyficzny, 
stąd zostanie omówiony oddzielnie. 

 
4.1. Niemcy – USK (niem. Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) 
USK19 jest niemiecką organizacją, której celem jest klasyfikacja gier wideo 

pod kątem ich bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży. Niemiecki system 
klasyfikacyjny został oparty na pięciu kategoriach (0 - bez restrykcji wiekowych; 
6 - gra dozwolona od lat 6; 12 – gra dozwolona od lat 12; 16 – gra dozwolona od 
lat 16 oraz 18 – gra dozwolona od lat 18). Każda z pięciu kategorii wiekowych 
charakteryzuje się nie tyle zwiększającym stopniem brutalności danej produkcji, 
co jej skomplikowaniem. Powyższy system klasyfikacyjny jest uregulowany w 
art. 14 niemieckiej ustawy z 23 lipca 2002 r. o ochronie dzieci i młodzieży (niem. 
Jugendschutzgesetz), która weszła w życie 1 kwietnia 2003 r. Zgodnie z 
przepisami ustawy, jeśli dana gra nie zostanie objęta klasyfikacją USK, wówczas 
zostaje jej nadana najwyższa kategoria wiekowa, która nakłada na sprzedawcę 
danej gry obowiązek sprawdzenia pełnoletności kupującego np. poprzez 
okazanie dowodu tożsamości. 

Oprócz powyższego systemu klasyfikacji gier, w Niemczech istnieje także 
tzw. lista mediów szkodliwych dla młodych osób20, w której m.in. zgrupowano 
produkcje, które nie mogą uzyskać kategorii „18” z racji na swoją zawartość. W 
Niemczech dotyczy to m.in. gier z symboliką nazistowską (wspomniany 
wcześniej Wolfenstein 3D oraz jego kolejne części). Gry tego typu są objęte 
całkowitym zakazem dystrybucji na terenie Niemiec. Producenci części gier sami 
cenzurują swoje produkcje, aby te trafiły na rynek niemiecki – przykładem jest 
gra Wolfenstein (trzecia gra z serii, wydana w 2009 r., z której usunięto 
symbolikę i powiązania z nazizmem). Powyższe decyzje wynikają zapewne z 
racji społeczno-historycznych, które wciąż w Niemczech mają spory wydźwięk. 

 
4.2. Europa – PEGI (ang. Pan European Game Information) 
PEGI21 jest europejskim systemem klasyfikującym gry wideo w zależności 

od ich zawartości. System ten został wprowadzony 9 kwietnia 2003 r. przez 
Europejską Federację Interaktywnego Oprogramowania. Wskazane rozwiązanie 

                                                 
19 Oficjalna strona USK znajduje się pod adresem: http://www.usk.de/ (dostęp: 

14.03.2014). 
20 Lista mediów szkodliwych dla młodych osób jest prowadzona przez Federalny 

Departament do spraw Mediów Szkodliwych Dla Młodych Osób (niem. Bundesprüfstelle 
für jugendgefährdende Medien). 

21 Oficjalna strona PEGI znajduje się pod adresem: http://www.pegi.info/ (dostęp: 
14.03.2014). 
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jest obecnie używane m.in. w 31 europejskich krajach, w Izraelu oraz w 
kanadyjskiej prowincji Quebec. Podobnie jak niemiecki USK, system PEGI jest 
podzielony na pięć kategorii wiekowych („3”; „7”; „12”; „16” i „18” – każda z 
kategorii oznacza minimalny wiek gracza, dla jakiego gra została stworzona). 
Oprócz powyższych kategorii, PEGI oznacza gry wideo dodatkowymi ośmioma 
kategoriami (mogą być przyznane łącznie), których przyznanie danej grze 
potwierdza występowanie w niej konkretnych czynników, takich jak m.in. sceny 
przemocy, wulgarny język, hazard itd. System PEGI został w części krajów 
europejskich zaadaptowany do tamtejszych systemów prawnych (np. w Austrii, 
Francji, czy w Holandii), a w części jest respektowaną instytucją pomocniczą, ale 
nieinkorporowaną do danego system prawnego. Należy nadmienić, iż Polska 
respektuje oznaczenia PEGI jako wiążące, chociaż nie są one prawnie 
uregulowane w rodzimym ustawodawstwie22. 

 
4.3. Stany Zjednoczone – ESRB (ang. Entertainment Software Rating 

Board) 
ESRB23 jest amerykańską samodzielną organizacją non-profit, która zajmuje 

się klasyfikowaniem i regulacją rynku gier wideo pod kątem ich zawartości oraz 
reguluje przepisy dotyczące prywatności w sieci związane z rozgrywkami 
sieciowymi. ESRB została powołana do życia w 1994 r. i obejmuje Stany 
Zjednoczone oraz Kanadę. Powstanie powyższej instytucji było odpowiedzą na 
premiery takich gier jak m.in. Doom, Mortal Kombat i kontrowersjami z nimi 
związanymi. Dotyczyło to głownie brutalnych oraz prezentujących intensywne 
sceny seksualne treści. 

System klasyfikacyjny ESRB jest podzielony na trzy zasadnicze kategorie: 
nieograniczoną, ograniczoną i oczekującą (nierozstrzygniętą). Pierwsza z nich 
grupuje gry, które są przeznaczone dla graczy w wieku od 3 do 16 lat (Early 
Childhood – dla osób w wieku powyżej 3 lat, Everyone – dla osób w wieku 
powyżej 6 lat, Everyone 10+ - lat osób w wieku powyżej 10 lat, Teen – dla osób 
w wieku powyżej 16 lat). Druga kategoria, skupia gry przeznaczone dla graczy, 
którzy ukończyli 17 rok życia (Mature – dla osób, które ukończyły 17 rok życia i 
Adults Only – dla osób, które ukończyły 18 rok życia). Trzecia kategoria – tzw. 
Rating Pending oznacza kategorię gier, którym nie została jeszcze nadana 
kategoria wiekowa (jest ona używana głównie do celów marketingowych – np. w 
materiałach promujących dany produkt przed jego premierą). Podobnie do 

                                                 
22 Rzecznik Praw Obywatelskich - Terasa Lipowicz postuluje wprowadzenie syste-

mu PEGI do polskiego ustawodawstwa, gdyż obecnie pełni on funkcję jedynie informa-
cyjną. Zob. więcej: J. Noch, Rzecznik Praw Obywatelskich kontra GTA V. Brutalne gry 
będą tylko dla dorosłych, a PEGI zyska oficjalny charakter?, dostępny na stronie interne-
towej: http://natemat.pl/81469,rzecznik-praw-obywatelskich-kontra-gta-v-brutalne-gry-
beda-tylko-dla-doroslych-a-pegi-zyska-oficjalny-charakter (dostęp: 14.03.2014). 

23 Oficjalna strona ESRB znajduje się pod adresem: http://www.esrb.org/ (dostęp: 
14.03.2014). 
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rozwiązań europejskich, system ESRB nie stanowi usankcjonowanej instytucji 
prawnej, lecz jest swojego rodzaju społeczną informacją respektowaną przez 
prawodawstwo amerykańskie i kanadyjskie. 

 
5. Zakończenie 
Wieloaspektowość gier wideo jest jedną z ich największych zalet. Dzięki nim 

możliwe jest rozwijanie wielu talentów, co niejednokrotnie zostało potwierdzone 
naukowo. Jednakże, jak z każdym medium istnieją też jego minusy. Gry wideo 
mogą doprowadzić do uzależnień, a także w pewien sposób wpływać na 
postrzeganie otaczającego świata, jeśli graczem jest osoba o zaburzonej 
świadomości, nie potrafiąca odróżnić zdarzeń rzeczywistych od wirtualnych24. 
Niektóre z tych czynników wpływają destrukcyjnie na jednostkę, co ma 
późniejszy oddźwięk na określone zdarzenia. Oczywiście nie można uznawać 
gier wideo za produkt zły sam w sobie, gdyż to nie gra wideo jest winna danemu 
zdarzeniu, lecz mają na to wpływ uwarunkowania danej jednostki, jej otoczenie i 
związane z tym inne czynniki. 

Następstwem tragicznych zdarzeń wymienionych w niniejszym artykule było 
wprowadzenie wielu sankcji, dotyczących m.in. kontroli broni, ponadto usprawnione 
zostały metody policyjne związane z przeprowadzaniem akcji antyterrorystycznych. 
Krokiem milowym ku ograniczeniu dystrybucji brutalnych gier wideo było 
wprowadzenie wielu systemów klasyfikujących odpowiadających za regulację rynku i 
ograniczenie dostępu do wskazanych produkcji dla młodych odbiorców. Był to krok w 
dobrą stronę, gdyż jak wskazują najnowsze badania, systemy klasyfikujące w znaczący 
sposób zmniejszyły obieg nieodpowiednich gier, które trafiały do rąk dzieci i 
nastolatków. 

Niewyczerpalność niniejszego tematu z pewnością powinna skłonić badaczy do 
gruntownej analizy powyższej problematyki, zarówno w kontekście jego wpływu na 
społeczeństwo, a także podjęcia prac nad opracowaniem prawnych uregulowań, które 
w minimalny sposób godziłyby w wolność jednostki do podejmowania świadomych 
wyborów, a przy tym chroniły małoletnich. Istotność ochrony młodego człowieka 
przed brutalnością nie powinna oczywiście przejawiać się tylko w sferze ograniczania 
dostępu do brutalnych produkcji, lecz na świadomym wychowaniu go przez rodziców, 
którzy tak naprawdę są najważniejszym ogniwem w przedmiotowej kwestii. 

 
Streszczenie 
Gry wideo jako medium są obecne na rynku od kilku dekad, a ich wpływ na 

rozwój rozrywki jest niewątpliwy. Możliwości techniczne gier wideo są stale 
przekraczane. Niniejszy artykuł przedstawia w zarysie problematykę prawno-
psychologicznego wpływu gier wideo na gracza, szczególnie w młodym wieku, 
w trakcie którego kształtuje się jego osobowość. W dalszej części opracowania 

                                                 
24 G. Durka, Rola gier komputerowych w życiu młodzieży [w:] S. Bębas, J. Plis, J. 

Bednarek, Patologie…, s. 253 i n. 
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zaprezentowano dwa przypadki zbrodni, w których jak się domniemywa gry 
wideo mogły pełnić rolę pomocniczą. Kolejnym zagadnieniem, które zostało 
poruszone w artykule jest idea systemów klasyfikacji gier, które były 
odpowiedzą na wysyp brutalnych gier, których kanały dystrybucji nie były w 
żaden sposób ograniczane. 

 
Summary 
The impact of virtual reality on a player: legal and psychological context. 
Video games as a medium are present on the market for several decades, and 

their influence on the development of entertainment is undeniable. The technical 
possibilities of video games are consistently exceeded. This article outlines the 
issues of legal and psychological effects of video games on a player, especially at 
a young age, during which the shaping of his personality occurs. In the following 
part of the paper, two cases of crimes were presented, in which video games al-
legedly could play a supporting role. Another issue that was raised in the article 
is the idea of game classification systems which were the answer to a crop of 
violent games, which distribution channels were not in any way restricted. 

 
Literatura 
1. Bębas S., Plis J., Bednarek J., Patologie w cyberświecie, Radom 2012. 
2. Feibel T., Zabójca w dziecinnym pokoju. Przemoc i gry komputerowe, 

Warszawa 2006. 
3. Grzybczyk K. (red.), Prawo w wirtualnych światach, Warszawa 2013. 
4. Lowood H., Videogames in Computer Space: The Complex History of 

Pong, IEEE Annals of the History of Computing 2009, nr 3 (lipiec-wrzesień). 
5. Majchrzak Z., Terelak J. F. (red.), Agresja wirtualna vs realna: Poglądy i 

badania, Białystok 2011. 
Netografia 
1. http://edition.cnn.com/ 
2. http://natemat.pl/ 
3. http://vault.fbi.gov/ 
4. http://www.bbc.co.uk/ 
5. http://www.digibarn.com/ 
6. http://www.escapistmagazine.com/ 
7. http://www.psychologytoday.com/ 

 



709 
 

 
 
Sylwia Piotrowska (UWM) 

 
Gwarancja trwania praw rodzicielskich a możliwość ich pozbawienia 

 
Wprowadzenie 
Szereg publikacji psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych okre-

śla rodzinę jako optymalne środowisko prawidłowego rozwoju każdego człowie-
ka. Jest ona znaczącym środowiskiem wychowawczym wprowadzającym w 
świat określonych wartości i norm społecznych. W praktyce jednak z różnych 
względów funkcjonowanie rodziny jest zaburzone. Niejednokrotnie charakter 
zaburzeń wskazuje przyczyny występujące po stronie rodziców, którzy nie spra-
wują należycie władzy rodzicielskiej. Ustawodawca przewiduje możliwość inge-
rencji w prawa rodzicielskie poprzez zawieszenie, ograniczenie czy też w tej 
najbardziej rygorystycznej postaci ich pozbawienia1.  

W obliczu wielopłaszczyznowych przeobrażeń politycznych, ekonomicznych, 
społecznych oraz kulturowych społeczeństwa, mamy współcześnie do czynienia z 
modyfikacją struktury i sposobu funkcjonowania rodziny. Aktualna sytuacja spo-
łeczno-ekonomiczna państwa skłania do podjęcia dyskusji na temat zagrożeń i pro-
blemów na jakie narażona jest rodzina. W ostatnich latach nastąpił dramatyczny 
wzrost ingerencji państwa w sferę życia rodzinnego. Liczba spraw o pozbawienie 
praw rodzicielskich rośnie w zatrważającym tempie. Z danych Wydziału Statystyki i 
Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, iż do pol-
skich sądów w 2000 r. wpłynęło 28 482 tyś. wniosków o pozbawienie, ograniczenie i 
zawieszenie praw rodzicielskich. Liczba ta w kolejnych latach sukcesywnie rosła i w 
roku 2012 wynosiła już 41 438 tyś. Niewielki wzrost w liczbie 660 orzeczeń zawie-
szenia praw odnotowano w 2012 roku. O 44 więcej w porównaniu z 2000 rokiem. 
Liczba orzeczeń ograniczenia praw rodzicielskich w 2012 roku wyniosła 14 085 tyś. 
W porównaniu do 2000 roku odnotowano wzrost o 1733 tyś. W przypadku orzeczeń 
dotyczących pozbawienia praw rodzicielskich sytuacja wygląda o wiele bardziej 
dramatycznie. W 2000 r. zapadło dokładnie 4 410 tyś. wyroków, natomiast w 2012 
roku odnotowano ich znaczny wzrost do 9 668 tys2.  

Celem niniejszej dysertacji jest przedstawienie relacji między ingerencją 
władzy publicznej w sferę praw rodzicielskich a gwarancją poszanowania auto-
nomii rodziny. Jakie konsekwencje faktyczne i prawne, a tym samym zagrożenia 
stwarza zastosowanie instytucji pozbawienia praw rodzicielskich? Udzielenie 
odpowiedzi na tak postawione pytanie wymaga przeanalizowania źródeł prawa 
                                                 

1 I. Długoszowska, Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzi-
cielskiej, Warszawa 2012, s. 17-20. 

2 Wydział Statystyki i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, Pozbawienie władzy rodzi-
cielskiej 2000-2012, dostęp: 25.02.2014r. 
http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/statystyki/statystyki-2013/ 
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rodzinnego, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. W dalszej części 
istotne jest wyjaśnienie pojęcia władzy rodzicielskiej przy uwzględnieniu wy-
mienionych przez ustawodawcę w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym atrybu-
tów składających się na jej treść. Ponadto określenie istoty i przesłanek zastoso-
wania instytucji pozbawienia praw rodzicielskich oraz ukazanie zasadniczych 
różnic w porównaniu do ograniczenia i zawieszenia praw rodzicielskich jako 
łagodniejszych form ingerencji. Dużo uwagi poświęcono również możliwości 
przywrócenia władzy rodzicielskiej. Rozważania nad daną tematyką utrzymane 
są w kontekście art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

 
1. Źródła prawa rodzinnego 
Prawo rodzinne należy to tych gałęzi prawa, których problematyka znajduje 

szerokie odbicie w wielu regulacjach krajowych i międzynarodowych. W pol-
skim prawodawstwie pierwsze miejsce zajmuje Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., która nadaje rodzinie pierwszorzędne znaczenie dla 
funkcjonowania społeczeństwa. Art. 18 Konstytucji RP stanowi, iż „Małżeństwo 
jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znaj-
dują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”3. Przepis ma znaczenie 
podwójne, gdyż jest traktowany jako zasada ustrojowa oraz konkretny obowiązek 
skierowany do organów państwowych. Biorąc pod uwagę przesłanie wyżej 
wspomnianego przepisu oraz dalsze postanowienia Konstytucji z niego wynika-
jące można dokonać ich systematyzacji w trzy grupy tematyczne. W pierwszej 
znajdują się przepisy mające na celu ochronę sfery prywatności oraz wspieranie 
więzi rodzinnych. W następnej grupie znajdują się przepisy, które gwarantują 
prawa socjalne rodzinie oraz dziecku. W ostatniej natomiast zawarte są prawno-
instytucjonalne gwarancje praw określonych w Konstytucji4. 

Bezpośredni zakres unormowania stosunków rodzinnych zawiera ustawodaw-
stwo zwykłe. Zasadniczy w tym względzie jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy5. 
Obejmuje swą regulacją całą materię stosunków prawnorodzinnych związanych z 
małżeństwem, powinowactwem, pokrewieństwem, przysposobieniem oraz te doty-
czące stosunków opiekuńczych. Wiele wyspecjalizowanych uregulowań znajduje się 
również w przepisach szczególnych, tj. Prawo o aktach stanu cywilnego (ustawa z 
dnia 29 września 1986 r., Dz. U. z 2004 r., Nr 161, poz. 1688 ze zm.), ustawa z dnia 

                                                 
3 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2012, s. 36; Konstytucja Rze-

czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r. Nr 78, 
poz. 483), op. cit., art. 18. 

4 Szerzej: L. Wiśniewski, Rodzina i dziecko w Konstytucji RP z 1997 roku – głos w 
dyskusji [w:] Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodo-
wych. Materiały Krajowej Konferencji Naukowej Toruń 22-23 X 1998 r., pod red. T. 
Jasudowicza, Toruń 1999, s. 173-177. 

5 Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze 
zm.), zwany w dalszej części pracy kro. 
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15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 
1116 ze zm.), ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.)6.  

Do źródeł powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na-
leżą również umowy międzynarodowe. Polska ratyfikowała szereg umów odno-
szących się do prawnej sytuacji rodziny, tj. Międzynarodowy Pakt Praw Obywa-
telskich i Politycznych7, Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Socjal-
nych i Kulturalnych8, czy też Konwencja o Prawach Dziecka9. Przeanalizowanie 
wszystkich dokumentów międzynarodowych jest znacznie utrudnione, nie tylko 
z uwagi na ich liczbę, ale również możliwość odejścia od zasadniczych kwestii 
poruszanych w pracy. Z powyższych względów rozważania ograniczają się do 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności10, przyjętej w 
dniu 4 listopada 1950 roku w Rzymie. Uznawana jest za jeden z najważniejszych 
dokumentów Rady Europy. Konwencja zawiera podstawowe standardy w zakre-
sie ochrony rodziny, na czele z art. 8, stanowiącym, iż „1. Każdy ma prawo do 
poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i 
swojej korespondencji. 2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w 
korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo 
i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo 
państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę 
porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub 
ochronę prawa i wolności innych osób”11. Konwencja tworzy również skuteczny 
mechanizm kontroli jej postanowień poprzez możliwość złożenia skargi indywi-
dulanej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu. 
Merytoryczne rozpoznanie skargi przez Trybunał jest poprzedzone ustaleniem 
czy spełnia ona tzw. warunki dopuszczalności: 

• ratione personae – skarżący jest uznany za bezpośrednią ofiarę naruszenia; 
• ratione materiae – przy najmniej jedne z praw zagwarantowanych w kon-

wencji czy też jej protokołach dodatkowych było podstawą złożenia zarzutu; 

                                                 
6 J. Ignatowicz, M. Nazar, op. cit. s. 36-37.  
7 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, otwarty do podpisu 16 

grudnia 1966 r., wszedł w życie 3 stycznia 1976 r. (Dz. U. z 1977 Nr 38, poz. 167). 
8 Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych, otwarty 

do podpisu 16 grudnia 1966 r., wszedł w życie 3 stycznia 1976 r. (Dz. U. z 1977 Nr 38, 
poz. 169). 

9 Konwencja o Prawach Dziecka, otwarta do podpisu 20 listopada 1989 r., weszła w 
życie 2 września 1990 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526). 

10 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, otwarta do 
podpisu 4 listopada 1950 r., weszła w życie 3 września 1953 r. (Dz. U. z 1993 Nr 61, poz. 
284 ze zm.). 

11 M. A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Kon-
wencji Praw Człowieka, Warszawa 2010, op. cit., s. 508-509. 
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• ratione temporis – naruszenie wystąpiło po dacie wejścia w życie Kon-
wencji względem państwa, któremu owo naruszenie jest zarzucane; 

• ratione loci – terytorium, na którym wystąpiło naruszenie podlega jurys-
dykcji państwa; 

• skarżący wyczerpał możliwość skorzystania z krajowych środków odwo-
ławczych; 

•  w ciągu 6 miesięcy od ostatecznego rozstrzygnięcia krajowych organów 
została złożona skarga do Trybunału; 

• ne bis in idem – ta sama sprawa nie była przedmiotem rozstrzygnięcia w 
innych postępowaniach międzynarodowych12. 

Jeżeli w wyniku naruszenia skarżący nie doznał znacznego uszczerbku, czyli 
tzw. significant disadvantage, wówczas Trybunał może uznać skargę za niedo-
puszczalną. Ponadto skarga jest niedopuszczalna również wtedy, gdy Trybunał 
stwierdzi jej bezzasadność, nadużycie prawa do skargi oraz gdy sprawy nie moż-
na pogodzić z postanowieniami Konwencji i jej protokołów dodatkowych. Prze-
pisy Konwencji muszą być stosowane zgodnie ze standardami ustanawianymi 
przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Z uwagi na to, że owe standardy 
ulegają ciągłej ewolucji, konwencja uznawana jest za „żywy dokument”13.   

 
2. Definicja władzy rodzicielskiej.  
W rozwoju historycznym instytucja władzy rodzicielskiej przeszła znamien-

ną ewolucje, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestię uregulowania interesu obydwu 
stron, czyli rodziców i dzieci. Poruszana tematyka zachęca do przypomnienia 
sporu jaki wywiązał się na gruncie definiowania władzy rodzicielskiej. Jeszcze 
na etapie tworzenia projektu nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 6 
listopada 2008 roku termin ten miał być zastąpiony „pieczą rodzicielską” lub 
„odpowiedzialnością rodzicielską”. Podjęto jednak decyzję o pozostawieniu do-
tychczasowej terminologii, gdyż uznano, że „piecza” i „odpowiedzialność” nie 
eksponują wszystkich aspektów związanych z prawami i obowiązkami składają-
cymi się na prawną sytuację rodziców względem dziecka14.  

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera definicji władzy rodzicielskiej, a 
jedynie określa elementy składające się na jej treść, czyli tzw. atrybuty władzy 
rodzicielskiej. Zgodnie z art. 95 § 1 kro „Władza rodzicielska obejmuje w szcze-

                                                 
12 A. Śledzińska-Simon, A. Bodnar, Kontakty między rodzicami a dziećmi w świetle 

orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz innych instrumentów mię-
dzynarodowych [w:] Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem pod red. J. Ignaczew-
skiego, Warszawa 2010, s. 519. 

13 I. Malinowska, Standardy europejskie polskiego prawa rodzinnego i opiekuńczego 
[w:] Czy potrzebna jest w Polsce zmiana prawa rodzinnego i opiekuńczego? Materiały z 
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 21 i 22 września 1995 
roku w Katowicach, pod red. B. Czecha, Katowice 1997, s. 189-192. 

14 Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, pod red. Jacka Ignaczewskiego, War-
szawa 2010, s. 32-33. 
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gólności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i ma-
jątkiem dziecka oraz do wychowywania dziecka, z poszanowaniem jego godno-
ści i praw”15. Należy jednak zaznaczyć, że w treści artykułu wskazane atrybuty 
nie mają charakteru wyczerpującego. Poza zakresem władzy rodzicielskiej z 
niezrozumiałych względów znalazły się, na przykład kontakty rodziców z dzieć-
mi, czy też obowiązek rodziców w dostarczaniu dzieciom środków utrzymania 
oraz wychowania16. Uwzględniając wyżej wspomniany przepis, jak również na-
stępne kro należy przyjąć, że władza rodzicielska to „stosunek prawny łączący 
bezpośrednio rodziców z małoletnim dzieckiem w ten sposób, że przyznaje on 
rodzicom konglomerat praw i obowiązków względem dziecka w zakresie pieczy, 
reprezentacji i zarządu majątkiem dziecka powiązanych funkcjonalnie z proce-
sem jego wychowania oraz łączącym pośrednio rodziców i dziecko z innymi 
podmiotami prawa, usystematyzowany zgodnie z zasadą dobra dziecka i interesu 
społecznego”17. 

Należy jednak stwierdzić, iż zakres podejmowanej problematyki jest okre-
ślony przez innym termin stosowany w prawie rodzinnym, a mianowicie auto-
nomię rodziny. Koncepcja ta była formułowana w doktrynie już od dawna. Do-
piero z chwilą wpisania jej do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 
1997 roku przybrała charakter zasady prawnej. Zasada ta oznacza, iż władzom 
publicznym nie wolno ingerować w autonomię rodziny, jeżeli władza rodziciel-
ska jest należycie sprawowana18. Ponadto precyzuje wymogi, które muszą być 
spełnione, aby ingerencja państwa w ogóle była możliwa, a mianowicie „ograni-
czenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach 
określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sadu”19. 
Wynika z tego, ze ustawodawca nie wymaga od rodziców osiągnięcia bliżej nie-
określonego ideału wychowawczego. Przyznając autonomię w sposobie sprawo-
wania władzy rodzice zostali więc obdarzeni dużym zaufaniem. Podstawą tego 
założenia jest powszechne przekonanie, że optymalnym środowiskiem rozwoju 
dla dziecka jest prawidłowo funkcjonująca rodzina. Zgodnie ze stanowiskiem 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka „…rozdzielenie rodziny stanowi inge-
rencję o bardzo poważnym charakterze (…) krok taki musi zostać poparty wy-
starczająco mocnymi i poważnymi przesłankami dotyczącymi interesów dziecka 
(…) jej ograniczenie bądź pozbawienie jest swego rodzaju operacją na żywym 
organizmie dziecka i pozostawia ślad na jego psychice, tym samym na dalszym 

                                                 
15 M. Lech-Chełmińska, V. Przybył, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Praktyczny ko-

mentarz z orzecznictwem, Warszawa 2006, op. cit., s. 238. 
16 Tamże, s. 35-36. 
17 K. Gromek, Władza rodzicielska. Komentarz, Warszawa 2008, op. cit., s. 103-104. 
18 G. Rdzanek-Piwowar, Prawa i obowiązki rodziców a ingerencja władz publicz-

nych [w:] Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. 
Materiały Krajowej Konferencji Naukowej Toruń, 22-23 X 1998 r., pod red. T. Jasudowi-
cza, Toruń 1999, s. 235-236. 

19 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, op. cit., art. 48 ust. 2. 
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życiu”20. Ocena dopuszczalności i zasadności ingerencji w prawo do ochrony 
życia rodzinnego zgodnie z art. 8 ust. 2 Konwencji musi spełniać trzy warunki. 
Pierwsza z nich, a mianowicie przesłanka legalności prawnej, jest pierwszym 
wyjściowym punktem odniesienia. Ocena legalności musi spełniać trzy wymaga-
nia, a mianowicie w systemie prawnym danego kraju istnieje podstawa ingerencji 
w życie rodzinne. Ponadto podstawa ingerencji odpowiada wymaganiom jako-
ściowym w szczególności jest w dostatecznym stopniu dostępna oraz przewidy-
walna. Wreszcie muszą istnieć gwarancje proceduralne i instytucjonalne wyty-
czające zakres ingerencji w prawa i wolności jednostki oraz definiujące okolicz-
ności stosowania. Przesłanka legalności materialnej wymaga natomiast aby jej 
zastosowanie służyło realizacji określonego celu jaki jest wskazany w określo-
nym przepisie Konwencji. Trzecia przesłanka nakłada na państwo obowiązek 
stosowania ograniczenia praw i wolności w sytuacji gdy jest to „konieczne w 
demokratycznym społeczeństwie” i na tym koncentruje się na ogół Trybunał 
Strasburski21. 

 
3. Pozbawienie władzy rodzicielskiej a inne formy ingerencji 
Z omawianego wcześniej art. 95 kro wynika jednoznacznie zasada osobiste-

go wykonywania władzy rodzicielskiej. Rodzice nie mogą z tego względu uchy-
lać się od obowiązków jakie na nich spoczywają, w tym ponoszenia prawnej 
odpowiedzialności ewentualnych zaniedbań. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wy-
różnia więc trzy formy ingerencji we władzę rodzicielską, a mianowicie pozba-
wienie, ograniczenie i zawieszenie. Najbardziej rygorystyczną formą ingerencji 
prowadzącą do utraty praw i obowiązków rodzicielskich jest instytucja pozba-
wienia praw rodzicielskich zawarta w art. 111 kro, który stanowi, że „Jeżeli wła-
dza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo 
jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują 
swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy 
rodzicielskiej”22. Z przytoczonego artykułu można wyodrębnić trzy przesłanki, 
których wystąpienie powoduje obligatoryjne pozbawienie praw rodzicielskich. 
Pierwsza z nich, dotycząca niemożności wykonywania władzy z powodu trwałej 
przeszkody, oznacza że według rozsądnych przewidywań będzie utrzymywać się 
przez długi czas, z reguły wieloletni. Z kolei z nadużywaniem władzy rodziciel-
skiej mamy do czynienia we wszelkich sytuacjach patologicznych, których prze-
jawy można dostrzec w życiu rodziny dysfunkcyjnej, tj. pijaństwo rodziców czy 
też uprawianie przestępczego procederu. W konsekwencji może sprowadzać się 
to do zaniedbywania przez rodziców swych obowiązków względem dzieci. 

                                                 
20 Kurochkin przeciwko Ukrainie, skarga nr 42276/08, wyrok z 20 maja 2010 r., op. 

cit., para. 31-50. 
21 T. Justyński, Prawo do kontaktów z dzieckiem w prawie polskim i obcym, War-

szawa 2011, s. 177-178 
22 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, op. cit., art. 111 § 1. 
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Ustawodawca w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym podkreśla jednak, że muszą 
mieć charakter zaniedbań rażących, a więc poważnych23.  

Katalog przesłanek został uzupełniony przez ustawę z dnia 21.12.2000 r. o 
zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy przez dołączenie do artykułu § 
1a, który stanowi, że „sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej jeżeli 
mimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny umieszczenia małoletniego w 
rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej”24. Jest to prze-
słanka mająca fakultatywny charakter zastosowania. Wynika z niej, że sąd powi-
nien rozważyć ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez zarządzenie umiesz-
czenia dziecka albo w rodzinie zastępczej albo placówce opiekuńczo-
wychowawczej. Rolą sądu jest zawiadomienie określonych instytucji o podjętym 
zarządzeniu, aby te udzieliły stosownej pomocy rodzinie dziecka. Gdyby taka 
pomoc nie odniosła spodziewanych rezultatów, wówczas sąd musi rozważyć 
dalsze utrzymanie zarządzenia w mocy bądź też pozbawić rodziców władzy ro-
dzicielskiej. W związku z tym sąd dokonuje oceny sytuacji rodziny i dziecka 
umieszczonego w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej 
nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy25.  

Poza utratą władzy rodzicielskiej, czyli wszystkich atrybutów składających 
się na jej treść, kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza inne szczególnie rygo-
rystyczne konsekwencje. Na mocy art. 119 § 1 kro rodzice tracą ponadto „moż-
liwość wyrażenia zgody na przysposobienie swego dziecka”26. Natomiast art. 148 
§ 1a kro stanowi, że „opiekunem małoletniego nie może być ustanowiona osoba, 
która została pozbawiona władzy rodzicielskiej”27. Z uwagi na tak daleko idące 
konsekwencje przyjmuje się, że sąd może zastosować ten środek dopiero gdy 
łagodniejsze dotychczas zawiodły bądź okoliczności danego przypadku wskazują 
na bezcelowość łagodniejszej formy interwencji28.  

Do innych form ingerencji we władzę rodzicielską zaliczamy jej ogranicze-
nie bądź zawieszenie. Najłagodniejszym środkiem interwencji w prawa rodzi-
cielskie jest ograniczenie władzy rodzicielskiej. Zgodnie z art. 107 § 1 kro „je-
żeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, 
sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wyko-
nywania”29. Wyłączną przesłanką ograniczenia władzy rodzicielskiej jest więc 
dobro dziecka. W myśl artykułu 109 § 1 kro „jeżeli dobro dziecka jest zagrożo-
ne, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenie”30. Dyspozycja sądu zawar-

                                                 
23 Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, s. 168. 
24 Tamże, op. cit., art. 111 § 1a. 
25 Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, s. 168-169. 
26 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, op. cit., art. 119 § 1. 
27 Tamże, op. cit., art. 148 § 1a. 
28 Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pod red. K. Pietrzykowskiego, War-

szawa 2012, s. 945. 
29 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, op. cit., art. 107 § 1. 
30 Tamże, op. cit., art. 109 § 1. 
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ta w przepisie stanowi, że z uwagi na wyżej wspomnianą przesłankę może wy-
dać stosowne zarządzenie. Artykuł 109 § 2 kro zawiera przykładowy katalog 
zarządzeń trwałych uszeregowany od najłagodniejszych po bardziej rygory-
styczne, tj. umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej. Sąd opiekuńczy ma 
ponadto możliwość wydawania zarządzeń doraźnych. Zobowiązują one rodzi-
ców do podejmowania jednorazowych czynności, np. skierowanie dziecka do 
szpitala lub sanatorium31. 

Zawieszenie władzy rodzicielskiej jest formą pośrednią między ogranicze-
niem a jej pozbawieniem. Artykuł 110 kro stanowi, że „ §1. W razie przemijają-
cej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może 
orzec jej zawieszenie. §2. Zawieszenie będzie uchylone gdy jego przyczyna od-
padnie”32. Przepis ten wymienia jedną przesłankę, czyli wystąpienie przemijają-
cej przeszkody w wykonywaniu władzy. Sformułowanie „sąd opiekuńczy może” 
oznacza, że nawet w razie zaistnienia przesłanki nie jest obowiązkowe orzecze-
nie tego typu środka. Sąd dokonuje oceny konkretnego przypadku i rozstrzyga 
czy celowe jest zastosowanie tego typu ingerencji, biorąc przede wszystkim pod 
uwagę dobro dziecka. Instytucja zawieszenia z praktycznego punktu widzenia ma 
skutki podobne do pozbawienia władzy rodzicielskiej, ponieważ także wyłącza 
całkowicie rodziców od sprawowania władzy. Jednakże w odróżnieniu od trwałej 
przeszkody „przemijająca” oznacza, że przestanie istnieć w czasie niezbyt odle-
głym. Cechą charakterystyczną przy tej formie ingerencji jest określenie w spo-
sób precyzyjny przez sąd w momencie orzekania kiedy odpadnie przyczyna za-
wieszenia33. 

 
4. Przywrócenie władzy rodzicielskiej 
Art. 111 § 2 kro stanowi, iż „w razie ustania przyczyny, która była podstawą 

pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską 
przywrócić”34. Podkreślenie fakultatywności tego przepisu oznacza, że sąd nie 
jest zobligowany do przywrócenia praw gdy ustała na przykład jedna z przyczyn 
pozbawienia. Biorąc pod uwagę dobro dziecka sąd dokonuje oceny czy ustanie 
przyczyn pozbawienia władzy ma trwały charakter. Ponadto konieczne jest usta-
lenie czy nie wystąpiły inne nowe przesłanki. Przywrócenie władzy rodzicielskiej 
następuje mocą orzeczenia sądu wydanego na wniosek lub z urzędu. Sąd dowia-
duje się o ustaniu przesłanek, które były podstawą pozbawienia rodziców praw 
rodzicielskich względem dziecka na podstawie sprawowanego nadzoru (art. 165 
kro), zawiadomienia przez organ państwowy lub osobę trzecią (art. 572 kpc), czy 
też z wniosku rodzica pozbawionego władzy. W przywróceniu władzy rodziciel-
skiej poza działaniem sądu kluczowa jest więc postawa rodziców, którzy muszą 

                                                 
31 Szerzej: J. Ignatowicz, M. Nazar, s. 326-329. 
32 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, op. cit., art. 110. 
33 Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, s. 943.  
34 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, op. cit., art. 111 § 2. 
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najpierw wyrazić wolę i chęci w tym zakresie. Ponadto zapewnią odpowiednie 
warunki dla codziennej egzystencji i prawidłowego rozwoju dziecka35. 

Europejski Trybunał Praw Człowieka stoi na stanowisku, że „w sprawach 
praw rodziców i dzieci do poszanowania życia rodzinnego na gruncie art. 8 
Konwencji, (prawo do poszanowania życia rodzinnego) zawiera w sobie prawo 
do przedsiębrania środków mających na celu ponowne połączenie rodziny”36. Z 
powyższego wynika, że artykuł 8 Konwencji nakłada na państwa obowiązek 
stosowania środków zmierzających do połączenia rodziców biologicznych z 
dzieckiem. Należy zgodnie z tym traktować opiekę publiczną wyłącznie jako 
środek tymczasowy. Trybunał jednocześnie zaznacza, że tj. w przypadku sprawy 
Olsson przeciwko Szwecji nie jest to jednak obowiązek podjęcia działań natych-
miastowych. W sprawie tej pomimo tego, że opieka państwa została formalnie 
zakończona, została wydana decyzja odmowna o przywróceniu praw rodziciel-
skich37. Trybunał argumentował decyzję tym, iż „zarówno prawa rodziców, jak i 
obowiązki państwa nie mają charakteru absolutnego (…) W przypadku gdy dzie-
ci były objęte pieczą zastępczą przez stosunkowo długi czas, ich powrót do domu 
rodzinnego wymaga przygotowań (…) Zawsze najważniejsze w tej sytuacji jest 
zrozumienie i współpraca osób zainteresowanych. Organy publiczne powinny 
dążyć do ułatwiania owej współpracy. Przymus może być stosowany tylko w 
wyjątkowych przypadkach”38.  

W sprawie K. i T. przeciwko Finlandii Trybunał doprecyzował, że „obowią-
zek podejmowania rozsądnych środków w celu połączenia rodziców z dziećmi 
ciąży na władzach krajowych od momentu decyzji o objęciu dzieci opieką pu-
bliczną i każdorazowo wymaga uwzględnienia najlepszego interesu dzieci”39. 
Oznacza to, że wypełnienie ciążących na państwie pozytywnych obowiązków 
jest o wiele trudniejsze w sytuacji, gdy dziecko przebywa poza rodziną naturalną 
przez dłuższy czas. Należy uszanować więzi emocjonalne jakie wytworzyły się 
między dzieckiem, a rodziną zastępczą. 

 
Podsumowanie 
Z punktu widzenia oceny skuteczności i trafności orzeczeń wydanych przez 

sąd opiekuńczy istotne jest ustalenie czy postępowanie wykonawcze doprowadzi-
ło w konsekwencji do poprawy sytuacji w rodzinie i czy można wszcząć postę-
powanie zmieniające zarządzenia opiekuńcze. Z powyższych rozważań wynika, 
że działanie sądów rodzinnych ma miejsce zasadniczo wtedy, gdy doszło do za-
grożenia dobra dziecka albo istnieje uzasadnione podejrzenie jego naruszenia. W 

                                                 
35 Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, s. 950. 
36 Margaret i Roger Andersson przeciwko Szwecji, skarga nr 12963/87, wyrok z dnia 

25 lutego 1992 r., op. cit., par. 72. 
37A. Śledzińska-Simon, A. Bodnar, Kontakty między rodzicami a dziećmi, s. 529. 
38 Olsson przeciwko Szwecji, nr skargi 10465/83, wyrok z 25 lutego 1988 r., op. cit., par. 76. 
39 K. i T. przeciwko Finlandii, skarga nr 25702/94, wyrok z 27 kwietnia 2000 r., op. 

cit., par. 178. 
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praktyce oznacza to, że reakcja sądu jest znacznie spóźniona, nie jest natomiast 
przedwczesna. W obowiązującym kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie wy-
stępują żadne ustawowe przesłanki pozwalające na dokonanie merytorycznej 
oceny oddziaływań wychowawczych rodziców. Skoro więc rodzice nie naruszają 
powszechnie przyjętych w danej społeczności reguł postępowania wycho-
wawczego, to państwo nie ma prawa ingerować w zakres treści tego procesu.  

Państwo winno wykazać więc większą troskę o rodzinę. Trwają obecnie pra-
ce nad nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w celu uwypuklenia w 
przepisach tzw. zasady pomocniczości. Stanowi ona, iż sąd może wydać decyzję 
o odebraniu dziecka rodzicom i pozbawieniu ich władzy rodzicielskiej, dopóki 
nie wykorzysta innych możliwych środków prawnych, mniej ingerujących w 
życie rodzinne. Stanowisko doktryny w kwestii spodziewanych efektów wpro-
wadzenia w przepisach owej zmiany i sposobów jej wdrażania jest podzielone. Z 
pewnością jednak, aby spełniła swoją funkcję musi być powiązana z innymi roz-
wiązaniami, w szczególności z zakresu pomocy społecznej. Należy ponadto pod-
kreślić, iż mechanizm kontroli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka od-
grywa pozytywny wpływ na zmianę ustawodawstwa oraz orzecznictwa sadów. 
Możliwym rozwiązaniem byłoby swego rodzaju „zinternalizowanie” treści prze-
pisów zawartych w Konwencji oraz strasburskich standardów orzeczniczych 
przez państwowe organy stosujące prawo. 

 
Streszczenie 
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie relacji między ingerencją 

państwa w sferę praw rodzicielskich a gwarancją autonomii rodziny. W obliczu 
wielopłaszczyznowych przeobrażeń politycznych, ekonomicznych, społecznych 
oraz kulturowych społeczeństwa, mamy współcześnie do czynienia z modyfika-
cją struktury i sposobu funkcjonowania rodziny. Niejednokrotnie jest ono z róż-
nych względów zaburzone. Ustawodawca przewiduje możliwość ingerencji w 
prawa rodzicielskie poprzez ich ograniczenie, zawieszenie oraz w tej najbardziej 
rygorystycznej postaci, ich pozbawienia. Wprowadzeniem do omawianej tema-
tyki jest podanie źródeł prawa rodzinnego oraz wyjaśnienie pojęcia władzy ro-
dzicielskiej. W dalszej części przedstawiono istotę i przesłanki zastosowania 
instytucji pozbawienia władzy rodzicielskiej. W zakończeniu rozważania doty-
czyły możliwości przywrócenia władzy rodzicielskiej w kontekście przepisów 
prawa krajowego oraz art. 8 Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wol-
ności oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

 
Summary 
Guarantees of parential rights and the possibility of their deprivation 
The aim of the article is to present relations between state interference in the 

sphere of parental rights and the guarantee of autonomy of the family. Modernly, 
the multi-faceted political, economic, social and cultural transformation of 
society, causes the modification in the structure and functioning of the family. 
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Often the family life is impaired for various reasons. The legislature provides the 
possibility of interference in parental rights by their restriction, suspension, and 
in the most severe form which is deprivation. An introduction to the 
abovementioned discussion consists explaining the concept of parental authority 
and analyze the acts of law that are applied to family life. The following section 
presents the essence and conditions of deprivation parental authority. The final 
part includes the possibility of restoring parental rights in the context of national 
law and Article. 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms and jurisdiction of the European Court of Human Rights. 
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Konrad Kozioł (KUL) 
 
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym 

 
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności stanowi środek karny wynika-

jący z art. 22 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbo-
wy1. Może on być zastosowany jako reakcja na popełnione przestępstwo lub 
wykroczenie skarbowe. Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności 
jest dość oryginalnym rozwiązaniem, które zostało samodzielnie wypracowane 
przez prawo karne skarbowe i niespotykanym w tym kształcie w powszechnym 
prawie karnym. Cel dobrowolnego poddania się odpowiedzialności jest dosyć 
przejrzysty. Polega na docenieniu sprawcy za chęć takiego zakończenia sprawy, 
które będzie korzystne zarówno dla niego, jak i dla dotkniętych czynem dóbr 
chronionych2. Zagadnienie materialnoprawne danej instytucji zostały uregulowa-
ne w rozdziale 2 części ogólnej Kodeksu karnego skarbowego, nazwanym „Za-
niechanie ukarania sprawcy” w art. 17 i 18. 

Dane rozwiązanie pozwala na szybsze zakończenie sprawy z jednoczesnym 
wymierzeniem sprawcy dolegliwości o charakterze majątkowym3. Porozumienie 
pomiędzy organem państwowym a sprawcą przyczynia się bowiem do przyspiesze-
nia postępowania, a także znacznego zmniejszenia kosztów, które obciążają Skarb 
Państwa oraz zapewnienia wyrównania zaistniałego uszczuplenia należności pu-
blicznoprawnej4. Zastanawiająca wydaje się nazwa środka karnego jakim jest do-
browolne poddanie się odpowiedzialności. Dlaczego nie nazywa się to jak w postę-
powaniu karnym dobrowolnym poddaniem się karze. Ustawodawca w ten sposób 
uzasadnił projekt ustawy – Kodeks karny skarbowy: "wbrew swej tradycyjnej na-
zwie ten środek karny formalnie wcale nie jest karą (nie jest przewidziany w katalo-
gu kar). Rozważano również kwestię innego zakończenia proponowanej nazwy, to 
jest zamiast zwrotu odpowiedzialności wyrażenie odpowiedzialności karnej. Uznano 
jednak, iż ta propozycja byłaby niespójna wewnętrznie w relacji do wykroczeń skar-
bowych"5. 

Natomiast więcej wątpliwości może nasuwać charakter prawny instytucji 
dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. O ile nie pozostawia ich charak-

                                                 
1 Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 930 z późn. zm. 
2 I. Zgoliński, Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skar-

bowym, Warszawa 2011, s. 62. 
3 W. Wójtowicz, Zagadnienia procesowe ustawy karnej skarbowej, NP 1972, Nr 3, s. 

357-358. 
4 Z. Gostyński, Nowe instytucje prawa karnego nawiązujące do prawa karnego 

skarbowego, Prok. i Pr. 1998, Nr 10, s. 22. 
5 Uzasadnienie Rady Ministrów do projektu ustawy – Kodeks karny skarbowy, z 

wprowadzeniem J. Sobczaka, Warszawa 1999, s. 151. 
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ter materialnoprawny w związku z art. 17 k.k.s. i 18 k.k.s., to wskazać należy 
proceduralne unormowanie znajdujące się w rozdziale 16 Kodeksu karnego skar-
bowego, nazywającego się „Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowie-
dzialności”, począwszy od art. 142 k.k.s., kończąc na art. 149 k.k.s. W literaturze 
przedmiotu trwa spór odnośnie zakwalifikowania omawianej instytucji. Spotkać 
się można ze stanowiskiem, że ma ona charakter procesowy6. Istnieją teorię mie-
szane, w ten sposób że „charakter tej instytucji w ujęciu zaprezentowanym w 
kodeksie nie jest jasny. Normuje się ją bowiem i w części materialnej i w proce-
sowej (...), a przy tym traktuje jednocześnie jako środek karny i jako instytucję z 
zakresu zaniechania ukarania sprawcy"7. Istnieje również stanowisko przemawia-
jące za charakterem materialnym, jak chociażby Z. Radzikowska, wg. której 
Kodeks karny skarbowy „…samą instytucję umieszcza we właściwym miejscu 
jako instytucję prawnomaterialną. Postępowanie natomiast reguluje rozdz16”8. 
Natomiast w uzasadnieniu rządowego projektu kodeksu karnego skarbowego 
wyrażono następujący pogląd: „W przepisach art. 17 i 18 k.k.s. przewiduje się 
materialnoprawną regulację środka karnego w postaci dobrowolnego poddania 
się odpowiedzialności. Wszakże nie jest to instytucja o charakterze czysto proce-
sowym, co może będzie sugerować jej lokalizacja w dotychczasowej ustawie 
karnej skarbowej z 1971 r.” Dalej zaś: „To, widoczne tutaj wzajemne pomiesza-
nie tradycyjnych funkcji prawa materialnego i prawa procesowego jest w zasa-
dzie dość podobne do innego środka degresji karania, jakim jest warunkowe 
umorzenie postępowania karnego” - i wreszcie: "Poza materialnoprawnymi prze-
pisami art. 17 i 18 odpowiednia regulacja procedury (...) zawarta jest w części 
procesowej k.k.s. (art. 142-149)”9. 

W danym przypadku jednak należy się przychylić do stanowiska zawartego 
w uchwale Sądu Najwyższego, w którym stwierdził on, że wynikiem sporu w 
doktrynie jest pogląd o niejasnym albo niejednoznacznym, o ile nie wyłącznie 
czysto procesowym charakterze instytucji dobrowolnego poddania się odpowie-
dzialności, a poglądy przeciwne są raczej deklaracjami, niż twierdzeniami uza-
sadnionymi. Oczywistym jest, że o charakterze normy prawnej nie decyduje sys-
tematyka aktu prawnego czy też jego część, a treść i cel przepisu. Można też 
przyjąć, że sam tylko fakt zaklasyfikowania omawianej instytucji do środków 
karnych wcale nie przesądza o jej materialnym charakterze. Takie zaliczenie jest 
raczej przejawem dążenia do formalnego tylko wzbogacenia katalogu środków 
reakcji prawa karnego skarbowego o instytucję, która jest w istocie sposobem 

                                                 
6 J. Michalski, Komentarz do kodeksu karnego skarbowego. Tytuł I. Przestępstwa 

skarbowe i wykroczenia skarbowe, Warszawa 2000, s. 44. 
7 T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2001, s. 137. 
8 Z. Radzikowska [w:] G. Bogdan, A. Nita, Z. Radzikowska, A.R. Światłowski, Ko-

deks karny skarbowy z komentarzem, Gdańsk 2000, s. 48. 
9 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy – Kodeks karny skarbowy [w:] Nowa ko-

dyfikacja karna – Kodeks karny skarbowy, wyd. Ministerstwo Sprawiedliwości, Warsza-
wa 1999, z. 25, s. 157 i n. 
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prowadzącym do stosowania znanych ustawie kar lub środków karnych. Zdaniem 
SN dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, pomijając jego czysto proceso-
wy aspekt, nie stanowi w sensie materialnoprawnym instytucję odrębna, lecz 
konstrukcję „piętrową”, dającą się wyodrębnić nie ze względu na autonomiczne i 
kreatywne rozwiązanie prawnomaterialne, lecz tylko dzięki temu, że jej specy-
ficzność wynika z połączenia odmiennego, procesowego trybu realizacji odpo-
wiedzialności karnej z możliwością orzeczenia znanej ustawie kary i znanego 
ustawie środka karnego. Dlatego też całkiem uzasadnione jest przekonanie, że 
dana konstrukcja nie tworzy nowego środka karnego, a jedynie wytycza nowy 
rodzaj postępowania. Można zaakceptować omawianą instytucję jako przejaw 
dążenia do uproszczenia postępowania, a nawet jako „środek karny” doceniający 
postawę sprawcy lub stymulujący tę postawę, lecz nie musi z tego wynikać mate-
rialnoprawny charakter tej instytucji10.  

Na podstawie art. 1 § 1 k.k.s. odpowiedzialności karnej za przestępstwo 
skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe podlega ten tylko, kto 
popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę 
obowiązującą w czasie popełnienia. Miano odpowiedzialności karnej zatem jest 
przypisane wyłącznie do przestępstw skarbowych, a nie dotyczy już wykro-
czeń11. Jednakże zgodnie z art. 1 § 2 i 3 k.k.s. nie jest przestępstwem skarbowym 
lub wykroczeniem skarbowym czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość 
czynu jest znikoma oraz nie popełnia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia 
skarbowego sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w 
czasie czynu. Z tego względu koniecznym jest przypisanie sprawcy winy odno-
śnie czynu, którego społeczna szkodliwość nie ma charakteru znikomego, aby 
można było mówić o przestępstwie skarbowym czy wykroczeniu skarbowym. 
Definicja czynu zabronionego na gruncie Kodeksu karnego skarbowego została 
uregulowana w art. 53 § 1, gdzie za czyn zabroniony uważa się zachowanie o 
znamionach określonych w kodeksie, chociażby nie stanowiło ono przestępstwa 
skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Określenie czynu zabronionego jako 
przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego może nastąpić tylko w 
Kodeksie karnym skarbowym. Zgodnie z § 2 wspomnianego artykułu przestęp-
stwem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny 
w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolno-
ści, a na podstawie § 3 omawianego artykułu wykroczeniem skarbowym jest 
czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, 
jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publiczno-
prawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości 
minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbo-

                                                 
10 Uchwała SN z dnia 25 października 2000 r. sygn. akt I KZP 24/00, OSNKW nr 

11-12/2000, poz. 96. 
11 L. Wilk, Przedmiot ochrony art. 79 kodeksu karnego skarbowego, Prok. i Pr. 2004, 

Nr 9, s. 101. 
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wym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi. W związku z 
powyższym, instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności może 
zostać zastosowana wyłącznie w przypadku popełnienia przestępstwa skarbowe-
go lub wykroczenia skarbowego, które zagrożone są wyłącznie karą grzywny.  

Na podstawie art. 142 § 1 k.k.s. w postępowaniu przygotowawczym prowa-
dzonym przez finansowy organ, zanim wniesiono akt oskarżenia, sprawca prze-
stępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego może zgłosić wniosek o ze-
zwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, natomiast zgodnie z § 
2 przed pierwszym przesłuchaniem finansowy organ postępowania przygoto-
wawczego jest obowiązany pouczyć sprawcę także o prawie złożenia takiego 
wniosku. Jeżeli sprawca wystąpi o zezwolenie na dobrowolne poddanie się od-
powiedzialności to organ finansowy postępowania przygotowawczego stosując 
art. 145 § 1 k.k.s. może zamiast aktu oskarżenia wnieść niezwłocznie do sądu 
wniosek o udzielenie takiego zezwolenia. Zgodnie z art. 148 § 1 k.k.s. sąd w 
kwestii udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 
orzeka niezwłocznie na posiedzeniu, natomiast na mocy § 5 omawianego przepi-
su w razie uwzględnienia wniosku, sąd orzeka wyrokiem. 

Przechodząc do istoty instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialno-
ści wskazać należy art. 17 k.k.s., gdzie w sposób ścisły zostały przedstawione 
przesłanki, które sąd bierze pod uwagę, aby udzielić zezwolenia na zastosowanie 
omawianej instytucji. Na podstawie art. 17 § 1 k.k.s. sąd może udzielić zezwole-
nia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jeżeli wina sprawcy i oko-
liczności popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego nie 
budzą wątpliwości i jeżeli zostaną spełnione dodatkowe przesłanki wskazane w 
pkt 1-4. Ustawodawca wskazuje tutaj dwa główne warunki. Po pierwsze wina 
sprawcy nie może budzić żadnych wątpliwości, a po drugie okoliczności popeł-
nienia czynu zabronionego lub wykroczenia skarbowego nie mogą budzić wąt-
pliwości. Są to dwie przesłanki, na których oprzeć można dopuszczalność zasto-
sowania instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. W razie ich 
spełnienia kolejne muszą być spełnione wymogi takie jak: 

a. uiszczenie w całości wymagalnej należności publicznoprawnej, jeśli w 
związku z przestępstwem lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie 
tej należności, 

b. uiszczenie kwoty odpowiadającej co najmniej najniższej karze grzywny 
grożącej za dany czyn zabroniony, 

c. wyrażenie zgody na przepadek przedmiotów co najmniej w takim zakre-
sie, w jakim ten przepadek jest obowiązkowy lub w razie niemożności złożenia 
tych przedmiotów uiszczenie ich równowartości pieniężnej, 

d. uiszczenie co najmniej zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania. 
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Na podstawie art. 4 § 1 k.k.s. przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skar-
bowe można popełnić umyślnie, a także nieumyślnie, jeżeli kodeks tak stanowi. 
Aby sprawcy przypisać winę musi się charakteryzować kilkoma cechami, takimi jak:12 

a.  zdolność podmiotowa, uzależniona od wieku, poziomu rozwoju i stanu 
umysłowego, 

b.  zdolność rozpoznania bezprawności swego działania, 
c.  wymagalność zachowania zgodnego z prawem, uzależniona od określonej 

sytuacji motywacyjnej sprawcy; warunek ten w kodeksie karnym skarbowym 
został pominięty, co może prowadzić do wniosku, że katalog okoliczności wyłą-
czających winę nie jest zamknięty. 

Zatem z art. 4 § 1 k.k.s. wynika zaistnienie winy umyślnej i nieumyślnej, w 
zakresie ich różnych form i stopni i tak zgodnie z omawianym artykułem § 2 
czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popeł-
nienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na 
to się godzi (zamiar bezpośredni), a na podstawie § 3 czyn zabroniony popełnio-
ny jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia 
go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okoliczno-
ściach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł 
przewidzieć (zamiar ewentualny). Ponadto należy wziąć pod uwagę cechy, które 
wyłączają winę i karalność takie jak wiek nieletniego, błąd i niepoczytalność. 

Drugą podstawową przesłanką, która umożliwia skorzystanie z dobrowolne-
go poddania się odpowiedzialności jest wymóg, by okoliczności popełnienia 
czynu nie budziły wątpliwości. Dana przesłanka odwołuje się zatem w sposób 
bezpośredni do prawdziwych ustaleń stanu faktycznego. Ma ona kluczowe zna-
czenie dla możliwości skorzystania z dobrowolnego poddania się odpowiedzial-
ności, ponieważ wyłącznie ustalenie finansowego organu dochodzenia odpowia-
dające prawdzie mogą doprowadzić do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzial-
ności. W przeciwnym wypadku cała procedura stałaby się fikcją. Nie można 
przecież dopuszczać do tego, żeby odpowiedzialność karną ponosiła osoba nie-
winna, która nie popełniła czynu zabronionego, a względnie była niezdolna do jej 
ponoszenia. Z materiału dowodowego spawy powinien zawsze płynąć jasny i 
niepodważalny wniosek, że to właśnie osoba zamierzająca skorzystać z zezwole-
nia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności dopuściła się popełnienia 
zarzucanego jest przestępstwa czy wykroczenia skarbowego. Sprawstwo powin-
no być ustalone w sposób nie budzący wątpliwości, podobnie jak rozumienie 
ściśle okoliczności działania sprawcy13. 

Kolejną przesłanką wpływającą na zastosowanie instytucji dobrowolnego 
poddania się odpowiedzialności jest uiszczenie w całości wymagalnej należności 
publicznoprawnej, jeśli w związku z przestępstwem lub wykroczeniem skarbo-
wym nastąpiło uszczuplenie tej należności. Na podstawie art. 53 § 27 k.k.s. na-

                                                 
12 L. Wilk, Zagadnienia materialnego prawa karnego skarbowego, Toruń 2004, s. 62. 
13 I. Zgoliński, Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności…, s. 85. 
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leżność publicznoprawna uszczuplona czynem zabronionym jest to wyrażona 
liczbowo kwota pieniężna, od której uiszczenia lub zadeklarowania uiszczenia w 
całości lub w części osoba zobowiązana uchyliła się i w rzeczywistości ten 
uszczerbek finansowy nastąpił. W § 28 wskazanego artykułu zdefiniowano rów-
nież narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej czynem zabronio-
nym jako spowodowanie konkretnego niebezpieczeństwa takiego uszczuplenia, 
co oznacza, że zaistnienie uszczerbku finansowego jest wysoce prawdopodobne, 
choć nie musi nastąpić. Wymóg taki jest bez wątpienia przejawem racjonalnej 
postawy ustawodawcy, wyrażającej się w wyraźnej dbałości o dobro jakim jest 
interes publiczny. Wcześniejsze uiszczenie należności publicznoprawnej zabez-
piecza interesy państwa już w fazie rozpoczęcia negocjacji, bowiem nie wiadomo 
jak one się zakończą. Sąd może nie zezwolić na dobrowolne poddanie się odpo-
wiedzialności z różnych powodów14. 

Następną przesłanką jest uiszczenie kwoty odpowiadającej co najmniej najniższej 
karze grzywny grożącej za dany czyn zabroniony. Jest to kolejny wymóg niezbędny dla 
uzyskania zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, który polega na 
wpłaceniu przez sprawcę ustalonej w wyniku negocjacji z organem dochodzenia pewnej 
określonej kwoty środków pieniężnych tytułem kary grzywny. Jest to kolejna dolegli-
wość o charakterze materialnym. Kwotę tą wpłaca się najpóźniej w chwili składania 
wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Ustawodawca 
wyraźnie wskazał, że dana kwota nie jest karą grzywny, lecz wpłacana jest niejako za-
stępczo jako pewien substytut15. 

Kolejny wymóg w związku z dobrowolnym poddaniem się odpowiedzialno-
ści jest wyrażenie zgody na przepadek przedmiotów co najmniej w takim zakre-
sie, w jakim ten przepadek jest obowiązkowy lub w razie niemożności złożenia 
tych przedmiotów uiszczenie ich równowartości pieniężnej. Przepadek ogólnie 
polega na pozbawieniu owoców przestępstwa albo wykroczenia skarbowego w 
związku z czynami zabronionymi wskazanymi w kodeksie. Ma za zadanie uzmy-
sławiać, że popełnianie czynów zabronionych nie opłaca się i mimo ukarania 
sprawca nie zatrzyma tego, co udało mu się uzyskać wskutek zabronionego za-
chowania16. Przedmiot przepadku stanowią dobra zmaterializowane, czyli rzeczy 
ruchome i nieruchome, polskie lub obce środki pieniężne lub płatnicze, a także 
dokumenty uprawniające do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierające obo-
wiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenia uczest-
nictwa w spółce17. 

                                                 
14 Tamże, s. 91. 
15 Tamże, s. 97-98. 
16 V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia mate-

rialnoprawne i wykonawcze, Toruń 2005, s. 134. 
17 V. Konarska-Wrzosek, Prawnokarne instrumenty walki z przestępczością zawo-

dową i zorganizowaną, przewidziane w kodeksie karnym skarbowym, Prok. i Pr. 2000, Nr 
4, s. 67-68. 
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Następną przesłankę stanowi uiszczenie co najmniej zryczałtowanej równo-
wartości kosztów postępowania. Sprawca składając wniosek o zezwolenie na do-
browolne poddanie się odpowiedzialności został zobligowany wpłacić na dobro 
organu prowadzącego postępowanie, określoną sumę pieniężną, stanowiącą ry-
czałt, czyli kwotę pieniężną ustaloną z góry niezależnie od kosztów poszczegól-
nych czynności procesowych. Dany stan rzeczy związany jest z sytuacją, że w 
przedmiotowym postępowaniu czynności dowodowe przeprowadzana są w nie-
zbędnym zakresie, dlatego jest ono ograniczone do minimum18. Wysokość ryczałtu 
reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2005 r. w 
sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania związanych ze zgło-
szeniem wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w 
sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe19. 

Bez względu na spełnienie przedstawionych przesłanek Kodeks karny skar-
bowy przewiduje sytuacje, kiedy nie ma możliwości skorzystania z instytucji 
dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Na podstawie art. 17 § 2 niedo-
puszczalne jest udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowie-
dzialności, jeżeli:  

1) przestępstwo skarbowe jest zagrożone karą ograniczenia wolności lub karą 
pozbawienia wolności, 

2) przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny popełniono w okoliczno-
ściach skutkujących nadzwyczajnym obostrzeniem kary (art. 37 § 1 i art. 38 § 2 
k.k.s.), 

3) zgłoszono interwencję co do przedmiotu podlegającego przepadkowi, 
chyba że została ona cofnięta przez interwenienta do czasu wniesienia aktu 
oskarżenia do sądu. 

Odnośnie pierwszej negatywnej przesłanki nie ma żadnych wątpliwości, że do-
browolne poddanie się odpowiedzialności jest możliwe, wyłącznie w sytuacji gdy za 
dane przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe grozi samoistna kara grzywny, 
o czym była już mowa wcześniej. 

Następną przesłanką uniemożliwiającą uzyskanie zezwolenia na dobrowolne 
poddanie się odpowiedzialności jest popełnienie przestępstwa skarbowego, za-
grożonego karą grzywny w okolicznością skutkujących nadzwyczajnym ob-
ostrzeniem kary. Na podstawie art. 37 § 1 k.k.s. sąd stosuje nadzwyczajne ob-
ostrzenie kary, jeżeli sprawca: 

a.  popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe, powodując uszczuplenie należności 
publicznoprawnej dużej wartości albo popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe, a 
wartość przedmiotu czynu zabronionego jest duża; 

b. uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu; 
c. popełnia dwa albo więcej przestępstw skarbowych, zanim zapadł pierwszy 

wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z nich i każdy z tych 

                                                 
18 I. Zgoliński, Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności…, s. 107-108. 
19 Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2074. 
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czynów wyczerpuje znamiona przestępstwa skarbowego określonego w tym sa-
mym przepisie, a odstępy czasu pomiędzy nimi nie są długie; 

d. skazany za umyślne przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności 
lub karę ograniczenia wolności albo karę grzywny, w ciągu 5 lat po odbyciu co 
najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności lub 6 miesięcy kary ograniczenia 
wolności albo po uiszczeniu grzywny wynoszącej co najmniej 120 stawek dzien-
nych popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe tego samego rodzaju; 

e. popełnia przestępstwo skarbowe, działając w zorganizowanej grupie albo w 
związku mającym na celu popełnienie przestępstwa skarbowego; 

f. popełnia przestępstwo skarbowe, używając przemocy lub grożąc natych-
miastowym jej użyciem albo działając wspólnie z inną osobą, która używa prze-
mocy lub grozi natychmiastowym jej użyciem; 

g. przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego poło-
żenia doprowadza inną osobę do popełnienia czynu zabronionego jako przestęp-
stwo skarbowe. 

Ponadto w art. 38 § 2 k.k.s. wyliczono enumeratywnie przestępstwa karno-
skarbowe, których popełnienie wyłącza możliwość uzyskania zezwolenia na 
dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jeżeli kwota uszczuplonej należno-
ści publicznoprawnej lub wartość przedmiotu czynu zabronionego jest wielka. 
Zgodnie z art. 53 § 16 k.k.s. za wielką wartość uznaje się wartość, która w czasie 
popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość minimalnego 
wynagrodzenia. 

W przypadku zgłoszenia interwencji co do przedmiotu podlegającego przepadko-
wi w sposób jednoznaczny uniemożliwia dana czynność uzyskanie zezwolenia na 
dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Tego typu rozwiązanie jest konieczne, 
ponieważ łączy się nieodzownie z obowiązkiem sprawcy dotyczącym wyrażenia zgo-
dy na przepadek przedmiotów w co najmniej takim zakresie, jakim jest obligatoryjny. 
Jednym z głównych założeń dobrowolnego poddania się odpowiedzialności jest przy-
spieszenie postępowania w sprawach prostych i niespornych. Interwencja procesowa 
polega na dochodzeniu swych roszczeń przez interwenienta w postępowaniu w spra-
wie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe wobec przedmiotów podlega-
jących przepadkowi. Dlatego też jeżeli inna osoba zgłasza swoje roszczenie, to trudno 
wtedy uznać, że sprawa ma charakter prosty i niesporny, stąd bierze się konieczność 
bezwzględnego zakazu dalszego prowadzenia tego rodzaju postępowania20. 

Podsumowując instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności jest 
niewątpliwie korzystna zarówno dla sprawcy oraz dla organu prowadzącego spra-
wę. Sąd udzielając zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności na pod-
stawie art. 18 §1 pkt 1 k.k.s. orzeka tytułem grzywny kwotę uiszczoną przez sprawcę, 
więc jest to dla niego korzystne z tego względu, że będzie to kwota niewątpliwie niższa 
niż kwota grzywny zasądzona po przeprowadzeniu postępowania właściwego. Ponad-
to prawomocny wyrok o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 

                                                 
20 I. Zgoliński, Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności…, s. 120. 
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nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego, więc sprawca nie występuje 
jako osoba skazana a jednocześnie sprawa ma status res iudicata. Natomiast korzystne 
dla organu prowadzącego jest szybkie zakończenie postępowania, co w sposób istotny 
ogranicza wydatki Skarbu Państwa, przeznaczane na prowadzenie postępowania wła-
ściwego. Jak można zauważyć omawiana instytucja jest korzystna dla obu stron, więc 
stosowana powinna możliwie najczęściej, jak to tylko możliwe. 

 
Streszczenie 
Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności jest dość oryginal-

nym rozwiązaniem, które zostało samodzielnie wypracowane przez prawo karne 
skarbowe i niespotykanym w tym kształcie w powszechnym prawie karnym. 
Dane rozwiązanie pozwala na szybsze zakończenie sprawy, co w sposób istotny 
ogranicza wydatki Skarbu Państwa, przeznaczane na prowadzenie postępowania 
właściwego. Korzystna jest również dla sprawcy, gdyż sąd tytułem grzywny 
orzeka uiszczoną przez niego kwotę, która będzie niewątpliwie niższa niż 
grzywna zasądzona po przeprowadzeniu postępowania właściwego. Ponadto 
sprawca nie występuje w rejestrach jako osoba skazana. Z tego względu stoso-
wana powinna być możliwie najczęściej.  

 
Summary 
The institution of voluntary acceptance of liability is a original solution, 

which was developed by the penal fiscal law and not occurring in that shape in 
criminal law. This solution allows for faster completion the case, which reduces 
the expenses of the State Treasury. It also beneficial for the offender, because the 
court decides title fine the amounts paid, which will be lower than the fine after 
the proceedings. In addition, the offender in not records as a person convicted. 
For this reason, should be applied as often as possible. 
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Arkadiusz Armacki (UŁ) 
 
Zasada zrównoważonego rozwoju: od koncepcji do obowiązującego prawa 

 
Encyklika Redemtor Hominis jest swoistym „expose” Ojca Świętego Jana Pawła 

II rozpoczynającego swój pontyfikat. W rozdziale „Człowiek odkupiony i jego sytu-
acja w świecie współczesnym” Papież wskazuje, że współczesny człowiek żyje w 
stanie nieustannego zagrożenia, którego przyczyną jest działalność samego człowieka. 
Skutki tej aktywności mogą zostać skierowane przeciw niemu samemu. Ta sytuacja 
sprawia, że jednostka bytuje w lęku. Papież stawia pytanie, czy dana człowiekowi od 
początku władza, dzięki której podporządkowuje on sobie Ziemię, nie obraca się prze-
ciwko człowiekowi wywołując stan niepokoju, świadomego lub podświadomego lęku, 
który udziela się współczesnej rodzinie ludzkiej1. 

W zakresie zagrożenia wynikającego z eksploatacji środowiska naturalnego 
Jan Paweł II mówi: „Ów stan zagrożenia człowieka ze strony wytworów samego 
człowieka ma różne kierunki i stopnie nasilenia. Zdaje się, że jesteśmy coraz 
bardziej świadomi, iż eksploatacja ziemi, planety na której żyjemy, domaga się 
jakiegoś racjonalnego i uczciwego planowania. Równocześnie eksploatacja ta 
dla celów nie tylko przemysłowych, ale także militarnych, niekontrolowany 
wszechstronnym i autentycznie humanistycznym planem rozwój techniki, niesie z 
sobą często zagrożenie naturalnego środowiska człowieka, alienuje go w stosun-
ku do przyrody, odrywa od niej. Człowiek zdaje się często nie dostrzegać innych 
znaczeń swego naturalnego środowiska, jak tylko te, które służą celom doraźnego 
użycia i zużycia. Tymczasem Stwórca chciał, aby człowiek obcował z przyrodą 
jako jej rozumny i szlachetny ((pan)) i ((stróż)), a nie jako bezwzględny ((eksplo-
atator))” 2. 

Słowa Ojca Świętego były niejako teologicznym uzasadnieniem dla między-
narodowej dyskusji w sprawie ochrony środowiska, która rozpoczęła w latach 
70-tych ubiegłego stulecia.  

Klub Rzymski to stowarzyszenie zrzeszające ludzi świata nauki, przemy-
słowców, które zajmuje się badaniem problemów ogólnoświatowych. Organiza-
cja ta zyskała popularność dzięki publikowanym raportom dotyczących kwestii 
globalnych. Pierwsza publikacja wydana w 1972r. zatytułowana była The Limits 
of Growth, czyli Granice Wzrostu3. Wskazano w niej, że głównym zagrożeniem 
dla przyszłości świata jest wzrost globalnej populacji oraz negatywne następstwa 
ekspansji przemysłowej. Kolejne raporty Klubu Rzymskiego4 wskazują na nie-
                                                 

1 Jan Paweł II, Encyklika Redemptor Hominis, Watykan 1979, s. 43-44 
2 Tamże, s. 44-45 
3 D. Meadows, Granice wzrostu, Warszawa 1973 
4 M. Mesarovic Ludzkość w punkcie zwrotnym, Warszawa 1977 
 J. Tinbergen, O nowy ład międzynarodowy, Warszawa 1978 
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uniknione i niebezpieczne następstwa rozwoju nieuporządkowanego. Sprzeciwia-
ją się materialnemu wzrostowi i społeczeństwu konsumpcyjnemu. Pouczają, że 
rozwój ekonomiczny nie może być celem samym w sobie.  

Również w płaszczyźnie prawa międzynarodowego w latach 70-tych ubie-
głego stulecia, głównie za sprawą ONZ poruszano tematykę związaną z zrówno-
ważonym rozwojem. Po raz pierwszy termin ten pojawił się na konferencji w 
Sztokholmie w 1972 r. w podpisanej wówczas deklaracji, jednakże nie był on 
precyzyjnie określony. Trzy lata później na II Sesji Rady Zarządzającej Progra-
mu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych zrównoważony rozwój zdefi-
niowano jako „taki przebieg nieuchronnego rozwoju gospodarczego, który nie 
naruszałby w sposób istotny i nieodwracalny środowiska życia człowieka, nie 
doprowadziłby do degradacji biosfery, który godziłby prawa przyrody, ekonomi-
ki i kultury”5. 

Na kształtowanie się pojęcia zrównoważonego rozwoju w kolejnych latach 
wpływ miała Światowa Strategia Ochrony Przyrody z 1980r. oraz Światowa Kar-
ta Przyrody z 1982r. W literaturze zauważa się, że te dwa dokumenty oraz Dekla-
racja sztokholmska tworzą tzw. „międzynarodową konstytucję środowiska świa-
towego”6. 

Pierwszym międzynarodowym dokumentem, w którym podjęto próbę szcze-
gółowego zdefiniowania pojęcia zrównoważonego rozwoju był raport „Nasza 
wspólna przyszłość”, ogłoszony przez Światową Komisję do spraw Środowiska i 
Rozwoju – tzw. Komisję Brundtland. Powołana ona została w 1983 roku na za-
proszenie ówczesnego Sekretarza Generalnego ONZ. Zgodnie z tym raportem 
„zrównoważony rozwój jest to rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnych poko-
leń, bez narażania przyszłych pokoleń na niemożność zaspokojenia ich potrzeb. 
Wyznacza on pewne granice ludzkiej aktywności. Nie mają one jednak charakte-
ru bezwzględnego, gdyż wynikają z obiektywnych czynników, takich jak: obec-
ny stan rozwoju technologii i organizacji społecznej oraz zdolności biosfery do 
wchłaniania efektów działalności człowieka. Raport wskazuje na cztery podsta-
wowe składniki koncepcji zrównoważonego rozwoju; są to:  

1) Międzypokoleniowa sprawiedliwość 
2) Zrównoważone, umiarkowane wykorzystanie zasobów 
3) Wewnątrzpokoleniowa sprawiedliwość 
4) Zintegrowanie ochrony środowiska i rozwoju”7. 
Owocem prac Komisji Bruntland była Konferencja Narodów Zjednoczonych 

„Środowisko i Rozwój”, popularnie nazywana Szczytem Ziemi. Odbyła się ona 
w 1992 roku w Rio do Janeiro. Głównym przedmiotem obrad była koncepcja 

                                                 
5 Za Z. Kozak, O pojęciach rozwoju zrównoważonego i ekorozwoju, [w] J. Dołęga, J 

Czartoszewski, Ochrona środowiska w filozofii i teologii, Warszawa 1999, s.257 
6 P. Korzeniowski, Zasady prawne ochrony środowisk, Łódź 2010, s. 284 
7 Tamże, s. 285 
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zrównoważonego rozwoju. Owocem konferencji były trzy dokumenty, które 
rozwinęły zasadę zrównoważonego rozwoju. Były to:  

1. Deklaracja z Rio;  
2. Globalny program działań – Agenda 21; 
3. Deklaracja o ochronie lasów. 
Pierwszy z nich stwierdzał, że osiągnięcie długotrwałego wzrostu gospo-

darczego możliwe jest wyłącznie przy poszanowaniu ochrony środowiska8. 
Wskazano, że zrównoważony rozwój możliwy jest jeśli ochrona środowiska bę-
dzie traktowana jako integralna część procesów rozwojowych, nie zaś w oderwa-
niu od tych procesów. Dokument zawierał 27 zasad, w których termin „zrówno-
ważony rozwój” pojawiał się kilkanaście razy. Agenda 21 jest swoistą realizacją 
postanowień ww. deklaracji. Tytułowa liczba symbolizuje XXI wiek. Dokument 
wskazuje na trzy elementy wpływające na środowisko. Są to: uwarunkowania 
technologiczne, demograficzne i konsumpcyjne.  

Agenda przedstawia kierunki działań, które powinno się przedsięwziąć, by 
zagwarantować przyszłym pokoleniom spokojne warunki do życia na Ziemi.  

„Uznano, że konieczne będzie skoordynowanie działań na rzecz ochrony 
środowiska z zagadnieniami społecznymi i ekonomicznymi[…]Dokument ten 
określa także założenia i programy dotyczące polityki i programów ochrony śro-
dowiska, które powinny zmierzać do osiągnięcia równowagi między konsump-
cją, liczbą ludności i zdolnością Ziemi do podtrzymania na niej życia. Przedsta-
wione tam zostały także propozycje rozwiązań obejmujących zwalczanie degra-
dacji środowiska lądowego, powietrza, wód; zachowanie lasów i różnorodności 
gatunków żyjących na Ziemi”9. 

Agenda 21 określała także zasady współpracy między państwami. Określo-
no, że powinny one się odbywać według zasad prawa międzynarodowego oraz 
zasad wyspecjalizowanych agend ONZ. Zaangażowane w nią powinny być nie 
tylko organizacje rządowe, ale także organizacje pozarządowe i grupy społeczne. 
Dużą wagę przypisano także wymianom informacji dotyczących ochrony różno-
rodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju, czy też współpracy technolo-
gicznej i naukowej.  

Na Szczycie Ziemi sporządzono także dwie ważne umowy międzynarodowe. 
Konwencja o różnorodności biologicznej10 jest obecnie jednym z najbardziej 
powszechnych porozumień międzynarodowych. Jego stronami są aż 193 kraje 
świata. Polska ratyfikowała konwencję w 1996 roku.  

Art. 1 dokumentu wymienia następujące cele Konwencji: 
1. Ochrona różnorodności biologicznej 
2. Zrównoważone użytkowanie jej elementów 

                                                 
8 M. Keating, Szczyt Ziemi: globalny program działań; napisana potocznym językiem wer-

sja dokumentu Agenda 21 i innych porozumień przyjętych w Rio, Warszawa 1994, s.12 
9 P. Korzeniowski, Zasady…, s.287 
10 Dz.U. 2002 nr 184 poz. 1532 
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3. Uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystywa-
nia zasobów genetycznych 

Zrównoważone użytkowanie zostało zdefiniowane jako: 
„Użytkowanie elementów różnorodności biologicznej w taki sposób i z taką in-

tensywnością, aby nie prowadziło ono do jej zmniejszenia w długim czasie i tym 
samym pozwoliło utrzymać jej potencjał w stanie odpowiadającym potrzebom i 
aspiracjom obecnych oraz przyszłych pokoleń”. Wyraźnie widać więc, że w swych 
działaniach kraje członkowskie muszą brać pod uwagę nie tylko zachowanie całego 
bogactwa przyrodniczego, ale także zaspokajanie potrzeb obecnych i przyszłych 
pokoleń. Na sygnatariuszy został nałożony obowiązek opracowania krajowych stra-
tegii, planów i programów, które zagwarantują realizację wskazanych celów. Pod-
stawową metodą zachowania różnorodności biologicznej jest ochrona in situ. Ozna-
cza ona ochronę siedlisk, ekosystemów, utrzymanie i restytucję zdolnych do życia 
populacji gatunków w naturalnym środowisku.  

Art. 14 nałożył na państwa członkowskie obowiązek przeprowadzania oceny 
oddziaływania proponowanego projektu, który może mieć istotny negatywny 
wpływ dla różnorodności biologicznej. Celem oceny jest wyeliminowanie lub 
zmniejszenie negatywnych skutków zagrażających bioróżnorodności oraz udział 
społeczności w takich procedurach.  

W konwencji wskazano także, że obowiązkiem państw jest międzynarodowa 
współpraca techniczna i naukowa w zakresie ochrony i zrównoważonego użyt-
kowania różnorodności biologicznej. Państwa wysokorozwinięte zobowiązały się 
zaś do wspierania finansowego państw rozwijających się w zakresie realizacji 
zadań określonych w Konwencji.  

Drugą ważna umową międzynarodową sporządzoną na Konferencji w Rio de Ja-
neiro w 1992 roku była Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu. Zakłada ona międzynarodową współpracę, której celem jest ogranicze-
nie emisji gazów cieplarnianych – dwutlenku węgla, tlenku azotu, metanu. Początko-
wo dokument ten nie zawierał wiążących nakazów. Pojawiły się one dopiero wraz z 
dołączaniem kolejnych protokołów. W 1997 na konferencji w Kioto wynegocjowano 
porozumienie, na mocy którego państwa członkowskie do 2012r. zobowiązały ograni-
czyć emisję szkodliwych gazów co najmniej o 5% w porównaniu z 1990 rokiem. Pro-
tokół wszedł w życie w 16 lutego 2005 roku.  

Dużym orędownikiem ww. porozumienia jest Unia Europejska. Kraje człon-
kowskie osiągnęły porozumienie w sprawie pakietu energetyczno-
klimatycznego, którego popularnie określa się mianem 3x2011.  

                                                 
11 Najważniejsze akty prawne składające się na pakiet 3x20 to: DYREKTYWA 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Dz. Urz. UE 2009 
L140/63 DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 2009/406/WE z 
dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, 
zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 
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Zakłada on, że Unia Europejska w 2020 roku w porównaniu do 1990 roku: 
• o 20 % dokona redukcji emisji gazów cieplarnianych  
• o 20 % zwiększy udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
• o 20 % zwiększy efektywność energetyczną 
Wartości te mogą być zróżnicowane w poszczególnych krajach, ze względu 

na charakterystykę sektora energetycznego. W Polsce i wielu innych krajach tzw. 
bloku wschodniego energia uzyskiwana jest głównie z węgla kamiennego i bru-
natnego.  

Jak widać przez ostatnie dziesięciolecia zrównoważony rozwój to koncepcja, 
która ewaluuje od naukowego pojęcia, przez zasadę, aż po konkretne zobowiąza-
nie państw członkowskich. Przekłada się to następnie na wewnętrzną politykę 
Unii Europejskiej i państw członkowskich.  

Warto przyjrzeć się więc wybranym przepisom prawa polskiego, w których 
ustawodawca odwołuje się do zasady zrównoważonego rozwoju. 

Po raz pierwszy miała ona swoje prawne odzwierciedlenie w ustawie o zago-
spodarowaniu przestrzennym, przyjętej przez Sejm 7 lipca 1994 roku. Art.1 tego 
aktu stanowił: 

„Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, zwana dalej "ustawą", określa 
zakres oraz sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na okre-
ślone cele i ustalania zasad ich zagospodarowania, przyjmując ekorozwój jako 
podstawę tych działań, a także określa zasady i tryb rozwiązywania konfliktów 
między interesami obywateli, wspólnot samorządowych i państwa w tych spra-
wach”.  

Warto odnotować, że ustawodawca początkowo posługiwał się terminem ekoro-
zwój zamiast zrównoważony rozwój. W drugiej połowie lat 90-tych zaniechano 
stosowania tego pierwszego określenia. Należy zauważyć, że wyartykułowana w 
ww. przepisie norma była przez pewien okres podstawową dyrektywą interpretacyj-
ną dla organów samorządu gminnego, który ma kompetencje w zakresie gospodaro-
wania przestrzenią12.  

Kolejnym ważnym aktem, który usankcjonował funkcjonowanie zasady 
zrównoważonego rozwoju w polskim porządku prawnym był art.5 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Przepis ten konstytuuje obo-
wiązek ochrony środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Po-
nad to wskazuje kierunek działania państwa, przy realizacji zleconych zadań.  

                                                                                                                         
2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych Dz. Urz. 
UE 2009 L140/136 - DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.w sprawie promowania stosowania energii ze 
źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE 
oraz 2003/30/WE Dz. Urz. UE 2009 L 140/16 

12 P. Korzeniowski, Zasady prawne…, s. 307  
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Wyjaśnienie tej konstytucyjnej zasady znalazło się w nowelizacji ustawy o 
ochronie i kształtowaniu środowiska z dnia 29 sierpnia 1997r. Art. 3 pkt 3a tego 
aktu tak zdefiniował zrównoważony rozwój:  

„…taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym w celu równoważenia 
szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw lub ich obywateli - 
zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń - następuje proces integrowa-
nia działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równo-
wagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych"13. 

W literaturze zauważa się, że od tego czasu zrównoważony rozwój stał się 
zasadą wpływającą na sposób tworzenia i realizacji zadań gospodarczych przez 
państwo14.  

W październiku 2001 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo Ochrony Środowiska15. W art. 3 pkt 50 zrównoważony rozwój zdefiniowany 
jest jako „taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces 
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, 
w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb 
poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i 
przyszłych pokoleń”. 

W Dziale VII ustawy, zatytułowanym „Ochrona środowiska w 
zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji” w Art. 71 nałożono 
obowiązek na jednostki samorządu terytorialnego w zakresie uwzględniania zasady 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska jako podstawy przy sporządzaniu i 
aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju 
oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw. Na gminę nałożono zaś 
obowiązek uwzględniania ww. zasady przy sporządzaniu i aktualizowaniu studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego.  

Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody16 wprowadzono do pol-
skiego porządku prawnego instrument Natura 2000, który jest implementacją tzw. 
Dyrektywy Ptasiej17 i Dyrektywy Siedliskowej18. Zgodnie z art. 5 pkt. 2b ustawy 
obszar Natura 2000 to „obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony 

                                                 
13 Ustawa z dnia 31.01.1980r o ochronie i kształtowaniu środowiska., tekst jedn. Dz. 

U. z 1994r., nr 49, poz. 196 z późn. Zm.  
14 J. Sommer, Komentarz do art. 3 [w:] J. Sommer, Ustawa o ochronie i kształtowa-

niu środowiska. Komentarz t. 1, Wrocław 1999, s. 33-34  
15 Ustawa z dnia 27.04 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 

627 z późń. zm.  
16 Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zmianami 
17 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzi-

kiego ptactwa; Dz.U. L 103/1 z 25.4.1979 r.  
18 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodni-

czych oraz dzikiej fauny i flory; Dz. U. L 206/7 z 22.07.1992 r. 
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siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony po-
pulacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będą-
cych przedmiotem zainteresowania Wspólnoty”. Podstawowym celem tej regulacji 
jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego Europy.  

W literaturze zauważa się, że obszar Natura 2000 jest instrumentem realizacji 
zasady zrównoważonego rozwoju19. W procesie tworzenia obszarów Natura 2000 
powinno wykorzystywać się takie instrumenty prawne jak: zasada dostępu do 
informacji oraz zasada partycypacji publicznej. Ma to swoje uzasadnienie w art. 
29 ust. 5 i ust. 6 ustawy. Ustalenie tych obszarów bez właściwej realizacji ww. 
zasad może rodzić istotne zastrzeżenia lokalnych społeczności, które często od 
długiego okresu czasu oczekują określonych inwestycji. Takim sztandarowym 
przykładem w tym zakresie jest budowa obwodnicy Augustowa na terenie Doli-
ny Rospudy.  

Zanim wydane zostanie zezwolenie na realizacje określonego przedsięwzię-
cia budowlanego, które mogłoby wpływać na obszar Natura 2000 musi być ono 
ocenione pod kątem tego wpływu. Zabrania się podejmowania działań mogących 
znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. W wy-
jątkowych sytuacjach regionalny dyrektor ochrony środowiska, a w przypadku 
obszarów morskich – dyrektor właściwego urzędu morskiego może zezwolić na 
realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco negatywnie oddziaływać na cele 
ochrony obszaru Natura 2000. Spełnione muszą być wówczas dwie przesłanki: 

1.  Przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publiczne-
go, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym 

2.  Brak rozwiązania alternatywnego 
Inwestor realizujący takie przedsięwzięcie zobowiązany jest do wykonania 

kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego 
funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000. 

Ustawodawstwo europejskie w ostatnich latach narzuciło wiele wymagań 
środowiskowych związanych z realizacją inwestycji budowlanych. Opisany wy-
żej instrument Natura 2000 nakłada szereg obostrzeń, gdy przedsięwzięcie ma 
być realizowane na ważnym pod względem środowiskowym obszarze Wspólno-
ty.  

W ostatnich latach nałożono także wiele wymagań związanych z 
ekologicznych wznoszeniem obiektów budowlanych. Nie dziwi taka aktywność 
ustawodawcy europejskiego w tym obszarze. Badania20. Komisji Europejskiej 
przeprowadzone w 2010r. pokazują, że pośród wszystkich sektorów gospodarki, 
budownictwo konsumuje najwięcej, bo aż 37,1% energii, podczas gdy transport 
32,6%, a przemysł 27,9%. W 2010 r. opracowano nową dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie 

                                                 
19 P. Korzeniowski, Zasady prawne…, s.323 
20 Energy and transport in figures; 

http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2010_energy_transport_figures.pdf 
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charakterystyki energetycznej budynków21. Akt ten zakłada, że od 2019 roku 
budynki zajmowane przez władze publiczne i będące ich własnością mają być 
budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Od 2021 roku zaś standard ten 
ma dotyczyć wszystkich nowych budynków. 

Budynek o niemal zerowym zużyciu energii zdefiniowano w dyrektywie jako 
budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej. „Niemal zerowa lub 
bardzo niska ilość wymaganej energii powinna pochodzić w bardzo wysokim 
stopniu z energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii ze źródeł odnawialnych 
wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu”.  

Tematyka charakterystyki energetycznej budynku pojawiła się w polskim 
prawie budowlanym po raz pierwszy w 2009. Odpowiednia charakterystyka 
energetyczna budynku oraz racjonalizacja użytkowania energii to wymaganie 
podstawowe stawiane obiektom budowlanym, które zostało dodane na podstawie 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz usta-
wy o gospodarce nieruchomościami22. Przepisy starej dyrektywy 2002/91/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2002r. w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków23, które implementowane zostały do polskiego prawa 
budowlanego wprowadziły obowiązek dokonania oceny charakterystyki energe-
tycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej. Określa ono wiel-
kość energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z 
użytkowaniem budynku. Oprócz tego wskazuje możliwe do realizacji roboty 
budowlane, które mogą poprawić charakterystykę energetyczną budynku pod 
względem opłacalności. Świadectwo takie ważne jest 10 lat. Sporządzane ono 
jest nie tylko dla budynku oddawanego do użytkowania, ale także dla budynku, 
lokalu mieszkalnego, części budynku stanowiącej samodzielną całość technicz-
no-użytkową, które są przedmiotem obrotu wtórnego. Świadectwo charaktery-
styki energetycznej, które zawiera nieprawdziwe informacje o wielkości energii 
jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 - Kodeks cywilny24 o rękojmi za wady. W związku z tym kupującemu przy-
sługuje wówczas uprawnienie do odstąpienia od umowy albo obniżenie ceny.  

Jeśli chodzi o budownictwo pierwotne, to obowiązkiem inwestora jest dołą-
czenie kopii świadectwa charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomie-
nia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie po-
zwolenia na użytkowanie. Jeśli nie załączy tego dokumentu, to nie otrzyma po-
zwolenia na użytkowanie.  

Jak widać funkcjonowanie zasady zrównoważonego rozwoju ma współcze-
śnie swoje realne podstawy prawne w aktach różnej rangi. Niektóre wymagania 
wynikają wprost z decyzji międzynarodowego ustawodawcy. Inne zaś są decyzją 

                                                 
21 Dz. U. UE. 2010 L 153/13  
22 Dz. U. Nr 161, poz.1279 
23 Dz. Urz. UE 2003 L 1.65 
24 Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. Zm. 
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poszczególnych państw. Wszystkie mają niejako wspólny mianownik: integro-
wanie działań gospodarczych, politycznych, społecznych z zachowaniem rów-
nowagi środowiskowej. Dzięki takiemu mechanizmowi możliwe będzie zaspoko-
jenie potrzeb zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń. To racjonalne i 
uczciwe planowanie, z przyjętym paradygmatem odpowiedzialności korespondu-
je z myśleniem Jana Pawła II, który w wspomnianej na początku encyklice 
stwierdził, że człowiek powinien obcować z przyrodą „jako jej rozumny i szla-
chetny ((pan)) i ((stróż)), a nie jako bezwzględny ((eksploatator))”25. 

 
Streszczenie  
Koncepcja zrównoważonego rozwoju pojawiła się w latach siedemdziesią-

tych ubiegłego wieku. Dostrzeżono, że rozwój społeczno-gospodarczy nieopar-
ty na integrowaniu działań gospodarczych, społecznych i środowiskowych 
spowoduje zagrożenie dla świata i brak możliwości zaspokajania potrzeb przez 
przyszłe pokolenia. Koncepcja ta stała się obiektem zainteresowania organiza-
cji międzynarodowych. W 1992 roku w Rio de Janeiro odbyła się Konferencja 
Narodów Zjednoczonych, popularnie nazywana „Szczytem Ziemi”. Państwa 
członkowie podjęły wówczas określone zobowiązania, których celem stało się 
łączenie rozwoju społeczno-gospodarczego z ochroną środowiska. Te zobowią-
zania przełożyły się następnie na politykę i prawo wewnętrzne każdego z 
państw, czyniąc z Zrównoważonego Rozwoju zasadę prawną. Również Ojciec 
Święty Jan Paweł II u progu swego pontyfikatu zwracał uwagę, że nieodpowie-
dzialne eksploatowanie zasobów Ziemi obraca się przeciwko człowiekowi. Już 
w swej pierwszej encyklice Redemptor Hominis Papież nauczał, że człowiek 
powinien dostrzegać inne, pozbawione egocentryzmu, znaczenia środowiska 
naturalnego, dzięki którym będzie on obcował z przyrodą jako jej rozumny i 
szlachetny pan.  

 
Summary 
Sustainable development: from conception to existing law 
Sustainable development came into being in the seventies XX century. Scien-

tist noticed that socioeconomic development should be based on integrating 
economy, social and environmental issues. Otherwise it will cause world endan-
germent. This conception became an International Organizations object of inter-
est. In 1992 in Rio de Janeiro took place United Nations conference, that is popu-
lar known as an Earth Summit. Member states committed to join socioeconomic 
development with environmental protection. This resulted in interior policy and 
law. It made from sustainable development law rule. Pope John Paul II predi-
cated that irresponsible world resources utilization, revolves against human. In 
Redemptor Hominis encyclical Pope taught, that human should detect other 
meanings of natural environment, that are rid from egocentrism.  

                                                 
25 Jan Paweł II, Encyklika Redemptor…, s. 44-45 
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Katarzyna Długosz (UP) 

 
Przemoc wobec osób niepełnosprawnych zagrożeniem dla prawa do wolności 

 
„Osoby niepełnosprawne w pełni są podmiotami ludzkimi  

z należnymi im wrodzonymi, świętymi i nienaruszalnymi prawami,  
które mimo ograniczeń cierpień wpisanych w ich ciało i władze,  

stanowią jednak o szczególnym znaczeniu godności i wielkości człowieka”. 
Jan Paweł II, Encyklika „Laborem exercens” 

 
Wstęp 
Pedagogika jest nauką, która bez względu na okoliczności, miejsce i czas, w 

którym się rozwija, winna stać na straży wszelkich wartości. Te bowiem kształtu-
ją nie tylko życie jednostek, ale także życie całych społeczeństw, państw- całej 
ludzkości. Każde podjęcie decyzji, działania, powinno się odbywać w odniesie-
niu do najwyższych wartości, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i spo-
łecznym. Podczas procesu wychowania, pedagodzy odwołują się najczęściej do 
wartości uniwersalnych, humanistycznych. Można wśród nich wymienić dobroć, 
miłość, wolność, podmiotowość, prawdę, szczęście, tolerancję. Wszak edukacja 
tylko wtedy służy wszechstronnemu rozwojowi ucznia, gdy jest swego rodzaju 
procesem jego integracji wokół wartości1. Jest to możliwe, jedynie gdy wartości 
przenikają cały proces kształcenia oraz wychowania. To, aby w rzeczywistości 
tak było, jest dla pedagogiki zadaniem niezwykle trudnym, ale i przynoszącym 
niezmierne korzyści dla jednostek i społeczeństw przez nie tworzonych. 

W pracy nawiązuję do wartości z jednej strony dzisiaj niezwykle pożądanej, 
o którą trzeba walczyć, z drugiej zaś strony- niejednokrotnie niedocenianej, o 
której się zapomina w natłoku codziennych spraw. Pojawia się więc w tym miej-
scu pytanie o istotę wolności, o jej miejsce w wychowaniu. W kontekście tego, o 
czym już wspomniałam, wolność jest ostatnio pojęciem niezwykle modnym, 
wydaje się, że wręcz nadużywanym. Wolność również, w zależności od kontek-
stu, może mieć różne znaczenia. Można więc wyróżnić: 

− wolność słowa, 
− wolność religijną, 
− wolność fizyczną, 
− wolność polityczną, 
− i wiele innych kontekstów tego słowa. 
Zawsze jednak wolność ma odniesienie do wartości etycznych. Współczesna 

pedagogika traktuje wolność w sposób szczególny- w niej, wolność jest wtedy 

                                                 
1 E. Kobyłecka, Rozpowszechnianie wartości u uczniów szkół średnich w procesie 

edukacji, Gorzów Wielkopolski 1998, s. 79. 
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wolnością, gdy szuka prawdy o człowieku. Podstawą wolności jest więc prawda2. 
I tę prawdę trzeba głośno wyrażać, zwłaszcza jeśli dotyczy osób, które samo-
dzielnie nie potrafią tego zrobić.  

 
1. Niepełnosprawność 
Niepełnosprawność jest jednym z najważniejszych problemów współczesne-

go świata. Wynika to przede wszystkim z rozmiarów tego zjawiska. Nie jest to 
jednak problem nowy- osoby niepełnosprawne istniały od początków ludzkości. 
Jednak obecnie ich prawa i wolności stanowią coraz częściej poruszany temat 
badań, prac, czy działań wspierających osoby niepełnosprawne. Według danych 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na przełomie XX i XXI wieku, na świe-
cie żyło około 500 milionów niepełnosprawnych osób. W Polsce niepełnospraw-
ność w tym okresie dotyczyła 4 milionów osób, co stanowiło około 12% miesz-
kańców naszego kraju, z czego 3 % stanowiły dzieci przed 14 rokiem życia3.  

Światowa Organizacja Zdrowia wprowadziła pewne rozróżnienie w pojęciu 
niepełnosprawności człowieka. I tak, przedstawia trzy definicje niepełnospraw-
ności, które uwzględniają stan zdrowia danego człowieka: 

7. Niesprawność (ang. impariment)- jest to każda utrata sprawności, czy też 
nieprawidłowość w budowie lub funkcjonowaniu organizmu pod względem 
anatomicznym, psychofizycznym, bądź psychicznym; 

8. Niepełnosprawność (ang. disability)- to takie ograniczenie lub niemożność 
prowadzenia normalnej, to znaczy typowej dla sprawnego człowieka aktywności 
życiowej, które wynika z danej niesprawności; 

9. Ograniczenie w pełnieniu ról społecznych (ang. handicap)- to ułomność 
osoby, która wynika z niesprawności lub niepełnosprawności i która ogranicza 
lub uniemożliwia pełną realizację roli społecznej, odpowiedniej dla danego 
wieku, płci, a która jest zgodna ze społecznymi i kulturowymi 
uwarunkowaniami4. 

Obecnie odchodzi się od definicji wskazujących na braki fizyczne, czy też psy-
chiczne osoby niepełnosprawnej. Dieter Mattner, w swojej pracy “Behinderte 
Menschen in der Gesellschaft. Zwischen Ausgrenzung und Integration” zaznacza, iż 
istotą niepełnosprawności jest nie defekt, czy też pewne niedomagania osoby niepełno-
sprawnej, ale stosunek społeczeństwa do tej osoby5. W Polsce również przyjęło się już 
właśnie takie postrzeganie niepełnosprawności. Założenie modelu kolektywistycznego 
człowieka, stanowiące, iż jednostka ludzka jest składową, tworzącą grupę społeczną, 
dlatego też jej podlega, staje się odniesieniem do sytuacji osób niepełnosprawnych. 

                                                 
2 C. Timoszyk, Wolność w wychowaniu. Konferencja w Szwajcarii, Edukacja i Dia-

log Nr 97/1998. 
3 M. Kupisiewicz, Słownik Pedagogiki Specjalnej, wyd. PWN SA, Warszawa 2013, s. 5. 
4 http://www.unic.un.org.pl/niepelnosprawnosc/definicja.php (dostęp w dniu 

27.02.2014r.) 
5 D. Mattner, Behinderte Menschen in der Gesellschaft. Zwischen Ausgrenzung und 

Integration, Stuttgart- Berlin- Koln, Wyd. Kohlhammer 2000. 
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Niepełnosprawność w obliczu tej koncepcji jest więc niespełnieniem przez osobę nie-
pełnosprawną, ze względów od niej niezależnych, oczekiwań społeczeństwa wobec 
każdego jego pełnoprawnego członka6. 

 
2. Prawa człowieka. Prawo do wolności 
B. Banaszak opisując zagadnienie praw człowieka podkreśla: „Prawa czło-

wieka przysługują każdemu człowiekowi, bez względu na przynależność pań-
stwową, czy pozycję społeczną. Traktuje się je jako przyrodzone, niezbywalne 
prawa jednostki, takie jak: prawo do życia, wolność osobista, własność, równość, 
bezpieczeństwo”7. 

Prawa człowieka mogą być klasyfikowane w wielu kategoriach, ujmowane w 
różnym kontekście. Powszechnie przyjęty jeden z podziałów praw człowieka 
wyróżnia:  

- prawa obywatelskie, 
- prawa polityczne, 
- prawa gospodarcze,  
- prawa społeczne, 
- prawa kulturalne8. 
Bardziej szczegółowe ujęcie praw człowieka, przyjęte przez państwa i orga-

nizacje na całym świecie, przedstawia konkretne wartości, które chronione są 
przez międzynarodowe prawa. Przepisy te zapewniają każdemu człowiekowi: 

- prawo do życia, 
- prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, 
- prawo do głoszenia swoich poglądów i opinii bez względu na ich treść i formę, 
- prawo każdego człowieka do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej, 
- zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania, 
- zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie, 
- zakaz skazywania człowieka za czyn, który nie stanowił przestępstwa w chwili 

jego popełnienia, 
- zakaz pozbawiania wolności jedynie z powodu niemożności wywiązania się ze 

zobowiązań umownych. 
Doskonale podsumowuje zagadnienie praw człowieka ks. Józef Tishner- wy-

bitny krakowski filozof. Mówi on bowiem tak: „[…] prawa człowieka wskazują 
na to, co się człowiekowi należy na mocy zasady sprawiedliwości. Z tej racji 
prawa te są nazywane prawami naturalnymi, wrodzonymi, niezbywalnymi, nie-
naruszalnymi, zawsze i wszędzie ważnymi”9. Spojrzenie takie uwypukla fakt, iż 

                                                 
6 W. Zeidler, Niepełnosprawność. Wybrane problemy psychologiczne i pedagogicz-

ne, Wyd. GWP, Gdańsk 2007, s. 50. 
7 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004, s. 446. 
8 http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/pcz_kategorie.php (dostęp w dniu 

27.02.2014r.) 
9 J. Tischner, Prawa człowieka z katolickiej perspektywy, [w:] Szkoła Praw Człowie-

ka. Teksty wykładów, Warszawa 1998, z. 1, s. 30. 
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prawa człowieka nie są niczym nadzwyczajnym. Człowiek rodząc się, otrzymuje 
te prawa bez względu na to, czy jest on zdrowy, czy chory, pochodzi z rodziny 
ubogiej, czy zamożnej, żyje w Europie, czy w Afryce, itd. Każda istota ludzka w 
momencie przyjścia na świat otrzymuje to, co jej się należy- nienaruszalne pra-
wa. Podobnie też twierdzi A. Łopatka, podkreślając, iż prawa człowieka są to 
uprawnienia przypisane każdej jednostce, wynikające z jej przyrodzonej godno-
ści. Praw tych nie można człowieka pozbawiać, nie można się ich zrzec10. 

 
3. Wolność w kontekście niepełnosprawności 
6 września 2012 roku Polska ratyfikowała „Konwencję o prawach osób nie-

pełnosprawnych”. Zapis Konwencji przyznaje osobom niepełnosprawnym takie 
same wolności jak osobom sprawnym. Według postanowień Konwencji, osoby 
niepełnosprawne są równe wobec prawa, wraz z wszystkimi innymi osobami. 
Przysługuje im właściwa każdemu obywatelowi ochrona prawna oraz korzyści. 
Równe traktowanie wszystkich ludzi daje zapewnienie osobom niepełnospraw-
nym o równych szansach z innymi- pełnosprawnymi osobami. Aby takie trakto-
wanie wszystkich w równy sposób było możliwe, należy wprowadzić działania, 
które będą odpowiedni sposób, adekwatny do sytuacji danej osoby, rekompen-
sować ograniczenia, wynikające z niepełnosprawności osób nią dotkniętych. 
„Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych” mówi o tak zwanym „racjo-
nalnym usprawnianiu”- co w praktyce oznacza wprowadzanie do otoczenia oso-
by niepełnosprawnej takich zmian, które sprawią, że jej niepełnosprawność bę-
dzie jak najmniej odczuwalna, zaś osoba niepełnosprawna będzie mogła, na rów-
ni z innymi, korzystać ze wszystkich praw człowieka11.  

Niezwykle ważnym prawem, nierozerwalnie związanym z równością osób 
niepełnosprawnych jest bycie podmiotem prawa oraz posiadanie przez osoby 
niepełnosprawne zdolności prawnej. Dotyczy ona wszystkich dziedzin życia 
takich osób. Konwencja zobowiązuje również wszystkie państwa, które ją ratyfi-
kowały do tego, by osobom niepełnosprawnym zapewniona została konieczna 
pomoc, której mogą potrzebować przy korzystaniu ze swej zdolności prawnej. 
Prawo to ma być w pełni respektowane, wolne od nadużyć, ma bowiem na celu 
wykazywanie należytego szacunku wobec osób niepełnosprawnych i ich woli. 
Dlatego też prowadzony jest nadzór nad udzielaniem takiej pomocy przez pań-
stwa i ich organy12. 

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych podkreśla, by osoby te miały 
takie samo prawo bycia wolnymi, jak osoby sprawne. Państwa, które podpisały 
ową Konwencję, zobowiązały się do traktowania osób niepełnosprawnych na 
równi z innymi osobami, żyjącymi w danym kraju. I tak, w obliczu zapisów 
Konwencji, osoby niepełnosprawne, tak samo jak inni mają prawo: 

                                                 
10 A. Łopatka, Jednostka, jej prawa człowieka, Warszawa 2002, s. 13. 
11 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, art. 2. 
12 Ibidem, art. 12. 
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− do bycia wolnymi i by zapewnione im było bezpieczeństwo osobiste13, 
− nie były dręczone ani traktowane w sposób okrutny, bądź poniżający, a także 

nie były poddawane eksperymentom medycznym bez wyrażenia przez nie zgody14, 
− nie stosowano wobec nich przemocy oraz by nie były wykorzystywane15. 
 
4. Akty przemocy wobec osób niepełnosprawnych wykroczeniem prze-

ciwko prawu do wolności 
Aby mówić o przemocy, należy ją zdefiniować i poznać jej formy. Według 

definicji Światowej Organizacji Zdrowia z 2002 roku, przemoc jest zjawiskiem 
przewidywalnym, jest również problemem, przeciw któremu można i należy 
podejmować działania zapobiegawcze.  

Badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych, ale i w Europie jednoznacz-
nie wykazały, iż osoby niepełnosprawne są ofiarami przemocy aż 2 do 5- krotnie 
częściej niż osoby pełnosprawne. W wydanym przez Kongres Stanów Zjedno-
czonych w 1998 roku dokumencie „Crime Victimes with Disabilities Awarness 
Act”, ujawniono zaś, że osoby upośledzone w rozwoju aż od 4 do 10 razy czę-
ściej stają się ofiarami przestępstw niż osoby pełnosprawne. Dokument ten miał 
zwrócić uwagę na ciężkie położenie niepełnosprawnych ofiar przestępstw i pod-
nieść publiczną dyskusję na temat przemocy wobec ludzi chorych. Wyniki badań 
prowadzonych przez amerykańskich naukowców pokazują, że niepełnosprawne 
dzieci są 3 razy bardziej narażone na maltretowanie, niż inne dzieci. Zdarzają się 
wręcz przypadki zabójstw osób niepełnosprawnych. Co przerażające - większość 
z nich jest popełniana przez rodziców lub opiekunów niepełnosprawnych dzieci. 

Badania przeprowadzone przez TNS OBOP w październiku 2007r. na grupie 
reprezentatywnej obywateli Polski ujawniły iż 5% Polaków pochodzi rodziny, w 
której ofiarami przemocy są osoby starsze lub niepełnosprawne. Okazuje się, że 
dwa razy częściej przemoc tzw. „ekonomiczna”, czyli choćby wymuszanie pie-
niędzy, dotyka osoby chore, niepełnosprawne, wymagające opieki. Dzieje się tak 
w przypadku aż 13% osób doświadczających tego typu przemocy. 

W Instytucie Psychologii Państwowej Akademii Nauk, w roku 2009 podjęto 
się przeprowadzenia badań, których celem było poznanie i opisanie świadomości 
społeczeństwa Polski na temat stosowania przemocy wobec osób niepełnospraw-
nych w rodzinie. Wyniki tej diagnozy pokazały, iż: ok. 30% Polaków zna przy-
padki stosowania przemocy wobec osób z niepełnosprawnością, 

− 31,9% badanych zetknęło się z uderzaniem lub biciem,  
− 34,3% z szarpaniem lub popychaniem,  
− 34,4% z izolowaniem lub zamykaniem,  
− 39,9% z zabieraniem dóbr materialnych,  
− 19,7% z przemocą seksualną, 

                                                 
13 Ibidem, art. 14. 
14 Ibidem, art. 15. 
15 Ibidem, art. 16, 17.  
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− 34,4% z wytykaniem i zarzucaniem niepełnosprawności fizycznej lub 
psychicznej16. 

Jak więc powyższe wyniki pokazują, zasięg zjawiska przemocy wobec osób 
niepełnosprawnych jest zatrważająco wysoki. Należy więc bezwzględnie mu 
przeciwdziałać i wprowadzić odpowiednie działania diagnostyczne, profilak-
tyczne, a także działalność pomocową dla niepełnosprawnych ofiar przemocy- w 
zakresie prawnym, psychologicznym i medycznym. 

Przemoc nierozerwalnie łączy się ze sposobnością do wykorzystania prze-
wagi osoby silniejszej nad słabszą. Jednostka słabsza to ta, która ma mniejsze 
możliwości tego, aby mogła samodzielnie się obronić. W przypadku osób niepeł-
nosprawnych, które często zależne są od innych, właściwie nie sposób mówić o 
możliwościach ich obrony. To właśnie jest przyczyną tego, iż osoby niepełno-
sprawne są znacznie bardziej narażone na akty przemocy właśnie ze strony osób 
od których są uzależnione. W pracy I. Pospiszyl, znajdziemy definicję przemocy, 
która doskonale odzwierciedla to, co podkreślono już wcześniej- zagrożenie dla 
wolności osób niepełnosprawnych. Według Pospiszyl bowiem, przemoc „to 
wszelkie i nieprzypadkowe akty godzące w osobistą wolność jednostki lub przy-
czyniające się do fizycznej, a także psychicznej szkody osoby, wykraczające 
poza społeczne zasady wzajemnej relacji”17. 

Ze względu na relację sprawca- ofiara, można wyróżnić różne formy prze-
mocy. Głównym kryterium, jakie stosuje się przy klasyfikacji przemocy w tej 
formie to stwierdzenie kto jest sprawcą przemocy. I tak wyróżnia się: 

− autoagresję- przemoc skierowaną w stosunku do własnej osoby; 
− przemoc interpersonalną - a w niej przemoc w stosunku do osób bliskich, 

rodzeństwa, dziecka, przemoc w stosunku do osób niespokrewnionych, ale 
znanych sprawcy, a więc np. w stosunku do kolegów, współpracowników, a 
także przemoc do osób nieznanych sprawcy, spotkanych przypadkowo; 

− przemoc grupową- kiedy grupy występują przeciwko sobie, można tu 
wyróżnić agresję kibiców, konflikty zbrojne, porachunki gangów18. 

Biorąc pod uwagę taki podział, wśród społeczeństwa osób niepełnospraw-
nych dochodzi najczęściej do przejawów przemocy interpersonalnej, zarówno ze 
strony osób obcych niepełnosprawnym, jak i osób im bliskich- rodzeństwa, ro-
dziców, czy też dzieci. To pokazuje na jak duże niebezpieczeństwo spotkania się 
z aktami przemocy, osoby niepełnosprawne są narażone. Początkowo wydawać 
by się mogło, iż osoby takie powinny pozostawać pod szczególną ochroną, po-
trzeba bowiem wyjątkowo negatywnego nastawienia do niepełnosprawnego 
człowieka, by „odważyć się” podnieść na niego rękę. W rzeczywistości jednak 
tak nie jest. Wystarczy bowiem czasem błahostka, by frustracja często tłumiona 

                                                 
16 Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych, Polska Akademia 

Nauk, Instytut Psychologii, Warszawa 2009. 
17 I. Pospiszyl, Przemoc w rodzinie, WSiP, Warszawa 1994, s. 7. 
18 M. Kupisiewicz, Słownik Pedagogiki Specjalnej, wyd. PWN SA, Warszawa 2013, s. 291. 
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przez lata, została ujawniona w tej najgorszej możliwej formie- przejawach agre-
sji w stronę osoby niepełnosprawnej. 

Z pewnością bardzo dużym niebezpieczeństwem w sytuacji stosowania 
przemocy wobec osób niepełnosprawnych, jest to związane z niewielką liczbą 
zgłoszeń takich czynów, co wiąże się między innymi z trudnościami w porusza-
niu się niepełnosprawnych osób, ale i niejednokrotnie z ubezwłasnowolnieniem 
ich przez najbliższych. Badania pokazały, iż sporym problemem jest również 
braki zaufania pracowników służb, prokuratury, sędziów, do niepełnosprawnych 
osób, które zgłaszają przypadki ich wykorzystywania, czy zachowań agresyw-
nych na które są narażone19.  

Przemoc nierozerwalnie związana jest z wykorzystywaniem przewagi osoby 
silniejszej nad jednostką słabszą. Ta druga ma więc mniejsze możliwości, by być 
w stanie skutecznie się obronić. W przypadku osób niepełnosprawnych, które 
najczęściej są uzależnione od innych, właściwie nie mają one jakichkolwiek 
szans na samodzielną obronę. Dzieje się tak dlatego, że osoby niepełnosprawne 
niejednokrotnie muszą korzystać z pomocy w zakresie zaspokajania choćby pod-
stawowych potrzeb fizjologicznych, psychicznych. Nie są w stanie więc sprzeci-
wić się osobom utrzymującym je. Większość osób niepełnosprawnych jest uza-
leżnionych od rodziny, od opiekunów, instytucji, w których przebywają. To jed-
na z najważniejszych przyczyn, dlaczego osoby niepełnosprawne są znacznie 
bardziej narażone na stosowanie wobec nich przemocy. To również wzmaga 
poczucie zależności od innych, osoby niepełnosprawne nie widzą możliwości 
zmiany swojej sytuacji, nie mają świadomości, że mogą się zwrócić o pomoc, a 
najczęściej po prostu nie potrafią tego uczynić. O takich przypadkach można 
mówić, gdy niepełnosprawność powoduje trudności komunikacyjne (zaburzenia 
narządu mowy, słuchu, wzroku). Trudno jest przeciwstawić się przemocy osobie 
głuchoniemej, trudno szukać pomocy osobie niepełnosprawnej intelektualnie.  

Wolność osób niepełnosprawnych bywa zagrożona głównie wtedy, gdy do 
głosu dochodzą negatywne emocje. Te, najczęściej związane są z frustracją 
członków rodziny, powstałą na skutek braku zrozumienia, zgody na dotykającą 
rodzinę niepełnosprawność. Badania psychologiczne ujawniły, iż bardzo częstym 
zjawiskiem powodującym zachowania agresywne, jest zmęczenie rodzica, opie-
kuna. Zwykle przeżywa on bowiem ostry, bądź przewlekły stres, wynikły z wie-
lością i charakterem obowiązków, względem niepełnosprawnego dziecka, czy 
podopiecznego. Ponad ¾ opiekunów osób krzywdzonych ma problem z własny-
mi emocjami, problemy o podłożu psychicznym20. Nie należy jednak niczym 
usprawiedliwiać przejawów agresji wobec osób niepełnosprawnych. „Każdy 
człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, 

                                                 
19 http://www.cdc.gov/ncipc/factsheets/diabvi.html (dostęp w dniu: 2.03.2014r.) 
20 S. Herberger, Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej, PARPA, 

Warszawa 2002. 
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która jest naruszaniem praw i dóbr osobistych”21. Żaden człowiek nie powinien 
być narażony na akty przemocy. Tym bardziej więc osoba, która często pozba-
wiona jest jakiejkolwiek możliwości obrony, przeciwstawienia się wyrządzanej 
jej krzywdzie. Osoby niepełnosprawne już przez samo doświadczenie konkret-
nym niedomaganiem, upośledzeniem funkcji narządów, zostały obciążone. Do-
datkowe więc urazy zarówno fizyczne, jak i psychiczne są ogromnym bólem dla 
osoby niepełnosprawnej i pogwałceniem podstawowych praw człowieka. 

 
5. Zadania pedagogiki 
Wychowanie w odniesieniu do wolności zawsze ma na celu usuwanie prze-

szkód fizycznych, psychicznych, czy społecznych, które nie pozwalają na osią-
gnięcie świadomości samego siebie przez człowieka22. 

Pedagogika jest dziś dziedziną o szerokim spektrum zagadnień i działań. 
Omawiany problem przemocy wobec osób niepełnosprawnych dotyczy takich 
działów pedagogiki, jak:  

• pedagogika specjalna, 
• pedagogika resocjalizacyjna, 
• pedagogika społeczna, 
• pedagogika opiekuńczo- wychowawcza. 
Oczywiście w zależności od społeczności, miejsca, w których dochodzi do 

aktów przemocy, te dziedziny mogą być inne. Ale nie sam powyższy podział jest 
najważniejszy. Istotne jest bowiem to, że jest on dowodem na to, jak ogromny 
rozmiar i szerokie podłoże ma zagadnienie stosowania przemocy wobec osób 
niepełnosprawnych. Jako pedagodzy, jesteśmy więc odpowiedzialni za to, aby 
nie dopuszczać do nadużyć wobec niepełnosprawnych osób. 

W społeczeństwie zaś, pedagodzy powinni działać poprzez długofalową i 
prowadzoną na szeroką skalę edukację socjalną. Należy przedsięwziąć takie kro-
ki jak choćby:  

−  kampanie edukacyjne na temat przemocy wobec niepełnosprawnych, których 
celem będzie poznanie sposobów identyfikacji przemocy wobec osób 
niepełnosprawnych, a także sposobów reagowania na takie zjawiska,  

− integracja społeczna osób niepełnosprawnych- co wydaje się być 
profilaktyką przemocy skierowaną konkretnie do jej ofiar,  

− umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji o 
przemocy i sposobach reagowania na nią- tworzenie stron internetowych 
dostosowanych do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych, stworzenie linii 
alarmowania o incydencie przemocy dla osób głuchoniemych, osób 
niepełnosprawnych ruchowo. 

                                                 
21 Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Warszawa 1995. 
22 F. Carlgren, Wychowanie do wolności. Pedagogika Rudolfa Steinera, Wyd. Gene-

sis, Gdynia 1994, s. 261. 
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Niezwykle istotną sprawą jest profilaktyka, która zapewniałaby edukację, 
opiekę psychologicznego i wsparcie na płaszczyźnie instytucjonalnej. Jak już 
bowiem zaznaczono, wiele przypadków przemocy wobec osób niepełnospraw-
nych ma miejsce w rodzinie. Główną przyczyną tego jest wyczerpanie fizyczne 
opiekunów, narastająca frustracja z powodu występującej w rodzinie niepełno-
sprawności, brak możliwości porozumiewania się z osobą niepełnosprawną i inne 
problemy związane z trudami opieki. Dlatego też zapewnienie wsparcia ze strony 
specjalistów w dziedzinie psychologii, pedagogiki, ale i wsparcie społeczne mo-
że stanowić niezmierną pomoc w minimalizowaniu zjawiska przemocy wobec 
niepełnosprawnych, ze strony ich rodzin i osób najbliższych. 

Sprawą niezwykle ważną jest jednak przede wszystkim objęcie opieką ofiary 
przemocy. To one bowiem najbardziej cierpią i one często nie mają możliwości 
zgłaszania takich incydentów. Pedagogika w tym zakresie jest w stanie zapewnić 
niepełnosprawnym ofiarom przemocy, takie formy pomocy jak: pomoc opiekuń-
cza, wsparcie ze strony wykwalifikowanej kadry, odpowiednio zorganizowana 
edukacja, która umożliwi osobom wykorzystywanym, przyswojenie umiejętno-
ści, dających im szansę na samodzielne utrzymanie, pozostanie niezależnymi od 
osób, które się nad nimi znęcają. Takie wsparcie to swego rodzaju „wyjście” 
spoza obszaru objętego patologią i szansa dla osób niepełnosprawnych na bycie 
wolnym od przemocy, poniżania, strachu i bólu pochodzącego z zewnątrz. 

 
Podsumowanie 
Przemoc wobec osób niepełnosprawnych jest tematem, który w końcu do-

czekał się wyjścia na światło dzienne. Jest to z pewnością pierwszy krok do tego, 
by możliwe było przeciwdziałanie temu zjawisku. Działania mające na celu 
ochronę osób niepełnosprawnych i ich praw, powinny być realizowane we 
wszystkich płaszczyznach życia społecznego. Bowiem jedynie konsekwentne 
działanie prowadzące do ograniczenia zjawiska przemocy, ma szansę odnieść 
sukces. Należy więc prowadzić szeroką edukację, profilaktykę oraz umożliwi ć 
szybką reakcję na powstałe negatywne sytuacje.  

Bardzo pomocne w procesie przeciwdziałania zjawisku przemocy wobec 
osób niepełnosprawnych, jest bez wątpienia uznanie takich osób za równe oso-
bom sprawnym, przyznanie im takich samych praw, wolności. Mają oni bowiem 
jak wszyscy ludzie prawo do poszanowania ich praw, godności i równego trak-
towania23. Każdy z nas, jako członek społeczeństwa jest odpowiedzialny za zja-
wiska, które zachodzą w naszym środowisku życia. Należy więc głośno wyrażać 
swój sprzeciw w stosunku do przejawów łamania praw człowieka niepełno-
sprawnego, poszanowania jego godności i równości. 

 

                                                 
23 D. Jaszczak- Kuźmińska, K. Michalska, Przemoc w rodzinie wobec osób starszych 

i niepełnosprawnych. Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu, Wyd. PARPA-
MEDIA, Warszawa 2010, s. 92. 
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Streszczenie 
W pracy autorka zwraca uwagę na problem przemocy wobec osób niepełno-

sprawnych, w kontekście ich prawa do wolności. Każdemu człowiekowi przy-
sługuje prawo do bycia wolnym. Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, zagad-
nienie to szczególnie podkreśla Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, 
przyjęta przez Polskę w 2012 roku. Jednak mimo jej zapisów, zjawisko przemo-
cy wobec nich pozostaje problemem aktualnym, a przy tym zatrważająco czę-
stym. Niestety, nawet przepisy wprowadzające sankcje karne na dopuszczających 
się wykroczeń przeciwko prawom, wolnościom osób niepełnosprawnych, nie są 
w stanie w sposób znaczący zmniejszyć skali tego zjawiska. Dlatego pedagogika 
powinna prowadzić działania, które okażą się być przełomowe w dziedzinie 
ochrony praw osób niepełnosprawnych i walki z przejawami agresji w stosunku 
do jednostek pozostających bezsilnymi w owych sytuacjach. Należy więc głośno 
mówić o problemie przemocy wobec niepełnosprawnych oraz prowadzić eduka-
cję i aktywizację osób niepełnosprawnych, by miały one szansę na normalne 
życie- bez bicia, przemocy psychicznej, czy izolacji od społeczeństwa. 

 
Abstract 
Violence against people with disabilities as a threat to the right of freedom 
In this work the author draws attention to the problem of violence against 

people with disabilities, in the context of their right to freedom of. Every human 
being has the right to be free. When it comes to people with disabilities, the issue 
is particularly stresses by the Convention on the Rights of Persons with Disabili-
ties, adopted by Poland in 2012. However, despite its provisions, the phenome-
non of violence against them remains current, and at the same alarmingly fre-
quent. Unfortunately, even provisions introducing criminal sanctions for offend-
ers against the rights, freedoms of persons with disabilities are not able to signifi-
cantly reduce the scale of this phenomenon. Therefore, pedagogics should lead to 
action that will prove to be a breakthrough in the field of protection of the rights 
of persons with disabilities and to fight over violence against individuals remain 
powerless in these situations. It is therefore necessary to speak about the issue of 
violence against disabled people and lead education and mobilization of people 
with disabilities so they had a chance at a normal life-without beatings, harass-
ment or isolation from society. 
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Dawid Lis (UŁ) 

 
Konkubinat w oczach Kościoła katolickiego: fakty i mity 

 
Głównym celem niniejszego artykułu jest ukazanie jakie skutki niesie za so-

bą życie w konkubinacie, zwłaszcza, że w Polsce coraz głośniej postuluje się 
legalizację takich związków. Jest to po części wynikiem znaczącego wzrostu 
udzielanych rozwodów. Jak wskazują dane statystyczne opublikowane przez 
Główny Urząd Statystyczny, liczba rozwodów w 2009r. przekroczyła 65 tys., 
gdzie w porównaniu z rokiem 2000 ich liczba wynosiła niespełna 43 tys. Podob-
nie sytuacja prezentuje się z urodzeniami pozamałżeńskimi, gdzie w 2000r. było 
ich 45 tys., a w 2009r. liczba takich urodzeń wzrosła niemalże dwukrotnie1. 

Problematyka konkubinatu nie jest zagadnieniem nowym. Nieformalne pożycie, 
bo tak można i trzeba rozpatrywać zagadnienie konkubinatu, istnieje w zasadzie od 
zarania dziejów, przybierając coraz to inną formę wraz ze zmieniającymi się realiami. 
Zmiany następowały zwłaszcza w zakresie formy nieformalnego pożycia, jego ukształ-
towania, motywów podjęcia decyzji zawiązania takiego związku przez partnerów, 
akceptacji społecznej, jego oceny przez władze świeckie i kościelne. Wartym wyja-
śnienia jest samo pojęcie konkubinat, mianowicie słowo to wywodzi się od łacińskiego 
com cubare i oznacza tyle, co "sypiać ze sobą".  

Zjawisko wolnych związków jest znakiem współczesnych czasów, wobec którego 
nie sposób przejść obojętnie, chociaż wielu teologów chce widzieć w nim jedynie ko-
lejny etap rewolucji życia małżeńskiego i rodzinnego. "Wzrastająca w społeczeństwie 
liczba wolnych związków i związana z tym niechęć do trwałości małżeństwa jest jed-
nym z najbardziej rozpowszechnionych zjawisk, które mocno poruszają sumienie 
wspólnoty chrześcijańskiej. Kościół zobowiązany do rozpoznawania <<znaków cza-
su>> nie może nie zwrócić uwagi na tę rzeczywistość"2. 

Stosunek do konkubinatów kształtował się stopniowo wraz z rozpowszech-
nianiem się chrześcijaństwa, kiedy wpływ Kościoła rzymsko-katolickiego na 
formę zawierania małżeństw stawał się coraz silniejszy. Od X w. Kościół wywie-
rał coraz większy wpływ na regulację zawierania małżeństw. W XII w. Kościół 
wypracował doktrynę określającą etapy zawierania małżeństw: sponsatio- swaty, 
dotatio- obdarowywanie panny młodej, benedictio- pobłogosławienie związku, 
traditio puellae- wspólne zamieszkiwanie nowożeńców. Kulminacja została 
osiągnięta na przełomie XII i XIII w., kiedy prawo małżeńskie zostało całkowi-

                                                 
1 Dane GUS za lata 2000-2009. Żródło: 

http://www.stat.gov.pl/gus/index_PLK_HTML.htm, 18.04.2013r., godz. 18.35. 
2 Papieska Rada ds. Rodziny, Małżeństwo, rodzina, a wolne związki, "Sprawy Ro-

dziny", 89 (2010)1, s.9. 
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cie ustalone przez władze kościelne. Wtedy to po raz pierwszy sformułowano w 
Decretum Gratiani zasadę nierozerwalności małżeństwa3. 

Do wieku XII nie napiętnowano konkubentów w sposób zdecydowany, o ile 
związki te były związkami monogamicznymi. Takie podejście Kościoła do 
związków faktycznych odzwierciedla m.in. kan. 17 uchwalonego w roku 400 
podczas synodu w hiszpańskim Toledo dekretu, w którym nieżonatym mężczy-
znom w sposób wyraźny zezwolono na pożycie w konkubinacie. Mężczyznom 
żonatym groziło natomiast odsunięcie od sakramentów. 

W miarę rozpowszechniania się chrześcijaństwa, archaiczne formy ślubne, 
takie jak zawarcie związku małżeńskiego przez uprowadzenie czy przez za-
mieszkanie pod jednym dachem, były coraz bardziej wypierane. W miarę jak rósł 
prestiż i pozycja małżeństw w społeczeństwie, wzmagała się walka Kościoła z 
konkubinatami. Mniej więcej od XII w. Kościół na ziemiach polskich wzmógł 
nacisk na przestrzeganie obowiązku zawierania małżeństwa „w obliczu Kościo-
ła“ (in facie Ecclesiae), czyli faktycznie w obecności kapłana. Wraz z IV Sobo-
rem Laterańskim, wymóg ten nabrał charakteru wiążącego dla wszystkich wier-
nych. W owym wzorcu nie było miejsca na „grzeszne“ konkubinaty, które prawo 
kościelne uznawało za występek. Niepoprawnych konkubentów stawiano przed 
perspektywą ekskomunikacji, co miało nakłonić ich do rychłego powrotu na 
słuszną drogę4. Najważniejszą bronią Kościoła w walce z konkubinatem było 
napomnienie „grzesznika“ z ambony podczas mszy i nazwanie go po imieniu. 
Tym samym za pomocą instytucji ambony, Kościół uzyskał istotny wpływ na 
życie seksualne wiernych. Kościół uznając w średniowieczu pożycie fizyczne 
jako uzewnętrznienie zwierzęcej strony człowieka i dopuszczając kontakty in-
tymne jedynie w będącym częścią boskiego porządku małżeństwie, coraz moc-
niej starał się ograniczyć konkubinaty.  

Naciski Kościoła wzrastały wraz z kształtowaniem się kościelnej formy za-
warcia małżeństwa, a jej ostateczne przyjęcie podczas 24. posiedzenia Soboru 
Trydenckiego 11 listopada 1563 roku umożliwiło ostatecznie skuteczne rozpo-
znawanie, a co za tym idzie, także zwalczanie związków pozamałżeńskich5. Pro-
blematykę tę porusza Krzysztof Szczygielski w artykule "Konkubinat w przed-
kodeksowym prawie kanonicznym Kościoła katolickiego"6, w którym pisze: 
"Uregulowania te znalazły swe odzwierciedlenie w przepisie rozdziału 8 sesji 
wspomnianego posiedzenia, w myśl którego przełożony kościelny przed aplika-
cją kary, jaką najczęściej było nałożenie ekskomuniki lub inne kary przewidziane 

                                                 
3 F. Hartwich, Związki partnerskie..., s. 26. 
4 K. Szczygielski, Konkubinat w przedkodeskowym prawie kanonicznym Kościoła 

Katolickiego, [w:] A. Lityński (red.), P. Fiedorczyk (red.), Miscellanea historico-iuridica, 
t. 5, Białystok 2007, s. 21-31. 

5 F. Hartwich, Kościół a konkubinat; zob.: 
http://www.konkubinat.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid
=107, 2013-04-15, godz. 18.25. 

6 K. Szczygielski, Konkubinat w przedkodeksowym..., s. 21-31. 
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w prawie powszechnym Kościoła katolickiego, był obowiązany udzielić trzy-
krotnego upomnienia osobom pozostającym in concubinatu. Problem konieczno-
ści wystosowania trzech kolejnych upomnień został podniesiony przez Henricusa 
Cardosusa, działającego w imieniu arcybiskupa Bragi, który zwrócił się o wyja-
śnienie do specjalnej Kongregacji Kardynałów interpretujących Sobór Trydencki, 
powołanej przez Papieża Piusa V7. Przede wszystkim pytał on czy stosownie do 
tego, co zostało postanowione na sesji XXIV w rozdziale 8 Tridentinum zarówno 
wobec konkubentów stanu wolnego, jak i związanych węzłem małżeńskim, nale-
ży zachować trzy upomnienia przed wymierzeniem kary kanonicznej i czy należy 
czekać na zerwanie grzesznego pożycia przez okres jednego roku, zanim wymie-
rzy się karę ekskomuniki? W nadesłanej odpowiedzi Kongregacja stwierdziła, iż 
potrójne upomnienie nie jest konieczne, chyba że została wdrożona przeciwko 
określonym osobom procedura zmierzająca do ich ekskomunikowania. Kongre-
gacja uznała również, że nie trzeba czekać przez jeden rok z wymierzeniem kary 
ekskomuniki, jeżeli nie nastąpiła poprawa życia wiernych po ich trzecim napo-
mnieniu ze strony duchownego (trinam monitionem non esse necessariam, nisi 
quando proceditur ad excommunicationem. Nec annum excommunicationis 
expectandum)8. 

Augustyn Barbosa, relacjonując przywoływane przepisy Soboru Trydenckie-
go zwrócił uwagę na fakt, że trzykrotne upomnienie konkubentów było koniecz-
ne tylko wówczas, gdy biskup zamierzał ukarać ich ekskomuniką w postępowa-
niu sądowym. Natomiast, gdy chodzi o karę pieniężną (poena pecuniaria) i inne 
sankcje przewidziane przez ustawodawstwo synodalne, sędzia mógł je nałożyć 
bez wspomnianych uroczystych napomnień. Powyższy pogląd podzielał także 
Lucio Ferraris. Kanonista ten zaznacza wyraźnie, iż mogły to być nawet kary w 
postaci uwięzienia sprawcy przestępstwa (poena carceris, incarceratio), chłosty 
(poena fustigationis) i inne tego rodzaju9. 

W roku 1639 Kongregacja Soboru na wątpliwość, czyjej jurysdykcji podlega 
rozpatrywanie spraw dotyczących przestępstwa konkubinatu i nierządu odpowie-
działa, iż są one zaliczane do przestępstw mieszanych (delicta mixti fori)"10. Dla-
tego też, zdaniem kanonistów przedkodeksowych: Augustyna Barbosy, Anakleta 
Reiffenstuela i Lucio Ferrarisa, możliwa była penalizacja konkubentów zarówno 
na forum świeckim, jak i kanonicznym. W praktyce oznaczało to, że rozpoznanie 

                                                 
7 Następnie papież Sykstus V (1585–1590), na mocy konstytucji Immensa aeterni 

Dei z 22 stycznia 1588 r. dokonał kolejnej zmiany nazwy na Kongregację dla Wykony-
wania i Interpretacji Soboru Trydenckiego. Nazwa ta funkcjonowała do chwili wydania 
konstytucji Regimini Ecclesiae uniwersae z 15 sierpnia 1967 r. w czasie pontyfikatu 
Pawła VI (1963–1978), która zmieniła ją na Kongregację do Spraw Duchowieństwa, E. 
Sztafrowski, Kuria Rzymska. Studium historyczno-kanoniczne, Warszawa 1981, s. 45-60. 

8 Szerzej na temat procedury dokonywania upomnień kanonicznych zob. J. N. Opie-
liński, O cenzurach kościelnych, Poznań 1894, s. 41–45. 

9 K. Szczygielski, Konkubinat w przedkodeksowym..., s. 27. 
10 Tamże...,s. 28. 
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sprawy przez sąd świecki nie pozbawiało Kościoła możliwości zastosowania w 
stosunku do winnego odpowiednich sankcji kanonicznych. Jak trafnie zauważa 
L. Ferraris, działania podejmowane przez sędziego świeckiego miały jedynie na 
celu niepozostawienie przestępstwa bezkarnym. Głównym zaś motywem kroków 
przedsiębranych przez sędziego kościelnego była poprawa obyczajów konkuben-
tów, niezbędna do zbawienia ich dusz. W kontekście omawianej problematyki na 
uwagę zasługuje także wypowiedź Kongregacji Powszechnej Inkwizycji (Con-
gregatio Sanctae Inquisitionis, Sancta Romana et Universalis Inquisitio)11 obra-
dującej pod przewodnictwem papieża Aleksandra VII (1655–1667). W dekrecie z 
dnia 18 marca 1666 r. uznała ona za godną potępienia propozycję zamieszczoną 
w punkcie 41, ujętą w zdanie: „Ten, kto żyje w nieślubnym związku nie ma 
obowiązku oddalenia swojej konkubiny, jeżeli tylko sprawuje ona nad nim nie-
zbędną opiekę, a gdyby jej zabrakło konkubent prowadziłby życie w chorobie, 
inna kuchnia wzbudzałaby w nim wstręt, a ponadto trudno byłoby mu znaleźć 
inną opiekunkę”. Z powyższego wynikało, że od moralnej powinności oddalenia 
konkubiny nie zwalniały żadne tego rodzaju okoliczności. 

Kolejne wyjaśnienia łączące się z kwestią konkubinatu świeckich zawiera ency-
klika papieża Benedykta XIV Inter omnigenas, wydana w dniu 2 lutego 1744 r. Pa-
pież zakazał w niej przystępowania do sakramentów świętych chrześcijankom upro-
wadzonym przez Turków, jak również kobietom zaślubionym pod przymusem lub w 
młodości, ponieważ te, nie będąc złączone żadnym prawnym węzłem sakramental-
nym wiary, pozostawały z niewiernymi w niegodziwym konkubinacie (in illicito 
concubinatu). Utrzymał tym samym w mocy wszystkie regulacje powzięte na syno-
dzie w Albano. Odnosiły się one również do wszystkich kobiet dopuszczających się 
nierządu i pozostających w konkubinacie, chociaż o ich sytuacji nie decydowały 
wymienione wcześniej okoliczności. Kapłanom zabronił zaś udzielania im, jako 
niegodnym, sakramentów świętych.  

W związku z podobną sytuacją, Kongregacja Powszechnej Inkwizycji udzie-
liła w dniu 29 kwietnia 1891 r. łagodniejszej odpowiedzi wikariuszowi apostol-
skiemu w Pekinie. Podstawy do jej wydania dostarczyła wzmianka uczyniona w 
jego liście o wstawianiu się przez misjonarzy za młodymi chrześcijankami wy-
danymi wbrew ich woli za mąż za pogan, bez uzyskania dyspensy ze strony Ko-
ścioła. Biorąc pod uwagę taką sytuację, kongregacja zezwoliła na udzielanie 
sakramentów świętych takim osobom (iuvenes et puellae), jeżeli tylko ustało 
względem nich bliskie niebezpieczeństwo zgorszenia i nierządu oraz pod warun-

                                                 
11 Nazwę tą otrzymała kongregacja na mocy konstytucji papieża Sykstusa V (1585–

1590) Immensa aeterni Dei z 22 stycznia 1588 r. Papież Pius X (1903–1914) konstytucją 
Sapienti consilio z 29 czerwca 1908 r. przemianował ją na Kongregację Świętego Ofi-
cjum (Sacra Congregatio Sancti Officii). Obecna nazwa Kongregacja do Spraw Nauki 
Wiary (Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei) jest wynikiem ogłoszenia w dniu 7 grud-
nia 1965 r. przez papieża Pawła VI (1963–1978) motu proprio Integrae servandae. Sze-
rzej na temat historii kongregacji zob. E. Sztafrowski, op. cit., s. 45–65. 
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kiem, że będą one miały właściwą dyspozycję duchową (dummodo utrumque 
periculum perversionis et fornicationis de proximo fiat remotum12).  

Warto w tym miejscu wspomnieć, że o skutkach prawnych trwania 
w konkubinacie na gruncie małżeńskiego prawa kanonicznego wzmiankuje pa-
pież Benedykt XIV w encyklice Satis Vobis ogłoszonej w dniu 17 listopada 1741 
r. Podaje w niej przykład pozostawania in occulto concubinatu przez wiernych, 
postrzeganych w oczach opinii publicznej za żyjących w prawym małżeństwie, 
jako uzasadniony powód do tego, by wspomniane osoby mogły zawrzeć tajne 
małżeństwo nie narażając się na niesławę, do jakiej mogłoby dojść na skutek 
publicznej ceremonii małżeńskiej13. Jak widać z powyższego przykładu, Kościół 
nie ograniczał się jedynie do nakładania kar kanonicznych na wiernych trwają-
cych w konkubinacie. Podejmował także działania mające zachęcić takie osoby 
do uregulowania ich sytuacji, zgodnie z głoszoną przez siebie nauką, uwzględ-
niając czasami niezwykle złożone okoliczności powodujące taki stan rzeczy. 
Potwierdzenie takiego stanowiska najwyższych władz kościelnych znajdujemy w 
Instrukcji wydanej 9 maja 1877 r. przez Kongregację Rozkrzewiania Wiary (Sa-
cra Congregatio de Propaganda Fide)14, w której niebezpieczeństwo kazirod-
czego konkubinatu (periculum incestuosi concubinatus) oraz zniesienie publicz-
nego konkubinatu (cessatio publici concubinatus) wymienione zostały jako ka-
noniczne przyczyny uprawniające wiernych do starania się o dyspensę do zawar-
cia małżeństwa. W obydwu przypadkach udzielenie dyspensy pozwalało uniknąć 
kar spadających na konkubentów, jak również zapobiegało publicznemu zgor-
szeniu (scandalum) wspólnoty wierzących".  

Nadmienić również warto, że uregulowania powzięte na Soborze Trydenc-
kim dotyczyły nie tylko osób świeckich, ale również duchownych15. K. Szczy-
gielski we wspomnianym artykule „Konkubinat w przedkodeksowym prawie 
kanonicznym Kościoła katolickiego"16 szczegółowo wyjaśnia tą kwestię pisząc”. 
Pierwszym dokumentem poruszającym problematykę konkubinatu osób stanu 
duchownego, jaki został opublikowany po soborze trydenckim, była konstytucja 

                                                 
12 K. Szczygielski, Konkubinat w przedkodeskowym..., s. 30. 
13 Tamże..., s. 30. 
14 Nazwę tą otrzymała na mocy bulli Inscrutabili divinae providentiae z 22 czerwca 

1622 r. papieża Grzegorza XV (1621–1623). Obecna nazwa to Kongregacja Ewangeliza-
cji Narodów czyli Rozkrzewiania Wiary (Sacra Congregatio pro Gentium Evangelizatio-
ne seu de Propaganda Fide). Zob. także R. Skowronek, Kongregacja Ewangelizowania 
Narodów w rozwoju historyczno-prawnym, „Prawo Kanoniczne” 1973, nr 3–4, s. 191–
207; E. Sztafrowski, op. cit., s. 149–164. 

15 Postanowienia odnoszące się do wiernych świeckich żyjących w konkubinacie 
zgrupowane były w rozdziale 8 uchwalonym na XXIV sesji, zatytułowanym Concubina-
tus poenis gravissimis punitur. Natomiast regulacje dotyczące duchownych zamieszczone 
zostały w rozdziale 14 dekretu o reformie ogólnej (Praescribitur ratio procedendi in 
causis clericorum concubinariorum) uchwalonym podczas XXV sesji soboru. 

16 K. Szczygielski, Konkubinat w przedkodeksowym..., s. 21-31 
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Piusa V Cum primum z 1 kwietnia 1566 r., w której papież przypominał o karach 
grożących duchownym dopuszczającym się konkubinatu. Podobne zalecenia 
zawierała również konstytucja Apostolici ministerii papieża Innocentego XIII 
(1721–1724) z 23 maja 1723 r. Wspomniany papież zachęcał w niej biskupów, 
aby bez pobłażliwości stosowali sankcje karne ustanowione przez wcześniej-
szych papieży oraz sobory przeciwko kapłanom winnym popełniania różnych 
przestępstw. Wśród wymienionych znajdowali się także duchowni trwający w 
konkubinacie. Następca Innocentego XIII na Stolicy Piotrowej, papież Benedykt 
XIII (1724–1730), w konstytucji In supremo z 23 września 1724 r. potwierdził 
stanowisko swojego poprzednika i przynaglił do aplikacji instrukcji zawartych w 
jego konstytucji Apostolici ministerii. Swoją zdecydowaną postawę w walce z 
konkubinatem duchownych Benedykt XIII wyraził również w wydanej w dniu 27 
marca 1726 r. konstytucji Pastoralis officii.  

Przywołane przykłady powtarzających się nacisków i ponagleń pokazują, iż 
biskupi nie zawsze wykazywali się wymaganą od nich w takich przypadkach 
stanowczością i konsekwencją w działaniu. Stąd też liczne próby poprawy tego 
stanu rzeczy podejmowane ze strony najwyższych zwierzchników Kościoła. Ko-
lejną wzmiankę w potrydenckich źródłach powszechnego prawa kanonicznego, 
poruszającą problem walki z konkubinatem duchownych, odnaleźć można w 
konstytucji Ad militantis Benedykta XIV (1740–1758) z 30 marca 1742 r. Zosta-
ły w niej taksatywnie wyliczone kategorie przestępstw stosownie do uchwał so-
boru trydenckiego, zaskarżenie których w drodze postępowania odwoławczego 
przez osoby skazane nie powodowało skutku zawieszającego. Wspomniana kon-
stytucja postanawiała między innymi, że wniesienie apelacji od cenzur, jak rów-
nież innych zarządzeń, wydanych przeciwko konkubentom, a przede wszystkim 
duchownym utrzymującym w domu lub poza nim podejrzane kobiety, nie 
wstrzymywało wykonania nałożonych na nich uprzednio kar. Dotknięty wyro-
kiem mógł zatem apelować tylko cum effectu devolutivo17. Według opinii wyra-
żonej przez E. Jombarta mniejsza liczba dokumentów z okresu potrydenckiego, 
odnoszących się do kwestii konkubinatu osób stanu duchownego, jakie można 
znaleźć w oficjalnych zbiorach źródeł prawa kanonicznego, wskazuje na to, że 
począwszy od XVIII stulecia nastąpiła znaczna poprawa obyczajów wśród ów-
czesnego duchowieństwa, co w konsekwencji spowodowało ściślejsze przestrze-
ganie dyscypliny kościelnej przez duchownych. Byłoby jednak wielkim uprosz-
czeniem twierdzić, że nie zdarzały się w owym okresie żadne przypadki pożycia 
w konkubinacie przez duchownych. Istnieje co najmniej kilka dekretów Stolicy 
Apostolskiej, w których zapadły decyzje w sprawach duchownych pozostających 
w stosunkach konkubenckich.  

Można jednak przypuszczać, że takich przypadków było znacznie więcej, 
ponieważ nie wszystkie sprawy karne czy sporne trafiały do rozpoznania przez 

                                                 
17 I. Grabowski, Prawne środki w procesie kanonicznym. Studyum historyczno-

prawne, Lwów 1913, s. 106–110 oraz 128. 
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właściwe kongregacje rzymskie czy trybunały Stolicy Apostolskiej. Odnotować 
należy w szczególności dekret Spoletana wydany przez Kongregację Soboru w 
dniu 7 lipca 1860 r. Wspomniana kongregacja potwierdziła w tymże dekrecie 
słuszność decyzji arcybiskupa ze Spolete, który nałożył karę suspensy na jednego 
z podległych mu proboszczów z powodu utrzymywania przez niego zażyłych 
stosunków ze służącą, która nie miała odpowiedniego wieku wymaganego przez 
statuty synodalne (ukończony 40. rok życia). Odwołanie się przez proboszcza do 
Rzymu okazało się bezskuteczne, ponieważ udowodniono mu przebywanie z tą 
kobietą dniem i nocą (cum ea solum diu noctuque inhabitare). Podobny zarzut 
postawiono proboszczowi w diecezji Bamberg, który to utrzymywał niewłaściwe 
relacje ze służącą, mającą nieślubne dziecko. Fakt ten wywoływał zgorszenie 
wśród wspólnoty wiernych i stał się przyczyną wszczęcia przez arcybiskupa po-
stępowania przeciwko duchownemu zmierzającego do wymierzenia mu kary 
suspensy. Pomimo to, iż arcybiskup wykorzystał wszystkie środki zaradcze, wy-
magane przepisami prawa kanonicznego, to wspomniany proboszcz nie zastoso-
wał się do nich i nie oddalił od siebie owej kobiety. Po stwierdzeniu uporu, arcy-
biskup zdecydował się ukarać go suspensą. Z kolei proboszcz, chcąc uniknąć 
skutków kanonicznych nałożonej na niego kary, odwołał się do Kongregacji Bi-
skupów i Zakonników (Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium)18.  

Kongregacja ta po rozpoznaniu sprawy w dniu 17 sierpnia 1883 r. potwier-
dziła zasadność decyzji podjętej przez kurię arcybiskupią. W wydanym dekrecie 
orzekła ostatecznie, że duchownego należało przenieść do innej parafii i ponadto 
winien on natychmiast zerwać relacje łączące go z podejrzaną służącą. W uza-
sadnieniu podjętej decyzji kongregacja przywołała przepisy zamieszczone w 
rozdziale 14 sesji XXV soboru trydenckiego, które regulowały postępowanie z 
duchownymi pozostającymi w konkubinacie. Należy w tym miejscu dodać, że 
właśnie ta procedura była wyłączną, jaką stosowano do roku 1880, czyli do ogło-
szenia przez Kongregację Biskupów i Zakonników Instrukcji na temat postępo-
wania w sprawach dyscyplinarnych i karnych duchownych. Cavenda familiaritas 
cum aliqua persona vel familia, czyli zażyłość z określoną osobą lub rodziną, 
której należało unikać, stanowiła w myśl dekretu Maxima cura z 20 sierpnia 
1910 r. jedną z przyczyn uzasadniających administracyjne przeniesienie probosz-

                                                 
18 Jest to skrócona, lecz powszechnie przyjęta nazwa. Pełna nazwa kongregacji Sacra 

Congregatio Negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium Praeposita była 
wynikiem połączenia przez papieża Klemensa VIII (1592–1605) w 1601 r. powołanej 
przez Sykstusa V Kongregacji Udzielania Porad Zakonnikom (Sacra Congregatio super 
Consultationibus Regularium) i stworzonej przez Grzegorza XIII (1572–1585) Kongre-
gacji Udzielania Porad Biskupom (Sacra Congregatio super Consultationibus Episcopo-
rum). Szerzej na temat historii kongregacji zob. E. Sztafrowski, op. cit., s. 131–140; J. 
Wroceński, Kongregacja Zakonów i Instytutów świeckich w aspekcie historyczno-
prawnym, „Prawo Kanoniczne” 1986, nr 3–4, s. 209-231. 
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cza (kan. 1, n. 9). Dochodziło do niego w szczególności w braku posłuszeństwa 
biskupowi, gdy duchowny ośmielał się trwać w konkubinacie z jakąś kobietą”19. 

Rozpoczęta w średniowieczu konsekwentna walka Kościoła z konkubinatami 
trwa po dziś dzień. W KKK zjednoczenie cielesne między mężczyzną i kobietą 
poza małżeństwem nazywane jest nierządem, który stoi w poważnej sprzeczności 
z godnością osoby ludzkiej, potwierdza to KKK w nr 2353, który stanowi, że: 
„Nierząd jest zjednoczeniem cielesnym między wolnym mężczyzną i wolną ko-
bietą poza małżeństwem. Jest on w poważnej sprzeczności z godnością osoby 
ludzkiej i jej płciowości w sposób naturalny podporządkowanej dobru małżon-
ków, jak również przekazywaniu życia i wychowaniu dzieci. Poza tym nierząd 
jest poważnym wykroczeniem, gdy powoduje deprawację młodzieży". Nierząd 
ten jest grzechem, który pozostaje w głębokiej sprzeczności z czystością, co po-
twierdza zaś nr 2396 KKK, który mówi, że: "Wśród grzechów pozostających w 
głębokiej sprzeczności z czystością należy wymienić masturbację, nierząd, por-
nografię i czyny homoseksualne”.  

Z kolei wolny związek występuje wówczas, gdy mężczyzna i kobieta odma-
wiają nadania formy prawnej i publicznej współżyciu zakładającemu intymność 
płciową. Określenie "wolny związek" odnosi się do różnych sytuacji, takich jak 
w szczególności konkubinat, który znieważa godność małżeństwa, niszczy samo 
pojęcie rodziny i osłabia znaczenie wierności. Zgodnie z KKK konkubinat jest 
sprzeczny z prawem moralnym20. Akt płciowy powinien występować wyłącznie 
w małżeństwie, a poza nim stanowi zawsze grzech ciężki i wyklucza z komunii 
sakramentalnej o czym wspomina 2390 KKK mówiąc, że: „Wolny związek ma 
miejsce wówczas, gdy mężczyzna i kobieta odmawiają nadania formy prawnej i 
publicznej współżyciu zakładającemu intymność płciową". Taki wolny związek 
jest poważnym wykroczeniem przeciw godności małżeństwa o czym wspomina 
nr 2400 KKK: "Cudzołóstwo i rozwód, poligamia i wolny związek są poważny-
mi wykroczeniami przeciw godności małżeństwa”.  

Również w tej kwestii wypowiedział się błogosławiony Jan Paweł II, pisząc 
o „rzeczywistych wolnych związkach", zaznaczył, że należy przede wszystkim 
zapobiegać ich powstawaniu21. Należy wskazać w tym miejscu na adhortację 
Familiaris Consortio, w której Jan Paweł II wylicza rodzaje związków pozamał-
żeńskich, które w oczach Kościoła są zaliczane do konkubinatów. Wyliczenie to 
zawarte w pkt. 80, 81, 82 i 84 FC, a należą do nich: „małżeństwa na próbę”, rze-
czywiste wolne związki, katolicy którzy są złączeni jedynie ślubem cywilnym 
oraz rozwiedzieni którzy zawarli ponowny związek.  

Jedną z przeszkód do zawarcia małżeństwa jest przeszkoda przyzwoitości publicz-
nej. Znajduje ona odzwierciedlenie w kan. 1093 KPK, który stanowi, że: „Przeszkoda 

                                                 
19 K. Szczygielski, Konkubinat w przedkodeksowym..., s. 21-31 
20 F. Hartwich, Związki partnerskie...,s. 29. 
21 Jan Paweł II, Przyszłość idzie przez rodzinę, Poznań 1983, s. 126. 
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przyzwoitości publicznej powstaje z nieważnego małżeństwa po rozpoczęciu życia 
wspólnego, albo z notorycznego lub publicznego konkubinatu”. 

Co więcej KPK mimo, że posługuje się pojęciem konkubinatu to w żadnym z 
kanonów nie ma wyjaśnionej definicji tegoż zagadnienia. Jak można wywnio-
skować z norm KPK, przez notoryczny lub publiczny konkubinat należy rozu-
mieć pozamałżeńskie pożycie dwojga osób na wzór małżonków, jeśli jest po-
wszechnie znane, nazywa się go właśnie publicznym, natomiast jeżeli nie da się 
tego faktu ukryć, nosi miano - notorycznego.  

Przeszkoda przyzwoitości publicznej jest formą bliskości osób, analogiczną do 
powinowactwa. Nie jest wymagane, by strony stale mieszkały razem, lub by kobieta 
była na utrzymaniu mężczyzny. Podobnie jest rzeczą obojętną, czy osoby są wolne, 
czy też związane małżeństwem22. Należy dążyć do tego, aby te osoby zawarły małżeń-
stwo, jeśli tylko nie zachodzą inne przeszkody uniemożliwiające podjęcie tego aktu23. 

KPK z 1917r. postanowił, że podstawą przeszkody przyzwoitości publicznej 
będzie tylko małżeństwo nieważne, oraz publiczny lub notoryczny konkubinat; 
przeszkoda została ograniczona do linii prostej, sięgała tylko jednak do drugiego 
stopnia, o czym stanowił kan. 1078§ 3 KPK: „Nie udziela się nigdy dyspensy od 
przeszkody pokrewieństwa w linii prostej oraz w drugim stopniu linii bocznej”. 
Reforma dokonana przez nowy kodeks polegała na zacieśnieniu przeszkody tyl-
ko do pierwszego stopnia w linii prostej.  

Przeszkoda przyzwoitości publicznej jest pochodzenia kościelnego. Rację dla 
której Kościół ustanowił tę przeszkodę, wyraża sama jej nazwa. Uczciwość i 
przyzwoitość publiczna domaga się, aby osoby, które nawiązały wspólnotę życia 
na wzór małżeński, nie wiązały się z najbliższymi drugiej strony. Przeszkoda nie 
ustaje przez samo zerwanie pożycia przez strony na skutek orzeczenia nieważno-
ści małżeństwa lub uzyskania rozwodu cywilnego czy też zlikwidowania konku-
binatu24.  

 
Streszczenie 
Niniejsze opracowanie ma na celu krótkie przedstawienie problematyki kon-

kubinatu w świetle źródeł i nauki przedkodeksowego prawa kanonicznego oraz 
obecnie obowiązującego Kodeksu Prawa Kanonicznego i Katechizmu Kościoła 
Katolickiego, a także wskazanie jakie skutki niesie za sobą życie w konkubinacie 
wobec nauki Kościoła. Analizie poddano przede wszystkim liczne wyjaśnienia 
kongregacji rzymskich i papieży, odnoszące się do konkubinatu, jak również 
wypowiedzi wybitnych kanonistów, żyjących we wspomnianym okresie, a także 
dokonana została analiza obecnie obowiązujących kanonów na podstawie Ko-
deksu Prawa Kanonicznego i Katechizmu Kościoła Katolickiego. Na podkreśle-

                                                 
22 W. Góralski. Małżeństwo, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. III, 

Lublin 1986, s. 254-255. 
23 E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. IV, Warszawa 1986, s. 84-85. 
24 T. Pawluk, Prawo kanoniczne, t. III, Olsztyn 1996, s. 151. 
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nie zasługuje również fakt, iż przedmiotem zainteresowania jest nie tylko pro-
blematyka konkubinatu wśród świeckich, ale również wśród duchownych.  

 
Summary 
The question of concubinage was very often mentioned in the sources and 

works of the pre-Code of Canon law, the Code of Canon law, the catechism of 
the Catolic Church, and the Catolic Church itself. All the other problems related 
to the issue were solved not only by the Roman Congregations, such as the Sa-
cred Congregation of the Universal Inquisition, the Sacred Congregation for the 
Propagation of the Faith and the Sacred Congregation of Bishops and Regulars, 
but also on the basis of the Code of Canon Law and the catechism of Catolic 
Church. There is also raised the issue of concubinage occurring not only among 
the secular people but among the priest as well. 
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Ruch Narodowy a obrona wartości katolickich 

 
Wprowadzenie 
Podejmując problematykę zagrożeń współczesnego świata w kontekście la-

icyzacji medialnego przekazu oraz utraty należnej rangi pewnych wartości nale-
ży, zdaniem autora, zagłębić się w naukowe rozważania dotyczące świata aksjo-
matów chrześcijańskich, które w dalszym ciągu winny zajmować właściwą dla 
nich pozycję w kategorii wychowania narodowego i mieć bezpośredni udział w 
kształtowaniu odpowiedzialnych postaw szczególnie wśród młodszej części spo-
łeczeństwa. Przesyt pro-postępowych tendencji, opieranie więzi społecznych i 
osobistych relacji z samym sobą na zmaterializowanych bożkach, brak zbieżno-
ści działania jednostki z normami natury moralno-obyczajowej, utrata znaczenia 
autorytetów we współczesnym procesie wychowawczym, wzrastająca niechęć do 
wyrzeczeń spowodowana względami hedonistyczno-utylitarystycznymi, brak 
szacunku dla kształtującej europejski ład cywilizacji chrześcijańskiej oraz jawna 
walka z wszelkimi przejawami fundamentującymi poczucie wiary w Boga wśród 
katolików to tylko niektóre symptomy załamywania się tradycyjnego obrazu 
chrześcijańskiej wspólnoty. Na tego typu tendencje narażeni są w szczególności 
ludzie młodzi, poszukujący własnego miejsca w świecie doczesnym. Jednak 
wielkim i nieuzasadnionym zarazem uproszczeniem byłoby niejako „skazanie” 
wartości chrześcijańskich na bliższy lub bardziej odległy niebyt w świadomości 
społeczeństwa. Poczucie zagrożenia wskazanymi czynnikami potęguje bowiem 
chęć podjęcia walki na różnych płaszczyznach w celu obrony tradycyjnego ładu i 
naturalnego porządku. Ruch Narodowy, jako formacja społeczno-polityczna, 
która podjęła decyzję o starcie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 
roku, deklaruje chęć przywrócenia należnego miejsca wartościom chrześcijań-
skim w polskim, ale i europejskim, życiu publicznym. 

 
1. Katolicyzm a polski nacjonalizm 
Postępując w zgodzie ze schematem podziału idei występujących na scenie po-

litycznej w różnych okresach historycznych państw, biorąc pod uwagę katolicki 
charakter głoszonych haseł i postulatów, na uwagą zasługuje rzecz jasna katolicka 
nauka społeczna jako istota nauczania i zarazem prezentacja poglądów Kościoła 
katolickiego w kwestiach społeczno-gospodarczych. Klasyfikacja źródeł konstytu-
ujących myśl katolicką w ramach katolickiej nauki społecznej obejmuje cztery 
kategorie: źródła objawione, dokumenty posoborowe i posynodalne, wszelkie do-
kumenty duszpasterskie oraz dorobek uczonych katolickich, a więc teologów, filo-
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zofów i socjologów1. Poza encyklikami poszczególnych papieży, które w pewien 
sposób kształtują i systematyzują katolicką naukę społeczną, nie można zapominać 
także o uniwersalizmie, jaki doktrynie religijnej, moralnej i społecznej Kościoła, 
czyli katolicyzmowi, nadały poglądy i prace Aureliusza Augustyna (św. Augusty-
na) oraz św. Tomasza z Akwinu, określające relacje na linii władza kościelna – 
władza państwowa oraz dychotomię rzeczy materialnych i niezmaterializowa-
nych2. Dorobek katolickiej nauki społecznej w połączeniu z praktycznym jej wy-
miarem w działalności politycznej zrodził podstawę etyczną do wyłonienia się 
ruchu społeczno-politycznego zwanego potocznie chadecją (Chrześcijańska De-
mokracja), której początków istnienia należy upatrywać w drugiej połowie wieku 
XIX. Jej instytucjonalny wymiar skupia się na partiach politycznych oraz ugrupo-
waniach społecznych państw Europy i Ameryki Łacińskiej3.  

Niezależnie jednak od klasyfikacji nurtów chadeckich i skupieniu ich na kwe-
stiach mniej lub bardziej zachowawczych czy reformistycznych lub stricte katolic-
kich czy katolicko-protestanckich, za Wojciechem Jakubowskim należy stwierdzić, 
że „podstawę programu chrześcijańskiej demokracji stanowiły encykliki społeczne 
Leona XIII „Rerum novarum” (1891) i „Graves de communi” (1901), w której pa-
pież (…) nadał jej znaczenie ruchu społecznego pozbawionego celów politycznych i 
działającego (…) pod bezpośrednim kierownictwem władzy duchowej”4. Jednakże 
obecnie ów cel polityczny wydaje się być często nadrzędnym wobec społecznego 
wymiaru działalności. Jak pokazuje współczesna praktyka polityczna poglądy i po-
stawy katolickie reprezentowane są obecnie na polskiej scenie politycznej z różnym 
nasileniem i w różnych proporcjach przez różne podmioty, nie wyłączając z tej kate-
gorii Ruchu Narodowego, który startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego z 
programem odwołującym się do wartości katolickich. Co więcej – formacja ta o 
proweniencji narodowej czy też nacjonalistycznej (natomiast nie chrześcijańsko-
demokratycznej) stanowi bodaj jedyny podmiot społeczno-polityczny, który idąc do 
wyborów jawnie i z dumą posługuje się retoryką chrześcijańską. 

Ruch Narodowy jako formacja zakładająca pracę wychowawczo-edukacyjną 
wśród młodzieży (głownie za sprawą organizacji ją współtworzącej, mianowicie 
Młodzieży Wszechpolskiej) odwołuje się do narodowych tradycji wychowaw-
czych, które zaczęły się kształtować w Polsce jeszcze w okresie przed wybuchem 

                                                 
1 B. Kosiba, Katolicka nauka społeczna, w: Podstawowe kategorie polityki, red. S. 

Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, A. Żukowski, Wydaw. Instytut Nauk Politycznych 
UWM, Olsztyn 2005, s. 354. 

2 Mowa o traktatach „De civitate Dei” i „Summa Theologiae”. K. Dziubka, Katoli-
cyzm, w: Leksykon politologii wraz z aneksem reforma samorządowa w Polsce, partie, 
parlament, wybory (1989-1997), red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wydaw. Atla 2, Wro-
cław 1999, s. 196-197. 

3 W. Jakubowski, Chrześcijańska demokracja, w: Polskie partie i ruchy społeczno-
polityczne pierwszej połowy XX wieku, red. K. Przybysz, Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 
Warszawa 2010, s. 199.  

4 Tamże, s. 199-200; B. Kosiba, Katolicka nauka społeczna…, s. 361. 
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pierwszej wojny światowej. Nacjonalizm chrześcijański nie był co prawda od 
początków istnienia obozu narodowo-demokratycznego na ziemiach polskich 
nurtem wiodącym, jednakże pod wpływem ewolucji poglądów i postaw ówcze-
snych narodowców (począwszy od Ligi Narodowej, ukonstytuowanej w 1893 
roku po rozłamie w Lidze Polskiej, po Obóz Wielkiej Polski – formację stworzo-
ną przez Romana Dmowskiego pod koniec 1926 roku o orientacji pro-
katolickiej) katolicyzm zaczął odgrywać rolę czynnika jednoczącego społeczeń-
stwo (naród) oraz stanowiącego o sile duchowo-moralnej ewoluującego obozu 
narodowego.  

Jak podaje Bogumił Grott, początki istnienia polskiego nacjonalizmu (koniec 
XIX wieku) należy wiązać z takimi osobistościami jak Jan Ludwik Popławki, 
Zygmunt Balicki i Roman Dmowski oraz z kreowanym przez nich nurtem nacjo-
nalizmu świeckiego, który wynikał w głównej mierze z jego pozytywistycznych 
korzeni. Świecki charakter w pierwszej fazie rozwoju nacjonalizmu polskiego nie 
polegał jednak na negacji nauki Kościoła katolickiego lub jej zwalczaniu. Wyni-
kał on jednak z hierarchii wartości którą przyjęto, a która to względy empirycz-
nego poznania i praktycznej użyteczności stawiała niejako wyżej niż kwestie 
wiary i dążenia do realizacji celów transcendentnych5. Nacjonalizm, który 
ukształtował się w drugiej połowie lat 20. XX wieku na ziemiach polskich zaczął 
tę tendencję odwracać, a Kościół katolicki (religia, wiara) jako podstawa nacjo-
nalizmu chrześcijańskiego (pragnącego powrotu do „przedrewolucyjnego oraz 
przedliberalnego” znaczenia religii w życiu narodów) stanął na szczycie wspo-
mnianej hierarchii, ustanawiając tym samym jego rolę w stosunkach społecznych 
i relacji na linii naród-państwo6.  

Jędrzej Giertych (przez Macieja Twaroga nazwany „najlepszym i najwier-
niejszym uczniem Romana Dmowskiego”) pisząc na temat narodów chrześcijań-
skich w kontekście fundamentu pod budowę chrześcijańskiej odmiany nacjonali-
zmu używa następujących argumentów przemawiających za ich wyjątkowością: 
„po pierwsze – naród chrześcijański nie pochłania jednostki, nie sprowadza za-
tarcia jej indywidualnych rysów, przeciwnie w nich dopiero może ona się rozwi-

                                                 
5 B. Grott, Nacjonalizm polski na tle porównawczym (aspekty światopoglądowe), w: 

Główne obozy polityczne II Rzeczypospolitej na tle wydarzeń epoki, red. M. Ryba, Wy-
daw. KUL, Lublin 20012, s. 14. 

6 Niebagatelną rolę w procesie konsolidacji reprezentantów obozu narodowego 
ukonstytuowanego w formacji Obozu Wielkiej Polski odegrała broszura Romana Dmow-
skiego z 1927 roku pt. „Kościół, naród i państwo”, która nadawała wierze katolickiej oraz 
zbieżnym z jej ideą działaniom społeczno-politycznym rangę godną najwyższego uznania 
przez naród i władzę państwową. Dmowski pisał ponadto: „(…) tę siłę moralną, którą 
narody katolickie czują w sobie dziś, w tej ciężkiej dla Europy dobie, zawdzięczają one 
właśnie swemu katolicyzmowi, temu, że mają religię, która nie uległa rozkładowi we-
wnętrznemu w ciągu ubiegającego okresu, i temu, że nie oddaliły się od podstaw rzym-
skich, na których nasza cywilizacja jest zbudowana”. R. Dmowski, Kościół, naród i pań-
stwo, Dom Wydaw. Ostoja, Krzeszowice 2002, s. 29. 
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nąć i ukształtować w pełni własną swą osobowość. Po wtóre zaś naród chrześci-
jański i tylko on jedyny spośród wszelkich rodzajów społeczności może żyć nie-
śmiertelnie, czyli innymi słowy może on zginąć jedynie samobójstwem, ponie-
waż żadna ludzka potęga zniszczyć go nie posiada już mocy (…). Narody euro-
pejskie zorganizuje – a zarazem wypełni odczuwana dziś w życiu politycznym 
tych narodów pustka – tylko to, co w braku lepszej nazwy można nazwać nacjo-
nalizmem chrześcijańskim”7. Co do pierwszego argumentu, można wpisać go w 
myśl postulowaną przez ówczesnych narodowców jakoby naród stanowił wspól-
notę wszelkich elementów, które wpisują się w jego granice, bez podziału na 
poszczególne grupy, warstwy czy jednostki społeczne. Jednostka taka bowiem 
nie może prawidłowo się rozwijać poza wspólnotą wartości, tradycji i obyczaju 
jaką jest właśnie naród. Bezpośrednią przesłanką ku takiej tezie jest także wyni-
kająca z pozytywistycznej idei praca jednostki dla dobra ogółu i wyższość intere-
su wspólnotowego ponad indywidualnym. Odnośnie drugiego elementu, zdaniem 
autora, należy odnotować, iż wspomniane przez Jędrzeja Giertycha „samobój-
stwo narodu” wypada traktować m.in. jako brak rozwoju, zastój społeczno-
polityczny oraz bierność natury ekonomicznej8, których powodem zaistnienia jest 
sam naród. Katolicki (chrześcijański) wymiar narodu miał mu nadać znamię 
swego rodzaju uniwersalizmu i szlachetności, czego pozbawione były tzw. naro-
dy niechrześcijańskie. 

Zatem biorąc pod uwagę ewolucję poglądów nacjonalistów polskich (od po-
staw przypisujących narodowi jako takiemu rangę swoistego absolutu w hierar-
chii czynników mających wpływ na wychowanie narodowe Polaków9 do uznania 
przez Romana Dmowskiego ścisłego związku katolicyzmu z Polskością oraz 
katolickiego rodowodu polskiego narodu10) w dwudziestoleciu międzywojennym 
idącą w kierunku katolickim, można w tym kontekście w sposób uprawniony i 
całkowicie uzasadniony powtórzyć słowa Feliksa Konecznego, który pisał, iż 
„misja dziejowa Polski polega na tym, by wprowadzić chrześcijańskiego ducha 
do polityki”11. 

                                                 
7 J. Giertych, Nacjonalizm chrześcijański, Dom Wydaw. Ostoja, Krzeszowice 2004, 

s. 20, 27. 
8 Na temat uległości, bierności oraz braku chęci rozwoju charakteru narodowego w 

różnych kontekstach pisał sam Roman Dmowski: „(…) jesteśmy w istocie jednym z 
najmiększych, najłagodniejszych narodów w Europie, najbardziej skłonnym do życia bez 
troski (…), narodem mającym głęboki wstręt do walki (…)”. R. Dmowski, Myśli nowo-
czesnego Polaka, Wydaw. Nortom, Wrocław 2002, s. 40-41.  

9 Zob. Z. Balicki, Zasady wychowania narodowego, „Przegląd Narodowy” 1909, nr 10, s. 402. 
10 R. Dmowski, Kościół, naród i państwo…, s. 21, 33; M. Giertych, Roman Dmowski 

a Kościół, w: Aktualność myśli Romana Dmowskiego u schyłku XX wieku. Sympozjum z 
okazji 60. rocznicy śmierci, Warszawa 9 stycznia 1999, Dom Wydaw. Ostoja, Krzeszo-
wice 2006, s. 20. 

11 F. Koneczny, Kościół jako polityczny wychowawca narodów, Dom Wydaw. Osto-
ja, Krzeszowice 2006, s. 35. 
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2. Kościół w deklaracjach i programie narodowym 
Podkreślono powyżej, iż miejsce Kościoła katolickiego w polskiej myśli na-

rodowej nie było ugruntowane od początku istnienia formacji fundamentujących 
obóz narodowy. Świadczą o tym fakcie zapisy deklaracji ideowych i programów 
stronnictw podnoszących kwestie narodowe do rangi, z punktu widzenia interesu 
narodowego, najwyższej. Jan Ludwik Popławski w 1987 roku na łamach „Prze-
glądu Wszechpolskiego” przedstawił zasady, cele i zalecenia polityki narodowej 
mającej się realizować w pełnym dążeniu do jak najszerszego rozrostu siły naro-
dowej w społeczeństwie, do postępu zgłębiającego treść i zakres narodowego 
życia. Obok postulatów podnoszących konieczność propagowania haseł ówcze-
snego Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego, akcji politycznej (mającej na 
celu stworzenie pełnej autonomii działania oraz przywrócenie języka polskiego 
w aparacie szkolnym i administracyjno-sądowniczym w sytuacji stosowanej poli-
tyki zaborczej), oświaty ludu, swobody na rynku prasowym, wychowywania 
młodzieży w duchu patriotyczno-narodowym, walki o ekonomiczne interesy 
wspólnoty narodowej… - Popławski na temat sprawy kościelnej pisze: „Nie sto-
jąc na stanowisku wyznaniowym w działalności politycznej, uważamy wszakże 
za jedno z głównych jej zadań w warunkach obecnych energiczną obronę praw i 
interesów wyznania i Kościoła katolickiego tam, gdzie one są zagrożone. Obrona 
tych praw i interesów jest możliwa i konieczna, nawet wbrew hierarchii kościel-
nej, gdyby ta, przez błędną politykę dobrowolnie uszczuplać zakres ich chciała, 
ze szkodą dla samego Kościoła i spawy narodowej”12. Na pewien sposób kry-
tyczna postawa wczesnych endeków w stosunku do Kościoła katolickiego wyni-
kać miała, jak napisano w rok po ukazaniu się w prasie zacytowanego fragmentu, 
z ugodowego, kompromisowego i ustępującego władzom zaborczym stanowiska 
Kościoła13, czemu przeciwstawiano szeroko zakrojoną politykę aktywizacji mas 
w bezkompromisowej walce o narodowy charakter ziem polskich: „Nie lękajmy 
się wcale walki, owszem, uważajmy ją za pożądaną nie tylko dla sprawy naro-
dowej, ale i dla sprawy katolicyzmu”14. 

Preferowany stosunek do Kościoła został także ujęty w programie stronnic-
twa z roku 1903. Kościół rzymsko-katolicki został w nim uznany za instytucję 
narodową, której Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe powinno przede 
wszystkim zapewnić ochronę społeczną przed „żywiołami przeciwnarodowymi”, 
kontrolować poprzez opinię publiczną duchowieństwo w ramach prowadzonej 
przezeń „polityki narodowej”, uznać zbieżność polityki narodowej z działalno-
ścią duszpasterską Kościoła katolickiego oraz powołać duchownych do „jak naj-
szerszej pracy narodowej w szeregach obywatelskich wespół z innymi członkami 
                                                 

12 J. L. Popławski, Program Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w zaborze rosyj-
skim, w: Narodowa Demokracja. Antologia myśli politycznej „Przeglądu Wszechpolskiego” 
(1895-1905), wyb. i oprac. B. Toruńczyk, Wydaw. Aneks, Londyn 1983, s. 96-107.  

13 B.a., Rząd rosyjski i kościół katolicki, w: Narodowa Demokracja. Antologia myśli 
politycznej…, s. 63.  

14 Tamże. 
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społeczeństwa, pozostawiając Kościołowi rolę odrębnego czynnika politycznego 
tylko w sferze spraw religijnych i kościelnych”15. Można odnieść wrażenie, że 
polityka narodowców wobec Kościoła ma początku XX stulecia odnosiła się 
przede wszystkim do jego funkcji instrumentalnej względem działań narodo-
wych. Maciej Giertych tłumaczy nierzadkie spory narodowo-katolickie kwestia-
mi stricte politycznymi. Nie chodziło jednak o spór natury aksjologicznej lub 
światopoglądowej, ale rozbieżności co do kwestii politycznych proponowanych 
przez część duchowieństwa. Sam Dmowski opowiadał się za niezależnością od 
polityki prowadzonej przez Kościół, jednak nigdy nie ośmielił się zakwestiono-
wać roli wychowawczej Kościoła w polskim społeczeństwie16. Zatem głosy 
przedstawiające wczesne środowiska narodowe jako z założenia antykatolickie są 
w tym kontekście nieuprawnione. 

Nie można także zapominać o roli Kościoła katolickiego jaką odegrał on w 
krystalizowaniu się świadomości narodowej w ciężkich czasach zaborów, ani o 
przeważającej większości reprezentantów narodu polskiego postulujących przy-
należność do wyznania rzymsko-katolickiego. Biorąc pod uwagę powyższe 
stwierdzenie oraz tradycję Rzeczypospolitej wielonarodowej zapis, odnośnie roli 
Kościoła w ustroju niepodległego państwa polskiego w Deklaracji Programowej 
Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego z roku 1918, nie powinien zaskaki-
wać: „W zakresie wyznaniowym oddając pierwszeństwo kościołowi katolickie-
mu tak ze względu na to, że ogromna większość narodu do jego wyznawców 
należy, jak i ze względu na jego rolę dziejową w kształtowaniu duszy polskiej, 
państwo polskie zapewnić winno wszystkim wyznaniom całkowitą tolerancję”17. 
Pomimo, iż z tolerancją w przeciągu okresu dwudziestolecia międzywojennego 
wiązało się zdecydowanie więcej kwestii niż jedynie sprawa wyznaniowa (kon-
tekst ekonomiczny, kulturowy, narodowościowy), to ogólnie rzecz ujmując Ko-
ściół katolicki, mający umocowanie w Rzymie, stanowił o sile, na której, jak 
podaje Bogumił Grott, „w pewnych sytuacjach i w pewnym zakresie można się 
było oprzeć”18. Kościół katolicki był zatem ważnym elementem szeroko zakrojo-
nego programu narodowego i stanowił o jego charakterze. 

Momentem w historii polskiego ruchu narodowego, który zadecydował o na-
rodowo- katolickiej proweniencji formacji, było powołanie ponadpartyjnego 
Obozu Wielkiej Polski (składającego się z reprezentantów formacji centrowo-
prawicowych, a więc m.in. Chrześcijańskiej Demokracji, Stronnictwa Chrześci-
jańsko-Narodowego oraz Związku Ludowo-Narodowego) w grudniu 1926 roku, 
kiedy to Roman Dmowski w inauguracyjnym przemówieniu odwołał się do kie-

                                                 
15 Program Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w zaborze rosyjskim z 1903 

roku, w: Narodowa Demokracja. Antologia myśli politycznej…, s. 120. 
16 M. Giertych, Roman Dmowski a Kościół…, s. 21. 
17 Deklaracja Programowa Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego, Druk F. Wy-

szyńskiego i S-ki, Warszawa 1918, s. 9. 
18 B. Grott, Nacjonalizm polski…, s. 15. 
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runku reform wyznaczanych przez prawo ustanowione przez Boga19. Obliczana 
na pozyskanie nowych zwolenników dla tworzącej się formacji Deklaracja Ide-
owa Obozu Wielkiej Polski w punkcie 2. i 3. zawierała następujący zapis: „Wiel-
kim jest naród, który wysoko nosi sztandar swej wiary (…). Działalność Obozu 
zmierza do tego, ażeby Polacy sami czcili i nakazywali innym cześć dla swej 
wiary, dla cywilizacji polskiej i dla państwa polskiego. Wiara narodu polskiego, 
religia rzymskokatolicka, musi zajmować stanowisko religii panującej, ściśle 
związanej z państwem i jego życiem, oraz stanowić podstawę wychowania mło-
dych pokoleń. (…) zorganizowany naród nie może tolerować, ażeby jego wiara 
była przedmiotem ataków lub doznała obrazy z czyjejkolwiek strony, ażeby reli-
gią frymarczono dla jakichkolwiek celów lub prowadzono zorganizowaną akcję 
w celu rozkładu życia religijnego narodu”20. Broszura Romana Dmowskiego pt. 
„Kościół, naród i państwo” wydana w 1927 roku usankcjonowała ten stan i 
wprowadziła, odzwierciedloną w tytule owej broszury, nową hierarchię wartości, 
w której katolicyzm znalazł się przed terminem narodu, a Kościół katolicki, któ-
ry, jak pisze ks. Franz Schimdberger, „posiada depozyt wiary i skarbnicę łask”21, 
jest powyższego stanu najlepszym dowodem. 

 
3. Współczesny Ruch Narodowy a katolicyzm 
Prawdziwie katolicki Ruch Narodowy winien przede wszystkim odzwiercie-

dlać w praktyce życia codziennego realizację chrześcijańskich zasad i reguł zapi-
sanych w swych dokumentach programowych, ideowych oraz reprezentować 
przejawiającą się w deklarowanych hasłach postawę. Dotyczy to wszystkich 
organizacji i stowarzyszeń współtworzących współczesny Ruch Narodowy, a w 
szczególności Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Narodowo-Radykalnego. Rola 
Młodzieży Wszechpolskiej reaktywowanej w 1989 roku na przestrzeni 25 lat 
ewoluowała, jednak zdanie organizacji co do miejsca Boga i katolicyzmu w my-
śli społeczno-politycznej nie uległo zmianie. W Deklaracji Ideowej Młodzieży 
Wszechpolskiej z roku 1989 można wyczytać: „Uznajemy, że naród jest najważ-
niejszą wartością doczesną. Pierwsza po Bogu służba należy się własnemu naro-
dowi. Młodzież Wszechpolska odwołuje się do kanonu zasad Jedynej, Prawdzi-
wej, Świętej Wiary Katolickiej, uważając Boga za ostateczny cel człowieka. 
Młodzież Wszechpolska docenia też wielką rolę Kościoła Katolickiego w two-
rzeniu i wzmacnianiu tożsamości narodowej Polaków oraz ich wszechstronnym 
rozwoju”, natomiast w deklaracji przyjętej w osiemdziesięciolecie powstania 

                                                 
19 R. Łętocha, Obóz Wielkiej Polski. Między politycznym realizmem a romantyzmem, 

[w:] Główne obozy polityczne…, s. 161-162. 
20 Deklaracja Ideowa Obozu Wielkiej Polski, Poznań 1926 r., [w:] Roman Dmowski 

o ustroju politycznym państwa, wyb. i oprac. K. Kawalec, Wydaw. Sejmowe, Warszawa 
1996, s. 93-95. 

21 F. Schimdberger, Chrześcijański ustrój społeczny. Fragment z listu do przyjaciół i dobro-
czyńców, [w:] Pod znakiem nacjonalizmu. Antologia tekstów „Prawicy Narodowej”, wyb. dok. 
K. Kawęcki, R. T. Mossakowski, Oficyna Wydaw. Fulmen, Warszawa 1994, s. 196. 
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Młodzieży Wszechpolskiej widnieje zapis: „1. Pan Bóg najwyższym dobrem, 
źródłem i celem życia, ostateczną sankcją moralną naszych czynów, treścią na-
szej wiary. 2. Kościół Katolicki jeden, święty i apostolski, wychowawcą naszego 
Narodu, drogą do zbawienia. Zasługuje na szacunek i należne mu miejsce w Pań-
stwie”22. Warto w tym kontekście odwołać się także do Kodeksu Wszechpolaka, 
który powstał na początku roku 2014 i który wskazuje na najwyższy rodzaj pra-
wa jakim jest prawo Boże oraz szereg wartości, wpisujących się w kanon chrze-
ścijańskich zasad etycznych, a więc zdecydowaną reakcję na ludzką krzywdę i 
niesprawiedliwość, walkę z własnymi słabościami, egoizmem i biernością, sza-
cunek dla pracy ludzkiej i pogardę dla postawy materialistycznej, dyscyplinę i 
systematyczność, rozwój duchowy, fizyczny i intelektualny, zgodność czynów ze 
słowami oraz połączenie dumy i odwagi z pokorą i posłuszeństwem23. 

Chrześcijańska koncepcja widoczna jest również w przypadku Obozu Naro-
dowo-Radykalnego, który w swej Deklaracji Ideowej, w punkcie 3. wspomina: 
„Oparcie pojęć Sprawiedliwości, Moralności, Sumienia i Honoru na doktrynie 
Chrześcijaństwa jako religii objawionej, a przez to wykluczenie oświeceniowej 
ideologii praw człowieka, które stały się świeckim wyznaniem i źródłem mnożą-
cych się absurdalnych roszczeń społeczeństw, a w szczególności tzw. dyskrymi-
nowanych mniejszości”24. Powyższe zapisy stały się podstawą do uformowania 
zasad i idei spisanych w Deklaracji Ideowej Ruchu Narodowego, a bynajmniej 
opierają się one o tę sama etykę, ten sam kodeks postępowania oraz o jednakowy 
system wartości. W owej deklaracji prym wiodą trzy wartości, na których opierać 
ma się działalność i postawa społeczna Ruchu Narodowego. Wspomnianą triadę 
aksjologiczną tworzą zatem tożsamość (narodu, rodziny, osoby), suwerenność 
(państwa, kultury, ekonomiczna) i wolność (słowa, gospodarowania, osoby). W 
jednym z wywiadów Robert Winnicki, jeden z liderów Ruchu Narodowego, 
stwierdził, iż wspomniana deklaracja jest wręcz przesiąknięta duchem chrześci-
jańskim. Wyraża się to w zapisie: „Pierwszą uchwałą, jaką w poczuciu odpowie-
dzialności przed Bogiem i historią podjęła Rada [Decyzyjna – przyp. aut.], jest 
poniższa deklaracja ideowa (…).To przed nami stoi wyzwanie kontynuacji – 
zbudowanej na fundamencie chrześcijaństwa – polskiej tożsamości, w całym jej 
historycznym i regionalnym bogactwie. Podejmiemy walkę z promocją kosmo-
polityzmu i płytko pojętej nowoczesności, by na powrót uczynić nasz naród 
dumną i silną wspólnotą”25. Sytuacja deklarowanej ochrony porządku ustano-
wionego przez Boga, a wrażającego się najpełniej w wypełnianiu przez społe-
czeństwo obowiązków chrześcijańskich została przez Ruch Narodowy zawarta w 
powyższych dokumentach. 
                                                 

22 Deklaracja Ideowa, http://mw.org.pl/about/deklaracja-ideowa/ (1.04.2014). 
23 Kodeks Wszechpolaka, http://narodowcy.net/europa-i-swiat/8830-kodeks-

wszechpolaka (dostęp z dnia 1.04.2014). 
24 T. Greniuch, Droga Nacjonalisty, Wydaw. WN Olszewski, Opole 2013, s. 143. 
25 Tożsamość – Suwerenność – Wolność. Deklaracja Ideowa Ruchu Narodowego, 

http://narodowcy2014.pl/idea/ (dostęp z dnia 2.04.2014). 
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Publicystyka prasowa środowisk narodowo-patriotycznych nie abstrahuje od 
tematyki katolickiej i związanej z nią problematyki życia codziennego. Podkreśla 
się często obowiązki wynikające z faktu bycia katolikiem, a więc permanentną 
troskę o innych (wbrew postawom egoistycznym), walkę dobra ze złem (tak w 
formie politycznej, jak i w walce zbrojnej) oraz wspieranie w walce politycznej 
opcji i odważnych polityków dumnych ze swojej wiary i religii26. Wspomniana 
walka winna także opierać się na działalności zgodnej z prawem Bożym i dale-
kiej od sytuacji powodującej grzeszne zachowania. Kwestia ta przychodzi na 
myśl szczególnie wziąwszy pod uwagę relatywizm współczesnego świata kre-
owany przez środki masowego przekazu. Jednoznaczne opowiedzenie się Ruchu 
Narodowego po stronie tych, którzy uważają, że homoseksualizm jest złem i 
grzechem niepodważalnym, w przeciwieństwie do ujmowania go w zależności 
od okoliczności i kontekstu „chorobą albo orientacją seksualną”27 jest też waż-
nym elementem owej walki. Takim samym rygorom, jeśli chodzi o zbiór zasad 
zgodnych z nauczaniem Kościoła, powinna podlegać kwestia pomysłów legali-
zacji aborcji, promocji tzw. „związków partnerskich” czy pomysł usunięcia krzy-
ża z sali parlamentarnej28.  

Obrona wartości katolickich w Ruchu Narodowym odbywa się często przy 
udziale dwóch kobiecych organizacji wspierających narodowe działania: Kobiety 
dla Narodu i Sekcja Kobiet Ruchu Narodowego. Działaczka drugiej z wymienio-
nych organizacji, Anna Holocher, w sprawie aborcji pisze: „Katolik nie może iść 
na kompromis ze światem, ponieważ to nie my mamy zmieniać się dla świata, 
ale zmieniać świat dla Boga. Czas zatem zacząć od podstawowego obszaru funk-
cjonowania jednostki ludzkiej, jakim jest uświęcona obrona życia! (…) Nie mo-
żesz być katolikiem i jednocześnie popierać aborcję!” 29. Ten aspekt oraz wiele 
innych wpisujących się w kwestię obrony wartości katolickich przez Ruch Naro-
dowy łączy się nierozerwalnie z ochroną Kościoła i pamięci o tych, którzy w 
zgodzie w owymi wartościami kroczyli po drodze usłanej cierpieniem w stronę 
niepodległego państwa i chrześcijańskiego rozumienia wolności30. Medialno-
polityczna nagonka31 na Ruch Narodowy, instytucję Kościoła, katolicyzm… jest 
spowodowana swoistą niepisaną umową, wedle założeń której należy prowadzić 
szeroko zakrojoną walkę z wszelkimi przejawami chrześcijaństwa w laicyzują-
cym się społeczeństwie i zeświecczonym państwie. Wymóg ideologii poprawno-
ści politycznej, pełniącej współcześnie funkcję cenzuralną względem niezależ-
nych lub właśnie „niepoprawnych” politycznie treści, określa stosunki społeczne 

                                                 
26 Zob. J. Bodakowski, Katolicka Nauka Społeczna, „Polska Niepodległa” 2013, nr 1, s. 13. 
27 A. Wasiukiewicz, Podświadomość i problem grzechu, „Polska Niepodległa” 2013, nr 3, s. 10. 
28 P. Holocher, Antyreligijnej mantry część druga, „Polska Niepodległa” 20013, nr 3, s. 15. 
29 A. Holocher, Katolik nie zabija!, „Polska Niepodległa” 2013, nr 2, s. 17. 
30 Zob. M. Kokoszkiewicz, Brońmy Kościoła i wiary naszych przodków, „Polska 

Niepodległa” 2013, nr 6, s. 16. 
31 Zob. E. Rejman, Kościół: nagonka trwa, „Polska Niepodległa” 2013, nr 8, s. 17. 
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przeistaczając debatę publiczną w medialną „wymianę ognia” pomiędzy zwolen-
nikami konserwatyzmu obyczajowego, a piewcami relatywizmu moralnego. 

Teksty artykułów prasowych dotyczące tematyki narodowo-katolickiej pod-
noszą wiele spraw kluczowych z punktu widzenia każdego katolika, jednakże ich 
wielość oraz ważkość powoduje, iż nad każdą z nich wypadałoby pochylić się w 
osobnym opracowaniu. Z uwagi na powyższe autor ograniczy się do zasygnali-
zowania owych kwestii. Zatem podniesienie moralne narodu, sprzeciw wobec 
tendencji liberalno-lewicujących, walka o prawdę historyczną i zachowanie sza-
cunku do tradycji, sprzeciw wobec promocji antykoncepcji, legalizacji aborcji, 
stosowania eutanazji, demoralizacji rodziny jako podstawowej komórki społecz-
nej, w której może rozwijać się jednostka, odrzucenie promocji związków homo-
seksualnych, edukacji seksualnej dzieci już od najmłodszych lat, „wysyłanie” 
Polaków na emigrację zarobkową często rozbijającą tradycyjny model rodziny, 
sprzeciw wobec niszczenia narodowej świadomości wśród Polaków, likwidacji 
lekcji religii i historii w szkole, ośmieszania patriotyzmu i niszczenia pamięci o 
polskich bohaterach narodowych to główne postulaty Ruchu Narodowego. Rów-
nież przedstawiciele środowiska duszpasterskiego częstokroć wspierają tendencje 
narodowo-katolickie, wpisując się tym samym w wydźwięk słów jednego z ka-
płanów: „Przywróćmy właściwy Boży porządek w Polsce (…). I walczmy jak 
Żołnierze Wyklęci o wartości Bóg, Honor, Ojczyzna”32. 

Z punktu widzenia autora, zasadnym jest choćby poruszenie w niniejszym 
opracowaniu praktycznego wymiaru aktywności Ruchu Narodowego w konfron-
tacji z teoretycznymi zapisami powyższych deklaracji. Ruch Narodowy wspiera i 
organizuje szereg akcji społecznych, manifestacji, debat, spotkań i marszów w 
obronie wartości katolickich, wśród których wyszczególnić należy przede 
wszystkim ostatnie wydarzenie, a mianowicie Pielgrzymkę Młodzieży Narodo-
wej na Jasną Górę, podczas której ks. Roman Kneblewski wygłosił znamienne, 
wzbudzające refleksję kazanie poruszające również kwestię związku wiary z 
działalnością narodową, kończąc je słowami: „Kim jesteś współczesny Polaku? 
Bądź sobą! Bądź orłem!!!”33. 

 
Podsumowanie 
Współczesny świat jest przepełniony „propagandowym” przekazem służą-

cym swoistemu zniewoleniu człowieka. Zniewolenie to przejawia się na różnora-
kich płaszczyznach: religijnej, świadomościowej, społecznej, kulturowej czy 
politycznej. Funkcjonowanie katolików w tak ewoluującym „porządku” nie jest 
stanem pozwalającym na beztroskie przyglądanie się zachodzącym zmianom. 
Syndrom walki o własne przekonania, o obronę naturalnych i niezbywalnych 

                                                 
32 Ks. Andrzej, Wierni wartościom Bóg, Honor, Ojczyzna, „Polska Niepodległa” 

2013, nr 12, s. 7. 
33 Ks. R. Kneblewski, Kim jesteś współczesny Polaku?, „Polska Niepodległa” 2014, 

nr 13, s. 17. 
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wartości przekazanych człowiekowi przez Stwórcę oraz odważne podążanie w 
kierunku wyznaczonym przez Dekalog powinny towarzyszyć jednostce nie tylko 
w kwestii deklaratywnej, ale przede wszystkim winny przejawiać się w dążeniu 
do zachowania własnej tożsamości i realizacji w praktyce wynikających z nich 
obowiązków natury moralnej. Pozostaje mieć nadzieję, iż Ruch Narodowy (nie-
zależnie od społecznej lub politycznej formuły owego zrzeszenia) w praktyce 
będzie realizował szczytne, dumne, narodowe i katolickie założenia formułowane 
przez środowiska go współtworzące. Autor pozwoli sobie, kończąc powyższe 
rozważania, powtórzyć za Krzysztofem Kawęckim: „Najpiękniejszą rzeczą dla 
polityka prawicy może być to, że gdy kiedyś przyjdzie złożyć ostatni raport 
przed Księciem Wojska Niebieskiego, powie za św. Pawłem: W dobrych zawo-
dach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem (z listu św. Pawła do Tymo-
teusza)34.  

 
Streszczenie 
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki Ruchu Narodowego i jego stosunku do 

wartości katolickich wyartykułowanego przez jego liderów, działaczy i sympatyków. 
Podczas analizy pod uwagę zostały wzięte kwestie historyczne (stosunek narodowych 
demokratów do wartości uznawanych za chrześcijańskie oraz miejsca Kościoła kato-
lickiego w życiu społeczno-wychowawczym narodu), deklaratywne (zapisy odnoszące 
się do „katolickiego ducha” dokumentów ideowo-programowych środowisk narodo-
wych z okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz czasów współczesnych) oraz 
rzeczywisty obraz katolicyzmu w prasie narodowo-patriotycznej, nieulegającej tenden-
cjom wyznaczanym przez tzw. ideologię politycznej poprawności. 

 
Abstract 
National Movement and the defense of Catholic values 
This article deals with the issues of the National Movement and its relation to 

the Catholic values expressed by its leaders, activists and supporters. During the 
analysis were taken into account historical issues (the ratio of the national 
democrats to the accepted Christian and the place of the Catholic Church in 
national socio-educational life), declarative (records of "Catholic spirit" in the 
program documents of national communities of the interwar period and modern 
times) and the actual image of Catholicism in the national-patriotic press, which 
is opposed to the ideology of political correctness. 
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Specyfika norm programowych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  

z 2 kwietnia 1997 r. 
 

Wstęp 
Akt konstytucyjny nie może ograniczać się tylko i wyłącznie do wskazania pod-

stawowych cech ustrojowych państwa czy też jego organów władzy1. Funkcjonowanie 
państwa musi bowiem nadążać za postępem w życiu społeczno – gospodarczym, tak 
aby zapewniony został jego nieprzerwany rozwój naukowy i technologiczny, 
uwzględniający również czynniki zewnętrzne jakimi są: tworzenie systemu politycz-
nego o charakterze globalnym oraz zależności jakie występują między gospodarkami 
państw, wyznaczającymi nowe wyzwania dla obowiązujących w nich praw2. W tym 
kontekście szczególnego znaczenia nabiera materia z jakiej zbudowana jest konstytu-
cja. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku zawiera bowiem tzw. normy programowe. 
Normy te mają nietypowy charakter gdyż określają pewne cele, które realizowane są w 
różnym stopniu oraz w bliżej nieokreślonym czasie przez organy administracji pu-
blicznej i na osiąganiu których organy powinny skupić swoje wysiłki. Przykładem 
normy programowej jest art. 71 ust 1 konstytucji, w którym Państwo zobowiązuje się 
do uwzględniania dobra rodziny w prowadzonej przez siebie polityce społecznej i 
gospodarczej. Normy programowe nie mają charakteru normatywnego, co oznacza, iż 
nie mogą być stosowane bezpośrednio, mogą jednak służyć interpretowaniu przepisów 
o charakterze normatywnym. Ze względu na swoją nietypowość oraz cechy charakte-
rystyczne, konieczne jest przeanalizowanie specyfiki norm programowych na gruncie 
obowiązującej konstytucji.  

 
1. Szczególna treść jako jedna z cech właściwych konstytucji  
Jedną z podstawowych cech konstytucji oprócz trybu jej uchwalania i zmia-

ny oraz szczególnej mocy prawnej jest również szczególna treść. Konstytucja nie 
tylko reguluje bardzo szeroki zakres materii, zróżnicowany jest również sposób 
regulowania tej materii (szczegółowość, głębokość). Materia konstytucji ma cha-

                                                 
1 Marcelina Stolarska, Problem dewaluacji Konstytucji z 1997 r. na tle najistotniej-

szych współczesnych wyzwań politycznych i społecznych, [w:] Konstytucja Rzeczypospo-
litej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wyzwań politycznych, gospodarczych, 
technologicznych i społecznych, pod red. Stanisława Biernata, Warszawa 2013, s. 46 

2 A. Dębowska, Tożsamość konstytucji RP z 1997 r. jako granica dopuszczalnej wy-
kładni jej norm, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI 
wieku wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, pod red. 
Stanisława Biernata, Warszawa 2013, s. 85.  
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rakter uniwersalny, ponieważ reguluje całokształt kwestii ustrojowych państwa3. 
Treść konstytucji poświęcona jest więc: zasadom ustroju państwowego, podmio-
tom władzy w państwie oraz prawom, wolnościom i obowiązkom jednostki. 
Konstytucja składa się z przepisów będących tworzywem do budowy norm 
prawnych. Nie może ona może ustanawiać indywidualnych regulacji (mających 
zastosowanie do konkretnej sytuacji lub osoby) lecz jej postanowienia muszą w 
sposób generalny oraz abstrakcyjny ujmować jej adresatów. Omawiając abstrak-
cyjność Konstytucji warto podkreślić, iż nie jest ona jednorodna. W ustawie za-
sadniczej zawarte są przepisy na tyle precyzyjnie sformułowane, iż bez większe-
go wysiłku możliwe jest zbudowanie z nich wszystkich elementów normy praw-
nej oraz określenie, które działania będą z nią zgodne lub sprzeczne. Do takich 
przepisów zaliczyć należy szczególnie te dotyczące organizowania się aparatu 
państwowego (np. art. 128 dotyczący kadencji Prezydenta RP). Normy konstytu-
cyjne są więc ustalone na tyle precyzyjnie, iż nie jest konieczna ich konkretyza-
cja na poziomie ustawodawstwa zwykłego. W ustawie zasadniczej są również 
takie przepisy, które ze względu na swój ogólny wymiar wymagają odesłania do 
ustaw zwykłych, a co za tym idzie ich konkretyzacji (takim przepisem może być 
np. art. 138 dotyczący nadania przez Prezydenta RP obywatelstwa polskiego). 
Oprócz powyższych typów norm konstytucyjnych są również takie, które wyka-
zują jeszcze większy niż wymienione wcześniej stopień ogólności i które deter-
minują „pewne podstawowe rozstrzygnięcia ustrojowe”. Określa się je najczę-
ściej tzw. zasadami konstytucyjnymi (np. Rzeczpospolita Polska jest dobrem 
wspólnym wszystkich obywateli, Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym 
państwem prawnym), które to stanowią o aksjologii konstytucji4.  

 
2. Normatywny charakter konstytucji  
W nauce prawa konstytucyjnego wciąż trwa dyskusja nad charakterem nor-

matywnym przepisów konstytucji. Z jednej strony, zwolennicy pełnej normatyw-
ności tekstu konstytucji przekonują, iż odmówienie jej normatywności mogłoby 
oznaczać, iż nie jest ona prawem obowiązującym. Oczywiście tego typu stwier-
dzenia nie mają swojego uzasadnienia. Przeciwnicy z kolei zwracają uwagę, iż w 
preambule konstytucji używa się zdań opisowych, część przepisów charakteryzu-
je wysoki poziom abstrakcyjności, przez co nie jest możliwe wyodrębnienie z 
nich konkretnych wskazówek postępowania. W konstytucji część przepisów jest 
pozbawiona sankcji, co oznacza, iż trudno jest określić konsekwencje ich naru-
szenia. Zdaniem Trybunały Konstytucyjnego, art. 8 ust. 2 konstytucji stanowi 
podstawę dla wszystkich organów władzy publicznej by jej zapisy stosować bez-
pośrednio, taki tryb jest wyłączony tylko wtedy gdy konstytucja tak stanowi. 
Trybunał zwrócił również uwagę, iż nie ma przeszkód by sądy taki tryb wyko-

                                                 
3 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys Wykładu, wydanie 16, Liber, War-

szawa 2012 r., s. 34.  
4 ibidem, s. 41.  
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rzystywały w sytuacjach gdy jest to konieczne oraz możliwe. Postanowienie kon-
stytucji musi być jednak na tyle precyzyjne by stanowiło podstawę wydania roz-
strzygnięcia w indywidualnej sprawie. Stosowanie bezpośrednie konstytucji nie 
może również doprowadzać do pomijania regulacji ustawowych. Biorąc pod 
uwagę fakt, iż obecnie, niewiele jest postanowień konstytucyjnych, które nie 
znalazły swojego odzwierciedlenia na poziomie ustawowym oraz że ustawy 
przeważnie są zgodne z konstytucją, uznać należy współistnienie oraz współsto-
sowanie zasad i norm zawartych w konstytucji z unormowaniami na poziomie 
ustawowym5  

 
3. Zdefiniowanie pojęcia „norma programowa” 
Konstytucja RP składa się z różnorodnych norm konstytucyjnych. Można 

wśród nich wyróżnić zasady konstytucyjne, normy proceduralne, normy kompe-
tencyjne, normy organizacyjne oraz programowe6. Przepisy konstytucji, na co 
zwracają uwagę przedstawiciele doktryny, mogą mieć zróżnicowane znaczenie 
prawne, dlatego też charakter normatywny posiadają tylko te, z których możliwe 
jest wyprowadzenie obowiązków dla podmiotów stosujących konstytucję. Nato-
miast normy, które zostały pozbawione tej cechy nazywamy programowymi. 
Zwrócić należy uwagę na pewien luz decyzyjny i nieostrość norm programo-
wych, co potęgowanie jest również poprzez odesłanie do dyrektyw i reguł poza-
prawnych i co w konsekwencji przyczynia się do upodabniania norm programo-
wych do klauzul generalnych7. Normy programowe zwane są niekiedy przepisa-
mi o odroczonym lub niebezpośrednim stosowaniu. Dotyczą bardziej nakazów 
ocennych niż nakazów powinnościowych8. Nie określają one praw podmioto-
wych, a raczej stanowią pojęcia o charakterze niedookreślonym. Normy progra-
mowe pełnią również ważną funkcję przy interpretowaniu innych norm konsty-
tucyjnych szczególnie gdy występują luki w ustawie zasadniczej. Są one wytycz-
nymi dla zwykłego ustawodawcy w tych dziedzinach, których dotyczą. Co wię-
cej, uniemożliwiają powstanie przepisów ustawowych, które byłyby z nimi 

                                                 
5 J. Oniszczuk, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego na początku XXI wieku, Zakamycze 2004, s. 289-290.  
6 Jan Galster, Prawo konstytucyjne, pod red. Zbigniew Witkowski, Wydanie XIII, 

Toruń 2011, s. 57.  
7 M. Masternak Kubiak, Odesłania do prawa międzynarodowego w Konstytucji RP, 

Wrocław 2013,  s. 42,  
8 ibidem, s. 43, [za:] K. Complak, Komentarz do art. 5 Konstytucji, [w:] Konstytucje 

Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r. pod red. J. Bocia, Wrocław 
1998, s. 23. (tamże: K. Complak podkreśla, iż postanowienia mające charakter progra-
mowy są charakterystyczne dla konstytucji XX w. Odróżnienie postanowień programo-
wych od normatywnych jest nieodłącznie związane z tzw. socjalnym państwem prawnym 
oraz demokracją pluralistyczną. Obecność tych norm, gwarantuje, iż porządek ustrojowy 
nabiera dynamizmu przez co łatwo dostosowuje się do podlegających zmianom warun-
kom politycznym czy społeczno – gospodarczym.  
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sprzeczne. Skutkiem tej sprzeczności jest „materialna niezgodność z konstytu-
cją”. Profesor Krystian Complak zwraca uwagę, iż normy programowe posiadają 
„podwójny sens zakazujący”9. Przepisy mające charakter programowo-
deklaratywny, które pozbawione są bezpośrednich wzorców postępowania oraz 
którym zarzuca się wydźwięk ideowo polityczny są immanentną częścią procesu 
wykładni innych postanowień konstytucji.  

a) Cechy charakterystyczne norm programowych 
Normy programowe powszechnie definiuje się jako normy, które wiążą 

swych adresatów poprzez określenie pożądanych celów. Nie wskazują one jed-
nak kroków, których podjęcie jest konieczne, aby cele te mogły zostać zrealizo-
wane. Są one jednocześnie ujmowane w taki sposób, iż nie jest możliwe skonsta-
towanie, iż oto cel został zrealizowany i państwo jest zwolnione z obowiązku 
jego realizacji. Cele są więc dalekosiężne, ich realizacja trudna do skwantyfiko-
wania. Co więcej, zwraca się uwagę, iż konieczne jest podejmowanie natychmia-
stowych działań by zawarte w normach programowych cele były realizowane. 
(dotyczy to również pozostałych przepisów konstytucyjnych). Do adresatów 
norm programowych należą organy państwowe, natomiast ich dyspozycjami są 
obowiązki wykorzystywania w jak największym stopniu kompetencji dla realiza-
cji założonych celów. Nie jest jednak wskazane tempo ich realizacji, moment 
osiągnięcia celu oraz preferowanie jednych kompetencji, kosztem innych. Normy 
programowe mają również znaczenie jako wytyczne interpretacyjne przy rekon-
struowaniu norm konstytucyjnych, czy też przy określaniu kierunków postępo-
wania organów państwowych. Kolejną cechą charakterystyczną norm progra-
mowych jest to, iż nie tworzą one roszczeń prawnych podmiotów trzecich, 
szczególnie obywateli. Obywatele, mogą jednak kontrolować w jaki sposób or-
gany państwowe realizują założone cele (chodzi oczywiście o kontrolę politycz-
ną). Jeżeli więc art. 5 konstytucji przewiduje, iż Rzeczpospolita Polska zapewnia 
bezpieczeństwo obywatelom, nie jest możliwe wyciąganie z takiego przepisu 
uprawnienia do żądania od państwa jego zapewnienia w szczególnej, odpowiada-
jącej obywatelowi formie10. 

b) Kwestia normatywności norm programowych 
Jak już wspomniano powyżej, normy programowe w wysokim stopniu ogól-

ności wskazują główne cele oraz kierunki działalności państwa. Rozbieżności 
budzi w doktrynie zarówno stopień, jak i sposób związania nimi podmiotów 
wskazanych w konstytucji. Uważa się bowiem z jednej strony (za profesorem 
Stefanem Rozmarynem), iż poszczególne elementy konstytucji mają charakter 
normatywny gdyż zostały w niej celowo umieszczone oraz przyjęte w trybie 
szczególnym, są więc jej integralną częścią i mogą być wykorzystane do wy-
kładni, interpretacji, innych jej postanowień. Charakter prospektywny (przyszło-
ściowy) norm programowych nie oznacza bowiem, iż pozbawione są one norma-

                                                 
9 ibidem, s. 44, [za:] K. Complak, Komentarz do art. 5 Konstytucji…s. 24.  
10 ibidem, s. 253-254. 
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tywnej treści, co związane jest z domniemaniem normatywności wszystkich po-
stanowień konstytucji11. Część przedstawicieli doktryny uważa z kolei, iż charak-
ter normatywny posiadają tylko te postanowienia, z których można wyodrębnić 
konkretne obowiązki dla tych podmiotów, które stosują konstytucję. Jeżeli nie 
jest to możliwe, dany przepis pozbawiony jest charakteru normatywnego. W 
przeważającej mierze ma to miejsce w przypadku przepisów programowych. 
Warto jednak podkreślić, iż normy programowe, nawet jeżeli są ideowo-
politycznymi manifestami, i nie określają w sposób bezpośredni wskazówek 
postępowania, są bardzo pożyteczne przy wykładni innych norm konstytucji12. W 
konstytucji RP występują dwa rodzaje przepisów zawierających normy progra-
mowe: 

1) do pierwszego rodzaju zaliczane są te przepisy, które rzeczywiście 
wskazują określone cele funkcjonowania państwa, do przykładowych przepisów 
zaliczyć należy te zawarte w art. 5 w którym wskazuje się, iż Rzeczpospolita (…) 
„zapewnia ochronę środowiska” czy też w art. 68 ust. 2 w którym Państwo 
gwarantuje zapewnienie ochrony zdrowia. Są to więc normy programowe w 
klasycznej postaci; 

2) są jednak pewne sytuacje w których przepis wydaje się co prawda 
programowy, jednak w rzeczywistości może tworzyć określone prawa dla 
jednostek (np. art. 18 stwierdzający, iż „ Małżeństwo jako związek kobiety i 
mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i 
opieką Rzeczypospolitej Polskiej”). Można bowiem z tego przepisu wyodrębnić 
prawo do zawarcia związku małżeńskiego. Dany przepis ma więc w pewnym 
stopniu znaczenie normatywne. 

Co więcej, są również przepisy takie jak np. art. 65 ust. 5: „Władze publiczne 
prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez 
realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspie-
ranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac inter-
wencyjnych13”, które oprócz tego, że stanowią określony normy programowe, 
wskazują również konkretne instrumenty dzięki którym cele w nich wskazane 
będą realizowane14. 

 
4. Normy programowe w ustawach zwykłych 
Obecność norm programowych w konstytucji nie podlega wątpliwości, 

trudno bowiem o współczesny dokument konstytucyjny, który pozbawiony byłby 
przepisów określających pewne cele i działania władzy publicznej często długo-
                                                 

11 Jan Galster, s. 58-59. 
12 B. Banaszak, Proceduralne i materialno prawne normy konstytucji [w:] Charakter 

i struktura norm konstytucji, s. 120. 
13 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483). 
14 P. Sarnecki, Normy programowe w konstytucji i odpowiadające im wolności obywatelskie 

[w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, pod red. L. Gar-
lickiego, A. Szmyta, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, s. 255-256. 
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terminowe, które winna ona realizować w przestrzeni społecznej. Wydawać mo-
że się również, iż z normami programowymi mamy do czynienia tylko w przy-
padku konstytucji, natomiast w innych źródłach prawa nie zostały przewidziane. 
Związane jest to głównie ze szczególną rolą jaką odgrywają w całym porządku 
prawnym, stanowiąc ramy dla zagadnień ustrojowych oraz zawierając odwołania 
do problematyki społecznej. Warto jednak podkreślić, iż w konstytucji nie jest 
możliwe „potraktowanie” wszystkich zagadnień życia społecznego w takim sa-
mym stopniu konkretności. Nie jest możliwe skonkretyzowanie uprawnień w 
postaci przepisów, które uwzględniałyby wszystkie oczekiwania oraz potrzeby 
społeczne, szczególnie w sferze intelektualnej, socjalnej czy też materialnej. 
Funkcje konstytucji zakładają wysoki poziom ogólności ich norm, co nie oznacza 
jednak, że nie mogą być bezpośrednio stosowane. Prof. Paweł Sarnecki zwraca 
uwagę, iż w Polsce nie jest możliwe ujmowanie norm programowych w ramach 
ustaw zwykłych, nie jest również możliwe tworzenie ustaw programowych, które 
nie określałyby roszczeń jednostki a jedynie wskazywały pewne dalekosiężne 
cele państwa.  

Konstytucja zawiera liczne odesłania do ustaw zwykłych, których posta-
nowienia mają być stosowane hic et nunc. Próżno w konstytucji szukać odesłania 
do ustaw programowych, które jedynie określałyby cele działania. Warte podkre-
ślenia jest, iż normy programowe przyczyniają się do realizacji jednej z naczel-
nych funkcji konstytucji jaką jest funkcja prawna (normatywna), szczególnie 
wtedy gdy jako wytyczne interpretacyjne pomagają we właściwym stosowaniu 
instytucji konstytucyjnych. Co więcej, normy programowe są „wyrazicielem” 
funkcji ideowej oraz edukacyjnej konstytucji. Obok norm programowych wystę-
pują również normy bezpośredniego stosowania, których odróżnienie od tych 
pierwszych może niekiedy nastręczać pewnych problemów15. Warto podkreślić, 
iż „programowość” norm przejawia się odesłaniem konstytucji do ustaw zwy-
kłych doszczegóławiających ich zakres. Art. 68 ust. 2 konstytucji stanowi na 
przykład, iż „ Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze pu-
bliczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanej 
ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa usta-
wa”16.  

Z kolei art. 69 zakłada, iż „Osobom niepełnosprawnym władze publiczne 
udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposo-
bieniu do pracy oraz komunikacji społecznej”17. Warto podkreślić, iż samo ode-
słanie przepisu do postanowień ustaw zwykłych nie czyni go przepisem progra-
mowym, gdyż najistotniejsze znaczenie ma norma z niego wynikająca, wskazu-
jąca perspektywiczne cele18.  

                                                 
15 ibidem, str. 252-253. 
16 Dz.U. nr 78, poz. 483. 
17 ibidem.  
18 P. Sarnecki, str. 254.  
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5. Stosunek Trybunału konstytucyjnego do kwestii norm programowych 
Trybunał konstytucyjny, po wejściu w życie konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. 

unikał odwoływania się do norm programowych, co nie oznacza jednak, iż ta 
problematyka była przez niego pomijana. Prof. Ewa Gdulewicz oraz prof. Witold 
Zakrzewski wyróżnili dwa typy norm: konstytucyjne sensu stricte oraz takie 
normy, które programują określone cele dla państwa oraz zadania których reali-
zacja jest konieczna. Te ostatnie przybierają charakter „deklaracji filozoficznych, 
religijnych itp.”19 Z kolei dr Andrzej Kulig zakłada również, iż te postanowienia, 
które nie kształtują indywidualnych uprawnień jednostki (nawet jeżeli jest to 
ogólne, konstytucyjne ujęcie) powinny być traktowane jako „forma konstytucjo-
nalizacji wytycznych polityki władz publicznych”20. Nieco inne podejście do 
norm programowych prezentuje prof. Maciej Zieliński, który podkreśla, iż nie są 
one dyrektywami celowościowymi, których akceptację celu uzależniać należy od 
woli adresata tego typu dyrektywy. Normy programowe „nie tylko wiążą adresa-
tów, ale także narzucają im cel oraz środek”21. Warto podkreślić, iż Trybunał 
Konstytucyjny ma niewielkie możliwości do wpływania na ustawodawstwo np. 
poprzez instytucję sygnalizacji, którą przeważnie wykorzystuje w ograniczonym 
zakresie i z pomocą której mógłby wskazywać na zaniedbania w realizacji celów 
państwa przez ustawodawcę. Pojawiała się również instytucja wyroków interpre-
tacyjnych, które pomagają wpływać na ustawodawstwo. Zwraca się również 
uwagę, iż jeżeli normy dot. celów państwa, a szczególnie praw w wymiarze spo-
łeczno – gospodarczym jednostki dalej będą miały charakter programowy, to 
instytucje i organy międzynarodowe będą wymuszały ich realizację i może się 
okazać, że będą one miały bardziej abstrakcyjny charakter niż ma to miejsce w 
konstytucji22.  

 
Zakończenie 
Programowa treść konstytucji jest niezwykle ważnym składnikiem każdego 

nowoczesnego dokumentu konstytucyjnego. Aby Państwu zapewniony został 
trwały i zrównoważony rozwój konieczne jest, by już na poziomie konstytucyj-
nym obowiązywały normy określane mianem programowych, które nie tylko 
wskazywałyby cele i kierunki jego rozwoju, ale również stanowiły tło dla pozo-
stałych norm konstytucyjnych i służyły ich interpretacji. Pomimo, iż niezwykle 
trudno jest zweryfikować ostateczne osiągniecie celów założonych w normach 
programowych jak i wskazanie środków jakie miałyby być do tego wykorzysta-
ne, konieczne jest by znajdowały one swoje odzwierciedlenie na poziomie usta-
                                                 

19 K. Complak, Konstytucyjne postanowienia programowe czy normy o celach państwa? 
[w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, pod red. L. 
Garlickiego, A. Szmyta, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, str. 252-253. 

20 ibidem, str. 60. 
21 ibidem [za:] M. Zieliński, Wykładnia Prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, War-

szawa 2002, str. 39-40. 
22 K. Complak, str. 60-61.  
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wowym, a ich znaczenie było w coraz większym stopniu dostrzegane i brane pod 
uwagę przez Trybunał Konstytucyjny, co wpłynie na wzrost ich doniosłości.  

 
Streszczenie 
Materia każdego nowoczesnego aktu konstytucyjnego musi być tak skon-

struowana by nie tylko uwzględniała kwestie ustrojowe oraz strukturę organów 
Państwa, ale również przewidywała dynamikę zmian i rozwój społeczno – go-
spodarczy państwa, który musi mieć charakter trwały i dalekosiężny. Dlatego też 
w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. zamieszczone zostały tzw. normy progra-
mowe, które określają cele państwa w perspektywie długoterminowej. Konstytu-
cja nakłada na Państwo obowiązek zapewnienia m.in. ochrony zdrowia, bezpie-
czeństwa obywateli i porządku publicznego, jednak traktuje te obowiązki jako 
cele, które powinny być realizowane permanentnie, nie określając momentu w 
którym cele zostaną osiągnięte a Państwo zwolnione z ich dalszej realizacji. W 
doktrynie, rozbieżności budzi kwestia normatywności norm programowych jak i 
możliwość tworzenia ustawodawstwa zwykłego wyposażonego w tego typu 
normy. Warto podkreślić znaczenie norm programowych nie tylko jako pewnych 
deklaracji, ale również wytycznych dla interpretacji innych przepisów konstytu-
cji. 

 
Sumary 
Specification of programmatic standards in the Constitution of the Republic 

of Poland from 2nd of April, 1997. 
Any modern constitutional act shall be constructed to take into account not 

only systemic issues and the structure of the State organs but also to predict the 
dynamics of change and socio - economic development of the State which must 
be permanent and far-reaching. In the constitution on the Republic of Poland 
from 2 of April 1997 were placed so called programmatic norms which define 
the objectives of the state in the long term. The Constitution obliges the State to 
ensure, inter alia, protection of health, security of citizens and public order, how-
ever treats these duties as goals that should be implemented permanently, without 
specifying the time at which the objectives will be achieved. In doctrine raises 
the question of the normativity of programmatic standards as well as the ability 
to create ordinary legislation equipped with this type of standard. Nevertheless it 
is worth saying that the programmatic standards are important not only as a cer-
tain declaration but also as guidelines for the interpretation of other constitutional 
provisions. 
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Patryk Rejs 

 
Relacje Państwo – Kościół katolicki dawniej i dziś na przykładzie polskich 

konkordatów  
 

Historia stosunków Państwo – Kościół jest w Europie długa. Już od średnio-
wiecza starano się je unormować, czemu, jak wskazuje ks. prof. Józef Krukow-
ski, sprzyjały co najmniej dwie przesłanki. Pierwsza wynikała z ewangelicznego 
nakazu Jezusa o oddaniu Cezarowi tego, co należy do Cezara, a Bogu tego, co 
należy do Boga (por. Mt 22, 21). Konsekwencjami wypełnienia tego nakazu było 
przyznawanie Kościołowi coraz większych wolności, początkowo w formie na-
dań ziemskich i przywilejów, co w późniejszym czasie przyczyniło się do po-
wstania dwustronnych umów. Druga przesłanka, jak wyjaśnia ks. prof., wynikała 
ze sporów o władzę zwierzchnią pomiędzy Kościołem a państwem w średnio-
wieczu (uniwersalizm), które zapoczątkowane były reformą gregoriańską w po-
łowie XI w. Potrzeba ich rozwiązania, a w szczególności jasnego określenia praw 
i wolności Kościoła, sprawiła, że za pierwszy w dziejach konkordat uważa się 
układ wormacki zawarty w 1122 roku pomiędzy papieżem Kalikstem II a cesa-
rzem Henrykiem V, potwierdzony później na Soborze w Lateranie w 1125. 
Układ ten, w zakresie przyznawania sobie wzajemnych przywilejów i ustępstw 
oraz ich gwarancji, stał się modelowym przykładem stanowiącym wzór dla ko-
lejnych podobnych umów zawieranych pomiędzy papiestwem, a przedstawicie-
lami zwierzchniej władzy świeckiej aż do Soboru Watykańskiego II (1962-1965).  

Współcześnie wszystkie konkordaty są umowami międzynarodowymi, zawiera-
nymi na zasadzie partnerstwa stron zgodnie z zasadą pacta sunt servanda. Stolica 
Apostolska ma bowiem podmiotowość prawną w stosunkach międzynarodowych, a 
w tym również ius tractatuum, czyli prawo do zawierania umów. Aby taka umowa 
zaistniała, potrzebne jest wyłącznie zgodne oświadczenie woli dwóch podmiotów. 
Nie jest więc tak, że pomiędzy podmiotami tymi zachodzi relacja niewspółrzędna. 
Nie można w szczególności traktować konkordatu jako umowy zawieranej przez 
Stolicę Apostolską będącą tylko podmiotem zwierzchnim władzy duchowej (suwe-
ren moralny), całkowicie pomijając kwestię jej podmiotowości międzynarodowej. 
Stąd też konkordatem nie można nazwać żadnego układu, w którym po stronie ko-
ścielnej występowałby inny podmiot niż Stolica Apostolska, choć takie porozumie-
nia, negocjowane np. przez episkopaty, są dopuszczalne, a czasem nawet milcząco 
aprobowane (por. porozumienie między Rzecząpospolitą Polską Ludową a Konfe-
rencję Episkopatu Polski z 14 kwetnia 1950 roku). Podobny zakaz zawarto w Ko-
deksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. 

Analogicznie, po stronie rządowej państw występują najwyższe konstytucyj-
ne organy władzy. Do prowadzenia rozmów szef rządu może wyznaczyć pełno-
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mocnika, jest nim zwykle minister spraw zagranicznych. Pełnomocnik działa w 
granicach udzielonego mu upoważnienia, zgodnie z instrukcjami, które otrzymał.  

Uzgodniony projekt podpisuje się, a także, jeśli przepisy konstytucyjne państwa 
tego wymagają, przedstawia parlamentowi do udzielenia zgody na ratyfikację w 
formie ustawy. Konkordat następnie podlega ratyfikacji przez głowę państwa i głowę 
Kościoła, po czym następuje stosowna wymiana dokumentów ratyfikacyjnych i 
ogłoszenie tego aktu w dziennikach urzędowych. Warto wspomnieć, że państwa 
federacyjne mogą zawierać konkordaty ze Stolicą Apostolską zarówno jako całość, 
jak również poprzez osobne układy zawierane przez państwa związkowe, jeśli kon-
stytucja to dopuszcza(np. Republika Federalna Niemiec). 

Zakres regulacji konkordatowych obejmuje, wg ks. prof. Krukowskiego, 
właściwie dwie płaszczyzny: 

a) zasady relacji instytucjonalnych pomiędzy państwem a Kościołem (sto-
sunki dyplomatyczne) 

b) zasady wolności religijnej (w wymiarze zarówno indywidualnym, jak i in-
stytucjonalnym). 

Zasady relacji pomiędzy państwem a Kościołem określają sposób funkcjonowa-
nia Kościoła na terytorium danego państwa. Stanowią one odbicie deklaracji Soboru 
Watykańskiego II dotyczących autonomii państwa i Kościoła - z jednej strony, a 
zarazem ścisłego współpracowania obu podmiotów dla wspólnego dobra ludzi, bę-
dących członkami obu tych społeczności - z drugiej strony. Jednocześnie są gwaran-
tem odrzucenia nadrzędności któregoś z podmiotów. Poprzez nawiązanie lub uregu-
lowanie stosunków dyplomatycznych zasady te są lub przynajmniej powinny być 
czynnikiem zabezpieczającym rozdział państwa i Kościoła. Warto tu wspomnieć, że 
„rozdział” to zwrot nieostry, wymagający dookreślenia.  

Nie chodzi w tych stosunkach o separację wrogą, z którą w przeszłości mieli-
śmy do czynienia np. w krajach komunistycznych czy porewolucyjnej Francji, a 
wprost przeciwnie – separację przyjazną, czyli zakładającą skoordynowaną 
współpracę państwa i Kościoła, każdego w ramach własnej misji. Oczywiście 
zakres tych działań, jak i granica rozdziału jest przedmiotem licznych polemik. 

Drugą wspomnianą wcześniej kategorią regulacji określa się wolności i swo-
body religijne gwarantowane przez państwo Kościołowi jako instytucji, kościel-
nym osobom prawnym oraz wiernym. Stąd też mowa o instytucjonalnym i indy-
widualnym przedmiocie tych gwarancji. 

W pierwszej kategorii umieszcza się uznanie osobowości publicznoprawnej 
Kościoła katolickiego przez państwo i umożliwienie tej instytucji uczestnictwa w 
obrocie prawnym na terytorium danego państwa oraz zgodę na realizację zadań 
związanych z jego misją, w tym na publiczne i swobodne prowadzenie działalno-
ści i zabezpieczenie wolności kultu. Czyni się to na wiele sposobów, a przykłady 
zaczerpnięte z polskich Konkordatów zostaną zaprezentowane w dalszej części 
pracy. Indywidualny przedmiot regulacji konkordatowych może dotyczyć za-
równo duchownych jak i świeckich. Konkordat może regulować kwestie ważne 
dla wiernych jak: uznanie prawne i określenie warunków małżeństw kanonicz-



787 
 

nych, dni wolnych od pracy z uwagi na uroczystości kościelne, prawo do nie-
skrępowanego uczestnictwa w kulcie religijnym i zajęciach z religii w szkołach 
publicznych, dostęp do duszpasterstwa w szpitalach i ośrodkach odbywania kary. 
Duchownym może analogicznie gwarantować i regulować zarazem warunki 
zwolnienia od służby wojskowej czy innych obowiązków niedających się pogo-
dzić z powołaniem kapłańskim, prawo do zakładania i prowadzenia szkół, ze 
szkołami wyższymi włącznie, udzielania posług religijnych w szpitalach, kosza-
rach wojskowych i innych ośrodkach zamkniętych. Przepisy konkordatów 1925 i 
1993 zostaną porównane w dalszej części pracy.  

Do pełnego zrozumienia poszczególnych regulacji obu polskich konkorda-
tów wymagana jest również znajomość kontekstu historycznego, w którym po-
wstawały.  

Odrodzone w 1918 roku państwo polskie z powodu czterech porządków 
prawnych obowiązujących na terenie dawnych zaborów, pilnie potrzebowało 
regulacji właściwie wszystkich ważnych spraw dotyczących funkcjonowania 
państwa. Mała Konstytucja miała charakter tymczasowy, stąd też już 17 marca 
roku 1921 uchwalono tzw. Konstytucję Marcową. W artykule 114 gwarantowała 
ona Kościołowi katolickiemu „naczelne stanowisko wśród równouprawnionych 
wyznań”. Wynikało to z jednej strony z faktu, że przeważająca większość oby-
wateli była wyznania katolickiego, co stwierdzała Konstytucja (art. 114) i z cze-
go fakt prymatu wywodziła. Z drugiej strony, co w Konstytucji nie zostało okre-
ślone expressis verbis, można upatrywać się w tej deklaracji aktu wdzięczności 
polskiemu Kościołowi za postawę podtrzymującą ducha polskości pod zaborami. 
Konstytucja, w zdaniu trzecim wspomnianego artykułu stwierdzała, że „Stosunek 
Państwa do Kościoła będzie określony na podstawie układu ze Stolicą Apostol-
ską, który podlega ratyfikacji przez Sejm”. Konkordat z 1925 spełniał ten konsty-
tucyjny obowiązek. 

Sytuacja Rzeczypospolitej Polskiej po roku 1989 roku była zgoła odmienna od tej 
po roku 1918. Istniały bowiem struktury niepodległego państwa, które odzyskawszy 
suwerenność, musiało ustosunkować swoje prawodawstwo jedynie do przemian ustro-
jowych. Z drugiej jednak strony – ustalenia Konkordatu z 1925 zostały zerwane 
uchwałą rządu polskiego 12 września 1945 roku. Ustawodawstwo PRL-u poddawało 
działalność Kościoła licznym szykanom prawnym, co wiązało się z utratą wielu wol-
ności religijnych zarówno dla wierzących jak i duchownych. Stąd też wynikła silna 
potrzeba unormowania stosunków Państwo - Kościół zarówno na płaszczyźnie insty-
tucjonalnej, dyplomatycznej, jak i na płaszczyźnie wolności instytucjonalnej oraz in-
dywidualnej. Należy podkreślić, że przełomowy rok 1989 obfitował w szereg wyda-
rzeń, które zdecydowanie polepszyły sytuację polskiego Kościoła (przejście od separa-
cji wrogiej do separacji skoordynowanej mocą trzech ustaw z 17 maja 1989 czy 
wznowienie stałych stosunków dyplomatycznych po 50-letniej przerwie 17 lipca tegoż 
roku). Potrzeba było jednak całkowitego znormalizowania stosunków, dopełnienia i 
zagwarantowania praw w umowie pomiędzy Państwem a Stolicą Apostolską. Cele te 
przyświecały twórcom Konkordatu, podpisanego 28 lipca 1993, który z powodu nie-
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zgodności z obowiązującą wówczas Konstytucją PRL z 1952 roku, został ratyfikowa-
ny przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego dopiero 28 lutego 1998 roku. 

Celem niniejszej pracy jest porównanie przedmiotowe treści obu Konkorda-
tów, biorąc pod uwagę przywileje Kościoła i duchowieństwa, obsadę urzędów 
kościelnych, organizację terytorialną, podstawy prawne kształtowania poglądów 
społeczeństwa oraz majątek i uposażenie duchowieństwa. Porządek takiego usze-
regowania spraw jest właściwy wcześniejszemu z konkordatów. 

Za najbardziej doniosłe społecznie uchodzą artykuły I Konkordatu z 1925 
roku oraz odpowiadające im art. 1 i 5 Konkordatu z 1993. W artykule I wcze-
śniejszego dokumentu zawarta była gwarancja poszanowania autonomiczności 
Kościoła. Państwo zobowiązało się do ochrony wolności działania Kościoła w 
zakresie sprawowania jurysdykcji duchowej i zarządu nad rzeczami materialny-
mi, w myśl prawa boskiego i kanonicznego. Usankcjonowanie Kościoła nie znaj-
dowało więc oparcia w żadnych aktach prawnych, a jego ukonstytuowanie nastą-
piło w oparciu o bardzo nieostre podstawy. W artykule tym widać reminiscencje 
zarówno praktyki Kościoła przedsoborowego do odwoływania się do prawa bo-
skiego jako nadrzędnego względem porządków państwowych. Artykuł ten jest 
również odbiciem specjalnego statusu przyznanego Kościołowi na mocy Konsty-
tucji z 1921 roku. 

Art. 1 Konkordatu z 1993 roku potwierdza a także zapewnia autonomiczność dzia-
łania zarówno Kościołowi, jak i Państwu, i zobowiązuje obie strony do poszanowania 
tej zasady. Wyznacza więc płaszczyznę równorzędności w zakresie praw i obowiąz-
ków przyznanych podmiotom. Nie jest tak, że chroniona jest tylko jedna stron, druga 
zaś musi dokładać wszelkich starań, by prawa te zagwarantować. Natomiast wolność 
pełnienia misji, administracji i jurysdykcji zagwarantowana jest w artykule 5. Warto 
zauważyć jednak, że wolność ta nie jest nieograniczona, z jednej strony jej zabezpie-
czeniem jest poszanowanie wolności religijnej, do której strony wzajemnie się zobo-
wiązały, z drugiej zaś zakres możliwości działania wyznaczony jest jedynie przez pra-
wo kanoniczne. Brak odniesienia do prawa boskiego jest echem charakteru posoboro-
wego Kościoła katolickiego, który nie przyznaje sobie już dziś monopolu na nieskrę-
powaną władzę duchową, a jego polityka wyklucza dążenia uniwersalistyczne. 

Za jedne z najważniejszych części konkordatów uznaje się zwykle te, doty-
czące obsady urzędów kościelnych – arcybiskupów, biskupów ordynariuszy, 
koadiutorów i biskupa polowego, czasem także urzędów proboszczowskich. W 
konkordacie z 1925 roku traktował o tym artykuł XI. Zastrzegał on wybór kan-
dydatów na stanowiska Stolicy Apostolskiej. Zdanie drugie tego artykuły zobo-
wiązywało jednak władzę kościelną do przedstawienia kandydatów Prezydento-
wi, a ten mógł zgłosić przeciw nim zarzuty natury politycznej. Jednocześnie, 
artykuł XII zobowiązywał biskupów – ordynariuszy do złożenia przysięgi na 
lojalność Rzeczypospolitej. W rocie przysięgi zawarto zobowiązanie, że nie będą 
oni uczestniczyć w porozumieniach, które mogłyby szkodzić państwu oraz, że 
nie zezwolą na takie działanie swoim podwładnym.  
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W Konkordacie z 1993 roku regulacje dotyczące stanowisk kościelnych zo-
stały określone w artykule 7. Są one zgodne z zaleceniami Soboru Watykańskie-
go II, postulującego ograniczenie ingerencję władzy świeckiej w tę naturę. Arty-
kuł ten stwierdza, że mianowanie na urzędy kościelne należy wyłącznie do Stoli-
cy Apostolskiej i jedynym warunkiem jest zgodność z prawem kanonicznym. 
Nowym elementem będącym pewnym wyjątkiem od powyższej zasady jest wy-
rażony w ustępie 3 warunek mianowania biskupem w Polsce tylko obywatela 
polskiego. Ustęp czwarty zobowiązuje do powiadomienia Rządu Polskiego w 
poufnej wiadomości o mianowaniu biskupa diecezjalnego. Wymóg ten nie doty-
czy jednak ani biskupów pomocniczych, ani tym bardziej proboszczów. Przepis 
ten nie przyznaje Rządowi prawa zgłoszenia zarzutów, a ma jedynie zapobiec 
sytuacji, w której Rząd dowiaduje się o doniosłym fakcie mianowaniu nowego 
biskupa - ordynariusza za pośrednictwem mediów. W obu dokumentach sprawy 
te zostały uregulowane zatem całkiem odmiennie.  

Echem epoki przedsoborowej w Konkordacie z 1925 roku, odbija się rów-
nież procedura ustanawiania proboszczów i nadawania im beneficjum (art. XIX i 
XX) oraz tzw. prawo patronatu, zagwarantowane w artykule XXI. Biskup diece-
zjalny był zobowiązany do zgłoszenia zamiaru nadania beneficjum proboszczow-
skiego właściwemu Ministrowi. Proboszczami nie mogli być zostać bez zgody 
państwa cudzoziemcy oraz osoby, które nie odbyły studiów teologicznych. 
Wspomniane wcześniej prawo patronatu przyznawało osobie fizycznej lub praw-
nej, której wkład w budowę lub remont kościoła lub innych budynków parafial-
nych był znaczny, prawo do wskazywania kandydata na urząd proboszczowski 
spośród trzech przedstawionych mu przez ordynariusza. Nie zwalniało to ostat-
niego z obowiązku uzgodnienia osoby kandydata z właściwym ministrem. 

Charakterystyczne dla Konkordatu z 1925 roku były regulacje dotyczące 
struktury organizacyjnej, które umieszcza się w takich dokumentach, niezwykle 
rzadko. Powodem ich zamieszczenia akurat w tym dokumencie były względy 
polityczne i silny nacisk Rządu na ograniczenie rozwoju obrządku greckokato-
lickiego. W artykule IX Konkordatu wyliczono zatem szczegółowo metropolie, 
archidiecezje i diecezje wszystkich obrządków: rzymskiego, greckiego i ormiań-
skiego. Obrządek łaciński dzielił się na 5 prowincji – arcybiskupstw, których 
siedzibami były miasta: Poznań i Gniezno (unia personalna tych diecezji, katedra 
prymasowska), Warszawa, Wilno, Kraków i Lwów. W tym ostatnim mieście 
mieściły się również siedziby grecko-rusińskiej prowincji kościelnej oraz stolica 
arcybiskupia obrządku ormiańskiego. Przepisem szczególnym, wynikającym art. 
VII, objęto jednak żołnierzy i ich rodziny, które wyłączone były spod jurysdykcji 
miejscowego biskupa na rzecz ordynariusza polowego. Konkordat zawierał gwa-
rancje, że granice prowincji kościelnych będą opowiadać granicom państwa, a 
jednocześnie żadna część państwa nie będzie częścią prowincji kościelnej z sie-
dzibą na terenie innego państwa. W artykule III, ustanowiono urząd ambasadora 
przy Stolicy Apostolskiej i nuncjusza apostolskiego przy Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Artykuł ten stanowił jednocześnie wyjątek od wspomnianej wcześniej za-
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sady, ponieważ jurysdykcja nuncjusza apostolskiego rozszerzała się również na 
Wolne Miasto Gdańsk, co było wypełnieniem traktatu wersalskiego i konwencji 
polsko - gdańskiej zwanej traktatem paryskim, gwarantujących Polsce prowa-
dzenie spraw zagranicznych na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Jednocześnie 
kwestię tworzenia i przekształcania beneficjów kościelnych pozostawiono Ko-
ściołowi polskiemu, z wyjątkiem przypadków, w których utworzenie nowego 
elementu struktury organizacyjnej pociągnęłoby znaczne nakłady finansowe ze 
Skarbu Państwa.  

Nowy podział administracyjny polskiego Kościoła został ustalony w 1992 
konstytucją papieską Totuus tuus Poloniae populus i znalazł swoje potwierdzenie 
w preambule do Konkordatu. Całkowicie dostosowany do granic Polski, nie wy-
magał zmiany, toteż sam Konkordat ograniczał się zatem do ogólnych zasad 
związanych z ustaleniem zakresu wolności Kościoła w dokonywaniu zmian w 
swej strukturze. W artykule 6 strona państwowa przyznaje pełną swobodę i po-
twierdza wyłączną kompetencję Kościoła w zakresie „erygowania, zmieniania i 
znoszenia” jednostek organizacyjnych i personalnych. Wzorując się na przepi-
sach z 1925 potwierdzono, że żadna jednostka organizacyjna mająca swoją sie-
dzibę w Polsce nie będzie rozciągać się poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej i 
odwrotnie, żadna jednostka mająca swoją siedzibę poza granicami, nie będzie 
sprawowała jurysdykcji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ustępach 4-5 
Kościół gwarantuje, że żaden członek Konferencji Episkopatu Polski nie będzie 
należał do krajowej Konferencji Episkopatu innego państwa oraz, że żaden bi-
skup nie mający obywatelstwa polskiego, nie będzie sprawował jurysdykcji ko-
ścielnej na terenie Polski. Należy jednak pamiętać, że przepis ten odnosi się do 
obywatelstwa, nie zaś narodowości. Strona kościelna zastrzega też, że przepis ten 
nie dotyczy legatów i innych wysłanników papieskich.  

Konkordat w artykule 2 potwierdza ustanowiony na nowo w 1989 roku urząd 
nuncjusza apostolskiego w Polsce a także ambasadora akredytowanego przy Sto-
licy Apostolskiej. Należy nadmienić, że nuncjusz rezydujący w Polsce pełni 
funkcje przedstawiciela dyplomatycznego pierwszej klasy, a zadania jego wyra-
żają się na dwóch płaszczyznach: jako szefa misji dyplomatycznej, a także w 
płaszczyźnie stosunków wewnątrzkościelnych (będąc również akredytowany 
przy KEP), wykonując swoje obowiązki zgodnie z konstytucją apostolską Pawła 
VI Sollicitudo omnium ecclesiarum z 26 czerwca 1969r. i kanonami 362-367 
KPK z 1983r. 

Kwestią wymagającą regulacji w umowach konkordatowych, bez których 
każda umowa byłaby niepełna, są podstawy prawne kształtowania poglądów 
społeczeństwa, innymi słowy, regulacje prawne określające zakres swobodę ko-
munikacji z wiernymi i Stolicą Apostolską. Konkordat z roku 1925 poświęca 
temu zagadnieniu 4 artykuły. W artykule II państwo zobowiązało się zapewnić 
swobodę komunikacji episkopatu ze Stolicą Apostolską. Dużym zaufaniem, jak 
twierdzi prof. Jerzy Wisłocki, obdarzono Kościół, pozwalając mu na wygłaszanie 
swych zaleceń, nakazów i listów pasterskich. Na tej podstawie, wszelkie urzę-
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dowe miesięczniki diecezjalne znajdowały się poza cenzurą. Ograniczenie, które 
można nazwać swoistą autocenzurą, ponieważ wynikało ze wspomnianej wcze-
śniej przysięgi lojalności Państwu.  

W artykule XIII Konkordatu potwierdzono obowiązkowość nauki religii w 
szkołach, z wyjątkiem szkół wyższych, co wykonywało, a nawet poszerzało, 
nakaz zawarty w art. 120 Konstytucji, nakładający ten obowiązek na młodzież 
poniżej 18 roku życia. Pieczę nad nauką religii sprawowała władza kościelna, 
ponieważ do jej sprawowania mianowali przez ordynariuszy byli nauczyciele. 
Biskupi jednocześnie spełniali nadzór nad jej nauczaniem i moralnością nauczy-
cieli. Ordynariusze mogli w dowolnej chwili cofnąć pozwolenie na nauczenie 
religii. Konkordat lakonicznym stwierdzeniem w zdaniu trzecim rozciągał tę 
władzę ordynariuszy również na profesorów, docentów i asystentów na uniwer-
syteckich wydziałach teologii katolickiej. Konkordat gwarantował istnienie se-
minariów duchownych w każdej diecezji, które podlegały osobnym przepisom 
kościelnym i były wyłączone spod jurysdykcji właściwego ministra. Jednocze-
śnie Kościół zagwarantował sobie, że dyplomy ukończenia seminarium duchow-
nego będą wystarczały do nauki religii w szkołach, z wyjątkiem szkół wyższych. 
Artykuł VIII nakładał na duchownych obowiązek modlitwy w czasie nabożeństw 
za pomyślność Rzeczypospolitej i Prezydenta w każdą niedzielę i w Święto Trze-
ciego Maja. Był to rodzaj obowiązkowego, aczkolwiek manifestacyjnego, wyra-
zu poparcia rządu przez Kościół. Kolejnym ustępstwem Kościoła, gwarantowa-
nym przepisem artykułu XXIII Konkordatu był zakaz zmiany języka nabożeństw 
i kazań bez specjalnego upoważnienia Komisji Episkopatu Polski. Było to 
novum o tyle, że wcześniej wybór ten pozostawał w swobodnej dyspozycji po-
szczególnych duchownych.  

Kościół katolicki w Polsce po roku 1989, pomny o doświadczenia blisko 50 
lat ustroju, którego doktryna dążyła do wrogiego rozdziału państwa od Kościoła, 
w wielu postanowieniach Konkordatu z 1993 roku zagwarantował sobie liczne 
przywileje związanie ze swobodą komunikowania się tak ze Stolicą Apostolską, 
jak i z wiernymi. W artykule 3, strona państwowa gwarantuje zarówno Kościo-
łowi katolickiemu, jak również wszystkim jego osobom prawnym i fizycznym, 
swobodę kontaktu nie tylko ze Stolicą Apostolską, czyli w płaszczyźnie werty-
kalnej, lecz gwarancję tę rozciągnął również na płaszczyznę kontaktu z Kościo-
łami partykularnymi, między sobą i innymi organizacjami w kraju i za granicą, 
nadając jej więc wymiar w płaszczyźnie horyzontalnej. Artykuł ten jest rozwi-
nięciem i dookreśleniem art. 19 ust. 2 pkt 18 ustawy o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania z 17 maja 1989r. Kolejnym artykułem gwarantującym Ko-
ściołowi swobodne głoszenie swojej misji jest art. 5 Konkordatu. Znamienne jest 
odwołanie się do formuły charakterystycznej dla konkordatów posoborowych – 
„Przestrzegając prawa do wolności religijnej”, gwarantującej świecki charakter 
państwa, o czym była już mowa. Przepis ten jest jednak z drugiej strony gwaran-
tem nieskrępowania w głoszeniu swojego nauczania bez względu na różnicę 
obrządków (katolicki i unicki). Kościół może także administrować swoimi dob-
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rami, rozumianymi w zakresie materialnym, jak i duchowym (sakramenty i inne 
posługi religijne). Ponadto w myśl tego artykułu sprawuje jurysdykcję admini-
stracyjną nad swoimi członkami, a jurysdykcja ta odbywać się może tylko na 
podstawie prawa kanonicznego. Konkordat gwarantuje Kościołowi również wol-
ność w zakresie sprawowania kultu (art.8). Podstawowym przejawem jest moż-
liwość sprawowania nabożeństw w określony sposób, w konkretnym miejscu i 
przez osoby określone przez władzę kościelną. W tym samym artykule zapewnia 
się nienaruszalność miejsc przeznaczonych do sprawowania kultu i grzebania 
zmarłych. Oznacza to, że miejsc wyznaczonych do tych celów nie można bez 
ważnych powodów i zgody władzy kościelnej przeznaczać na inne cele niż wy-
mienione. „Nienaruszalność cmentarzy nie może być jednak rozumiana jako 
prawo odmowy pochowania na cmentarzu katolickim osoby innego wyznania lub 
niewierzącej”, co wyjaśnił Rząd w Porozumieniu ze Stolicą Apostolską w dekla-
racji Rządu (MP 1998, nr 4, poz. 51). W kolejnym artykule Konkordatu zagwa-
rantowano poszanowanie niedziel i dni świątecznych, do których należą: „1 
stycznia - uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (dzień Nowego Roku), 
drugi dzień Wielkanocy, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia - uroczystość Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada - dzień Wszystkich Świętych, 25 
grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia - drugi dzień Bożego 
Narodzenia.”. Ustęp drugi zakłada możliwość rozszerzenia tego katalogu po 
uprzednim uzgodnieniu Stron. Sytuacja taka nastąpiła w związku z Ustawą z 
dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. 2010, nr 224, poz. 1459), na mocy której katalog dni wolnych 
od pracy rozszerzono o, przypadającą 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pań-
skiego.  

Wreszcie, artykuły 12 – 15 Konkordatu zapewniające Kościołowi prawo do 
nauczania religii, odpowiednio w szkołach i przedszkolach publicznych (art. 12), 
prawo do praktyk religijnych na koloniach i obozach letnich dla dzieci i młodzie-
ży (art. 13), prawo do prowadzenia placówek wychowawczych i oświatowych 
(art. 14) oraz regulujących status wyższych uczelni katolickich (art. 15), można 
potraktować łącznie. Ratio legis tych regulacji wskazano w ustępie 1 artykułu 12, 
który uznaje prawo rodziców do religijnego wychowania swoich dzieci. Kwestię 
uczestnictwa w zajęciach z katechezy pozostawia do swobodnej decyzji zaintere-
sowanych, przez których należy rozumieć rodziców oraz samych uczniów po 
osiągnięciu pełnoletności. Swoistym novum na tle poprzedniej regulacji jest rów-
nież zagwarantowanie Kościołowi prawa do nauczania religii w przedszkolach 
publicznych (art. 12 ust. 1). Kwestię treści nauczania, programów edukacyjnych 
oraz podręczników, a także stopnia podległości w tej kwestii nauczycieli religii 
pozostawiono do swobodnej kompetencji władzy kościelnej. W zakresie innych 
kwestii podlegają oni przepisom państwowym. Podobnie jak w Konkordacie z 
1925 nauczyciele religii otrzymują missio canonica i w przypadku jej utraty, 
tracą również prawo do nauczania tego przedmiotu (art. 12 ust. 3). Artykuł 13 
gwarantuje dzieciom i młodzieży przebywającej na koloniach i innych zorgani-
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zowanych formach wypoczynku prawo do uczestnictwa w praktykach religij-
nych, zwłaszcza w niedzielnych mszach. Artykuły 14 i 15 gwarantują i regulują 
prawo do zakładania i prowadzenia placówek wychowawczo-oświatowych oraz 
uniwersytetów, wydziałów teologicznych oraz seminarium duchownych. Doto-
wane przez Państwo lub samorząd są przy tym wszystkie szkoły i placówki 
oświatowe, a sprawy dotyczące kształcenia są ustalane na podstawie przepisów 
państwowych(art. 14 ust. 4). W zakresie szkół wyższych finansowane z mocy 
Konkordatu są: Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Papieska Akademia Teolo-
giczna w Krakowie. Państwo zobowiązuje się również do rozważenia dotacji 
innych podmiotom wymienionym w ust. 1. Status prawny tych placówek oraz 
zasady przyznawania przez Państwo tytułów i stopni kościelnych regulują osob-
ne umowy pomiędzy Państwem a Konferencją Episkopatu Polski działającą z 
upoważnienia Stolicy Apostolskiej (art. 15 ust. 2). 

Kwestią wzbudzającą najwięcej emocji ze wszystkich regulacji konkordato-
wych zdają się być przepisy dotyczące źródeł finansowania Kościoła a także inne 
sprawy majątkowe. Zagadnienia te były już poruszane, również w ujęciu kompa-
ratystycznym (por. Barłomiej Urbanowicz, Sprawy majątkowe Kościoła katolic-
kiego w konkordatach z 1925 i 1993 roku. Studium prawno-porównawcze).  

W konkordacie z 1925 roku na ogólną liczbę 27 artykułów aż 9 dotyczyło 
kwestii finansowych. Najważniejszym spośród nich był art. XXIV. W zdaniu 
pierwszym strona państwowa uznała prawo kościelnych osób prawnych do po-
siadania majątku, tak ruchomego jak i nieruchomego. O ograniczeniu w tym 
zakresie stanowiło zdanie drugie, wyłączające z kościelnego majątku nierucho-
mości niezapisane w księgach wieczystych. Najbardziej doniosłą regulację za-
wierało zdanie 3. Państwo zobowiązało się do rekompensaty szkód poniesionych 
przez Kościół na rzecz państw zaborczych, a które po odzyskaniu niepodległości 
stały się własnością państwa. Rząd zobowiązał się do przekazania na rzecz ko-
ścielnych osób prawnych określonego areału ziemi rolnej. Do tego czasu Kościół 
miał otrzymywać rokrocznie rekompensatę, której wysokość określono w za-
łączniku A do tego dokumentu. Dotacje te były przeznaczone na emerytury oraz 
uposażenie duchowieństwa, miały być stale podnoszone tak, by wyrównać utra-
coną w wyniku inflacji wartość. Jednocześnie Rzeczpospolita Polska zobowiąza-
ła się do wykupu nadwyżek ziemi, znajdujących się w posiadaniu kościelnych 
osób prawnych, gdyby przekraczały wyznaczone kwoty. Dotację określoną w 
załączniku A zamierzano skorygować stosownie, po zawarciu umowy określają-
cej wysokość opłat za posługi religijne. Z powodu dużej polemiki publicznej do 
zawarcia takiego układu ostatecznie nie doszło. Państwo zobowiązało się za to do 
udzielenia pomocy Kościołowi przy poborze taksy, wzorowanej na pruskim po-
datku kościelnym. Inne gwarancje konkordatowe odnosiły się do zapewnienia 
nienaruszalności dóbr, kościołów, kaplic i cmentarzy. Ograniczenia własności 
były nieliczne i określały warunki dopuszczalnego wywłaszczenia (art. XIV).  

Kwestie dotyczące finansowania Kościoła katolickiego są zawarte w artykule 
22 ust. 2. Właściwie, poza dotacjami na rzecz Papieskiej Akademii Teologicznej, 
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Konkordat nie wprowadza żadnego nowego obowiązku łożenia przez Państwo na 
instytucje kościelne. Utrzymuje więc on status quo jeśli chodzi o finansowanie 
Kościoła. Podstawowymi aktem prawnym, który stał się podstawą dla tego statu-
su, jest ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła wraz z 
jej późniejszymi nowelizacjami. Obok tych regulacji, Konkordat zobowiązuje do 
utworzenia komisji, której celem będzie przygotowanie zmian w przepisach do-
tyczących finansowania Kościoła. Konkordat stanowi, że zmiany te muszą 
uwzględniać potrzeby Kościoła wynikające z jego misji i dotychczasową prakty-
kę w zakresie finansowania instytucji kościelnych. Taka komisja została utwo-
rzona wkrótce po wejściu w życie Konkordatu i działa przy Episkopacie Polski. 
Jej celem jest obecnie opracowanie zasad finansowania instytucji kościelnych 
poprzez dobrowolny odpis podatkowy oraz określenie zasad systemu emerytur 
dla księży pracujących na misjach zagranicznych oraz w duszpasterstwie para-
fialnym. Artykuł 21 Konkordatu przyznaje kościelnym instytucjom prawo do 
przeprowadzania kwest na cele związane z prowadzoną działalnością misyjną, 
charytatywną i opiekuńczą. Przedmiotem licznych głosów krytycznych stał się 
ustęp drugi wyłączających możliwość zastosowania prawa polskiego dla zbiórek 
publicznych dokonywanych w obrębie kościołów i kaplic oraz innych zwycza-
jowo przyjętych miejscach i w sposób tradycyjnie przyjęty. 

Kolejne artykuły, to jest 23, 24 i 26, dotyczą kwestii praw majątkowych osób 
prawnych, budownictwa sakralnego i działania fundacji kościelnych. Strona rzą-
dowa potwierdza w artykule 23 prawo kościelnych osób prawnych do gromadze-
nia majątku ruchomego i nieruchomego zgodnie z prawem polskim. Państwo w 
artykule 24 uznaje potrzebę Kościoła w zakresie budowy i rozbudowy świątyń i 
cmentarzy oraz innych obiektów sakralnych. Decyzje w tej sprawie, według po-
stanowień Konkordatu podejmowane są przez biskupa diecezjalnego, konieczne 
jest jednak uzgodnienie z kompetentnymi władzami i uzyskanie odpowiednich 
pozwoleń. Prawo do dysponowania majątkiem poprzez fundacje uznane przez 
państwo odbywa się w granicach prawa (art. 26). 

Służbę wojskową duchownych regulował artykuł V Konkordatu z 1925 roku. 
Stanowił on, że duchowni, tak diecezjalni, jak zakonni oraz klerycy seminariów 
duchownych i nowicjusze będą zwolnieni ze służby wojskowej przed wypowie-
dzeniem wojny z wyjątkiem całkowitej mobilizacji. Lecz również i w tym przy-
padku strona kościelna miała zagwarantowane, że kapłani będą sprawować służ-
bę wojskową tak, by nie ucierpiało na tym dobro parafii, a osoby nieposiadające 
święceń kapłańskich będą powołane do służby sanitarnej. Ten sam artykuł w 
kolejnym zdaniu zabraniał powoływania osób duchownych na sędziów przysię-
głych i członków trybunałów, uznając te funkcje za godzące w powołanie ka-
płańskie. 

Podobne, choć mniej restrykcyjne, regulacje dotyczące kwestii wojskowych za-
wiera Konkordat z 1993 roku. Artykuł 16 ustęp 1 konstytuujący funkcję biskupa 
polowego został już omówiony wcześniej. W ustępie drugim gwarantuje się żołnie-
rzom uczestniczenie w obrzędach religijnych, o ile tylko ważne obowiązki służbowe 
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nie stoją temu na przeszkodzie. Służbie wojskowej duchownych poświęcony jest 
ustęp trzeci. Stanowi on, że kapłani, diakoni oraz zakonnicy, którzy złożyli profesję 
zostają przeniesieni do rezerwy, zaś alumnom odracza się służbę zasadniczą na czas 
odbywania nauki. Kapłani – rezerwiści mogą być powoływani jedynie celem prze-
szkolenia do pełnienia obowiązków kapelańskich. Jednocześnie strona kościelna 
zobowiązała się do skierowania większej ilości duchownych na wypadek wybuchu 
wojny lub ogłoszenia mobilizacji, ale jedynie do służby w korpusie sanitarnym (oso-
by nieposiadające święceń kapłańskich) lub kapelańskim. W artykule 17 Konkordatu 
Kościół zobowiązuje się do posługi duchownych w zakładach poprawczych, peni-
tencjarnych i resocjalizacyjnych oraz zakładach opieki medycznej. Konkordat nie 
wypowiada się co do ich finansowania, pozostawiając tę kwestię regulacji aktów 
normatywnych niższego rzędu. 

Osobną kwestią regulowaną jedynie w Konkordacie z 1993 roku jest usta-
nowienie instytucji małżeństw kanonicznych. Zagadnienie to miało być przed-
miotem regulacji również wcześniej obowiązującego dokumentu, jednak ta mate-
ria została pozostawiona do regulacji Ustawodawcy, który jednak nigdy nie wy-
dał stosownego aktu normatywnego. Małżeństwa kanoniczne zostały ustanowio-
ne mocą artykułu 10 Konkordatu. Postanowienia tego artykułu dotyczą w pierw-
szym rzędzie uznania cywilnych skutków małżeństw kanonicznych. Należy jed-
nak wyraźnie podkreślić, że norma Konkordatu zawarta w ustępie pierwszym nie 
nadaje się do bezpośredniego stosowania, wobec czego Konkordat zawiera w 
ustępie 6 rzeczonego artykułu przepis blankietowy; strona państwowa zobowią-
zała się bowiem do dokonania w swoim ustawodawstwie stosownych regulacji. 
Należy do nich przede wszystkim ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustaw 
– Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania rodzinnego, prawo o ak-
tach stanu cywilnego, ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. 1998, nr 17, poz. 
757), a także akty wykonawcze. Małżeństwo kanoniczne będzie wywierać skutki 
cywilne, jeśli spełnione zostaną trzy przesłanki: a) jeśli małżonkowie złożą w 
obecności duchownego zgodne oświadczenie woli, że życzą sobie, aby ich mał-
żeństwo wywierało skutki cywilne, b) jeśli małżonkami nie ma przeszkód wyni-
kających z prawa polskiego, c) jeśli zostanie sporządzony akt zawarcia małżeń-
stwa cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze wzglę-
du na zawarcie małżeństwa kanonicznego na podstawie zaświadczenia przesła-
nego mu przez kierownika urzędu stanu cywilnego. 

Ustęp 2 artykułu 10 Konkordatu nakłada na duchownego obowiązek poucze-
nia o nierozerwalności zawartego małżeństwa kanonicznego, bez względu na 
stopień faktycznej jego trwałości, chyba, że sąd kościelny uzna wyrokiem mał-
żeństwo za nieważnie zawarte, bądź zostanie udzielona papieska dyspensa od 
małżeństwa nieskonsumowanego. W ustępie 3 artykułu 10 przekazano władzy 
kościelnej orzekanie o ważności zawartego małżeństwa kanonicznego oraz in-
nych sprawach związanych z małżeństwem kanonicznym, w odróżnieniu od 



796 
 

ustępu 4 tego artykułu, w którym zastrzeżono orzekanie o skutkach małżeństwa 
cywilnego jedynie dla władzy państwowej. 

Porównując regulacje przedmiotowe Konkordatów z roku 1925 i 1993 moż-
na stwierdzić, że mimo wielu podobieństw, oba dokumenty zawierają znacząco 
odmienne regulacje. Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać na dwóch 
płaszczyznach – podział ten przebiega wzdłuż osi państwowej i kościelnej. Roz-
ważając kwestię kościelną należy przypomnieć, że w 1962 papież Jan XXIII 
zwołał Sobór Watykański II, który trzy lata później, w roku 1965, zamknął jego 
następca – papież Paweł VI. Sobór ten otworzył nowy rozdział w historii Kościo-
ła i choć nie wypowiedział się wprost na temat konkordatów to jednak dokonał 
wielu zmian w polityce Kościoła. Wspomnieć można choćby o tej, dotyczącej 
wolności religijnej. Fakt ten poddał w wątpliwość sensowność zawierania no-
wych konkordatów. Historia pokazała, że praktyka ta w ogóle nie wygasła, co 
więcej nabrała na sile, bowiem wszystkie zawarte przed Soborem traktaty pod-
dano rewizji. Zbadane zostały one przede wszystkim pod kątem relacji Państwo – 
Kościół. Nacisk posoborowych konkordatów położony był raczej na współdzia-
łanie Kościoła i Państwa dla dobra jednostki i wspólnego, niż na zapewnienie 
Kościołowi uprzywilejowanej pozycji pośród innych wyznań. W zamian Stolica 
Apostolska uzyskała większą swobodę w obrębie własnej autonomiczności, róż-
nice widoczne są chociażby w sposobie nominacji biskupich - państwo utraciło 
swoją prerogatywę w tym zakresie. Zmiana polityki Kościoła zaowocowała jed-
nak licznymi konkordatami również z państwami niekatolickim, w tym z mu-
zułmańskimi (Tunezja, Maroko) czy Izraelem, co dla mieszkających tam katoli-
ków jest gwarancją poszanowania ich praw w zakresie religijnym. 

Przyczyn różnic w analogicznych regulacjach konkordatowych należy upa-
trywać również w zmianach w świecie, które dokonały się na przestrzeni ponad 
blisko 70 lat. Zmiany społeczne wymusiły odejście od religii i laicyzację społe-
czeństwa, co miało wpływ na prawodawstwa państw. Przykład wielu państw 
Europy i świata ilustruje to doskonale – właściwie wszystkie państwa, z wyjąt-
kiem Malty, odeszły od modelu wyznaniowego na rzecz modelu laickiego. Przy-
czyn tych zmian można upatrywać również w rozwoju kolejnych generacji praw 
człowieka, które gwarantują jednostce coraz większą wolność działania, czyniąc 
ją niezależną od wpływu jakiegokolwiek czynnika obligatoryjnego, w tym 
zwłaszcza mającego swoje źródło w religii. Przyznanie jednostce coraz szerszego 
zakresu ochrony wolności jej wyboru wydaje się być dobrym rozwiązaniem. 
Życie w coraz bardziej multikulturowym świecie wymusza niejako zmianę pod-
stawy przyznawania tych praw i poszukiwań ich umocowań aksjologicznych 
gdzie indziej, niż w systemach religijnych. Niemniej jednak nie można zapomi-
nać o judeochrześcijańskich korzeniach kultury Europy, która obok kultury grec-
ko-rzymskiej jest jej spoiwem i gwarantem jedności, tym co łączy ponad podzia-
łami. Zwłaszcza w obliczu wyzwań, przed jakimi staje współcześnie obecnie 
nasz Kontynent. 
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Streszczenie 
Autor artykułu porównuje Konkordaty zawarte pomiędzy Rzecząpospolitą Polską 

a Stolicą Apostolską w latach 1925 i 1993. We wstępie objaśnia termin konkordat , 
określa podmioty uprawnione do jego zawarcia oraz pokazuje na przykładzie polskim 
procedurę powstawania; od sporządzenia projektu, po ratyfikację uzgodnionej umowy. 
Wskazując na genezę powstania obu dokumentów, bada istotnie podobieństwa i różni-
ce pomiędzy nimi. Próbuje zobrazować, w jaki sposób konkretne regulacje konkorda-
towe miały lub mają wpływ na stosunki Państwo – Kościół oraz w jakim stopniu reali-
zowany jest postulowany rozdział Państwa i Kościoła. W konkluzji wyjaśnia przyczy-
ny różnic pomiędzy tymi dokumentami i stawia pytanie o zasadność zawierania takich 
umów w dzisiejszych czasach. 

 
Summary 
Author compares concordats, which were concluded between Republic of 

Poland and the Holy See in 1925 and 1993. In prelude he explains term concor-
dat, defines subjects, which are authorized to conclude this act and sets out pro-
ceedings from negotiations, creating a project to ratification. Author denotes 
genesis of this documents, to point its similarity and differences and investigates, 
how the law regulations impact on relationships with state and catholic church 
and how is realized postulated disjunction of it. In the conclusion, he explains 
reasons of differences in this regulations and asks about general drift of similar 
documents in todays, after-Second-Vatican-Council Church.  
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Dominik Wysocki (UAM) 
 

Status prokuratury w Polsce 
 

Wstęp 
Prokuratura to organ, który ma za zadnie stać na straży praworządności, a 

także czuwać nad ściganiem przestępstw. W obecnym uregulowaniu prawnym 
status prokuratury nie wydaje się jednak dostatecznie zrównoważony względem 
innych ośrodków władzy. Prokuratura jest traktowana bowiem jako urząd podpo-
rządkowany egzekutywie, jest jednak zależna także od władzy uchwałodawczej. 
Co więcej, poprzez swoje funkcje, wspomaga działania władzy sądowniczej. 
Wydawać by się mogło, że taki stan rzeczy gwarantuje odpowiednie zbalanso-
wanie tego organu, przy jednoczesnej kontroli ze strony każdego ośrodka wła-
dzy. Zwraca również uwagę kwestia braku regulacji samej prokuratury w Kon-
stytucji, co stanowi ewenement na skalę europejską.  

Celem tego artykułu będzie przybliżenie pozycji prokuratury wobec zasady 
trójpodziału władzy, zawartej w artykule 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej, a także wskazanie przez autora istotnych postulatów, mających na celu 
wzmocnienie niezależności tego organu. Dlatego też analizie należy poddać nie 
tylko aktualną ustawę o prokuraturze, ale także uregulowania prawne prokuratury 
PRL, jak również przepisy traktujące o prokuraturze, które znajdują się w usta-
wach zasadniczych Republiki Włoskiej i Republiki Portugalskiej. Pozwoli to 
spojrzeć na rodzime rozwiązania prawne z szerszej, a zarazem odmiennej per-
spektywy. Celem artykułu nie jest jednak całościowa analiza ustroju prokuratury 
w Polsce; interesować nas będą przede wszystkim jej kompetencje, funkcja, cele 
działalności, a także status Prokuratora Generalnego.  

Pierwsza część artykułu skoncentruje się na przedstawieniu zawartych w 
ustawie o prokuraturze wspomnianych funkcji, kompetencji i celów jej działalno-
ści. W drugiej części skupimy się na przepisach Konstytucji RP traktujących o 
trójpodziale władzy oraz na kwestii uregulowania prokuratury w ustawie zasad-
niczej. Ostatnia część skupi się na ocenie obecnych rozwiązań, a także na przed-
stawieniu postulatów de lege ferenda ze strony autora. 

 
1.  Ustawa o prokuraturze w perspektywie komparatystycznej 
Ustawa o prokuraturze w obecnej formule funkcjonuje od 1985 roku1; w 

2009 roku dokonano w niej ostatniej istotnej zmiany2. Wówczas to zniesiono 
łączność stanowiska Ministra Sprawiedliwości z Prokuratorem Generalnym, co 

                                                 
1 Dz. U. Nr 178, poz. 1375 z późn. zm. 
2 Oczywiście ostatnia nowelizacja miała miejsce w roku 2011, ale nie jest ona szcze-

gólnie istotna dla naszych rozważań. 
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obowiązywało od roku 1990. Obecna ustawa o Prokuraturze nie jest jednak pro-
duktem oryginalnym demokratycznej myśli prawnej; stanowi raczej demokra-
tyczną adaptację ustawy z czasów PRL. Dlatego też nie sposób mówić o aktual-
nej ustawie bez odniesienia się do jej poprzedniczki z roku 1967 (z późniejszymi 
zmianami), co też zamierzam uczynić. Nie jestem moim celem oczywiście cało-
ściowa analiza ustawy, bowiem artykuł ten nie jest komentarzem. Dlatego też 
skupimy się na najistotniejszych kwestiach, pomijając szczegółowe przepisy 
odnoszące się do kar czy wynagrodzeń.  

Artykuł pierwszy aktualnej ustawy określa strukturę Prokuratury, w skład 
której wchodzą Prokurator Generalny oraz podlegli mu prokuratorzy powszech-
ni, wojskowi, a także prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej. Pojawia się 
także zapis o funkcji organu ochrony prawnej, którą pełni Prokuratura3. Wydaje 
się to być potwierdzeniem założeń konstytucyjnych, o których mowa będzie w 
następnym rozdziale. Widoczne jest tutaj także zerwanie z dotychczasową prak-
tyką łączności stanowisk Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalne-
go Natomiast w artykule pierwszym ustawy o Prokuraturze PRL również okre-
ślono organizację Prokuratury PRL, którą stanowili Prokurator Generalny PRL 
oraz podlegli mu prokuratorzy powszechni i wojskowi4. Prokuratura PRL została 
wyodrębniona z pozostałych pionów władzy i stanowiła pion odrębny5. Z pewno-
ścią miało to na celu podkreślenie sprawiedliwości ówczesnego ustroju w odnie-
sieniu do ustrojów „burżuazyjnych”6 (takiego określenia używa J. Smoleński w 
swoim komentarzu – przyp. autora), w których to funkcję Prokuratora General-
nego zwyczajowo pełnił Minister Sprawiedliwości.  

Artykuł 2 aktualnej ustawy wskazuje główne cele działalności prokuratury – 
chodzi tu oczywiście o strzeżenie praworządności oraz nadzór nad ściganiem 
przestępstw. Podobnie jest w ustawie PRL-owskiej, ale tutaj ustawodawca zobo-
wiązał Prokuraturę PRL dodatkowo do działalności na rzecz ochrony i umacnia-
nia ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Aktualna ustawa rezygnuje więc 
z represyjnego wykorzystywania organu prokuratury, która ścigała niegdyś opo-
zycję polityczną. Rzecz jasna tego typu sytuacja nie może mieć obecnie miejsca 
w żadnym ustroju demokratycznym. 

Artykuł 3 ust.1 obecnej ustawy, wymieniający enumeratywnie poszczególne 
zadania i czynności podejmowane przez prokuraturę, których realizacja związana 
jest z artykułem 2, jest właściwe kalką tego samego artykułu z ustawy PRL. 
Prócz typowych dla prokuratury zadań, pokroju pełnienia funkcji oskarżyciela 
publicznego czy też wytaczania powództw w sprawach karnych i cywilnych, 
pojawiają się również zadania dość nietypowe, polegające na przykład na współ-
pracy z ośrodkami naukowymi w zakresie studiów nad przestępczością, metoda-
                                                 

3 Dz. U. Nr 178, poz. 1375 z późn. zm., art.1  
4 Ibidem 
5 Komentarz do ustawy o Prokuraturze PRL i innych przepisów dotyczących Proku-

ratury, Jerzy Smoleński, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1981, s. 6.  
6 Ibidem 
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mi jej zwalczania; czy też na opiniowaniu projektów aktów normatywnych. Z 
całą pewnością działania tego typu są istotne z racji tego, że dotyczą materii, w 
której porusza się prokuratura. Wracając jednak do meritum – w przepisach do-
konano oczywiście pewnych zmian w zakresie językowym, dodano zapis o gro-
madzeniu, przetwarzaniu i analizie danych informatycznych (co stanowi pokłosie 
postępu technologicznego), a także wprowadzono ustęp 2, który stwierdza, że w 
sprawach, które należą do zakresu sądów wojskowych, wspomniane czynności z 
artykułu 3 ust. 1 wykonują prokuratorzy wojskowi oraz prokuratorzy delegowani 
z powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. 

Aktualnie artykuł 4 został uchylony (w wersji z roku 1985 był to de facto 
obecny artykuł 3), natomiast dla ustawy PRL-owskiej z 1965 roku jest to przepis 
dość istotny. Traktuje on bowiem o zależności Prokuratora Generalnego od Rady 
Państwa. Tym samym rozdzielono funkcje Ministra Sprawiedliwości i Prokurato-
ra Generalnego. W artykule tym czytamy: 

„Art. 4. 1. Prokurator Generalny podlega Radzie Państwa i działa zgodnie z 
jej wytycznymi. 2. Prokurator Generalny zdaje sprawę Radzie Państwa z działal-
ności Prokuratury”7  

Mimo, iż w reżimie aktualnej ustawy również nastąpił podobny rozdział 
funkcji (w myśl wspomnianego już artykułu pierwszego), to artykuł 10e wpro-
wadził swoiste novum, stawiając przed Prokuratorem Generalnym obowiązek 
corocznego sprawozdania z działalności całej Prokuratury. Ustęp drugi tego sa-
mego artykułu nakazuje ustosunkowanie się do tego sprawozdania Ministrowi 
Sprawiedliwości. Co więcej, Prezes Rady Ministrów może dodatkowo zażądać 
od Prokuratora Generalnego dostarczenia informacji na określony temat, związa-
ny z pełnieniem obowiązków przez Prokuraturę. W ustępie 5 i 6 tegoż artykułu 
prawodawca przyznał natomiast kompetencje Prezesowi Rady Ministrów do 
nieprzyjęcia sprawozdania rocznego, a tym wypadku do skierowania wniosku do 
parlamentu o odwołanie z funkcji Prokuratora Generalnego. Wyraźnie widać 
więc silne uprawnienia władzy wykonawczej względem Prokuratury. 

Kolejne interesujące nas artykuły: 10a, 10b, 10c, 10d; zostały wprowadzone 
przez ustawodawcę nowelizacją z 2009 roku i weszły w życie w roku 2010. Ar-
tykuł 10a dotyczy procedury powołania na stanowisko Prokuratora Generalnego. 
Jest on powoływany przez Prezydenta RP spośród kandydatów zgłaszanych 
przez Krajową Radę Sądownictwa i Krajową Radę Prokuratury. Ustęp 5 i 6 tegoż 
artykuły wyraźnie stwierdzają, że po zakończeniu sześcioletniej kadencji Proku-
rator Generalny nie może być ponownie powołany na to stanowisko. W tym 
momencie autor sygnalizuje również fakt zależności Prokuratora Generalnego od 
Prezydenta RP, co będzie miało dalsze następstwa w analizie. Artykuł 10b sta-
nowi normę zakazującą Prokuratorowi Generalnemu łączenia swego stanowiska 
z wykonywaniem innej funkcji, chyba że chodzi o pracę naukową albo naukowo-
dydaktyczną. Prokurator Generalny nie może przy tym przynależeć do jakiejkol-

                                                 
7 Dz. U. z 1980 r, Nr. 10, poz.30, z późn. zm 
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wiek partii politycznej lub związku zawodowego. W myśl artykułu 10c Prokura-
torowi Generalnemu przysługuje immunitet prokuratorski, a zgodę na pociągnię-
cie go do odpowiedzialności karnej musi wyrazić sąd dyscyplinarny. Artykuł 10d 
przyznaje Prezydentowi RP uprawnienia do odwołania Prokuratora Generalnego. 
To kolejny dowód nadrzędność egzekutywy nad prokuraturą. Dodając wyżej 
wspomniany fakt uprawnień Prezesa Rady Ministrów względem Prokuratora 
Generalnego, dostrzec możemy problem z określeniem środka ciężkości w rela-
cjach prokuratury z innymi ośrodkami władzy. Z jednej strony Prokurator Gene-
ralny jest powoływany i odwoływany przez Prezydenta RP, z drugiej natomiast 
Prezes Rady Ministrów może odmówić przyjęcia jego raportu rocznego i skiero-
wać wniosek o odwołanie go z funkcji do Sejmu. Dodatkowo, prokuratura wy-
konuje zadania mieszczące się w zakresie zadań władzy sądowniczej. Wyraźnie 
widać więc, iż możemy postrzegać prokuraturę jako organ rozdarty między trze-
ma pionami władzy. Tematyka ich relacji zostanie poruszona w kolejnej części. 

 
2. Zasada trójpodziału władzy oraz pozycja prokuratury w Konstytucji. 

Aspekt włosko-portugalski.  
Idea trójpodziału władzy została rozpowszechniona przez francuskiego my-

śliciela doby Oświecenia, Monteskiusza. W swoim klasycznym dziele, O duchu 
praw,8 stwierdził on, iż w sprawiedliwym państwie istnieją trzy władze – wyko-
nawcza, ustawodawcza oraz sądownicza. Podział istnieje niejako w kontrze do 
absolutyzmu, w którym to monarcha dzierżył w ręku pełnię władzy. Zwraca przy 
tym uwagę Monteskiusz, że […] nie ma również wolności, jeśli władza sędziow-
ska nie jest oddzielona od prawodawczej i wykonawczej. Gdyby była połączona z 
władzą prawodawczą, władza nad życiem i wolnością obywateli byłaby dowolna; 
sędzia bowiem byłby prawodawcą. Gdyby była połączona z władzą wykonawczą, 
sędzia mógłby mieć siłę ciemiężyciela9. Wyraźnie widać więc, że sama rozłącz-
ność egzekutywy i legislatywy nie jest jedynym warunkiem sprawiedliwego 
ustroju. Zasada trójpodziału władzy została także sformułowana w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 10 stwierdza:  

1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy 
ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. 

2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i 
trybunały10. 

W ustępie pierwszym został wyraźnie nakreślony aspekt przedmiotowy, 
funkcjonalny. Natomiast ustęp drugi mówi wskazuje na aspekt podmiotowy. 
Widać tutaj wyraźnie brak wskazania prokuraturę, do czego zaraz wrócimy. Try-

                                                 
8 O duchu praw, Monteskiusz, przeł. Tadeusz Boy-Żeleński, księga XI, rozdział VI, 

wers 816, http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/o-duchu-praw.html, [25.03.2014] 
9 Tamże, wers 820 
10 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1997, NR 78 poz.483 z późn.zm. 
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bunał Konstytucyjny wyraźnie stwierdził, iż poszczególne władze państwowe nie 
działają odrębnie, ale w trybie współpracy. Muszą posiadać natomiast taki obszar 
działalności, który nie podlegałby ingerencji ze strony innych ośrodków. Co wię-
cej, według wspomnianego Trybunału […] wobec władzy sądowniczej “rozdzie-
lenie” oznacza zarazem “separację” […] 11 – wyraźnie zostaje tutaj nakreślona 
zasada nieingerowania w prace sądów ze strony egzekutywy i legislatywy. Zja-
wisko krzyżowania się kompetencji władzy wykonawczej i ustawodawczej jest 
zdaniem Trybunału czymś naturalnym, wynikającym z istoty i funkcji tychże 
ośrodków władzy12.  

Gdzie należałoby szukać ewentualnej obecności prokuratury w Konstytucji? Ar-
tykuł 146 ust. 4 pkt. 7 stwierdza, iż W zakresie i na zasadach określonych w Konsty-
tucji oraz w ustawach Rada Ministrów w szczególności zapewnia bezpieczeństwo 
wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny13. Według Bogusława Banaszaka Rada 
Ministrów wykonuje te działania poprzez prokuraturę, która jej podlega14. Jedyna 
słowna wzmianka o prokuraturze w Konstytucji pojawia się w artykule 191 ust. 1 pkt, 
gdzie stwierdza się, iż z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach, które 
Trybunał rozstrzyga na podstawie artykułu 188 tejże Konstytucji, wystąpić może mię-
dzy innymi Prokurator Generalny. Dostrzegalna jest tu pewna niekonsekwencja. Z 
jednej bowiem strony ustrojodawca poprzez zabieg polegający na celowym nie-
umieszczeniu w Konstytucji zapisów o prokuraturze uelastycznił formę regulacji tego 
organu; z drugiej strony, wprowadzono zapis o Prokuratorze Generalnym, który tę 
swobodę kształtowania prokuratury na drodze ustawy ogranicza. Warto jednak wspo-
mnieć, iż Prokurator Generalny nie został powiązany przez ustrojodawcę z urzędem 
Ministra Sprawiedliwości, co będzie istotnym punktem w dalszych rozważaniach o 
statusie prokuratury. Wydaje się jednak, iż brak konstytucyjnej regulacji dla tak istot-
nego organu, który niejako realizuje zadania Rady Ministrów w zakresie ścigania prze-
stępstw i ochrony praworządności, nie jest najlepszym pomysłem. Swoboda regulacji 
wiązać się może także z niestabilnością organu. Nie chodzi tu bynajmniej o postulat, 
by prokuraturę szczegółowo uregulować w Konstytucji, ale o wskazanie przykładowo 
zakresu obowiązków czy relacji z innymi organami władzy.  

Zupełnie inaczej wygląda status prokuratury przestawia nam się w ustawach 
zasadniczych Republiki Włoskiej15 oraz Republiki Portugalskiej16. W myśl arty-
kułu 104, we Włoszech prokuratura jest podległa władzy sądowniczej, a ściślej – 

                                                 
11 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 listopada 1994 r. (Sygn. K. 

6/94), s. 6. 
12 Tamże, s. 8 
13 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1997, NR 78 poz.483 z późn.zm. 
14 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz., B. Banaszak, wydawnictwo 

C.H. BECK, Warszawa 2009, s.702 
15 Konstytucja Republiki Włoskiej, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/wlochy.html 

[25.03.2014] 
16 Konstytucja Republiki Portugalskiej,http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/portugalia-s.html 

[25.03.2014] 
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Najwyższej Radzie Sądownictwa. Jest to oczywiście wysoce niestandardowy 
zabieg na skalę europejską, bowiem w większości przypadków mamy do czynie-
nia z podległością prokuratury wobec władzy wykonawczej (zarówno w postaci 
rządu, jak ma to miejsce we Francji, Niemczech czy też w Austrii; jak i w postaci 
podległości głowie państwa, jak jest w przypadku Bułgarii i Grecji), albo wobec 
władzy ustawodawczej (Węgry, Słowacja, Macedonia)17. We Włoszech posta-
nowiono pójść niejako na przekór tradycyjnym tendencjom i wydaje się być to 
intencją słuszną. Co więcej, artykuł 107 włoskiej ustawy zasadniczej stwierdza, 
iż prokuratorom przysługuje niezawisłość sędziowska, co jest dodatkowym 
wzmocnieniem ich pozycji. Jeśli chodzi o rolę tegoż organu, to we wspomnia-
nym akcie prawnym artykuł 112 wskazuje na obowiązek prokuratury odnośnie 
wszczynania postępowania karnego.  

Jeśli chodzi o Konstytucję Republiki Portugalskiej, to rozwiązania w niej za-
stosowane dalece wykraczają poza europejską tradycję ustrojową. Prokuratura w 
tym państwie jest bowiem całkowicie niezależna od władzy ustawodawczej, wy-
konawczej i sądowniczej. Co więcej, został jej poświęcony cały rozdział w por-
tugalskiej ustawie zasadniczej. Do jej zadań należy przede wszystkim reprezen-
tacja państwa i obrona jego interesów, a także realizacja polityki penalnej i 
wszczynanie postępowań karnych18. Najwyższym organem prokuratury w Portu-
galii jest według artykułu 220 Prokuratura Generalna Republiki, na jej czele stoi 
zaś Prokurator Generalny, który jest powoływany przez Prezydenta na wniosek 
rządu. W skład Prokuratury Generalnej Republiki wchodzi dodatkowo Rada 
Najwyższa, która jest powoływana przez Zgromadzenie Najwyższe (a więc przez 
władzę ustawodawczą). Są to de facto jedyne zależności między prokuraturą a 
pozostałymi ośrodkami władzy. Na chwilę obecną wydaje się, iż przedstawiona 
wyżej analiza aktów prawnych daje podstawy do wysnuwania wniosków oraz 
postulatów. Właśnie na swoistym podsumowaniu kwestii statusu prokuratury w 
Polsce skupi się część trzecia.  

 
3.  Postulaty i wnioski końcowe 
Pierwszym zasadniczym zastrzeżeniem jest oczywiście kwestia uregulowa-

nia prokuratury w Konstytucji. Jak już wspomniano, ustrojodawca nie dokonując 
tejże regulacji, chciał tym samym zagwarantować swego rodzaju elastyczność w 
normowaniu prokuratury. Jednakże w kontekście analizy ustawy (zważywszy na 
jej funkcje i obowiązki ), wydaje się, iż prokuratura jest organem zbyt istotnym, 
by podlegała tego rodzaju zabiegom ze strony ustrojodawcy. Stabilność w tym 
wypadku powinna zostać zagwarantowana konstytucyjnie, tym bardziej, że w 
Konstytucji ujęto takie organy jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 

                                                 
17 Ustawa o prokuraturze. Komentarz., M. Mittera, M. Rojewski, E. Rojowska, wy-

dawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2011, s.19 
18 Art. 129 ust. 1 
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Przymierzając się do oceny obecnych regulacji, nie sposób nie pochwalić 
ustawodawcy, który doprowadził do rozdzielenia funkcji Ministra Sprawiedliwo-
ści i Prokuratora Generalnego. Jest to kwestia o tyle istotna, że zwracała na nią 
uwagę również Rada Europy w zaleceniu REC (2000) 19 dotyczącym roli proku-
ratury w wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych19. Rada w owym doku-
mencie stwierdza, iż nie prokuratura nie powinna ingerować w zakres kompeten-
cji egzekutywy oraz legislatywy, natomiast wspomniane ośrodki władzy powin-
ny zapewnić prokuraturze dostateczne środki oraz niezależność w działaniu. 
Wskazano jednak na powinność prokuratury w kwestiach dokumentacji jej dzia-
łania w postaci okresowych raportów działalności. Za niedopuszczalne uznano 
ingerowanie władzy wykonawczej w postępowania prowadzone przez prokuratu-
rę poprzez wydawanie instrukcji dotyczących indywidualnych przypadków. In-
strukcje płynące ze strony egzekutywy winny mieć charakter ogólnych zaleceń 
dotyczących realizacji polityki penalnej państwa.  

W kontekście tego zalecenia, rozdzielenie przez ustawodawcę wyżej wspo-
mnianych funkcji wydaje się być posunięciem właściwym z trzech zasadniczych 
powodów. Po pierwsze poprawia to stabilność urzędu Prokuratora Generalnego 
oraz Ministra Sprawiedliwości. Odwołanie albo wygaśnięcie kadencji Prokurato-
ra Generalnego nie wpływa na sytuację Ministra Sprawiedliwości, który nadal 
pełni swój urząd. Po drugie, fakt rozdziału pozwala rozłożyć dotychczasowy 
ciężar jednego stanowiska na dwa organy, co może doprowadzić do zwiększenia 
efektywności. Minister Sprawiedliwości może w pełni skupić się na pracy rzą-
dowej, nadzór prokuratorski pozostawiając w rękach Prokuratora Generalnego. 
Trzecim powodem jest wymóg moralny. Wydaje się, że rozdzielenie tych funkcji 
wpływa na zwiększenie poczucia praworządności poprzez lepsze zbalansowanie 
ośrodków władzy. Mimo istniejącej w dalszym ciągu zależności prokuratury od 
władzy wykonawczej, rozdział ten skutkuje zmniejszeniem nacisków politycz-
nych na prokuraturę. 

Z drugiej jednak strony, wydaje się, że zależność nadal jest zbyt znacząca. 
Powiązania funkcjonalne z władzą sądowniczą, zależność od władzy wykonaw-
czej oraz ustawodawczej sprawiają, iż pozycja prokuratury w ustroju polskim nie 
do końca jest przejrzysta. Dlatego też postulatem autora jest zwiększenie nieza-
leżności prokuratury względem innych ośrodków władzy. Nastąpić to może na 
dwa sposoby. Po pierwsze – zwiększenie niezależności kosztem uprawnień wła-
dzy wykonawczej. Jakkolwiek słuszna jest uwaga Rady Europy, że prokuratura 
powinna dokumentować swoją działalność w postaci okresowych raportów, tak 
na gruncie polskim zapis o traktujący o możliwości odrzucenia rocznego spra-
wozdania Prokuratora Generalnego przez Prezesa Rady Ministrów, a na skutek 
tego możności skierowania wniosku do Sejmu o odwołanie Prokuratora General-

                                                 
19 Zalecenie REC (2000) 19 Rady Europy dotyczące roli prokuratury w wymiarze sprawie-

dliwości w sprawach karnych, http://www.zielona-gora.po.gov.pl/pdf/zalecenia_rady_europy.doc 
[27.03.2014] 
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nego. Mimo realizacji przez prokuraturę celów z zakresu polityki penalnej pań-
stwa, jej zwierzchnik nie powinien ponosić odpowiedzialności politycznej przed 
Prezesem Rady Ministrów. Wydaje się, że w tym wypadku współpraca między 
organami byłaby lepszym wyjściem. Co więcej, Prokurator Generalny powinien 
także ponosić odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu z racji 
powagi urzędu, jaki pełni.  

Drugim rozwiązaniem byłoby zastosowanie systemu włoskiego albo portugalskie-
go. Autor zdaje sobie sprawę, iż rozwiązania te są wręcz egzotyczne na gruncie konsty-
tucjonalnym, ale jednocześnie wydają się bardzo atrakcyjne w kontekście poprawy 
balansu między ośrodkami władzy. Zalety modelu włoskiego to przyporządkowanie 
funkcjonalne prokuratury – skoro wykonuje ona zadania związane z sądownictwem, to 
jej miejsce winno być w tym właśnie pionie władzy. Tego typu rozwiązanie jednocze-
śnie wyeliminowało by problem nacisków politycznych w myśl wspomnianego już 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, że trójpodział władzy w przypadku sądownic-
twa oznacza także separację. Natomiast zastosowanie modelu włoskiego jest jedno-
znaczne z przyznaniem prokuraturze największej możliwej niezależności od pozosta-
łych ośrodków władzy. Eliminuje to tym samym hierarchiczną zależność od sądownic-
twa, która wynika z modelu włoskiego. Oczywistym jest jednak, że tego typu rozwią-
zanie wymagałoby wytworzenia stosownych metod kontroli nad prokuraturą. Tu po-
nownie wracamy jednak do postulatu regulacji konstytucyjnej. Gdyby odpowiednio 
unormować status tak niezależnej prokuratury w ustawie zasadniczej, to ryzyko proku-
ratorskiej samowoli znacząco by spadło. Niezależnie jednak od oceny przedstawionych 
postulatów, wydaje się, że prokuratura w obecnej formie nie jest uregulowana źle. 
Pewne wątpliwości budzi faktyczna zależność polityczna od władzy wykonawczej 
oraz ewidentny brak unormowania w Konstytucji. Na korzyść ustawodawcy przema-
wia fakt rozdzielenia funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, co 
korzystnie wpływa na efektywność tychże organów i poczucie praworządności. Jest to 
więc regulacja poprawna, ale jednocześnie pozostawia szerokie pole do zgłaszania 
postulatów de lege ferenda. 

 
Streszczenie 
Autor w swoim artykule koncentruje się na kwestii statusu prokuratury w Polsce w 

świetle obecnych regulacji prawnych. Prokuratura to niezwykle istotny organ, który stoi 
na straży praworządności oraz prowadzi nadzór nad ściganiem przestępstw. Wydaje się 
jednak, iż obecne unormowanie prokuratury nie jest dostatecznie dobre. Zależność pro-
kuratury od władzy wykonawczej oraz ustawodawczej, niedostateczna niezależności 
oraz brak unormowania tego organu w Konstytucji RP to tylko przykłady sygnalizowa-
nych problemów. Autor nie ogranicza się przy tym do wskazania i oceny problemów 
wynikających z polskiego stanu prawnego, ale proponuje również rozwiązania, które 
stosowane są z powodzeniem w prawie włoskim i portugalskim. W artykule analizie 
zostają poddane: ustawa o prokuraturze i ustawa o prokuraturze PRL w perspektywie 
komparatystycznej; Konstytucja RP w zakresie reguły trójpodziału władzy; konstytucje 
Republiki Włoskiej i Portugalskiej jako przykłady niestandardowych rozwiązań dotyczą-
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cych ustroju prokuratury; a także Zalecenie Rady Europy dotyczące stosunków między 
Prokuraturą a władzą wykonawczą. 

 
Summary 
Author in his article focuses on the status of the prosecutor's office in Poland 

in perspecitve of current legal regulations. The prosecutor's office is an extremely 
important body which upholds the rule of law and supervises the prosecution of 
offenses . However, it seems that the current normalization of the prosecutor's 
office is not good enough . The dependence of the prosecutor's office of the ex-
ecutive and the legislature , insufficient independence and lack of normalization 
in the Constitution are just examples of identified problems . The author is not 
limited to identify and assess the problems arising from the Polish legal status, 
but also proposes solutions that are successfully used in other countries. Article 
focused especially on the Law of Prosecutor's Office and the Law of Prosecution 
PRL in comparative perspective; The Constitution of the Republic of Poland in 
the field of rule separation of powers; the constitutions of the Italian Republic 
and the Portuguese as examples of custom solutions for the system of public 
prosecution; and Council of Europe Recommendation, which focuses on relation-
ship between the Prosecutor and the executive. 
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Maksymilian Szeląg-Dylewski (UJ) 

 
Przewlekłe prowadzenie postępowania 

 
Administracja publiczna przy wykonywaniu swoich działań ma być efek-

tywna. Jak wskazuje J. P. Tarno „pod nazwą tą kryje się sprawność, szybkość, 
skuteczność czy ekonomiczność.(…) Działania administracji powinny się więc 
charakteryzować swego rodzaju aktywnością nakierowaną na sprawne i odpo-
wiednie załatwienie konkretnej sprawy”1. Organ administracji publicznej (dalej: 
organ), którego działania nie realizują tych standardów pozostaje w bezczynno-
ści. Taka okoliczność „jest uważana za jeden z przejawów biurokracji w ujęciu 
pejoratywnym, a więc za przejaw biurokratyzmu”2. W państwie prawnym jest to 
zjawisko na wskroś niepożądane, gdyż stanowi zaprzeczenie stabilności i pewno-
ści w stosunkach społecznych, a także stwarza poważne zagrożenie dla zasady 
zaufania. Dlatego też w aktach prawnych różnej rangi wskazuje się na znaczenie 
tak rozumianej zasady efektywności administracji: 

• Europejski system ochrony praw człowieka przewiduje skargę obywatela na 
własne państwo przed Europejskim Trybunałem w Strasburgu;  

• art. 17 Europejskiego Kodeksu dobrej administracji – wprowadzający wymóg 
zachowania stosownego terminu przy podejmowaniu decyzji3; 

• art. 45 Konstytucji4 - 45 Konstytucji RP gwarantujący prawo do rozpatrzenia 
sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy organ; 

• art. 12 k.p.a.5 – zgodnie z którym organy administracji publicznej powinny 
działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami 
prowadzącymi do jej załatwienia; 

• art. 125 Ordynacji podatkowej6. 

                                                 
1 J. P. Tarno, Bezczynność organu a przewlekłe prowadzenie postępowania, CASUS 

2013, nr 69, s. 10.  
2 J. P. Tarno, tamże, s. 10. 
3 J. Świątkiewicz, Europejski kodeks dobrej administracji (wprowadzenie, tekst i 

komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych), 
wydanie VII, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa 2007 r. 
http://www.rpo.gov.pl/pliki/1192700305.pdf (dostęp 03.04.2014 r.). 

4 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 
poz. 483, z późn. zm.) 

5 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 
2013 nr 0 poz. 267). 

6 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 
749). Art. 125. § 1. Organy podatkowe powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, 
posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia; § 2. 
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Problem braku efektywności administracji publicznej dostrzegł również polski 
ustawodawca, który przy okazji nowelizacji ustawy k.p.a. ustawą z dnia 3 grudnia 
2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Pra-
wo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi7, wprowadził nowy środek 
zaskarżenia – zażalenie na przewlekłość prowadzenia postępowania. Ustawa weszła 
w życie ustawy weszły w życie 11 kwietnia 2011 r.  

Już na etapie konsultacji międzyresortowych do założeń projektu ustawy propo-
zycja wprowadzenia do przepisów nowego instrumentu prawnego w postaci zażale-
nia na przewlekłość postępowania wzbudziła pewne zastrzeżenia. W zestawieniu 
uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyj-
nego8 wskazano m.in. na problemy ze zdefiniowaniem przewlekłości postępowania. 
Ministerstwo Skarbu Państwa proponowało, aby wprowadzić wymóg uzasadniania 
zażalenia na przewlekłe prowadzenie postępowania, z prawem organu wyższego 
stopnia do jego odrzucenia bez wezwania do jego uzupełnienia, w przypadku braku 
takiego uzasadnienia. Zgłoszono również postulat zdefiniowania „przewlekłości 
postępowania” lub przykładowe wskazanie, co należy badać przy ocenie czy w 
sprawie doszło do przewlekłości postępowania. Zwrócono także uwagę, że pojęcie 
„przewlekłości postępowania” nie zostało zdefiniowane, co może stwarzać problemy 
interpretacyjne i w rezultacie utrudnić stosowanie tego przepisu zarówno przez sądy, 
jak i strony. Zaproponowano również, aby problematykę przewlekłości postępowa-
nia uregulować jako dodatkowy rozdział w k.p.a. lub w postaci odrębnej ustawy.  

Ustawodawca nie uwzględnił większości zgłaszanych w toku konsultacji między-
resortowych zastrzeżeń. Zgodnie ze znowelizowanym art. 37 § 1 k.p.a. na niezałatwie-
nie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w 
art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu 
wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia 
prawa. Na mocy art. 106 § 6 k.p.a. uprawnienie do złożenia zażalenia na przewlekłe 
prowadzenie postępowania odnosi się również do przypadków współdziałania orga-
nów. Zgodnie z art. 106 § 3 k.p.a. organ do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, 
obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch 
tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inaczej. Na 
mocy § 6 w przypadku niezajęcia przez organ współdziałający stanowiska w terminie 
określonym w § 3 stosuje się odpowiednio przepisy o zażaleniu na przewlekłe prowa-
dzenie postępowania. Pojęcie przewlekłości zostało również wprowadzone do innych 
przepisów, m.in. zgodnie z art. 227 k.p.a. przedmiotem skargi może być także prze-
wlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.  

Wprowadzenie do przepisów k.p.a. instytucji przewlekłości miało swoje 
konsekwencje również dla ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 

                                                                                                                         
Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być 
załatwiane niezwłocznie. 

7 Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18. 
8 http://skroc.pl/48e06 (dostęp 03.04.2014 r.). 
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przed sądami administracyjnymi9. Zgodnie ze znowelizowanym art. 3 § 2 pkt. 8 
kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje 
orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie 
postępowania w przypadkach określonych w pkt. 1-4a. Zmianie uległ również art. 149 
p.p.s.a., który wyznacza zakres działania sądu, przy uwzględnieniu skargi na 
przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a. 
Sąd zobowiązuje wówczas organ do wydania w określonym terminie aktu lub uznania 
uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Działalność sądu 
sprowadza się w również do oceny, czy przewlekłość w prowadzeniu postępowania 
miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Sądy administracyjne zyskały również 
prawo do ukarania grzywną organu, który prowadzi postępowanie w sposób 
przewlekły. 

Punkt wyjścia do dalszych rozważań stanowi uzasadnienie10 do projektu ww. 
ustawy, w którym wskazane zostały powody wprowadzenia do k.p.a. nowego środka 
zaskarżenia, w postaci zażalenia na przewlekłość postępowania. Wprowadzając nowy 
środek zaskarżenia chciano stworzyć możliwość „skarżenia nie tylko samej bezczyn-
ności organu administracji publicznej, ale również prowadzenie przez te organy postę-
powania w sposób przewlekły (długotrwale nieuzasadniony)”11. Miało to również 
prowadzić do usunięcia luki w przepisach k.p.a., która prowadziła do tego, że organy 
administracji publicznej dość często prowadzą postępowanie w sposób nieefektywny, 
wykonując szereg czynności w dużym odstępie czasu, bądź wykonując czynności 
pozorne, co powoduje, że formalnie nie są bezczynne”. Ustawodawca wskazał rów-
nież, że wprowadzenie nowej instytucji było odpowiedzią na problem przewlekłości, 
wielokrotnie dostrzegany przez Naczelny Sąd Administracyjny a także Europejski 
Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.  

Zarówno wprowadzenie do k.p.a. przepisów o przewlekłości, jak również 
motywy tych zmian zawarte w uzasadnieniu do projektu ustawy, spotkały się z 
negatywną oceną doktryny. W literaturze: 

1. wskazano na problemy w rozgraniczeniu bezczynności i przewlekłości. 
Co istotne, zastrzeżenia te były zgłaszane już na etapie konsultacji 
międzyresortowych; 

2. krytycznie oceniono wpływ nowej regulacji w zakresie możliwości 
wzmocnienia „systemu ochrony praw jednostki”12; 

3. sceptycznie odniesiono się do motywów, które znalazły się u podstaw 
wprowadzenia do przepisów k.p.a. przewlekłości postępowania. 

Podstawowy problem jaki powstał po wprowadzeniu do k.p.a. przepisów o prze-
wlekłości, związany jest z koniecznością rozgraniczenia bezczynności i przewlekłości 
                                                 

9 (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 270). 
10 Druki Sejmowe VI kadencja, druk nr 2987 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/2987 (dostęp 03.04.2014 r.). 
11 Uzasadnienie, s. 3. 
12 Z. Kmieciak, Przewlekłość postępowania administracyjnego, Państwo i Prawo 

2011, z. 11, s. 30.  
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w prowadzeniu postępowania. Ustawodawca odnosząc się do tej uwagi jeszcze na 
etapie konsultacji międzyresortowych wskazał, że brak jest również „definicji legalnej 
pojęcia „bezczynność” a mimo to jego rozumienie nie napotyka trudności w stosowa-
niu prawa. W orzecznictwie TK ukształtował się pogląd o pierwszeństwie wykładni 
językowej”13. Następnie wskazano na zawarte w słowniku języka polskiego definicje 
przewlekłości i bezczynności. Idąc tym tropem, należy wskazać, że etymologicznie: 

• przewlekły to „trwający długo, ciągnący się, przewlekający się za długo, 
rozwlekły, długotrwały, powolny”14; 

• bezczynny natomiast, to „charakteryzujący się brakiem konkretnego, 
celowego zajęcia, nic nierobiący”15 

Bezczynność jest pojęciem prawniczym i prawnym, natomiast w przypadku prze-
wlekłości ustawodawca nie wprowadził choćby uproszczonej definicji. Pojęcie prze-
wlekłości postępowania stanowi przykład zwrotu niedookreślonego. Nie bez znaczenia 
jest również fakt, że zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie bezczynność organów 
prowadzących postępowanie rozumiana jest szeroko. W rezultacie jak wskazuje Z. 
Kmieciak „zarówno organy administracji publicznej, jak i sądy administracyjne będą 
zmuszone odwoływać się do potocznego rozumienia tego określenia, napotykając przy 
tym zasadnicze trudności w wyznaczeniu dystynkcji między przewlekłością a bez-
czynnością”16. Aby móc stosować przepisy zgodnie z zakładanym przez ustawodawcę 
znaczeniem, nowo wprowadzone kategorie pojęciowe nie mogą pokrywać się z już 
istniejącymi. W przypadku bezczynności i przewlekłości postępowania ryzyko pokry-
wania się zakresów obu instytucji, jest spowodowane brakiem definicji obu pojęć, a 
także rozmyciem kryteriów umożliwiających wyznaczenie pomiędzy nimi dystynkcji. 
Problem powstaje również w związku z tym, że sądy administracyjne dość szeroko 
interpretowały zagadnienie bezczynności17. W efekcie, w nowym stanie prawnym, w 
którym należy rozróżnić bezczynność od przewlekłego postępowania, sądy admini-
stracyjne nie zawsze prawidłowo kwalifikują daną sytuację do którejś z tych kategorii. 
Powoduje to dodatkowe wątpliwości interpretacyjne oraz utrudnia rozgraniczenie obu 
pojęć. Oczywiście chodzi tutaj o orzeczenia wydane po wejściu w życie przepisów, 
które wprowadziły do k.p.a. kategorię przewlekłości. Wcześniej bowiem, sądy nie 
musiały dokonywać trudnego, jak się okazuje zabiegu klasyfikacji. Dlatego celowe 
wydaje się wskazanie zaproponowanych w doktrynie i orzecznictwie sposobów kwali-
fikowania danego stano jako bezczynności lub przewlekłości. O bezczynności można 
mówić: 

• „ gdy w ustalonym prawem terminie organ administracji państwowej nie 
podjął żadnych czynności, do których był zobowiązany ale także wówczas gdy 
                                                 

13 Zestawienie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego, s. 3, http://skroc.pl/e35cd (dostęp 03.04.2014 r.). 

14 S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. III, Warszawa 2003, s. 757.  
15 B. Dunaj (red.), Popularny słownik języka polskiego, Warszawa 2003, s. 24.  
16 Z. Kmieciak, Przewlekłość postępowania...,s. 32. 
17 Przeciwnicy wprowadzenia do k.p.a. przewlekłości najczęściej powołują się tutaj 

na wyrok NSA z 5 listopada 1987 r., IV SAB 23/87, ONSA 1988, nr 1, poz. 13.  
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prowadził postępowanie w sprawie lecz nie zakończył w terminie, wydaniem 
stosownej decyzji”. Nie ma przy tym znaczenia, czy zdaniem organu administra-
cyjnego powinna być wydana decyzja, czy też organ błędnie sądził, że jej wyda-
nie nie jest w sprawie konieczne(wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Gliwicach dnia 6 listopada 2009 r. II SAB/Gl 49/09)18; 

• gdy w terminie nie zostanie wydana decyzja rozstrzygająca o istocie spra-
wy lub decyzja o umorzeniu postępowania (wyrok NSA z dnia 23 listopada 1995 
r., SA/Kr 95/95, OSP 1997 nr 4, poz. 181); 

• kiedy organ bezpodstawnie w trybie art. 64 § 2 pozostawia wniosek o wszczęcie 
postępowania bez rozpoznania, a tym samym nie wszczyna postępowania i nie wydaje 
decyzji rozstrzygającej sprawę (postanowienie NSA z dnia 21 lutego 2012 r., II OSK 
225/12, LEX nr 1125511); 

• sytuacja w której organ zawiesił postępowanie administracyjne mimo bra-
ku przesłanek określonych w art. 97 § 1 k.p.a. i w celu uchylenia się od załatwie-
nia sprawy, tj. od wydania decyzji (wyrok NSA z dnia 23 września 1986 r., IV 
SAB 12/86, ONSA 1986, poz. 2). Dzisiaj zakwalifikowalibyśmy to jako prze-
wlekłość postępowania; 

• gdy organ zawiesił postępowanie i nie podjął niezbędnych działań w celu 
usunięcia przeszkody do dalszego jego postępowania (wyrok NSA z dnia 5 listo-
pada 1987r., III SAB 11/87). 

Bezczynność oznacza więc brak działania, jak również odmowę podjęcia 
czynności, w tym wydania określonego aktu (np. decyzji). Bezczynności nie 
można natomiast utożsamiać z milczeniem organu, gdyż istnieją tu „różnice co 
do charakteru i skutku tych konstrukcji”19. 

Z uwagi na problemy z rozgraniczeniem bezczynności i przewlekłości oraz 
ustaleniem jakie zachowania należy zakwalifikować do tej ostatniej kategorii, 
należy się odwołać do poglądów wyrażonych w doktrynie i orzecznictwie sądów 
administracyjnych. W literaturze zaproponowano wyodrębnienie trzech form 
przewlekłości20, przy uwzględnieniu stopnia natężenia czynności (a czasem bra-
ku jakichkolwiek czynności): 

1. formę statyczną (pasywną) w której organ nie podejmuje żadnych 
czynności, bądź też podejmuje czynności w niewystarczającym zakresie 
(czynności opieszałe, niesprawne i nieskuteczne). Można mieć jednak pewne 
wątpliwości czy forma statyczna w której organ nie podejmuje żadnych 
czynności stanowi w istocie przewlekłość, czy raczej chodzi o bezczynność. 

                                                 
18 http://www.arslege.pl/orzeczenie/33654/wyrok-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-

siedziba-w-gliwicach-6-listopada-2009-r-ii-sab-gl-49-09/ (03.04.2014 r.). 
19 P. Dobosz, Milczenie i bezczynność w prawie administracyjnym, Kraków 2011, s. 

34 i nas. Błędne jest natomiast stanowisko, w którym pojęcia milczenie i bezczynność 
używane są zamiennie.  

20 J. P. Tarno, Bezczynność organu a przewlekłość...,s. 11. 



814 
 

2. formę dynamiczną (aktywną) w której dochodzi do nadczynności organu, 
sprowadzająca się do podejmowania czynności zbędnych „które nie przybliżają 
postępowania do jego zakończenia poprzez wydanie decyzji w sprawie”; 

3. formę mieszaną – w której formy nadczynności i bezczynności mogą 
występować zamiennie.  

Za przewlekłe prowadzenie postępowania uznane zostały różne formy nie-
efektywnego działania organu; 

• sytuacja w której organ mieści się w maksymalnym terminie załatwienia 
sprawy, jednak nie załatwia jej niezwłocznie, mimo że jej załatwienie nie 
wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (naruszenie normy 
zawartej w art. 35 § 2 k.p.a.)21; 

• niezałatwienie sprawy, która nie jest szczególnie skomplikowana w terminie 
jednego miesiąca (naruszenie normy zawartej w art. 35 § 3 k.p.a.); 

• nieuzasadnione przedłużanie terminu załatwienia sprawy na podstawie art. 
36 § 1 k.p.a. (np. gdy organ wyznacza zbyt długi termin załatwienia sprawy lub 
kilka razy go przedłuża); 

• wyznaczanie z góry rocznego terminu załatwienia sprawy zanim podjęto 
jakiekolwiek czynności procesowe w sprawie; 

• podejmowanie w trakcie postępowania czynności zbędnych i pozornych 
nieistotnych dla merytorycznego załatwienia sprawy, które powodują, że organ 
formalnie nie jest bezczynny „np. odwlekanie zakończenia postępowania, 
pomimo posiadania wystarczającego materiału do rozstrzygnięcia sprawy, bez 
podania uzasadnionych przyczyn takiego działania”22, wydanie postanowienia o 
zawieszeniu postępowania mimo braku przesłanek z art. 97 § 1 k.p.a.23, „wydanie 
decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa”24; 

• niepodejmowanie „czynności niezbędnej do rozpoznania załatwienia sprawy, np. 
stwierdzenia swojej niewłaściwości w sprawie i nieprzekazanie organowi właściwemu 
stosownie do art. 65 § 1 k.p.a.”25; 

• podejmowane przez czynności procesowych, które nie charakteryzują się 
koncentracją, niezbędną w świetle art. 12 K.p.a. ustanawiającego zasadę szybkości 
postępowania; 

• wyrok WSA w Warszawie z 2 lutego 2012 r., I SAB/Wa 446/1126 - przewlekłość 
postępowania przed organem administracji definiowana jako brak należytego zaangażo-
wania organu w załatwieniu sprawy indywidualnej. Może się to przejawiać m.in. wyko-

                                                 
21 J.P.Tarno, tamże, s. 11 
22 A. Krawiec, [w:] Postępowanie administracyjne, (red.) T. Woś, Warszawa 2013r, s. 240 
23 J.P. Tarno, Bezczynność organu a przewlekłość...,s. 12 
24 Robert Suwaj, Skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania jako przykład in-

flacji prawa do skutecznej ochrony sądowej przed bezczynnością, Inflacja prawa, Tom 
III, Warszawa 2012r, s. 112. 

25 J.P. Tarno, tamże s. 12. 
26 CBOSA. 
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nywaniem czynności w dużym odstępie czasu, mnożenie przez organ czynności dowo-
dowych ponad potrzeby wynikające z istoty sprawy; 

• wyrok WSA we Wrocławiu z 4 kwietnia 2012 r., II SA/Wr 50/1227 - przewlekłe 
prowadzenia postępowania może występować po wyroku uchylającym lub stwierdzają-
cym nieważność aktu lub czynności, 

• postanowienie z dnia 24 marca 2014 r. WSA w Szczecinie II SAB/Sz 
127/1328 stwierdził, że art. 3 § 2 pkt 8 P.p.s.a. odróżnia skargę na bezczynność od 
skargi na przewlekłość postępowania. Przewlekłość w prowadzeniu 
postępowania wystąpi wówczas, gdy organ nie załatwia sprawy w terminie, nie 
pozostając jednocześnie w bezczynności, a podejmowane przez ten organ 
czynności procesowe nie charakteryzują się koncentracją, niezbędną w świetle 
art. 12 K.p.a. ustanawiającego zasadę szybkości postępowania, względnie mają 
charakter czynności pozornych, nieistotnych dla merytorycznego załatwienia 
sprawy. 

Wyodrębnienie nowej kategorii – przewlekłości postępowania – może nabrać 
szczególnego znaczenia, jeśli wziąć pod uwagę to, że w orzecznictwie przyjmuje 
się niekiedy, że sam fakt toczenia się przez wiele miesięcy (niekiedy lat) postę-
powania nie świadczy jeszcze o bezczynności organu29.  

Dychotomicznie problem przewlekłości ujmuje Z. Kmiecik, wskazując, na 
„1) sytuację, w której organ wprawdzie prowadzi postępowanie, ale nie załatwił 
sprawy w wymaganym terminie; 2) sytuację, w której organ zawiesił postępowa-
nie, ale nie przeprowadza czynności zmierzających do usunięcia przeszkód w 
kontynuowaniu postępowania albo nie podejmuje zawieszonego postępowania, 
mimo że przeszkody w jego kontynuowaniu już nie istnieją. W drugiej z wymie-
nionych sytuacji nie ma mowy o niezałatwieniu sprawy w terminie, ponieważ 
okresów zawieszenia postępowania nie wlicza się do terminów załatwiania 
spraw”30. 

Z. Kmieciak zauważa, że zgodnie z intencją ustawodawcy o przewlekłości 
można mówić wówczas, gdy organ wykonuje szereg czynności w dużym odstę-
pie czasu lub wykonuje tylko pozorne działania – co odróżnia to od stanu bez-
czynności, czyli braku jakichkolwiek działań. Tymczasem jak podkreśla Z. 
Kmieciak „dla ustalenia czy mamy do czynienia z bezczynnością organu admini-
stracyjnego, kwalifikującą do uruchomienia przewidzianych przez prawo środ-
ków ochrony (zwalczania tego stanu), liczy się wyłącznie dochowanie terminu 
załatwienia sprawy (art. 37 § 1 ab initio k.p.a., art. 141 § 1 ab innittio o.p.), wy-
dania postanowienia lub podjęcia aktu lub dokonania czynności o których stano-
wi art. 3 § 2 pkt 4 k.p.a.”31. W efekcie Autor ten uważa, że pojęciu bezczynności 

                                                 
27 CBOSA. 
28 CBOSA. 
29 Wyrok NSA z dnia 30 maja 2001 r., I SAB 72/00 (LexisNexis nr 378970). 
30 Z. R. Kmiecik, Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego (Lex 2014). 
31 Z. Kmieciak, Przewlekłość postępowania…, s. 32. 
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nadano w uzasadnieniu do projektu ustawy znaczenie odbiegające od przyjętego 
w p.p.s.a., k.p.a. i o.p.32. Z. Kmieciak zwraca również uwagę na to, że przy skar-
dze na bezczynność dla wyniku przeprowadzonej przez sad administracyjny oce-
ny (…) bez znaczenia jest więc to, czy uchybiając terminowi załatwienia sprawy 
(pozostawiając w zwłoce jej załatwieniu), właściwy organ podjął jakieś czynno-
ści procesowe”33. Zdaniem Z. Kmieciaka „stan bezczynności występuje także 
wtedy, gdy organ podejmuje rozmaite działania, które jednak nie przynoszą re-
zultatu w postaci terminowego załatwienia spraw (wydania stosownego, kończą-
cego postępowania aktu lub dokonania odpowiedniej czynności)34. 

W ocenie Z. Kmieciaka sam fakt wykonywania pewnych działań opieszale albo 
ich pozorowanie, jeżeli nie dochodzi do naruszenia terminu zastrzeżonego dla wydania 
aktu lub podjęcia czynności, nie stwarza podstawy do wniesienia zażalenia do organu 
wyższego stopnia lub zwrócenia się z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, a po 
wyczerpaniu tych środków do wystąpienia ze skargą do sądu administracyjnego. Autor 
uważa bowiem, że „bez względu na to, czy organ wykonuje jakieś działania w trybie 
procesowym, czy też nie, dopóki nie przekracza on terminu przewidzianego dla zała-
twienia sprawy (…), nie można mu postawić zarzutu bezprawności zachowania”35. 
Poglądu tego nie można zaakceptować w pełni. Uważam, że strona powinna mieć 
możliwość zareagowania w sytuacji w której sposób prowadzenia sprawy obiektywnie 
wskazuje na to, że nie zostanie ona załatwiona w ustawowym terminie. Podejmowanie 
pewnych działań lub ich niepodejmowania jest możliwe do zweryfikowania jeszcze 
zanim upłynął ustawowy termin załatwienia sprawy. Konieczność „wyczekiwania” do 
czasu, w którym dojdzie do przekroczenia ustawowego terminu, by następnie móc 
zakwestionować już tylko bezczynność organu (ewentualnie przewlekłość z wcze-
śniejszego etapu) jest nie do pogodzenia z zasadami państwa prawnego.  

Zastrzeżenia wywołuje również - chyba nazbyt optymistycznie - przyjęte 
przez ustawodawcę założenie, że wprowadzone zmiany pozwolą w bardziej sku-
teczny sposób przeciwdziałać przewlekłości postępowania. Wprowadzając nową 
instytucję chciano rozszerzyć zestaw środków ochrony uprawnień procesowych 
strony, poprzez wyposażenie obywateli i sądy w instytucję służącą egzekwowa-
niu sprawnego działania organów administracji. Jak zauważa A. Korzeniowska-
Polak „uwzględniając założenia racjonalności prawodawcy, trzeba przyjąć, że 
wprowadzono do art. 37 § 1 k.p.a. nowy środek prawny pozwalający na skarże-
nie takich przejawów bezczynności, których nie obejmowało dotychczas zażale-
nie na niezałatwienie sprawy w terminie”36. W istocie jednak tak się nie stało, a 
przyjęcie takiego poglądu może stanowić co najwyżej próbę sanowania błędnej 
decyzji legislacyjnej. M. Mikosz opierając się na wykładni systemowej, przy 
                                                 

32 tamże, s. 32. 
33 tamże, s. 32. 
34 Tamże, s. 34. 
35 tamże, s. 33.  
36 A. Korzeniowska-Polak, Dylematy nowelizacji kodeksu postępowania administra-

cyjnego, Państwo i Prawo 2012, z. 2, s. 11. 
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uwzględnieniu odrębności skargi na bezczynności oraz skargi na przewlekłe 
prowadzenie postępowania do sadu administracyjnego rozważa, czy „zaskarżal-
nym zażaleniem na przewlekłe prowadzenie postępowania mogą być też (objęte) 
pewne przejawy bezczynności organu w podejmowaniu czynności procesowych 
w ogólnym postępowaniu administracyjnym, które nie podlegają zaskarżeniu za 
pomocą środków służących bezczynności”37.  

Autor wskazuje na brak środka zaskarżenia na niewydanie postanowienia o 
podjęciu zawieszonego postępowania, pomimo że przesłanki zawieszenia prze-
stały zachodzić. „W sytuacji takiej środkiem służącym stronie mogłoby być zaża-
lenie na przewlekłe prowadzenie postępowania (a następnie skarga do sadu ad-
ministracyjnego)”.38 Jednocześnie Autor zauważa, że o wiele bardziej racjonalna 
byłaby procesowa ochrona dokonana poprzez modyfikację zakresu środków słu-
żących przeciwdziałaniu bezczynności. Pogląd ten zasługuje na poparcie.  

Omawiana zmiana nie usunęła luki w prawie - luki takiej bowiem nie było - 
gdyż już wcześniejsze przepisy umożliwiały stronom skarżenie przewlekłości 
postępowania. Zdaniem J.P. Tarno istniejące wcześniej „środki przeciwdziałania 
bezczynności organu (…) co do zasady dawały stronie realne gwarancje prze-
ciwdziałania opieszałości w działaniach organów administracji publicznej. Nie-
mniej jednak należy sobie zdawać sprawę z faktu, że środki te zawodzą szcze-
gólnie w sytuacji, gdy niezałatwienie sprawy w terminie jest świadomym i celo-
wym działaniem osoby będącej piastunem organu administracji”39. Porównując 
stan ex ante i ex post, można również odwołać się do orzecznictwa. Sądy admini-
stracyjne jeszcze przed nowelizacją zakładały szeroką interpretację bezczynno-
ści. Strony miały zatem możliwość zakwestionowania określonego stanu, mają-
cego znamiona przewlekłego prowadzenia postępowania (prowadzenia postępo-
wania w sposób nieefektywny) jako bezczynności. Z tej perspektywy, założenie 
ustawodawcy, że wprowadzenie nowej instytucji wypełni lukę w prawie, każe 
stwierdzić, że wprowadzenie do przepisów k.p.a. przewlekłości postępowania nie 
spowodowało istotnych zmian w sytuacji procesowej stron.  

W uzasadnieniu do projektu ustawy, wskazano również, że na potrzebę 
wprowadzenia przepisów o przewlekłości postępowania administracyjnego 
wskazuje orzecznictwo ETPC i NSA. Do tego argumentu krytycznie odnieśli się 
Z. Kmieciak oraz R. Suwaj. Początkowo, Z. Kmieciak, wytknął ustawodawcy, że 
nie wskazał „ani jednego orzeczenia NSA lub ETPC, w którym wytknięto by ów 
brak”40. Zdaniem Autora chodziło tu raczej o „terminologię wykorzystywaną dla 
potrzeb badania naruszenia konwencyjnego prawa do rozpatrzenia sprawy w 
rozsądnym terminie”41. Co się zaś tyczy rodzimego orzecznictwa, Z. Kmieciak 
                                                 

37 M. Mikosz, Bezczynność organu administracji publicznej w postępowaniu admini-
stracyjnym, Lex.  

38 tamże.  
39 J. P. Tarno, Bezczynność organu a przewlekłe…, s 10.  
40 Z. Kmieciak, Przewlekłość postępowania…, s. 34. 
41 tamże, s. 34. 



818 
 

wskazał, że „analiza orzecznictwa polskich sądów administracyjnych nie stwarza 
podstaw do formułowania wniosków o pojmowaniu przewlekłości postępowania 
przed organami administracji publicznej oraz ich bezczynności jako odrębnych 
kategorii naruszeń prawa”42. W kolejnym artykule Z. Kmieciak zrewidował swo-
je stanowisko przytaczając orzeczenia ETPC, które dotyczyły przewlekłości po-
stępowania przed organami administracyjnymi. Na znaczenie ETPC we wprowa-
dzeniu kategorii przewlekłości do przepisów k.p.a. wskazuje również J.P. Tar-
no43. Pogląd ten – moim zdaniem – zasługuje na akceptację. Uwzględnienie 
konwencyjnego kontekstu w uzasadnieniu projektu, ma szczególne znaczenie dla 
polskiej administracji i wymiaru sprawiedliwości. Przewlekłość postępowania 
jest bowiem problemem procedur sądowych, ale również administracyjnych. Jak 
wskazuje D. Sześciło „największą grupę naruszeń EKPCz stwierdzonych przez 
ETPCz w sprawach polskich stanowią przypadki niezapewnienia skarżącym 
prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, gwarantowanego w art. 6 
ust. 1 EKPCz. W większości przypadków przed Trybunał trafiają skargi związa-
ne z naruszeniem art. 6 ust. 1 w toku postępowań cywilnych.  

Można dostrzec jednak także sprawy, których przedmiotem jest opieszałość 
w załatwianiu spraw administracyjnych oraz przewlekłość postępowań przed 
sądami administracyjnymi. (…) szczególnie mocno są wśród nich reprezentowa-
ne skargi dotyczące postępowań administracyjnych w sprawach budowlanych”44. 
Nie można również tracić z pola widzenia faktu, że w okresie pracy nad ustawą z 
dnia 3 grudnia 2010 r. wydany został ważny wyrok EPTCz z dnia 9 czerwca 
2009 r.,– Kamecki i inni przeciwko Polsce, skarga nr 62506/00. W przedmioto-
wej sprawie, rodzina Kameckich, przez kilkanaście lat dochodziło swoich praw, 
w związku z dokonaną niezgodnie z prawem zmianą miejscowego planu. Wbrew 
postanowieniom miejscowemu planu, na mocy którego sąsiadująca ze skarżący-
mi działka przeznaczona była pod budownictwo jedno lub wielorodzinne z 
uwzględnieniem lokali usługowych i handlowych, będąca właścicielem działki 
spółdzielnia mieszkaniowa zyskała zezwolenie na budowę domu mieszkalnego45. 
Na kanwie tej sprawy Trybunał przypomniał, że w sprawach o naruszenie art. 6 
ust. 1 Konwencji uwzględnia się takie kryteria jak: stopień złożoności (skompli-
kowania danej sprawy); postawę skarżącego, w szczególności to, czy przyczynił 
się do wystąpienia przewlekłości postępowania oraz wagę rozstrzygnięcia postę-
powania dla skarżącego. Uwzględniając te kryteria oraz stan faktyczny rozpo-
znawanej sprawy, Trybunał wskazał, „że polski rząd nie przedstawił żadnych 
argumentów uzasadniających prowadzenie postępowania w sprawie przez prawie 
jedenaście lat. Trybunał wskazał, że na niekwestionowaną przewlekłość postę-
                                                 

42 tamże, s. 34. 
43 Tarno, jw. s. 10. 
44 D. Sześciło, Z orzecznictwa trybunałów europejskich, Wyrok Europejskiego Try-

bunału Praw Człowieka z 9 czerwca 2009r. w sprawie Kamecki i inni przeciwko Polsce 
skarga nr 62506/00, Samorząd Terytorialny 2009, nr 11., s. 78. 

45 tamże, s. 79. 
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powania złożyły się zarówno okresy "uśpienia" sprawy przed NSA w oczekiwa-
niu na wydanie wyroku, jak i wielokrotne analizowanie sprawy przez różne or-
gany administracji”46. Niewątpliwie konstatacja ta mogła stanowić dla ustawo-
dawcy dostateczny impuls, zmierzający do wprowadzenia do k.p.a. i p.p.s.a. 
środka prawnego, który umożliwiłby stronom skuteczną ochronę praw, w przy-
padku zaistniałej przewlekłości postępowania. Ma to istotne znaczenie, bowiem 
przepisy k.p.a. mają bezpośredni wpływ na zakres praw i wolności jednostek. 
Jednocześnie jak zauważa M. Jaśkowska przez gwarancje procesowe kodeks 
wpływa na sposób realizacji prawa materialnego, w stosunku do którego pełni 
funkcję służebną. Stanowi on zarówno wyraz ochrony porządku materialnego, 
jak i formalnego. Ze względu na specyfikę prawa administracyjnego pełni bo-
wiem istotną rolę w zabezpieczeniu praw jednostki oraz zagwarantowaniu wła-
ściwej konkretyzacji stosowanych norm prawa materialnego”47. 

Rozważenia wymaga również pogląd Z. Kmieciaka, że pojęcie przewlekłości 
włączono do przepisów k.p.a. i p.p.s.a. pojęcia na wzór używanych w europej-
skim case law takich zjawisk jak „niezałatwianie spraw w terminie”, „bezczyn-
ność organu”. Zdaniem Z. Kmieciaka „żaden z przepisów Europejskiej Konwen-
cji nie stwarza umocowania do kwestionowania przewlekłości postępowania 
administracyjnego traktowanego w sposób autonomiczny, czyli w oderwaniu od 
postępowania sądowego”48. Jednocześnie sam Autor zauważa, że przy rozpo-
znawaniu skargi na naruszenie art. 6 ust. 1 EKPCz uwzględnia się szerszy kon-
tekst obejmujący „etap administracyjnego trybu odwoławczego, jeżeli jego wy-
czerpanie jest – według przepisów prawa krajowego – niezbędne dla zaskarżenia 
do sądu aktu lub czynności organu administracji oraz/lub postępowania” prowa-
dzone w „celu wykonania uwzględniającego środek zaskarżenia orzeczenia”49. 
Wskazuje na to analiza orzecznictwa ETPC, m.in. wyrok ETPC z 28 czerwca 
1978 w sprawie Konig v. Germany, skarga nr 6232/17 (Lex nr 14); wyrok z 28 
lipca 1999 w sprawie Immobilare Saffi v. Italy, skarga nr 22774/93 (Lex nr 
76968)50. Odnotować należy również wyroki51 w których Trybunał rozpoznał 
skargi na przewlekłość postępowania administracyjnego, „bez potrzeby uprzed-

                                                 
46 tamże, s. 80. 
47 M. Jaśkowska, Wpływ zmian w k.p.a. na sferę praw i wolności jednostki, [w:] kpa 

po zmianach, NSA, Warszawa 2012 r., s. 118., s. 11.  
48 Z. Kmieciak, Przewlekłość postępowania administracyjnego w świetle ustaleń eu-

ropejskiego case law, [w:] kpa po zmianach, NSA, Warszawa 2012 r., s. 118. 
49 tamże, s. 118.  
50 tamże, s. 118.  
51 Wyroki ETPC: z 24 października 2006 r. w sprawie 2 Stevens c. Pologne, skarga 

nr 13568/02 (Lex nr 264757); z 1 grudnia 2009 r., w sprawie Trzaskalska v. Poland, 
skarga nr 34469/05 (Lex nr 530148); z 14 września 2010 r., w sprawie Iskrzyccy v. Po-
land, skarga nr 9261/02 (Lex nr 603668) – za Z. Kmieciak, przewlekłość, s. 121. A także 
wyroki z 15 września 2009 r., sprawa Lorenc przeciwko Polsce, skarga nr 28604/03; z 22 
lipca 2008 r., sprawa Przepałkowski przeciwko Polsce skarga nr 23759/02. 
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niego wyczerpania krajowych środków kwestionowania przewlekłości, w tym 
skargi do sądu administracyjnego. (…) We wszystkich tych sprawach (…) cho-
dziło o (…) wyciagnięcie konsekwencji prawnych z odnotowanej ex post zwłoki 
w załatwianiu sprawy (wyrównanie doznanego uszczerbku). W zapadłych wyro-
kach zasądzono na rzecz pokrzywdzonych stron kwoty słusznego zadośćuczy-
nienia”52. Na podobnym stanowisku stoją również polskie sady administracyjne. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, rozpoznając skargę na przewle-
kłe prowadzenie postępowania stwierdził, że „dokonując oceny, czy w rozpo-
znawanej sprawie doszło do przewlekłego prowadzenia postępowania, należy 
mieć na uwadze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydawa-
ne na podstawie art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności”. Sąd wskazał również, na argumentację Trybunału, 
zgodnie z którą "ocena zachowania rozsądnego terminu rozpoznania sprawy i 
zakończenia postępowania powinna uwzględniać okoliczności konkretnej sprawy 
oraz opierać się na następujących kryteriach: ocenie stopnia złożoności i zawiło-
ści sprawy, postępowania skarżącego i właściwych organów państwa oraz wagi 
rozstrzygnięcia sprawy dla sytuacji skarżącego"53. 

Przy takiej ocenie sposobu kwalifikowania przez ETPC przewlekłości postę-
powania, niezbyt jasna jest jednak dalsza sugestia, że „w świetle orzecznictwa 
ETPC, operowanie pojęciem przewlekłości postępowania (…) zachowuje sens 
wyłącznie w związku z postępowanie sądowym”54. Należy natomiast w pełni 
zaakceptować poglądu, wyrażony przez R. Suwaja, że w orzecznictwie sądów i 
trybunałów „nie chodzi wcale o wprowadzenie środka pozwalającego na skarże-
nie przewlekłości, tylko o wprowadzenie skutecznego środka prawnego dającego 
ochronę przed sądem w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie”55. Za tym 
stanowiskiem przemawiają przytoczone orzeczenia ETPC, w których ochrona 
przed przewlekłością organów administracji nie musi następować wyłącznie za 
pomocą środków prawnych wnoszonych do sadów. Trybunał nie uzależnia tej 
ochrony od wyczerpania drogi sądowej w systemie prawa krajowego.  

Najwyższy czas omówić samo zażalenie na przewlekłość postępowania. Dla 
ustalenia, że wystąpił stan przewlekłości postępowania konieczna jest całościowa 
analiza sprawy administracyjnej. Przede wszystkim należy zbadać, czy podej-
mowane przez pracownika organu czynności zmierzają do należytego i szybkie-
go załatwienia sprawy oraz w jakich odstępach czasu są one realizowane. Oczy-
wiście elementy te oceniać należy przy uwzględnieniu obiektywnych kryteriów, 
właściwych dla danej kategorii spraw.  

                                                 
52 Z. Kmieciak, tamże, s. 121. 
53 D. Sześciło, Komentarz. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 

1 lutego 2005 r. w sprawie Beller przeciwko Polsce, skarga Nr 51837/99, Samorząd Te-
rytorialny 2008, nr 11, s. 84. 

54 Z. Kmieciak, Przewlekłość postępowania administracyjnego…, s 123.  
55 R. Suwaj, Skarga na przewlekłe…, s. 113.  
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Zażalenie na przewlekłe prowadzenie postępowania jest specyficznym środ-
kiem ochrony praw strony56 w postępowaniu administracyjnym, gdyż nie odnosi 
do postanowienia, ale do zachowania się (faktycznej bezczynności) organu. Za-
żalenie to służy dyscyplinowaniu organów administracji. Zażalenie to wnosi się 
bezpośrednio do organu wyższego stopnia. W przypadku braku takiego organu 
stronie służy wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. wniesienie zażalenia nie 
zostało ograniczone żadnym terminem, dlatego do strony należy wybór - „czy 
zażalenie wnieść natychmiast po upływie terminu wskazanego w ustawie, czy też 
dopiero po upływie terminu wskazanego przez organ”57. W doktrynie wskazano, 
że przepis ten „nie określa kryteriów, którymi powinien kierować się organ wyż-
szego stopnia, ustalając nowy termin załatwienia sprawy, ani też formy prawnej 
wyznaczenia tego terminu”58. Stosownie do treści art. 123 § 1 i 2 k.p.a. powinno 
to nastąpić w formie niezaskarżalnego postanowienia.59 Również przy uznaniu 
zażaleniu za nieuzasadnione, „organ powinien w formie postanowienia orzec, że 
zażalenie nie zostało uwzględnione. Ponieważ organ wyższego stopnia, w sytu-
acji w której uznaje zażalenie za uzasadnione nie może sam załatwić sprawy, nie 
może też wyznaczyć inny organ, musi podjąć jakieś czynności. W doktrynie nie 
ma zgodności co do tego, czy organ wyższego stopnia powinien wyznaczyć no-
wy termin załatwienia sprawy, „skoro organ nadal obowiązuje ustawowy termin 
załatwienia sprawy”60.  

Zdaniem A. Wrobla przepis art. 37 § 2 k.p.a. nie jest zharmonizowany z tą 
podstawą zażalenia. „Jeśli bowiem uznać, że przewlekłość postępowania jest 
innym typem naruszenia zasady szybkości postępowania niż niezałatwienie 
sprawy w terminie, to organ wyższego stopnia po uznaniu zażalenia na przewle-
kłość postępowania za zasadne nie wyznacza nowego terminu załatwienia spra-
wy, gdy zażalenie zostało rozpatrzone przed upływem terminu ustawowego”61. 
Na akceptację zasługuje pierwszy pogląd, zgodnie z którym organ powinien wy-
znaczyć nowy termin62. Interpretacja taka znajduje oparcie w art. 149 § 1 k.p.a.63 
Wyznaczając nowy termin organ powinien się kierować zasadą szybkości postę-
powania, wyznaczając możliwie jak najkrótszy termin. Termin wyznaczony w 

                                                 
56 J. Dobkowski i R. Suwaj, uważają, że jest ona „nie tyle środkiem ochrony praw, co ochrony 

interesów stron i praworządności postępowania” J. Dobkowski, R. Suwaj, Na marginesie proble-
matyki zwalczania bezczynności organu postępowania administracyjnego, [w:] kpa po zmianach, 
NSA, Warszawa 2012 r., s. 154.  

57 Tarno, Bezczynność organu a przewlekłe…,s. 13.  
58 A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do art. 37 Kodeksu postępowania admini-

stracyjnego LEX.  
59 Tarno, tamże, s. 13  
60 A. Krawiec, [w:] Postępowanie administracyjne, (red.) T. Woś, s. 243. 
61 Wróbel, jw.  
62 Jest to pogląd dominujący w doktrynie.  
63 A. Krawiec tamże, s. 243. 
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ten sposób jest wiążący dla organu załatwiającego sprawę. Organ wyższego 
stopnia kolejno: 

• zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwieniu 
sprawy w terminie; 

• w razie potrzeby zarządza podjęcie środków zapobiegających naruszeniu 
terminów załatwiania spraw w przyszłości. Jest to uzasadnione zwłaszcza „przy 
powtarzających się opóźnieniach czy też w wypadkach drastycznego 
przekroczenia terminów załatwiania spraw. W praktyce może tu np. chodzić o 
zmianę organizacji pracy, przekształcenia organizacyjne urzędu, środki 
dyscypliny pracowniczej”. 

W doktrynie rozbieżności wywołuje kwestia czy organ ma obowiązek ustalić, czy 
przewlekłe prowadzenie postępowania nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa w 
rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funk-
cjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Na rażące naruszenie prawa 
wskazuje m.in. znaczne przekroczenie terminu załatwienia sprawy, naruszenie kodek-
sowej regulacji o postępowaniu dowodowym, wyrządzenie znacznej szkody. Część 
przedstawicieli doktryny uważa jednak, że organ nie może w tym przypadku stwier-
dzić, że przewlekłość postępowania nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ 
nie ma ku temu podstaw w treści komentowanego przepisu. Z tego płynie dalszy wnio-
sek, że funkcjonariusz publiczny nie ponosi odpowiedzialności majątkowej za prze-
wlekłość postępowania, chociażby została ona spowodowana zawinionym działaniem 
lub zaniechaniem funkcjonariusza, mającego cechy rażącego naruszenia prawa”64. J. 
Dobkowski, R. Suwaj uważają, że „stwierdzenie rażącego naruszenia prawa (…) sta-
nowi jedną z pozytywnych przesłanek odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza 
publicznego. Wydaje się także, że stanowi ono prejudykat procesowy, o którym mowa 
w art. 417 § 3 k.c.65 Przyjęcie poglądu zgodnie z którym w przypadku przewlekłości 
nie ustala się rażącego naruszenia prawa, powoduje dyferencjację w zakresie upraw-
nień strony.  

Jak słusznie zauważa A. Wróbel zażalenie „na przewlekłość postępowania 
powinno być, ze względu na szczególny charakter tego swoistego środka praw-
nego, załatwione niezwłocznie”66. Organ wyższego stopnia po rozpoznaniu zaża-
lenia na przewlekłe prowadzenie postępowania nie może w postanowieniu udzie-
lać organowi niższego stopnia wskazówek dotyczących merytorycznego roz-
strzygnięcia sprawy67. 

                                                 
64 A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do art. 37, podobnie A. Krawiec, [w:] Po-

stępowanie administracyjne, (red). T. Woś, s. 243. 
65 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 121). 
66 A. Wróbel, tamże.  
67 A. Krawiec, [w:] Postępowanie administracyjne, s. 243.  
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W doktrynie wyrażono stanowisko, że do zażalenia na przewlekłe prowadze-
nie postępowania nie będą miały zastosowania przepisy art. 141-144 k.p.a., z 
uwagi na autonomiczny charakter tego zażalenia68. 

Zgodnie z art. 38 k.p.a. pracownik organu administracji publicznej, który z nieuza-
sadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie ustalonym w 
związku z uznaniem przez organ wyższego stopnia przewlekłego prowadzenia postę-
powania podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpo-
wiedzialności przewidzianej w przepisach prawa. jak słusznie zauważono w doktrynie 
„ratio legis takiego rozwiązania jest oczywiste – postępowanie naruszające podstawo-
we obowiązki pracownicze musi się spotkać z reakcją pracodawcy. Zasada zaufania do 
administracji wymaga, aby obywatel wiedział, że pracownik organu, który przy wyko-
nywaniu służby publicznej w sposób nieprawidłowy realizuje swoje obowiązki pra-
cownicze, poniesie odpowiedzialność w przypadku popełnienia deliktu typu dyscypli-
narnego.  

W doktrynie wskazuje się, że mankamentem omawianego środka zaskarżenia 
jest brak „finansowej rekompensaty dla strony z tytułu przewlekłości postępowa-
nia”69. Taką możliwość ma natomiast ETPC, który w przypadku uznania prze-
wlekłości postępowania po stronie organu administracji może zasądzić odszko-
dowanie. Zgodnie z art. 41 EKPC jeśli Trybunał stwierdzi, że nastąpiło narusze-
nie Konwencji lub jej protokółów, oraz jeśli prawo wewnętrzne zainteresowanej 
Wysokiej Układającej się Strony pozwala tylko na częściowe usunięcie konse-
kwencji tego naruszenia, Trybunał orzeka, gdy zachodzi potrzeba, słuszne za-
dośćuczynienie pokrzywdzonej stronie.  

W przypadku stwierdzenia przewlekłości postępowania, można jedynie wy-
stąpić na drogę cywilną i powołać się na przesłankę odpowiedzialności cywilno-
prawnej organu administracji. Jak wynika z uchwały SN z dnia 28 września 1990 
r., IIII CZP 33/9070, zwłoka właściwego organu w załatwieniu sprawy może uza-
sadniać odpowiedzialność za szkodę na gruncie art. 417 k.c.  

Przewlekłość postępowania może wystąpić przed organem I instancji, w po-
stępowaniu odwoławczym (w którym załatwienie sprawy powinno nastąpić w 
ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania) lub w następstwie uwzględnienia 
skargi przez wojewódzki sąd administracyjny i uchyleniu lub stwierdzenia nie-
ważności aktu lub czynności. Wojewódzki sąd administracyjny jest bowiem są-
dem kasacyjnym - może uchylić zaskarżony akt administracyjny i przekazać 
sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi administracji. 

Złożenie zażalenia na przewlekłe prowadzenie postępowania, jest środkiem 
zaskarżenia w rozumieniu art. 52 § 2 p.p.s.a. Jak stwierdził NSA w wyroku z 
dnia 24 maja 2001 r. (ONSA 2002, nr 3, poz.116) „stanowisko organu wyższego 

                                                 
68 J. Dobkowski, R. Suwaj, Na marginesie problematyki…,s. 155.  
69 Z. Kmieciak, Przewlekłość postępowania administracyjnego…,s. 124, D. Sześciło, 

Wyrok Europejskiego Trybunału…, s.81.  
70 OSNCAP 1991, nr 1, poz. 3 
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stopnia wyrażone w trybie art. 37 par. 1 Kpa ma charakter wpadkowy 
/incydentalny/ i powinno być wydane w formie postanowienia, na które stronie 
nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia. Niezależnie od pozytywnego lub 
negatywnego stanowiska zajętego przez organ wyższego stopnia strona może 
wnieść skargę na bezczynność organu i w sądowym postępowaniu ze skargi na 
bezczynność może ewentualnie podważać stanowisko organu wyrażone w trybie 
art. 37 par. 1 Kpa.” Na podstawie art. 149 § 2 w przypadku uwzględnienia skargi 
na przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach określonych w art. 3 § 2 
pkt 1-4a p.p.s.a., sąd może nałożyć na organ administracji grzywnę. 

W doktrynie wskazano również, że omawiana regulacja nie jest środkiem 
efektywnym z uwagi na swój charakter. Doraźna represja jest bowiem mniej 
skutecznym sposobem przeciwdziałania przewlekłości niż profilaktyka. Ustale-
nie tego typu problemów w funkcjonowaniu organów administracji powinno 
„powodować pewne zmiany w aparacie administracyjnym, tak aby wykluczyć 
tego typu ujemne zjawiska w przyszłości”71. Z tego powodu na aprobatę zasługu-
je pogląd R. Suwaja, zgodnie z którym przy nowelizacji art. 37 k.p.a. należało 
wyposażyć organ wyższego stopnia, który stwierdza przewlekłość postępowania 
w „prawo do wyznaczenia innego organu właściwego rzeczowo (a w przypadku 
jego braku – właściwego ministra) do załatwienia sprawy oraz zobowiązał organ 
bezczynny do zwrotu kosztów załatwienia sprawy organowi wyznaczonemu”72. 
Byłaby to podwójna mobilizacja: w postaci utraty władczego i jednostronnego 
orzekania przez przewlekły organ połączona z konsekwencją finansową. Korzy-
ścią byłaby natomiast gwarancja bezstronności wyznaczonego organu, któremu 
strona nie zarzucała przewlekłości73. 

Konstatując należy stwierdzić, że ustawodawca wprowadzając do k.p.a. 
przepisy o przewlekłości kierował się szczytnymi celami. Nowy środek zaskar-
żenia miał dyscyplinować pracowników organów. Chciano w ten sposób wypo-
sażyć obywateli i sądy (poprzez poszerzenie właściwości rzeczowej sądów o 
sprawy z zakresu przewlekłości) w instrument egzekwowania sprawnego prowa-
dzenia postępowania administracyjnego. Dzięki temu strony miały zyskać bar-
dziej aktywny wpływ na to, co dzieje się w ich sprawie. Efekt okazał się jednak 
odwrotny do zamierzeń. Doprowadzono raczej do rozmycia granic między bez-
czynnością a przewlekłością postępowania. Jak zauważono w doktrynie, wpro-
wadzenie dwóch środków zaskarżenia „służących zwalczaniu de facto tego sa-
mego stanu” jest co najmniej niecelowe74. Stan taki nie przyczynia się również 
do jednolitości orzecznictwa. Ustawodawca wskazywał, że na potrzebę wprowa-
dzenia nowego środka prawnego wskazywało orzecznictwo ETPC i NSA. Jak 
wykazano w niniejszym artykule praktyka sądowa doskonale sobie z tym zagad-

                                                 
71 J. Dobkowski, R. Suwaj, Na marginesie problematyki zwalczania…. s. 160.  
72 R. Suwaj, R. Suwaj, Skarga na przewlekłe…, s. 115. 
73 R. Suwaj, tamże, s. 115. 
74 A. Korzeniowska-Polak, Dylematy nowelizacji kodeksu…, s. 10. 
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nieniem radziła, kwalifikując poszczególne formy przewlekłości postępowania 
jako bezczynności. Wydaje się, że działania ustawodawcze powinny być podej-
mowane wówczas, gdy dany przepis wywołuje poważne rozbieżności w orzecz-
nictwie. W tym przypadku taka rozbieżność nie wystąpiła, a raczej pojawiła się 
w następstwie nowelizacji. Zdaniem R. Suwaja, w wyniku wprowadzenia nowe-
go środka zaskarżenia doszło klasycznego przykładu inflacji polegającego „na 
nadmiernej i nieuzasadnionej ingerencji ustawodawcy w utrwalony porządek 
prawny, która nie przynosi poprawy w sferze ochrony zarówno interesu publicz-
nego (nie zwiększa zakresu obowiązków organów), jak i prywatnego (nie rozsze-
rza zakresu ochrony prawnej)75. 
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Natalia Radecka-Kitowska (UG) 

 
Fakty i mity dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce 

 
Wstęp 
„Zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest trendy” - taki napis widnieje na 

plakacie reklamującym kampanie „Lodołamacze 2013”1, tylko czy tak jest na 
pewno? W Polsce jest obecnie ponad 3,4 mln niepełnosprawnych, z tego aktyw-
nych zawodowo jest zaledwie 17,4% osób w wieku powyżej 15 roku życia. 
Zgodnie z międzynarodowymi standardami aktywność ekonomiczną ludzi dzieli 
się na dwie kategorie: aktywnych oraz biernych zawodowo. W skład tej pierw-
szej wchodzą zarówno pracujący, jak i ci którzy zaliczają się do grupy bezrobot-
nych. Pomniejszając dane o ilość osób poszukujących pracy, uzyskamy liczbę 
niepełnosprawnych pracujących i jest to raptem 14,7%2. Według Biura Pełno-
mocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych na przestrzeni kilku ostatnich lat 
odnotowano znaczącą poprawę sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy, ze 
względu na wzrost zainteresowania tą grupą przez pracodawców. Możemy więc 
wysnuć wniosek, że slogan z plakatu „Lodołamaczy” jest słuszny, co więcej po-
party danymi statystycznym czerpanymi z Badania Aktywności Ekonomicznej 
Ludności Polski (BAEL). Idąc tym tropem należy przyjrzeć się faktom oraz mi-
tom zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce, które funkcjonują w prze-
strzeni społecznej. Należy tutaj wymienić zarówno kwestie tak propagowane 
medialne jak przywileje pracodawców w tym rozproszeniowe dofinansowanie do 
wynagrodzenia, prawa pracowników, miejsce niepełnosprawnego na rynku pra-
cy, jak i stereotypowy wizerunek niepełnosprawnego.  

 
1. Przywileje niepełnosprawnych pracowników 
Na pierwszy plan wysuwa się system prawny, ze względu na liczne regulacje 

dotyczące ich funkcjonowania na rynku pracy. W Polsce najważniejszym aktem 
prawnym dotyczącym zatrudnianie niepełnosprawnych jest Ustawa o rehabilita-

                                                 
1  Konkurs „Lodołamacze” jest przeprowadzany corocznie od 2006 r. przez Polską Orga-

nizacje Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pod patronatem małżonki Prezydenta RP. 
Ideą konkursu jest wyłonienie oraz nagradzanie osób prywatnych i pracodawców wybitnie 
angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych w różnych dziedzi-
nach życia społecznego i zawodowego. Konkurs składa się z dwóch etapów: regionalnego i 
centralnego. Podczas pierwszego etapu Kapituły Regionalne z całej Polski, na podstawie 
nadesłanych materiałów dokonują analizy, wyłaniając finalistów lokalnych. Zwycięzcy po-
szczególnych kategorii automatycznie biorą udział w centralnym etapie konkursu, w którym 
Kapituła wskazuje ogólnopolskich LODOŁAMACZY 2013. 

2  Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób niepełnosprawnych 
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ z dnia 1.01.2014 
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cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych3. Jest ona 
rozpowszechniona w Internecie i często cytowana w kontekście przywilejów stąd 
wynikających. Najczęściej wymienianymi kwestiami są: 

a) czas pracy, który nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygo-
dniowo. W przypadku osób ze stwierdzonym znacznym bądź umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności czas ten zmniejsza się do 7 godzin dziennie i 35 w tygodniu, 
jeśli zatwierdzi to lekarz medycyny pracy;4 

b) osoba niepełnosprawna nie może pracować w porze nocnej, jak również w 
godzinach nadliczbowych;5 

c) niepełnosprawny posiada prawo do dodatkowej przerwy w wymiarze 15 
minut w trakcie pracy (na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek). Przerwy 
tej nie można wymienić na krótszy czas w pracy;6 

d) osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym przy-
sługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w postaci 10 dni roboczych w roku 
kalendarzowym;7 

e) osoba o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma 
prawo do zwolnienia od pracy wraz z prawem do wynagrodzenia w wymiarze do 
21 dni roboczych na turnus rehabilitacyjny (nie częściej niż raz w roku), wyko-
nanie badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a 
także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy (jeżeli 
czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy)8. 

Krótszy czas pracy wskazany przez lekarza (medycyny pracy) może zostać 
potraktowany przez pracodawcę jako powód zmniejszenia etatu niepełnospraw-
nemu pracownikowi. Z kolei zakaz zatrudniania osób niepełnosprawnych w go-
dzinach nadliczbowych nie ma charakteru bezwzględnego. Na wniosek praco-
biorcy lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne lub w razie jego braku 
sprawujący opiekę nad tą osobą, może wyrazić na to zgodę. Również pracownicy 
ochrony ze względu na system zatrudniania często pracują ponad 160 godzin mie-
sięcznie. Co więcej, zakaz pracy w porze nocnej nie obowiązuje pracowników dozoru 
pracujących w systemach 12/24 lub 24/48, gdzie noc stanowi znaczną cześć ich dyżu-
ru. Kolejnym mitem jest dodatkowa przerwa. Mimo gwarancji prawnej często ciężko 
jest ją wyegzekwować u pracodawcy ze względu na sposób pracy. Pracownikowi biu-
rowemu czy osobie sprzątającej, dysponującej dowolnie swoim czasem wolnym, trud-
no bowiem narzucić obowiązkową przerwę. Inaczej jest w miejscach o ustalonych 
przestojach, jak na przykład kasjer-sprzedawca czy pracownik produkcji. Tam prze-

                                                 
3  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-

trudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776 (ze zmianami)). Zob. 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230776 [z dnia 1. 01. 2014]. 

4  Tamże, Art. 15, pkt 1 i 2. 
5  Tamże, Art. 15, pkt 3. 
6 Tamże Art. 17 
7 Tamże, Art. 19, 
8 Tamże, Art. 20, pkt 1. 
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rwa, jeżeli widnieje w grafiku pracobiorcy, z pietyzmem będzie respektowana. Kolej-
nym mitem jest dłuższy urlop. Niestety nie przysługuje on każdej osobie niepełno-
sprawnej. Bezwzględnym warunkiem do jego uzyskania jest przepracowanie pełnego 
roku. Gdy osoba niepełnosprawna pracowała na umowy cywilno-prawne bądź nie 
ujawniła swojej niepełnosprawności, ten przywilej jej nie przysługuje. Z kolei turnus 
rehabilitacyjny należy się osobie, która została tam skierowana na wniosek lekarza, 
pod którego opieką pozostaje. Ze względu na niską świadomość społeczną w tej mate-
rii mała ilość osób korzysta z tego niekwestionowanego przywileju.  

 
2. Korzyści pracodawców 
Kolejnym mitem będącym przedstawianym jako fakt są liczne korzyści pra-

codawców ze względu na zatrudnienie takich osób Na podstawie przepisów z 
wcześniej wymienionej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. przysługuje im: 

a) dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników;9 
b) zwrot dodatkowych kosztów tworzenia lub przystosowania miejsca pracy;10 
c) refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy;11 
d) refundacja wynagrodzenia asystenta osoby niepełnosprawnej;12 
e) refundacja szkolenia osób niepełnosprawnych13. 
Szukając informacji na temat zatrudniania nie sposób zauważyć licznych wiado-

mości dotyczących wysokości otrzymywanego przez pracodawców dofinansowania 
do wynagrodzeń. Bardzo często media „upraszczają” podawaną treść, informując je-
dynie o kwotach wyliczonych na podstawie procentowych wskaźników dofinansowań 
do pensji wynikających z zapisów ustawowych. Mechanizm obliczania14 ostatecznie 
otrzymywanego wynagrodzenia jest bardzo skomplikowany i końcowy wynik zależy 
od wielu zmiennych. Co więcej ze względu na częste nowelizacje w przepisach, pra-
codawcy narażają się na koszty wynikające z błędnego wypełniania comiesięcznych 
wniosków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnopraw-
nych (PFRON). „Nieuprawnione jest oczekiwanie, że z tytułu realizacji dodatkowych 
zadań, pracodawcy w firmach z definicji nastawionych na generowanie zysku, mogą 
tolerować sytuacje ponoszenia kosztów niż uzyskiwania ich rekompensaty”15. Tym 
bardziej, że wsparcie finansowe należy do jednych z najważniejszych powodów ich 

                                                 
9  Tamże, Art. 26a. 
10  Tamże, Art.26e. 
11  Tamże, Art. 26e. 
12  Tamże, Art. 26d pkt 11. 
13  Tamże, Art. 35, pkt 2. 
14  Sposób wyliczania jest dostępny np. na stronie internetowej 

http://www.ekspertpopon.pl/ gdzie po wcześniejszym zalogowaniu serwis wylicza przy-
kładowa kwotę na podstawie podanych danych przez użytkownika. 

15  A. Barczyński, Wpływ stanowienia prawa na sprawność funkcjonowania systemu 
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, [w:]  Potrzeby osób niepełnosprawnych 
w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych, pod red. H. Ochoneczko, 
M. A. Paszkowicz, t. 2, Impuls, Kraków 2006, s. 80. 
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zainteresowania pracą osób niepełnosprawnych. „Do zatrudniania niepełnosprawnych 
zachęcają pracodawców przede wszystkim względy finansowe. Dla wielu przedsię-
biorców (47%) podstawą zatrudnienia niepełnosprawnych jest możliwość dofinanso-
wania kosztów z nim związanych, a 35% badanych deklaruje, że może mieć ono pozy-
tywny wpływ na decyzję o zatrudnieniu”16. 

Inny mit to informowanie opinii publicznej, że dofinansowanie do wynagro-
dzeń to forma wsparcia dla pracodawców, bo przecież osoby niepełnosprawne są 
tak samo wydajne i pracodawcy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów. W 
rzeczywistości to dofinansowanie jest formą rekompensaty podwyższonych wy-
datków zatrudniania wynikających z wcześniej omawianych przywilejów pra-
cowniczych, naturalnie jeżeli takie są przestrzegane. Inną rzeczą jest zjawisko tak 
zwanego „pełnosprawnego-niepełnosprawnego”. Firmy szukają pracownika z jak 
najmniejszym uszczerbkiem na zdrowiu, posiadającego jednocześnie najwyższy 
stopień niepełnosprawności. W ten sposób mogąc ubiegać się o najwyższe dofi-
nansowanie, ponoszą względnie najmniejsze koszty dostosowania miejsca pracy. 
Przykładem takich grup niepełnosprawności mogą być osoby chorujące na scho-
rzenia i choroby przewlekłe, bądź z problemami neurologicznymi posiadające 
umiarkowany stopień niepełnosprawności, przy których takie wydatki praktycz-
nie nie są potrzebne (przeciwieństwem będzie zatrudnienie osoby z niepełno-
sprawnością narządu wzroku gdzie trzeba dokupić odpowiednie oprogramowanie 
komputerowe, czy osoby z dysfunkcją narządu ruchu, dla których niezbędne jest 
zlikwidowanie progów czy poszerzenie drzwi). Podsumowując, w zależności od 
rodzaju niepełnosprawności pracownika oraz pełnionych przez niego obowiąz-
ków, takie koszty pracodawca będzie ponosił.  

 
3. Miejsce pracy osób niepełnosprawnych 
W ostatnim okresie pojawiła się również opinia, że trzeba zreformować sys-

tem, odebrać dofinansowania, ponieważ otwarty rynek pracy (w tym sfera pu-
bliczna) rozwiążą problemy związane z zatrudnieniem17. Niestety jest to fikcja. 
Trudno nie zadać sobie pytania, że skoro tak łatwo jest zatrudniać osoby z tej 
grupy, to dlaczego tak wielu pracodawców tego nie robi? Nawet instytucje pań-
stwowe, które powinny być przykładem dla innych firm wybierają tzw. mniejsze 
zło. „Również instytucje publiczne i samorządowe wola płacić wysokie kary na 
rzecz PFRON niż zatrudniając niepełnosprawnych”18. Powodów takiego stanu 
rzeczy jest kilka, lecz większość z nich skorelowana jest ze społecznym postrze-
ganiem niepełnosprawnych pracowników, o czym dalej. Najpierw trzeba zasta-
wić się nad możliwościami podjęcia pracy na otwartym rynku przez wszystkie 
                                                 

16  http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/16563, z dnia 29.12.2013. 
17 Kontynuacją tej opinii jest zrównanie kwoty dofinansowań do wynagrodzenia niepełno-

sprawnego pracownika na otwartym i chronionym rynku pracy od 1 kwietnia 2014 roku. 
18 S. Steckiewicz, Z. Woźniak, Aspekty prawno-organizacyjne rynku pracy dla osób 

z ograniczoną sprawnością, [w:]  Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy, pod 
red. A. Brzezińska, Z. Woźniak, K. Maj, Akademica, Warszawa 2007, s. 112. 
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grupy niepełnosprawności. Osoby z niepełnosprawnością ruchu czy z chorobami 
przewlekłymi z całą pewnością poradzą sobie w gospodarce wolnorynkowej. 
Niestety z racji ograniczeń intelektualnych nie można tego samego stwierdzenia 
użyć co do osób z niepełnosprawnością intelektualną. W większości przypadków 
najlepszym miejscem zatrudniania byłby chronionych rynek pracy, który jest 
coraz mniejszy. „Niestety, (…) mamy niewystarczającą liczbę elementów infra-
struktury rehabilitacyjnej (wtz, zaz, zpch) oferujących miejsca dla kończących 
szkoły specjalne osób z upośledzeniem umysłowym. W związku z tym dość duża 
ich grupa po skończeniu edukacji, oczekując na wolne miejsce w którymś z ele-
mentów infrastruktury rehabilitacji zawodowej, pozostaje w domu rodzinnym 
(domu pomocy społecznej) i nie podejmuje żadnej aktywności o charakterze 
zawodowym”19. Całkowite odejście od chronionego rynku pracy nie jest możliwe 
i może skutkować izolacją osób niepełnoprawnych intelektualnie w miejscach 
ich zamieszkania. Pewnym połączeniem obu tych form zatrudnienia jest tzw. 
zatrudnianie wspomagane, w którym wykwalifikowany trener pracy wspiera 
osobę niepełnosprawną w miejscu zatrudnienia. Będąc pod jego nadzorem adap-
tuje się ona do nowego środowiska pracowniczego, uczy się nowych obowiąz-
ków aż do uzyskania pełnej samodzielności. Jest to rozwiązanie w Polsce dość 
świeże i dostępne tylko w większych miastach za sprawą pilotażowych projek-
tów organizacji pozarządowych czy PFRONU20. Ale każdy projekt jest obwaro-
wany pewnymi wymogami. Może to być wiek, płeć bądź stopień niepełnospraw-
ności, co automatycznie zmniejsza zasięg oferowanej pomocy w podjęciu za-
trudnienia. Dlatego należy zastanowić się czy warto rezygnować z jakiegoś roz-
wiązania (chroniony rynek pracy) na korzyść nowego (zatrudnianie wspomaga-
ne) lub bardziej przyszłościowego (otwarty rynek pracy). 

 
4. Wizerunek niepełnosprawnego pracownika 
Osoba niepełnoprawna według pracodawców postrzegana jest jako konflik-

towa, nieproduktywna, pasywna, bez dyscypliny i nie umiejąca współżyć z in-

                                                 
19 W. Otrębski, Zakres i jakość doświadczeń zawodowych a poczucie jakości życia 

osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:]  Jakość życia osób niepełnosprawnych i 
ich rodzin, pod red. E. Zasępa, S. Śląsk, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 
2007, s. 42. 

20  Należy tu wymienić projekty jak : „Trener pracy jako sposób na zwiększenia za-
trudniania osób niepełnosprawnych” organizowanych przez Polską Organizację Praco-
dawców Osób Niepełnosprawnych wraz z Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych, 
„Punkty Wsparcia Zawodowego” organizowane przez Fundacje Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych, „Trener Pracy” powołany przy Agencji Zatrudnienia Wspo-
maganego BIZON, „Centrum Dzwoni” przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym. 
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nymi współpracownikami21. Do tych cech cytując Beatę Jachimczak należy do-
dać: bierność, roszczeniowość, kombinatorstwo oraz nieprzystosowanie do wy-
magań jakie stawia praca zawodowa22. Takie przykłady są charakterystyczne dla 
stereotypowego odbioru niepełnosprawnych, którym z góry przypisano cechy 
osobowości. Jednak należy cofnąć się do korzeni stereotypów żeby wiedzieć, że 
każdy z nich opiera się na szczątkowych informacjach, często prawdziwych. 
Każdy człowiek, także ten z niepełnosprawnością, dysponuje zarówno pozytyw-
nymi, jak i negatywnymi cechami. Zawsze należy traktować osobę indywidual-
nie, a nie przez pryzmat „grupy”. Niestety stereotypy (zakorzenione w nas silnie) 
generują, motywują postępowanie. Jeżeli zatem myślę negatywnie o osobach 
niepełnoprawnych - będę też je tak traktował. Stereotyp rodzi uprzedzenie, a ono 
dyskryminacje23. Gdy doda się do tego niechęć wobec „Innego”, tak różnego niż 
ja sam, powstaje sytuacja w której osoba niepełnosprawna jest na „przegranej 
pozycji”. Oprócz stereotypowych cech osób niepełnosprawnych można przypisać 
„typowe” zawody poszczególnym grupom niepełnosprawności. Osobie niewi-
domej zawód masażysty, osobie niepełnosprawnej fizycznie zawód informatyka, 
z kolei upośledzonemu intelektualnie proste prace fizyczne takie jak sprzątanie.  

Podobny ogląd sytuacji ma odzwierciedlenie w ofertach pracy jakim dyspo-
nują urzędy, agencje czy portale internetowe. Przeglądając propozycje na portalu 
praca.konektia.pl24 można odnieść wrażenie, że osoby niepełnosprawne w Polsce 
mogą jedynie pracować jako sprzątaczka bądź pracownik ochrony. Powinno się 
pamiętać, że zawód sprzątaczka/sprzątacz zalicza się do ciężkich prac fizycznych 
obciążających kręgosłup, które nie powinny być wykonywane przez osoby po-
siadające na orzeczeniu symbole 05-R. Biorąc pod uwagę uprzedzenia praco-
dawców, szczególnie do grup osób chorych psychicznie lub intelektualnie, na 
tego typu stanowiskach będą pracować osoby dla których taka praca może oka-
zać się po prostu za ciężka. Podobna kwestia dotyczy pracownika ochrony, który 
wciągu 8 do 12 godzin patroluje sklep bądź teren budowy obciążając kręgosłup i 
system stawowy.  

                                                 
21  M. Ogorzałek, Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną 

- sprawozdanie z badań, [w;] Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość . Kontek-
sty pedagogiki specjalnej, pod red. T. Żółkowska, Print Group, Szczecin 2007, s. 676. 

22  B. Jachimczak, Społeczno-edukacyjne uwarunkowania startu zawodowego mło-
dych osób niepełnosprawnych, Impuls, Kraków 2011, s. 69. 

23  Jest to niezgodne z art. 113 Kodeksu Pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy; Dz. U. 1974 nr 24 poz. 14, ze zmianami), którego treść brzmi następująco: 
Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności 
ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania 
polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksu-
alną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w peł-
nym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna. 

24  Strona internetowa zawierająca jedynie oferty pracy dla osób niepełnoprawnych 
na chronionych i otwartym rynku pracy o zasięgu ogólnopolskim. 
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Ze stanowiskiem pracy silnie związane jest wynagrodzenie. Ponownie warto 
przyjrzeć się ofertom pracy na ogólnodostępnych portalach. Niestety ze względu 
na oferowane stanowiska, większość osób niepełnoprawnych może liczyć na 
pensje w przedziale 1600-2000 zł brutto. „Zarabiają mało. Przeciętnie o połowę 
mniej niż inni Polacy”25. Czynników takiego stanu rzeczy jest kilka. Jednym z 
nich jest dyskryminacja tej grupy. Kolejnym renta, której utraty obawia się nie-
pełnosprawny. Często nie wiedząc o maksymalnej kwocie, jaką może zarobić, 
korzystając z tego świadczenia zgadza się na niższą pensję niż pozostali współ-
pracownicy. Co więcej, często woli mieć pewną rentę aniżeli niestabilne wyna-
grodzenie. Rentę traktuje się jako element niezbywalny i nietykalny. Nie ważny 
jest tu fakt, że w niektórych przypadkach większe zarobki mogłyby oznaczać 
poprawę statusu materialnego zainteresowanej osoby, nawet przy zawieszeniu 
świadczenia. Dominuje przywiązanie do rent i strach przed ich utratą. Dlatego 
niepełnosprawni tolerują, a niekiedy nawet oczekują niższych zarobków. A pra-
codawcy taki stan rzeczy jest niestety na rękę.  

„Posiadając orzeczenie łatwiej znaleźć pracę”26. Kolejny mit krążący na fo-
rach dla osób niepełnosprawnych wśród rad jak przekonać lekarza orzecznika o 
swoim ciężkim stanie zdrowia. Gdyby tak było w rzeczywistości, po pierwsze 
bezrobocie wśród tej grupy osób byłoby zdecydowanie mniejsze, po drugie 
zbędne byłyby organizacje pozarządowe zajmujące się pośrednictwem pracy dla 
osób niepełnosprawnych27. Aczkolwiek należy zwrócić uwagę na paradoks. W 
przypadku wcześniej wspomnianej dominacji ofert pracy w charakterze sprzą-
taczki, bądź dozorcy osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnospraw-
ności szukający tego typu ofert, są na straconej pozycji. W tych zawodach akurat 
łatwiej jest znaleźć pracę osobie niepełnosprawnej. Niestety tylko w tych. 

Reasumując, faktów i mitów dotyczących zatrudniania osób niepełnospraw-
nych jest w polskim społeczeństwie jest dużo. Najmocniej rozpowszechnione są 
te najbardziej medialne, a dotyczące kwestii dofinansowań i przemilczane sku-
piające się na stereotypowym postrzeganiu osób niepełnosprawnych, które lepiej 
„zamieść pod dywan” wysokiego bezrobocia. Niepodważalnym faktem jest na-
tomiast to, że pracodawca zawsze będzie kierował się zyskiem, jaki może przy-
nieść mu pracownik. Niezależnie czy będzie się za tym kryło wysokie dofinaso-
wanie czy wiedza i umiejętności zatrudnianego.  

 

                                                 
25   http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/166446.html z dnia 2.01.2014. 
26  http://pytamy.pl/kat,17,title,czy-latwiej-jest-znalezc-prace-osobom-ktore-maja-

orzeczenie-o-niepelnosprawnosci,pytanie.html z dnia 4.01.2014. 
27  Do wiodących w Polce organizacji zajmujących się wsparciem osób niepełno-

sprawnych na rynku pracy należy wymienić: Polską Organizacje Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Centrum Doradztwa Zawo-
dowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Centrum Dzwoni”, które 
od kilku lat w ramach zadań zleconych przez PFRON pomagają znaleźć osobie niepełno-
sprawnej zatrudnienie. 
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Streszczenie 
Artykuł porusza temat zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w ka-

tegoriach faktów i mitów. Zawarte w nim treści odnoszą się zarówno do przywi-
lejów pracodawców, prawa pracowników, miejsca pracy osoby niepełnospraw-
nej, jak i jej stereotypowego wizerunku. Ukazują również znaczenie obrazu nie-
pełnosprawnego pracownika w procesie rekrutacji. 

 
Abstract 
Facts and myths about the employment of people with disabilities in Poland 
The article discusses the employment of people with disabilities in Poland in 

terms of facts and myths. Included in the article text refers to the privileges of 
employers, workers' rights, workplace of disabled and hers stereotypical image. 
Also shows their importance of the image of disabled employees in the recruit-
ment process. 
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Prawna ochrona wód morskich i śródlądowych przed zanieczyszczeniami w UE 

 
Wstęp 
Komisja Europejska bierze udział de facto w kształtowaniu międzynarodo-

wych zasad prawodawstwa ustalanych przez Międzynarodową Organizację Mor-
ską (IMO). Stanowi to dowód wysokiego poziomu zaangażowania Komisji Eu-
ropejskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) w kwestie związane z 
bezpieczeństwem na morzu. Sektor gospodarki morskiej zajmuje się w szczegól-
ności nadzorem nad eksploatacją statków zgodnie z zasadami międzynarodowy-
mi oraz ochroną środowiska. Tendencje widoczne w ruchu statków i towarów 
wraz z rosnącą liczbą świadectw na zagrożenie dla środowiska naturalnego przy-
spieszyły powstanie istotnych inicjatyw mających na celu zredukowanie różnego 
rodzaju zanieczyszczeń, których źródłem są statki. Należy podkreślić, że dwa-
dzieścia osiem państw członkowskich UE posiada ok. 1200 portów handlowych i 
ponad 100 000 km linii brzegowej1. W ich ramach odbywa się ok. 90 % unijnego 
handlu zagranicznego oraz ok. 40 % wymiany handlowej między państwami UE.  

Zwróćmy uwagę w tym kontekście, że przez unijne porty przewija się ok. 
400 mln pasażerów rocznie2. Warto dodać, że dynamicznie wzrasta liczba zbior-
nikowców transportujących duże ilości ropy i jej pochodnych oraz innych nie-
bezpiecznych substancji przez takie wrażliwe obszary jak Morze Śródziemne, 
Morze Czarne, Morze Bałtyckie i Arktyka. Pomimo, że Międzynarodowa Kon-
wencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (MARPOL)3 nakłada 
na państwa będące jej sygnatariuszami m.in. obowiązek monitorowania stanu 
środowiska morskiego, brakuje aktualnych danych na temat zawartości substan-
cji naftowych w poszczególnych akwenach. Podobna sytuacja panuje w odnie-
sieniu do wód śródlądowych. Morze Bałtyckie jest jednym z najbardziej zanie-
czyszczonych mórz na świecie. W 1973 r. podpisano w Gdańsku Konwencję o 
rybołówstwie i ochronie żywych zasobów Bałtyku i Bełtów4. Konwencja o 
ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona w Hel-
                                                 

1 M. Sztobryn, H-J. Stigge, D. Wielbińska, B. Weidig, I. Stanisławczyk, A. Kańska, 
K. Krzysztofik, B. Kowalska, B. Letkiewicz, M. Mykita, Storm surges in the Southern 
Baltic Sea (Western and Central Parts), Rep. No. 39, Ber. Bundesamt für Seeschifffahrt 
und Hydrographie (BSH), Hamburg. 2005, s. 40. 

2 Dane te podaję o oparciu o informacje zamieszczone w materiałach Europejskiej 
Agencji ds. bezpieczeństwa na morzu (EMSA) z siedzibą w Lizbonie: 
http://www.emsa.europa.eu/about/financial-egulations/items/id/14.html?cid=80 
(5.03.2014). 

3 MARPOL Consolidated edition 2006, Londyn: IMO, 2006.  
4 Dz. U. 1974 r. Nr 32, poz. 188. 
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sinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. zwana ,,Konwencją Helsińską”5 została ratyfi-
kowana przez Polskę dnia 8 października 1999 r. i weszła w życie dnia 17 stycz-
nia 2000 r. Konwencja ta zastąpiła Konwencję o ochronie środowiska morskiego 
obszaru Morza Bałtyckiego sporządzoną w Helsinkach dnia 22 marca 1974 r.6 
Stronami Konwencji Helsińskiej są: Republika Estonii, Królestwo Danii, Repu-
blika Finlandii, Republika Litewska, Republika Łotewska, Republika Federalna 
Niemiec, Rzeczpospolita Polska, Federacja Rosyjska, Królestwo Szwecji, oraz 
Unia Europejska. Depozytariuszem Konwencji Helsińskiej jest Rząd Finlandii. 
Biuro Komisji, zwane Sekretariatem, mieści się w Helsinkach. Nadrzędnym ce-
lem Konwencji Helsińskiej jest ochrona środowiska morskiego obszaru Morza 
Bałtyckiego7. Działania podejmowane w ramach Konwencji Helsińskiej dotyczą 
wód morskich państw-stron, wód wewnętrznych oraz całego obszaru zlewiska 
Morza Bałtyckiego. Cele Konwencji Helsińskiej realizowane są na drodze odpo-
wiednich uzgodnień, w ramach kooperacji na poziomie międzynarodowym. Or-
ganem wykonawczym Konwencji Helsińskiej jest Komisja ochrony środowiska 
morskiego Morza Bałtyckiego (Komisja Helsińska, HELCOM). Komisja Helsiń-
ska prowadzi obserwacje wdrażania Konwencji Helsińskiej i podejmuje decyzje 
służące realizacji założonych celów w kwestii ochrony środowiska Morza Bał-
tyckiego.  

W kontekście prowadzonych rozważań trzeba stwierdzić, że bodźcami, które 
wpływają na zanieczyszczenie wód Bałtyku są m.in.: intensywne uprzemysło-
wienie, rozwój oraz powstawanie nowych miast, budowa rowów melioracyjnych 
oraz wpływ ścieków i odpadów. Globalizacja doprowadziła de facto do wzrostu 
handlu światowego, a więc wzrosło znaczenie żeglugi morskiej. Wraz ze wzro-
stem natężenia ruchu morskiego zwiększa się potrzeba dodatkowego nadzoru nad 
bezpieczeństwem morskim8. Nie da się nie zauważyć, iż: ,,(...) globalizująca się 
gospodarka tworzy nową rzeczywistość społeczną. Powstaje środowisko spo-
łeczne wspólne dla wszystkich mieszkańców kuli ziemskiej”9. Ponadto zdaniem 
Nobutaka Inoue: ,,(...) rezultatem globalizacji jest stałe formowanie nowych i na 
razie nienazwanych więzi kulturowych, które różnią się od dotychczasowych, 
ukształtowanych przez narody i grupy etniczne”10. 

                                                 
5 Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346. 
6 Dz. U. z 1980 r. Nr 18, poz. 64. 
7 O. Savchuk , F. Wulff, S. Hille, C. Humborg , F. Pollehne, The Baltic Sea a century 

ago – a reconstruction from model simulations, verified by observations, ,, Journal of 
Marine Systems”, nr 74/2008, s. 485-494. 

8 D. Anderson, Modern Law of the Sea, Selected Essays, Martinus Nijhoff Publisher, 
Publications on Ocean Development, t. 59, Leiden-Boston 2008, s. 251.  

 9 D. Ghai, Globalization, Change and Human Security, [w:] S. Lindberg, A. Sverris-
son (red.), Social Movements in Development: the Challenge of Globalization and De-
mocratization, Macmillan, Basingstoke 1997, s. 26-27.  

 10 N. Inoue, Globalization’s Challenge to Indigenous Culture, Institute for Japanese 
Culture and Classica, Kokugakuin University, Tokyo 1997, s. 12 
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Głównym problemem ochrony Morza Bałtyckiego jest eutrofizacja. Jej nad-
rzędnymi przyczynami są zbyt duże ładunki azotu i fosforu, które pochodzą z 
obszarów lądowych w zlewni Bałtyku. Co istotne, Morze Bałtyckie w ciągu XX 
w. zmieniło swój charakter z oligotroficznego w zeutrofizowane11. Po II wojnie 
światowej alianci odkryli w III Rzeszy tysiące ton broni chemicznej m.in. pokła-
dy gazu musztardowego (iperytu), i innych trucizn zawierających m.in. arsen. 
Koalicja aliancka postanowiła zatopić te ładunki w morskich głębiach. Operacja 
ta trwała do 1948 r. Eksperci nie są zgodni co do ilości zatopionych substancji, 
ale szacuje się, że na dnie Bałtyku spoczęło ok. 60 tys. ton substancji chemicz-
nych12. Badacze dna Bałtyku uważają, że tylko jedna szósta uwolnionych sub-
stancji może całkowicie zniszczyć życie na Bałtyku nawet na 100 lat. Poprawa 
stanu środowiska Morza Bałtyckiego jest problemem, w którego rozwiązanie 
zaangażowane są wszystkie państwa nadbałtyckie należące do UE.  

Co istotne, UE ma duże wymagania w zakresie osiągnięcia właściwego stanu 
środowiska wód morskich do 2020 r. Kwestie dotyczące dojścia do tego celu 
wskazane są w przepisach Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej 
2008/56/WE (RDSM)13, a kryteria i standardy metodologiczne dotyczące dobre-
go stanu środowiska wód morskich zostały określone w Decyzji Komisji Euro-
pejskiej (2010/477/UE)14. Z uwagi na istotne zagadnienie, jakim jest opracowa-
nie strategii ochrony morza dla polskiej strefy wód Morza Bałtyckiego, podjęto 
w Polsce działania w celu wdrożenia Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii 
Morskiej. Ramowa Dyrektywa w sprawie Strategii Morskiej została implemen-
towana do prawa krajowego w głównej mierze poprzez zmianę ustawy z dnia 18 
lipca 2001 r. – Prawo wodne15. Z uwagi na wzrastające zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz pogłębiający się deficyt wodny, mówi się 
o stworzeniu uwzględniającej nowe regiony gospodarki wodnej opartej na sys-
temie zlewni rzecznych czyli obszaru, z którego spływają wody zgodnie ze spad-
kiem terenu do jednej rzeki. W mojej ocenie takie rozwiązanie sytuacji jest traf-
ne, gdyż gospodarka wodna powinna być prowadzona w zgodzie z bilansem 
wodnym zlewni, na podstawie którego można określić dyspozycyjną ilość wody 
dla zaspokojenia potrzeb bytowych ludności, przemysłu i rolnictwa16. W związku 

                                                 
11 J. Woroń, B. Danowska, „Metale ciężkie” w Bałtyk Południowy – Charakterystyka wybra-

nych elementów środowiska w 2007 roku, [w:] M. Miętus, E. Łysiak -Pastuszak, T. Zalewska, W. 
Krzymiński (red.), IMGW - Materiały Oddziału Morskiego, Gdynia 2011, s.114.  

12 K. Szefler, K. Furmańczyk, Zagospodarowanie i przestrzenne aspekty rozwoju strefy przy-
brzeżnej Bałtyku [w:] Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-
2033, t. IV, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, s. 45. 

13 Dz. Urz. WE L 164 z 25.06.2008 r., s. 19, 
http://www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/Dokument_do_konsultacji_spolecznych.pdf (5.03.2014). 

14 Dz. Urz. WE L 232/14, z 2.09.2010 r., http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:232:0014:0024:PL:PDF (5.03.2014). 

15 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229. 
16 S. Szwankowski, Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Gdańsk 2000, s. 34. 
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z chęcią realizacji celów gospodarki wodnej niezbędna jest integracja problemów 
dyspozycyjności zasobów wodnych wraz z ochroną tychże zasobów przed zanie-
czyszczeniem.  

Gospodarka wodna regionu powinna zakładać m.in. – ochronę przed powo-
dzią, rozwój gospodarczy regionu, zaopatrzenie w wodę ludności, przemysłu i 
rolnictwa, produkcję energii elektrycznej w elektrowniach wodnych. Ekosystem 
Morza Bałtyckiego jest niezwykły – północna część, przez niemal pół roku skuta 
lodem, jest praktycznie słodkowodna. W miejscu, w którym Morze Północne 
styka się z Bałtykiem, w Cieśninach Duńskich, woda jest słona. Warto tutaj za-
znaczyć, że ten silny kontrast powoduje powstanie wyjątkowego ekosystemu, w 
którym gatunki muszą się umieć dostosować do poziomu zasolenia, co sprawia, 
że tylko niektóre z nich są w stanie przeżyć. W związku z tym ekosystem jest de 
facto narażony na zmiany, czy to pod względem składu fizycznego lub chemicz-
nego czy pod względem sieci troficznej. Zwróćmy uwagę w tym kontekście, że 
zlewisko Bałtyku, z którego wody spływają do morza, jest mniej więcej cztero-
krotnie większe niż powierzchnia samego morza. Strategia UE dla regionu Mo-
rza Bałtyckiego to zintegrowane ramy, które umożliwi ą UE i państwom człon-
kowskim dostosowanie ich do dostępnych zasobów poprzez koordynację odpo-
wiednich działań politycznych, zapewniając w ten sposób regionowi Morza Bał-
tyckiego możliwość korzystania ze zrównoważonego środowiska17. Rada Euro-
pejska położyła nacisk na środowisko naturalne. Z tego względu szczególną 
uwagę zwrócono na wpływ nadmiaru związków odżywczych w Morzu Bałtyc-
kim, który prowadzi do eutrofizacji i wykwitów alg. Zwróćmy uwagę w tym 
kontekście, że w Morzu Bałtyckim występują także zakłócenia równowagi eko-
logicznej wynikające ze wzrostu temperatury morza, przełowienia, oraz zanie-
czyszczenia wód ze źródeł lądowych18. Inicjatywy podjęte w związku z bezpie-
czeństwem na morzu doprowadziły w ostatnich latach do znacznego zmniejsze-
nia przypadkowego zanieczyszczania wód w UE i produktami ropopochodnymi. 
Co ciekawe, ocenia się, że ok. 80 % sumy całkowitej ilości zanieczyszczeń po-
wodowanych przez statki pochodzi ze zrzutów operacyjnych19. Są to m.in. zrzuty 
odpadów olejowych z maszynowni lub ścieków powstających w wyniku mycia 
zbiorników. Niewątpliwie często istnieje ryzyko wystąpienia następnej katastro-
fy. Celem przeciwdziałania zanieczyszczaniu morza przez statki powierzono 
EMSA20 zadanie reagowania na rozlewy olejowe oraz monitorowania ruchu stat-

                                                 
17 Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego – Plan Działania, 

http://www.centralbaltic.eu/eusbsr (5.03.2014). 
18 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Ko-

mitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący Strategii Unii Europejskiej dla 
regionu Morza Bałtyckiego, http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/baltic/documents 
(5.03.2014). 

19 S. Otok, Geografia polityczna. Geopolityka – Państwo – Ekopolityka, PWN, War-
szawa 2003, s. 77. 

20 www.emsa. europa.eu (5.03.2014). 
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ków. Jeśli spowodowanie zanieczyszczenia było celowe, EMSA21 ma możliwość 
zidentyfikowania podmiotu zanieczyszczającego dzięki obrazom satelitarnym 
oraz poinformowania określonego państwa członkowskiego, aby mogło ono pod-
jąć odpowiednie działania wobec zidentyfikowanego właściciela statku. powstała 
po katastrofie tankowca Erika. EMSA ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na 
morzu, zmniejszenie ilości katastrof morskich oraz zanieczyszczeń środowiska 
pochodzących od statków. Warto dodać, że cele te realizowane są poprzez fa-
chową pomoc Komisji Europejskiej w zakresie wymagań technicznych stawia-
nych statkom Na wypadek wystąpienia znacznego rozlewu ropy na morzu EMSA 
utworzyła flotę statków reagującą na zanieczyszczenia, udzielającą bardzo szyb-
ko pomocy państwom członkowskim w usuwaniu ropy i jej pochodnych, zanim 
sięgną one lądu. Dzięki temu zapobiega się wystąpieniu jeszcze większych klęsk 
ekologicznych.  

Jak widać z powyższego przeglądu, różnorodność koncepcji na temat praw-
nej ochrony wód morskich i śródlądowych przed zanieczyszczeniami jest stosun-
kowo duża. W związku z tym w niniejszym opracowaniu zostaną omówione 
najistotniejsze kwestie dotyczące m.in. tendencji rozwoju żeglugi śródlądowej w 
państwach UE; form ochrony wód morskich i śródlądowych przed zanieczysz-
czeniami w państwach UE.  

 
2. Tendencje rozwoju żeglugi śródlądowej w państwach Unii Europejskiej 
Jednym z nadrzędnych sposobów kształtowania proekologicznego systemu 

transportowego w państwach UE jest rozwój żeglugi śródlądowej przyjaznej 
środowisku ze względu na m.in. relatywnie nieduże zużycie energii, niską emisję 
zanieczyszczeń powietrza, możliwość znacznego zmniejszenia kongestii na dro-
gach w wyniku przejęcia przewozów transportu samochodowego. Należy zazna-
czyć, że przejęcie części przewozów samochodowych przez statki rzeczne w 
istotny sposób może zmniejszyć kongestię na drogach, w szczególności w zatło-
czonych rejonach zapleczy portów morskich22, gdzie rozbudowa infrastruktury 
innych gałęzi napotyka przeszkodę w formie braku wolnych terenów. Zaletą 
transportu wodnego śródlądowego jest duża ładowność i masowość floty rzecz-
nej pozwalająca na efektywną obsługę dużych statków morskich. Mniejsze statki, 
eksploatowane na lokalnych drogach wodnych zastępując kilkadziesiąt samo-
chodów mogą przyczynić się do zmniejszenia kongestii (której koszty dla sa-

                                                 
21 Z. Lach, J. Skrzyp, A. Łaszczuk, Problemy obronności i bezpieczeństwa państwa 

oraz wynikające z tego konflikty i ograniczenia rozwoju przestrzennego, Akademia 
Obrony Narodowej w Warszawie 2008, s. 45. 

22 Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 
2006 r., ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice 
(kodeks graniczny Schengen), Dz. Urz. WE L 105 z 13 kwietnia 2006 r., s. 3 
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mych dróg kołowych szacowane są w państwach na 0,5% PKB) oraz zagrożenia 
bezpieczeństwa na drogach kołowych (szacowanych na 2% PKB państw UE)23. 

Żegluga śródlądowa nie jest w trudniejszej sytuacji niż inne gałęzie transpor-
tu, ale statki rzeczne poruszają się z niższą prędkością techniczną niż środki 
transportu kolejowego czy samochodowego. Armatorzy śródlądowi, a w szcze-
gólności szyprowie, tj. prywatni właściciele statków, muszą jednak wpisać się w 
harmonogramy realizacji procesów logistycznych, żeby wykonywać przewozy 
zgodnie z zasadą just-in-time24. Nadrzędnym zadaniem staje się zdobycie przez tę 
grupę przewoźników umiejętności współdziałania w rozproszonych systemach 
informatycznych, wykorzystywanych w procesie zarządzania procesami logi-
stycznymi, jak również zapewnienie sobie dostępu do techniki stosowanej w tych 
systemach25. Dynamiczny rozwój transportu wodnego śródlądowego napotkał 
jednak barierę w postaci niekorzystnych dla żeglugi zmian popytu na transport. 
Trzeba zauważyć, że zmiany priorytetów w stylu życia zaskutkowały zmianami 
preferencji w zakresie struktury asortymentowej produkcji przemysłowej m.in. 
wpłynęły na perspektywy popytowe w odniesieniu do usług transportowych. 
Tymczasem, w zakresie produkcji przemysłowej (a tym samym i wymiany towa-
rowej) państw światowej czołówki gospodarczej, w tym państw UE obserwowa-
ny jest ciągły wzrost udziału towarów wysoko przetworzonych i jednocześnie 
spadek udziału towarów masowych. Ważnym elementem wpływającym na struk-
turę rynku przewozów towarowych był rozwój sektora usług, którego rozprosze-
nie i rozdrobnienie powoduje obecnie wzrost zapotrzebowania na przewozy 
drobnych partii ładunkowych. Likwidacja barier handlowych oraz transfer tech-
nologii spowodowały, iż wiele produktów o podobnej jakości stało się po-
wszechnie dostępnymi. Przyczyniło się to do zmniejszenia odległości przewozo-
wych. Przeciętna odległość przewozu w transporcie lądowym (kolejowym, sa-
mochodowym, wodnym śródlądowym, rurociągowym) wynosi aktualnie w pań-

stwach UE około 120 km
3
. Zmiany te spowodowały wzrost wymagań jakościo-

wych, również w odniesieniu do transportu. W przypadku silnej konkurencji o 
sukcesie wytwórcy decyduje możliwość dostarczenia klientowi produktu we 

właściwym miejscu i czasie oraz w odpowiednich warunkach
26

. 
W kontekście prowadzonych rozważań w tym miejscu opracowania trzeba 

zadać pytanie: jakie czynniki będą kształtowały w przyszłości popyt na przewozy 
towarowe w państwach Europy Zachodniej ? W mojej ocenie nastąpi kontynu-
acja dotychczasowych tendencji w kontekście m.in. zmniejszenia zapotrzebowa-
nia na przewozy ładunków masowych, zmian asortymentowych popytu na trans-

                                                 
23 White Paper European Transport policy for 2010.Time to decide. Brief presenta-

tion. September 2001.  
24 L. Kuźma, (red.), Ekonomika portów morskich i polityka portowa, Gdańsk 2003, s.40. 
25 S. Szwankowski, Funkcjonowanie i rozwój…, s. 32. 
26 T. Nowosielski, Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju logistyki morskiej, [w:] J. Ja-

worski, A. Mytlewski (red.), Funkcjonowanie systemów logistycznych, t. 2/2009, s. 153. 
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port, rozwoju sektora usług (rozproszenie potrzeb przewozowych). Skutkiem 
tych przemian w systemie transportowym UE będzie: 1) rozwój usług logistycz-
nych, 2) budowa centrów dystrybucyjnych, 3) wydłużenie odległości przewozu, 
4) wzrost zapotrzebowania na profesjonalne usługi spedycyjno-transportowe, 5) 
wzrost wymagań jakościowych w odniesieniu do usług transportowych. Prze-
miany w przemyśle transportowym UE dotyczyć będą de facto relacji przewo-
zowych. Konieczne wydaje się zwiększenie zakresu kooperacji handlowych 
państw UE z krajami Europy Środkowo-Wschodniej oraz nowymi państwami 
członkowskimi na drodze m.in. wspierania rozwoju gałęzi przyjaznych dla śro-
dowiska, internalizacji kosztów zewnętrznych transportu, deregulacji transportu. 
Perspektywy dla żeglugi są optymistyczne tylko w zakresie odległości przewozu, 
pod warunkiem jednak, że spełnione zostaną warunki infrastrukturalne – powsta-
ną połączenia drogami wodnymi w relacjach z Europą Środkowo-Wschodnią. W 
tej sytuacji utrzymanie pozycji żeglugi śródlądowej na rynku usług transporto-
wych wymaga zmian mających na celu dostosowanie się tej gałęzi do nowych 
warunków27. Polegają one przede wszystkim na zmianach technologii przewozu 
pozwalających na włączenie się żeglugi w obsługę nowych ładunków, relacji 
przewozowych: rozwoju przewozów kombinowanych, włączeniu się żeglugi 
śródlądowej w rozwój przewozów przybrzeżnych ,,short sea shipping”, rozwoju 
przewozów morsko-rzecznych oraz umocnieniu pozycji tej gałęzi w dotychcza-
sowym obszarze zastosowania. 

 
3. Formy ochrony wód morskich i śródlądowych przed zanieczyszcze-

niami w państwach Unii Europejskiej  
Do portów UE wpływa duża liczba statków, wiele z nich przepływa de facto 

przez wody unijne lub w ich niedalekim sąsiedztwie. Statki mogą złożyć swoje 
odpady i pozostałości ładunku w porcie, albo zrzucić je nielegalnie na morzu. 
Statki często stosują wskazane scenariusze, co może mieć katastrofalne skutki 
dla morskiego środowiska naturalnego, zwłaszcza w przypadku częściowo za-
mkniętych obszarów morskich, takich jak Morze Bałtyckie, Morze Śródziemne i 
Morze Czarne. W celu zapewnienia zdawania przez statki szkodliwych substancji 
chemicznych we wskazanych miejscach w portach należy uwzględnić dostęp-
ność, odpowiednie przystosowanie i koszty stosowania właściwej infrastruktury 
ponoszone przez armatorów i operatorów. 

W dniu 17 czerwca 2008 r. przyjęto dyrektywę 2008/56 ustanawiającą ramy 
działania UE w dziedzinie środowiska morskiego28. Dyrektywa ta do systemu 
prawa UE dotyczącego wód włącza środowisko morskie i tak samo jak dyrekty-

                                                 
27 T. Szubrycht (red.), Leksykon bezpieczeństwa morskiego, Akademia Marynarki 

Wojennej, Gdynia 2008, s. 17. 
28 Dz. Urz. WE L 164/19, zob. http://www.hel.ug.edu.pl/pro-

baltic/Dyrektywa_ramowa_w_sprawie_strategii_morskiej.pdf (4.03.2014). 
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wa ramowa 2000/60/WE29 dotycząca polityki wodnej, jest przykładem zintegro-
wanej, ekosystemowej polityki morskiej UE w dziedzinie środowiska morskiego. 
Jej celem jest zapewnienie dobrego stanu środowiska w regionach i podregionach 
morskich Europy, co wymaga m.in. ochrony ekosystemów morskich. Z kolei 
dyrektywa stanowi, że np. rybołówstwo i innego rodzaju działalność nie powinny 
powodować spadku populacji mięczaków, ryb i skorupiaków eksploatowanych w 
celach handlowych poniżej bezpiecznych granic oraz że gatunki obce nie powin-
ny stanowić zagrożenia dla ekosystemów. Natomiast dobry stan środowiska wy-
maga także odpowiednich warunków chemicznych, które wspomagają ekosyste-
my. Wymogi w tej kwestii skierowane są do państw członkowskich UE, które 
podejmą odpowiednie działania. Każde z państw członkowskich UE, zgodnie z 
harmonogramem ustalonym przez dyrektywę, ma obowiązek opracowania strate-
gii morskiej dla własnych wód morskich. Wysiłki mające na celu stworzenie 
takiej infrastruktury udostępnianej po odpowiednich cenach oparte są na dyrek-
tywie 2000/59/WE z 27 listopada 2000 r. dotyczącej portowych urządzeń do 
odbioru zanieczyszczeń powstających na statkach oraz pozostałości ładunku30 
oraz konwencji Międzynarodowej Organizacji Morskiej o zapobieganiu zanie-
czyszczaniu morza przez statki 

(Konwencji Marpol)31. Państwom członkowskim pozostawiono duży margi-
nes swobody w sposobach realizowania wymogów.  

W kontekście prowadzonych rozważań należy zaznaczyć, że inspektorzy 
EMSA odwiedzają władze państw członkowskich UE, statki w celu uzyskania 
ścisłych informacji na temat postępowania z odpadami. Oprócz przeprowadzania 
inspekcji bada się konkretne trudności występujące na statkach. Czynności te 
pozwalają określić sposoby gospodarowania odpadami ze statków w praktyce 
oraz pomagają w tworzeniu strategii zmniejszania ilości zanieczyszczeń niele-
galnie usuwanych do morza32. Z kolei duży rozwój transportu morskiego oznacza 
więcej emisji do atmosfery zanieczyszczeń pochodzących ze statków. Kwestia ta 
jest istotna w miastach portowych, w których emisje ze statków są nadrzędnym 
źródłem zanieczyszczeń powietrza. Warto dodać, że emisje ze statków zazwyczaj 
przemieszczają się setki kilometrów i mogą skutkować problemami związanymi 
z jakością powietrza na lądzie. Paliwo wykorzystywane przez statki jest poddane 
regulacjom prawnym. Wartości graniczne związane z zawartością siarki w pali-

                                                 
29 Dz. Urz. WE L 327/1, http://www.dip.dolnyslask.pl/879/49684/dyrektywa-

200060we-parlamentu-europejskiego-i-rady-z-dnia-23-pazdziernika-2000-r-
ustanawiajaca-ramy-wspolnotowego-dzialania-w-dziedzinie-polityki-wodnej.html 
(3.03.2014). 

30 Dz. Urz. WE L 332/81 z 27.11.2000, http://www.seas-at-
risk.org/1mages/EU%20Port%20Reception%20Directive.pdf (3.03.2014). 

31 Dz. U. 2005 r. Nr 202, poz. 1679.  
32 R.M. Miler, Use of Vessel Monitoring Systems in Logistics Chain of Supply within 

EU Seas, [w:] J. Jaworski, A. Mytlewski (red.), Funkcjonowanie systemów…, s.164. 



843 
 

wach żeglugowych oraz standardy pobierania próbek paliw określone są w dy-
rektywie z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniającej dyrektywę 1999/32/WE33.  

Aktualnie kluczowym wyzwaniem w przemyśle okrętowym jest redukcja emisji 
gazów cieplarnianych ze statków. W strefie polityki UE podjęto inicjatywy w odnie-
sieniu do zarządzania wodami balastowymi, odpowiedzialności i odszkodowań za 
szkody spowodowane zanieczyszczeniami oraz przyjaznego dla środowiska recy-
klingu statków. W tych kwestiach działania EMSA przyczyniły się do zmiany spo-
sobu podchodzenia UE do tych zagrożeń dla środowiska. Co istotne, przy końcu 
użytkowania statki są demontowane w celu odzyskania ich ważnego składnika – 
stali. Postępowanie to prowadzi do poprawy wydajności i bezpieczeństwa transportu. 
Niewątpliwie statki zdemontowane zawierają zbiór niebezpiecznych substancji. W 
związku z tym do ich złomowania konieczny jest nadzór. W celu zagwarantowania, 
że budowa i obsługa statków będą zgodne z najnowszymi wymaganiami w zakresie 
bezpieczeństwa, niezbędne jest zatwierdzenie ich konstrukcji w oparciu o procedury 
certyfikacji określone na arenie międzynarodowej34. Odpowiedzialność za to spo-
czywa na państwach, które rejestrują statki pod swoją jurysdykcją (tzw. państwa 
bandery). Państwa mogą także upoważniać towarzystwa klasyfikacyjne do przepro-
wadzania tych działań w ich imieniu. Towarzystwa klasyfikacyjne to międzynaro-
dowe organy wydające świadectwa w dwóch głównych kategoriach: „świadectwa 
klasy” dotyczące zgodności z zasadami samych towarzystw oraz „świadectwa usta-
wowe” dotyczące zgodności z przepisami międzynarodowymi. Fundament przepi-
sów prawnych UE dotyczących towarzystw klasyfikacyjnych stanowi dyrektywa 
2001/105/WE35 z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 94/57/WE w 
sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i 
przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich.  

Celem usprawnienia przepływu w Europie informacji dotyczących wypad-
ków morskich związanych z zanieczyszczeniami chemikaliami, w kooperacji z 
sektorem przemysłu chemicznego utworzono sieć MAR-ICE. MAR-ICE to skró-
towa nazwa Morskiej Sieci Interwencji w Zagrożeniach Chemicznych (Marine 

                                                 
33 Dz. Urz. WE L 191 z 22.07.2005 r., 

http://powietrze.gios.gov.pl/gios/site/content/eu_law_reduce_emissions;jsessionid=CCq4
Q16LnZwQ0Y5WjszkKKryYFDQ0TbL6VJtnzyLp40G19SSXJfM!1000320860 
(2.03.2014). 

34 Informacje na temat działalności EMSA zamieściłam w niniejszym opracowaniu 
na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej: 
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjA
A&url=http%3A%2F%2Fwww.emsa.europa.eu%2Fdownload%2F90%2F14%2F23.html
&ei=I6xLU7ruJeyg7Ab83YGIAw&usg=AFQjCNFjlck851U_2Q53FJhVHmiRbX6QeA
&sig2=uZjt6Ky9__1_moeJJSGafg&bvm=bv.64542518,d.ZGU (3.03.2014). 

35 Dz. Urz. WE L 19 z 22.1.2002 r., s. 9, 
http://www.ums.gov.pl/wm/dyrektywy/dyrektywa_2001_105_ec.pdf (4.03.2014). 
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Intervention in Chemical Emergencies Network)36. Rozpoczęła ona swoją dzia-
łalność na początku 2009 r. i świadczy usługi informacyjne wszystkim państwom 
członkowskim UE oraz państwom nadbrzeżnym Europejskiego Stowarzyszenia 
Wolnego Handlu (EFTA) w celu umożliwienia podejmowania interwencji w 
sytuacjach zagrożeń zanieczyszczeniami chemicznymi. Większość rozlewów 
występuje gdy zbiornikowce lub statki czyszczą zbiorniki ropy na morzu. Kiedy 
wydarzyła się katastrofa zbiornikowca Erika w 1999 r., nie były znane dokładne 
dane dotyczące wielkości przewożonego przez niego ładunku. W sytuacji, kiedy 
tak wiele statków dokonuje załadunków i wyładunków w portach europejskich, 
informacje na temat rejestrów bezpieczeństwa statków i portów docelowych ma-
ją kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa na morzu, ochrony środowiska mor-
skiego oraz dla podmiotów gospodarczych. Z tych informacji korzystają liczne 
podmioty na poziomie lokalnym. Wymiana takich informacji jest trudna, ponie-
waż organy takie jak władze portowe w różny sposób przechowują i przekazują 
dane, zaś ich systemy informatyczne mogą być niedostosowane w odpowiedniej 
formie do podjęcia działania37. Informacje przekazuje się bowiem często telefo-
nicznie lub pocztą elektroniczną.  

Od 2004 r. państwa członkowskie i Komisja Europejska podejmują prace nad 
stworzeniem rozwiązania problemów z wymianą informacji. W tej kwestii istot-
ne wydają się rozwiązania przyjęte w dyrektywie 2009/17/WE z dnia 23 kwietnia 
2009 r.38 zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE. Dyrektywa 2009/17/WE ustana-
wia wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków. Skutkiem 
tych działań było powołanie europejskiej sieci SafeSeaNet39, zarządzanej przez 
EMSA, harmonizującej sposoby wymiany informacji na tematy związane z że-
glugą morską. Międzynarodowa Organizacja Morska także przyjęła decyzję o 
utworzeniu systemu udzielającego informacji na temat statków żeglujących w 
dowolnym miejscu na świecie dla celów bezpieczeństwa, ochrony, poszukiwań i 
ratownictwa oraz ochrony środowiska. System dalekosiężnej identyfikacji i śle-
dzenia statków (LRIT) ma na celu dostarczanie informacji o każdym statku co 
najmniej co sześć godzin. Wszystkie państwa bandery, w tym unijne państwa 

                                                 
36 http://www.emsa.europa.eu/hns-pollution/mar-ice-network/232-mar-ice-

network/1613-mar-ice-network-marine-chemical-emergency-information-service.html 
(4.03.2014). 

37 Informacje na temat działalności EMSA zamieściłam w niniejszym opracowaniu 
na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej: 
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjA
A&url=http%3A%2F%2Fwww.emsa.europa.eu%2Fdownload%2F90%2F14%2F23.html
&ei=I6xLU7ruJeyg7Ab83YGIAw&usg=AFQjCNFjlck851U_2Q53FJhVHmiRbX6QeA
&sig2=uZjt6Ky9__1_moeJJSGafg&bvm=bv.64542518,d.ZGU (3.03.2014). 

38 Dziennik Urzędowy UE L 131/101, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:131:0101:0113:PL:PDF 
(4.04.2014). 

39 http://emsa.europa.eu/operations/safeseanet.html (3.03.2014). 
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bandery, mają obowiązek przedstawiania takich raportów w odniesieniu do stat-
ków pływających pod ich banderą. 

 
Podsumowanie 
Przegląd zaprezentowanych materiałów potwierdza, że na jego tle można 

przedstawić kilka ogólniejszych wniosków.  
Po pierwsze, UE promuje tworzenie zintegrowanych sieci transportowych łączą-

cych dwie lub więcej gałęzi transportu przy jednoczesnej poprawie konkurencyjności 
transportu przyjaznego środowisku. Przewoźnicy wodnego transportu śródlądowego 
w UE, podobnie jak przewoźnicy innych gałęzi transportu, dążą ku nowym wyzwa-
niom. Ich potencjał produkcyjny powinien zostać przystosowany do programu pro-
dukcji, w którym uwzględnione będą usługi przewozowe realizowane w ramach 
zintegrowanych łańcuchów logistycznych. Niewątpliwie usługi przewozowe podle-
gają integracji z procesami fizycznej dystrybucji towarów, w których równorzędną 
rolę odgrywają koszt transportu oraz czas realizacji dostawy.  

Po drugie, ok. 80 % sumy całkowitej ilości zanieczyszczeń powodowanych 
przez statki pochodzi ze zrzutów operacyjnych. Są to zrzuty odpadów olejowych 
z maszynowni lub ścieków powstających w wyniku mycia zbiorników. Wiele z 
tych zdarzeń to świadome łamanie przepisów międzynarodowych. W związku z 
tym zawsze istnieje ryzyko wystąpienia kolejnej katastrofy. 

Po trzecie, większość rozlewów występuje, gdy zbiornikowce i inne statki 
czyszczą zbiorniki ropy i jej pochodnych na morzu. Instytucje międzynarodowe 
powinny reagować na rozlewy olejowe oraz monitorować ruch statków w celu 
przeciwdziałania zanieczyszczeniom morza przez statki morskie 

 
Streszczenie 
W sytuacji, kiedy tak wiele statków dokonuje załadunków i wyładunków w 

portach europejskich, informacje na temat ładunków, rejestrów bezpieczeństwa 
statków i portów docelowych mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa na 
morzu, ochrony środowiska morskiego oraz dla podmiotów gospodarczych. Z 
tych informacji korzystają liczne podmioty na poziomie lokalnym i krajowym. 
Wymiana takich informacji jest niejednokrotnie trudna, ponieważ organy takie 
jak władze portowe na różne sposoby segregują, przechowują i przekazują dane, 
zaś ich systemy informatyczne mogą być nieścisłe. Zwiększony ruch morski 
oznacza również więcej emisji do atmosfery zanieczyszczeń pochodzących ze 
statków. Jest to szczególnie ważne w miastach portowych, w których emisje ze 
statków są niejednokrotnie głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza. Emisje 
ze statków mogą się również przemieszczać na odległości rzędu setek kilome-
trów i przyczyniać do problemów z jakością powietrza na lądzie. 

 
Summary 
In a situation where so many ships makes loading and unloading in European 

ports, information about the cargo ship safety records and destination ports are 
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critical for safety at sea, protection of the marine environment and for economic 
operators. With this information used by numerous actors at local and national 
level. The exchange of such information is often difficult, because the authorities 
such as port authorities in various ways segregate, store and transmit data, and 
their systems may not be compatible. Increased maritime traffic also means more 
emissions of atmospheric pollutants from ships. This is especially true in port 
cities where emissions from ships are often the main source of air pollution. 
Emissions from ships can also move over distances of hundreds of kilometers, 
and contribute to air quality problems on land. 
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Martyna Dębska (UJK) 
 

Palenie tytoniu wśród studentów zagrożeniem dla zdrowia 
 

Wprowadzenie  
W Polsce tendencja palenia papierosów zaczęła się na przełomie XIX i XX 

wieku. Wtedy spożycie tytoniu szybko wzrastało, by w latach 80 ubiegłego wie-
ku uzyskać jeden z najwyższych poziomów na świecie1. Palenie tytoniu należy 
do zachowań ryzykownych dla zdrowia, które oznaczają „działania podejmowa-
ne przez człowieka, które w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają ujemnie 
na stan jego zdrowia”2.. Palenie papierosów stało się obecnie powszechnym pro-
blemem dla zdrowia ludzi. „Zwyczaj” nadużywania tytoniu dotyczy bardzo dużej 
ilości społeczeństwa, w tym również studentów, z powodu m.in. łatwego dostę-
pu. Mimo prowadzonych akcji zdrowotnych, dotyczących profilaktyki antyniko-
tynowej zagrożenia dla zdrowia, wywołane przez palenie tytoniu czynne jak i 
bierne nadal istnieją.  

Dym tytoniowy powoduje wszechstronne działania biologiczne na ludzki or-
ganizm3. Warto zauważyć, że w dym tytoniowy zawiera około 4000 związków 
chemicznych, z których bardzo dużo ma cechy teratogenne, mutagenne oraz tok-
syczne, zaś około 60 uczestniczy w sposób czynny w kancerogenezie4. Palenie 
tytoniu jest przyczynowo powiązane m.in. z chorobami układu krążenia, nowo-
tworami złośliwymi (szczególnie z rakiem płuc), przewlekłym obturacyjnym 
zapaleniem oskrzeli5. Co roku na świcie ze względu chorób spowodowanych 
paleniem tytoniu umiera około 4 miliardów ludzi6.  

 
1. Cel pracy  
Celem niniejszej pracy było określenie stopnia rozpowszechnienia palenia tyto-

niu wśród studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz poznanie 

                                                 
1 M. Kolpa, A. Grochowska., B. Kubik, M. Schlegel – Zawadzka., Palenie tytoniu wśród 

studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie kierunek pielęgniarstwo i infor-
matyka, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2007, 88 (suplement 3), s. 75 – 80.  

2 R. Szczerbiński., J. Karczewski., Wybrane zachowania zdrowotne studentów Wyż-
szej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu – palenie papierosów i spo-
żywanie napojów alkoholowych, Hygeia Public Health 2010, 45 (2), s. 185 – 188.  

3 J. Świderska-Kopacz., J. T. Marcinkowski., Zachowania zdrowotne młodzieży gim-
nazjalnej i ich wybrane uwarunkowania. Cz. I. Palenie tytoniu, Problemy Higieny i Epi-
demiologii 2007, 88(4), s. 441 – 445.  

4 Ibidem, s. 441 – 445.  
5 U. Wojciechowska., J. Didkowska., W. Tarkowski, W. Zatoński., Nowotwory zło-

śliwe w Polsce w 2004 roku, Centrum onkologii – Instytut, Warszawa 2006.  
6 Karczewski J., Higiena – podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, Czelej, Lublin 2002.  
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ich postaw wobec tego nałogu, jak również zapoznanie socjodemograficznych 
współzależności pomiędzy paleniem tytoniu a wiekiem, płcią, kierunkiem studiów, 
miejscem zamieszkania. Uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia, 
wynikającego z palenia tytoniu ma na celu promowanie zdrowego stylu życia, edu-
kację zdrowia, jak również poprawę zdrowia publicznego.  

 
2. Materiał i metody  
Badaniem objęto 77 losowo wybranych studentów Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego w Kielcach, którzy studiowali takie kierunki jak: fizjoterapia (35 
osób), zarządzanie (22 osoby), ratownictwo medyczne (10 osób), administracja 
(10 osób). Badania przeprowadzana od 10 lutego 2014 roku do 22 lutego 2014 
roku. Podczas badań zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, zaś narzę-
dziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, który został przesłany do 
studentów przez Internet. Ankieta zawierała w sobie 20 pytań, w tym 5 pytań 
otwartych i 15 zamkniętych. Kwestionariusz ankiety był anonimowy. Średnia 
wieku respondentów wynosiła 21,99 lat, gdzie odchylenie standardowe wynosiło 
1,18. W badaniach przeważały kobiety (67,53%), zaś mężczyźni stanowili 
32,47% wszystkich studentów. U 50,7% badanych miejscem zamieszkania jest 
wieś, u 27,3% miasto poniżej 100000 mieszkańców, a u 22,1% duże miasto po-
wyżej 100000 mieszkańców.  

 
Wyk. 1. Miejsce zamieszkania studentów 
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Źródło: Opracowanie własne 
 
3. Wyniki  
Ponad połowa respondentów, bo 70,1% deklaruje, że w ogóle nie pali papie-

rosów. Jednak problem ten dotyczy znacznej populacji studentów. 29,9% bada-
nych twierdzi, że używa tytoniu, w tym 14,3% oświadcza, że stale pali papierosy, 
zaś 15,6% twierdzi, że tylko okazyjnie, na przykład podczas spotkania towarzy-
skiego.  

 
Wyk. 2. Odpowiedzi studentów czy problem palenia papierosów ich dotyczy 
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Źródło: Opracowanie własne  
W czasie rozpoczęcia studiów większość studentów w analizowanej grupie 

była już uzależniona od tytoniu, co może przejawiać się liczbą wypalanych 
dziennie papierosów, jak również czasem trwania tego problemu. Omawiane 
zagrożenie dotyka respondentów od kilku lat, ponieważ średni czas, od jakiego 
palą papierosy wynosi 3,45 lat. Osoby, których dotyka problem używania tytoniu 
oświadczają, że dziennie wypalają od 1 do 5 papierosów (16 osób), zaś 6 studen-
tów mieści się w granicy od 6 do 10 papierosów. Tylko jedna osoba stwierdziła, 
że dziennie wypala od 11 do 15 papierosów. U tego studenta ten nałóg stanowi 
poważny problem dla zdrowia. Przeważająca większość respondentów korzysta z 
tytoniu poza domem (73,91%). Innymi miejscami, gdzie nadużywają nikotyny są 
następujące miejsca (od największej ilości odpowiedzi do najmniejszej): impre-
zy, praca, szkoła.  

Studenci podawali różne powody palenia papierosów. Są to przede wszyst-
kim: przyjemność, dla towarzystwa, z powodu istniejącego nałogu, aby się 
zmniejszyć stres. Jedynie 3 osoby, czyli 13,04% wszystkich „palaczy” uważa, że 
powodem używania tytoniu jest ich „głupota”. 

Na pytanie czy próbowano kiedyś skończyć z tym nałogiem, jedynie 15 
osób, które palą papierosy zadeklarowało, że tak. Stanowczo 8 studentów 
oświadczyło, że nigdy nie próbowali zakończyć spożywania tytoniu, jednak mają 
w planach nie palić w dalekiej perspektywie.  

Palenie tytoniu staje się zagrożeniem dla zdrowia studentów. W chwili obec-
nej 43,48% wszystkich osób palących papierosy oświadczyło, że odczuwają 
skutki nałogu podczas wysiłku fizycznego. Innymi odczuwalnymi skutkami są 
według „palaczy”: poranny kaszel (39,13%), ogólne osłabienie organizmu 
(26,09%), ból w klatce piersiowej (17,39%). 4 studentów, czyli 17,39% nie za-
uważało dotychczas żadnych niepokojących skutków nałogu. Respondenci zade-
klarowali, że najczęstszymi chorobami na jakie chorują są m.in.: częste przezię-
bienia, zapalenie krtani, zapalenie oskrzeli oraz schorzenia kardiologiczne. Jed-
nak stale cierpią na m.in. nieprawidłowe cieśnienie krwi (5 osób), alergię odde-
chową (2osoby), astmę oskrzelową (1 osoba), chorobę kardiologiczną (1osoba).  

Wiedza studentów na temat dymu tytoniowego jest umiarkowana. Jedynie 
25% wszystkich badanych osób, prawidłowo zaznaczyło ilość związków che-
micznych, znajdujących się w dymie tytoniowym, zaś 54% ankietowanych w 
ogóle nie orientuje się o tym. Prawie wszystkie osoby są zgodne ze sobą, ponie-
waż 93,4% ankietowanych, uważa że bierne palenie papierosów jest szkodliwe 
oraz stanowi poważny problem dla zdrowia.  
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Wyk. 3. Wiedza respondentów na temat związków chemicznych znajdują-

cych się w dymie tytoniowym (1 osoba nie odpowiedziała) 

 
Źródło: Opracowanie własne  

 
4. Omówienie - palenie tytoniu wśród studentów zagrożeniem dla zdrowia  
Prawdopodobnie w ciągu najbliższych 50 lat palenie papierosów spowoduje 

śmierć około 450 milionów ludzi7. Nadużywanie tytoniu staje się, więc proble-
mem globalnym, który dotyczy również studentów. Jak wykazały badania 29,9% 
respondentów zadeklarowało, że ma problem z nałogiem. Tendencja palenia 
wśród studentów podlega podobnym zjawiskom, jak w ogólnym społeczeństwie 
całego kraju, co w dużym stopniu związane jest z wpływem czynników socjokul-
turowych8. Przykładem takiej sytuacji są Chiny, gdzie prawie nie istnieje pro-
blem palenia papierosów wśród kobiet, studiujących uczelnie medyczne przy 
dość dużym rozpowszechnieniu tego nawyku wśród mężczyzn9. Spowodowane 
jest to z kulturową tradycją, jak również sankcjami wobec kobiet palących. Jed-
nak warto zauważyć, że przeprowadzone badania nie ukazały liczniejszego roz-
powszechniania palenia tytoniu wśród respondentów wywodzących się z rodzin, 
w których co najmniej jedno z rodziców paliło. Niektóre badania ukazują, że 
palenie tytoniu przez rodziców, jak również postawy wobec tego nałogu, w 
znacznej mierze wpływają na częstość palenia wśród osób studiujących10. Naj-
                                                 

7 A. Siemińska., i n. Postawy wobec palenia tytoniu wśród studentów pierwszego ro-
ku medycyny, Pneumonologia i Alergologia Polska, 2006, 74, s. 377 – 382.  

8 Ibidem, s. 377 – 382. 
9 H. Xiang i wsp., Cigarette smoking among medical college students in Wuhan, 

Prev Med 1999, 29, s. 210 – 215. 
10 A. Siemińska i wsp., The prevalence of cigarette smoking among school pupils 

staying at summer camps, I J Tuberc Lung Dis 2000, 4; Andersen MR i wsp., Mothers’ 
attitudes and concerns about their children smoking: Do they infl uence kids? Prev Med 
2002, 34, s. 198 – 206; Bauman KE, Carver K, Cleiter K., Trends in parent and friend 
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prawdopodobniej „palenie papierosów przez rodziców jest postrzegane przez 
dzieci i młodzież jako przyzwolenie dla tego zwyczaju i stanowi jeden z czynni-
ków skłaniających je do rozpoczynania i kontynuowania nałogu11”.  

Badana grupa studentów to osoby młode, które w znaczmy stopniu są nara-
żone na szkodliwe działanie palenia tytoniu. Swoją „inicjację nikotynową” wiele 
osób zaczęło jeszcze w szkole średniej. Nastolatki, które choć jeden raz podjęły 
próbę palenia papierosów, stają się ewentualnymi ofiarami późniejszego nałogu, 
bez względu od okresu, który minął od chwili pierwszego spotkania z tytoniem12. 
„Wypalenie nawet jednego papierosa przez młodych ludzi powoduje, że dwu-
krotnie częściej stają się oni nałogowymi palaczami13”. Osoby młode są w naj-
większym stopniu narażone na sięganie po papierosa, ponieważ nie są pewni 
siebie, nie potrafią jeszcze radzić sobie z trudnymi sytuacjami i rozwiązywać 
konfliktów, brak im asertywności14. Palenie tytoniu ułatwia rozluźnienie oraz 
przełamywanie nieśmiałości. Niektórzy nawet uważają, że papierosy przyspie-
szają wejście w dorosłość. Jednak wiele studentów sięga po papierosy jedynie po 
to, żeby sprawdzić „jak to jest?”.  

Problem palenia papierosów w młodym wieku powiększa prawdopodobień-
stwo przebiegu niektórych zachowań ryzykownych, na przykład używanie środ-
ków psychoaktywnych, picie alkoholu15. Zjawisko tzw. torowania, które polega 
na tym, że uzależnienie od jednego środka upraszcza uzależnienie od innych, jest 
przykładem omawianej sytuacji16. Można nawet stwierdzić, że „palenie to wrota 
do narkomanii17”.  

W mediach istnieją kampanie antynikotynowe, które według studentów nie 
są w pełni skuteczne. W USA próbowano zmniejszyć problem palenia papiero-

                                                                                                                         
infl uence during adolescence: the case of adolescent cigarette smoking, Addict Behav, 
2001, 26, s. 349 – 361. 

11 A. Siemińska., i in. Postawy wobec palenia tytoniu…, op. cit. s. 377 – 382.  
12 A. Grochowska., M. Schlegel–Zawadzka., Palenie tytoniu jako przykład anty-

zdrowotnych zachowań wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, Studia Medyczne, 
2008, 11, s. 29 - 32.  

13 Ibidem, s. 29 – 32.  
14 M. Kolpa., A. Grochowska, B. Kubik., M. Schlegel–Zawadzka., Palenie tytoniu 

wśród studentów …, op. cit., s. 75 – 80. 
15 J. Świderska-Kopacz, J. T. Marcinkowski, Zachowania zdrowotne młodzieży…, 

op. cit., s. 441 – 445.  
16 M. Czaja., K. Kania, A. Marek, M. Korzon., Zachowania antyzdrowotne w okresie 

dojrzewania u młodzieży średnich szkół technicznych Gdańska – palenie papierosów, 
narkotyk, alkohol, Nowiny Lekarskie, 1997, 66, supl. 1, s. 90 -95.  

17 J. Sierosławski., Badania szkolne na temat używania substancji psychoaktywnych 
przez młodzież (ESPAD). Polska młodzież na tle Europy w 2003, Serwis Informacyjny 
Narkomania, 2005, 2, 29, s. 24 – 38.  
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sów poprzez drukowanie ostrzeżeń na paczkach18. Jednak dużą skuteczność w 
zwalczaniu tego problemu może być działanie, polegające na zwiększeniu cen 
papierosów. Tworzenie barier finansowych jest jednym z najważniejszych gałęzi 
walki z nikotynizmem w wielu krajach19. Wysokie ceny mogą powodować decy-
zje o zerwaniu z nałogiem.  

Częstą chorobą spowodowaną paleniem papierosów jest rak płuca. W latach 
20 ubiegłego stulecia zaczął się gwałtowny wzrost spożycia tytoniu, co spowo-
dowało jednocześnie wzrost liczy zachorowań na raka płuca20. Kancerogenezy, 
które znajdują się w papierosach mogą działać poprzez „aktywne cząstki powsta-
jące podczas ich metabolizowania w komórkach błony śluzowej oskrzeli lub 
przez bezpośrednie wiązanie się z receptorami i aktywowanie białek regulują-
cych takie procesy, jak apoptoza czy angiogeneza”21. Szkodliwe działanie dymu 
tytoniowego, powiększa podatność do zakażeń dróg oddechowych, zwiększa 
nowotworzenie, wywołane przez osłabienie miejscowe reakcji obronnych22. Po-
średnie metabolity benzopirenu mogą łączyć się z DNA, powodując zagrożenie 
tworzenia kancerogennych mutacji23. W błonie śluzowej dróg oddechowych pa-
laczy stwierdza się tak zwane pola kancerogenezy, które odpowiadają morfolo-
gicznie metaplazji lub dysplazji nabłonka oraz posiadają mutacje genów takich 
jak geny supresorowe i onkogeny24. Prawdopodobnie ryzyko zachorowania na 
raka płuca zwiększa się wraz z liczbą wypalonych papierosów, jak również cza-
sem palenia. Istnieją również inne czynniki, które mają duże znaczenie, na przy-
kład wdychanie dymu tytoniowego, cechy genetyczne (szczególnie warunkujące 
metabolizm nikotyny), cechy demograficzne25.  

Omawiając zagrożenie dla zdrowia jakim jest palenie tytoniu warto wspo-
mnieć o biernym paleniu. Dym tytoniowy powoduje wielkie spustoszenia w or-
ganizmie ludzkim. Ekspozycja na dym powoduje zmiany na poziomach – czą-
steczkowych oraz komórkowych, m.in. płytki krwi, fibrynogen, śródbłonek, cho-
lesterol26. Osoby, które są biernymi palaczami mają większe współczynniki za-

                                                 
18 W. Kołłątaj., B. Kołłątaj, D. Karwat, H. Piecewicz–Szczęsna., Postawy studentów 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wobec palenia tytoniu, Problemy Higieny i Epide-
miologii, 2010, 91 (3), s. 495 – 500.  

19 Ibidem, s. 495 – 500. 
20 E. Jassem., A. Szymanowska., A. Siemińska, J. Jassem., Palenie tytoniu a rak płu-

ca, Pneumonologia i Alergologia Polska, 2009, 77, s. 469 – 473.  
21 Ibidem, s. 469 – 473.  
22 G. N. Wogan., S. Hecht, J. S. Felton i wsp., Environmental and chemical carcino-

genesis, Semin. Cancer Biol. 2004, 14, s. 473 – 486. 
23 E. Jassem, A. Szymanowska., A. Siemińska, J. Jassem, Palenie tytoniu a rak…, 

op. cit. s. 469 – 473.  
24 Ibidem, s. 469 – 473. 
25 Ibidem, s. 469 – 473. 
26 E. Florek, Co tkwi w dymie?, Poradnik Aptekarski nr 6, 2006, dostępne na stornie 

internetowej: 
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padalności na choroby sercowo – naczyniowe, na przykład miażdżyca czy cho-
roba wieńcowa oraz częściej chorują na podrażnienie układu oddechowego, ostre 
i przewlekłe zapalenia dolnych dróg oddechowych, astmę oskrzelową27.  

Palenie tytoniu powoduje wiele schorzeń, jak również osłabia odporność, co 
skutkuje, na przykład częstszymi zachorowaniami na infekcje dróg oddecho-
wych28. Najczęstszymi skutkami nałogu nikotynowego są dolegliwości ze strony 
układu oddechowego, ponieważ na tym poziomie dym tytoniowy ma największe 
stężenie. Są to przede wszystkim nowotwory (rak krtani, rak płuca), przewlekle 
zapalenie oskrzeli oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc29. Jednak również 
częstymi dolegliwościami, spowodowanymi dymem tytoniowym są schorzenia 
układu sercowo – naczyniowego. Przykładami chorób takich są m.in. choroba 
wieńcowa oraz nadciśnienie tętnicze. Kolejnym skutkiem palenia jest przyspie-
szony proces starzenia się. Podczas palenia powstają wolne rodniki, których or-
ganizm nie potrafi unieszkodliwić30. Ponadto przez działanie dymu papierosowe-
go kurczą się naczynia włosowate skóry, obniża się zdolność regeneracyjna skó-
ry i ilość witamin oraz antyutleniaczy31. Skóra osób palących jest szara i mniej 
elastyczna. Szybciej pojawiają się zmarszczki mimiczne (szczególnie wokół ust). 
„Średnia długość życia osób niepalących w krajach rozwiniętych systematycznie 
rośnie. Szacuje się, że średnia różnica długości życia między osobami niepalą-
cymi a palaczami wynosi 15 lat32”. Prognozuje się również, że „w 2020 roku z 
powodu chorób odtytoniowych umrze około 10 milionów osób, czyli że co trzeci 
zgon na świecie będzie związany z paleniem tytoniu33”.  

Ważnym problemem dla zdrowia matki i dziecka jest palenie tytoniu podczas 
ciąży. Niektóre kobiety w tym czasie nie przerywają z nałogiem. Takie zachowa-
nie powoduje wiele nieprawidłowości dla zdrowia dziecka, na przykład przed-
wczesny poród, zmniejszenie masy ciała noworodka, spowodowanie patologicz-
nego rozwoju dziecka, a nawet może powodować śmierć noworodka34. Biomar-
kerem skutków biernego palenia jest analiza nikotyny we włosach noworodka, 

                                                                                                                         
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:xOIABHrs_EgJ:scholar.google.co
m/+dym+tytoniowy&hl=pl&as_sdt=0,5&as_vis=1, dostęp 24.02.2014 roku.  

27 Ibidem, dostęp 24.02.2014 roku.  
28 http://zdrowie.dziennik.pl/rzuc-palenie/artykuly/426497,jak-papierosy-niszcza-

nas-od-srodka-zdrowotne-skutki-palenia.html, dostęp 25.02.2014 roku.  
29 J. Zieliński., Obciążenia wynikające z palenia tytoniu, Pneumonologia i Alergolo-

gia Polska, 2008, 76, s. 170 – 173. 
30 E. Kleszczewska., A. Jaszczuk., Badanie postaw prozdrowotnych i wiedzy doty-

czącej palenia papierosów wśród młodych kobiet regionu północno – wschodniej Polski, 
Przegląd Lekarski, 2007, 64, 10, s. 831 – 836. 

31 Ibidem, s. 831 – 836.  
32 K. Narkiewicz., Ponure fakty o paleniu papierosów, dostępne na stronie interne-

towej: http://www.zdrowie.med.pl/palenie/pal_01.html, dostęp 25.02.2014 roku.  
33 J. Zieliński., Obciążenia wynikające…, op. cit. s. 170 – 173. 
34 Ibidem, s. 170 – 173. 
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którego matka nadużywała czynnie tytoniu w czasie ciąży bądź była narażona na 
bierne palenie35. Nikotyna wbudowuje się w strukturę włosa dziecka jeszcze 
nienarodzonego. Po urodzeniu wystarczy 50 miligramów włosów noworodka, 
żeby stwierdzić, czy było ono narażone w czasie ciąży na nikotynę36.  

 
Podsumowanie  
Konkludując palenie tytoniu jest zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia 

ludzkiego. Jest ono przyczyną nowotworów złośliwych (na przykład płuca, jamy 
ustnej, nerki, trzustki), udarów mózgu, miażdżycy naczyń krwionośnych, nadci-
śnienia tętniczego, przewlekłych zapaleń oskrzeli, wrzodów żołądka, a nawet 
przedwczesnej umieralności ludzi. Negatywne skutki palenia nie obejmują jedy-
nie palaczy, ale również ludzi, którzy z nimi przebywają (palenie bierne). Nałóg 
nikotynowy kobiety niebezpieczny jest również dla zdrowia dziecka podczas 
ciąży. Nadużywanie tytoniu staje się problemem globalnym, który dotyczy rów-
nież studentów. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że 29,9% mło-
dych ludzi posiada problem z paleniem. Ta liczba ukazuje, że należy uświada-
miać społeczeństwo, jakie zagrożenie dla zdrowia niesie ze sobą palenie papiero-
sów. Ponadto dużą skuteczność prawdopodobnie w zwalczaniu tego problemu 
może być działanie, polegające na zwiększeniu cen papierosów.  

 
Streszczenie  
Nadużywanie tytoniu staje się problemem globalnym, który dotyczy również 

studentów. Należy ono do zachowań ryzykownych dla zdrowia. Mimo prowa-
dzonych akcji zdrowotnych, dotyczących profilaktyki antynikotynowej zagroże-
nia dla zdrowia, wywołane przez palenie tytoniu czynne jak i bierne nadal istnie-
ją. Najczęstszymi skutkami palenia papierosów są: rak płuca, rak krtani, rak jamy 
ustnej, przewlekle zapalenie oskrzeli, choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, 
miażdżyca naczyń krwionośnych, udar mózgu, obniżona zdolność regeneracyjna 
skóry. Celem niniejszej pracy było określenie stopnia rozpowszechnienia palenia 
tytoniu wśród studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz 
poznanie ich postaw wobec tego nałogu. W przeprowadzonych badaniach 
stwierdzono, że 29,9% młodych ludzi posiada problem z paleniem tytoniu. Ta 
liczba ukazuje, że należy uświadamiać społeczeństwo, jakie zagrożenie dla 
zdrowia niesie ze sobą palenie papierosów. 

 
Summary 
Smoking amongst students with threat to health 
Abusing tobacco is becoming a global problem which is also regarding stu-

dents. It is included in risky behaviours for the health. In spite of kept shares 

                                                 
35 E. Florek., Co tkwi w dymie?, Poradnik Aptekarski nr 6, 2006, dostępne: 

http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:xOIABHrs_EgJ:scho..., 25.02.2014 roku.  
36 Ibidem, dostęp 25.02.2014 roku.  
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health, concerning the anti-smoking prevention of the threat to health, triggered 
by the smoking active as well as passive are still existing. They are the most fre-
quent effects of the cigarette smoking: crayfish of the lung, cancer of the larynx, 
cancer of the oral cavity, lengthily bronchitis, coronary disease, arterial hyperten-
sion, atherosclerosis, cerebral stroke, lowered regenerative ability of the skin. 
Determining of the step spreading the smoking amongst students of Jan 
Kochanowski Higher Education in Kielce was a purpose of this work and put 
getting to know them in that case of addiction. In conducted examinations they 
stated that the 29.9% of young people had a problem with the smoking. This 
number is showing, that one should become aware of a society, what threat to 
health is carrying the cigarette smoking with itself.  
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Samobójstwa w Polsce 
 

Wstęp 
W Polsce liczba samobójstw utrzymuję się na wysokim poziomie ok. 6 tys. 

rocznie. Należy sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest i co ma na to największy 
wpływ oraz kto najczęściej podejmuję próby samobójcze. W referacie chciała-
bym przedstawić ten problem w skali Polski. Jaka jest motywacja osób, które 
podejmują taką decyzje oraz czy można z tym problemem walczyć, a jeżeli moż-
na to w jaki sposób.  

 
1. Definicje samobójstwa – ujęcie interdyscyplinarne  
W literaturze nie ma jednej ogólnie akceptowanej definicji samobójstwa. 

Wynika to z tego, że jest zjawiskiem bardzo złożonym, które stanowi wypadko-
wą wielu czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych. W potocz-
nym myśleniu samobójstwo (łac. suicidium) oznacza „odebranie sobie życia. Akt 
świadomego i celowego działania, o charakterze gwałtownym (np. przez powie-
szenie się) lub stopniowym (np. przez zagłodzenie), które prowadzi do śmierci 
biologicznej. Działania samobójcze mogą obejmować nie tylko sam fakt odebra-
nia sobie życia, ale też polegać na wcześniej występujących myślach samobój-
czych czy występowaniu całego tzw. zespołu presuicydalnego. Myśli samobójcze 
mogą być zróżnicowane w natężeniu, od przelotnych do obsesyjnych, niekiedy 
towarzyszą przeżyciom traumatycznym lub zaburzeniom afektywnym. Ich treścią 
może być bardziej lub mniej szczegółowe planowanie samobójstwa, od jego od-
grywania przez podejmowanie nieudanych prób, do przypadkowego poddawania 
się coraz większemu ryzyku utraty życia”1.  

W świetle teorii psychologicznych i na gruncie psychoanalizy samobójstwo 
nie jest anomalią. Wyjaśniane jest najczęściej - mniej lub bardziej zmodyfikowa-
ną - Freudowską koncepcją popędów. Podstawowymi popędami są tu instynkty 
życia i śmierci. „Rolę tego pierwszego pełni popęd seksualny prowadzący do 
dezintegracji i unicestwienia człowieka, co przejawia się biernością lub agresją. 
Szczególną formą agresji jest samobójstwo, będące powrotem do świata pierwot-
nego, nieorganicznego. Ponieważ śmierć jest celem wszystkiego, co żyje, samo-
bójstwo jest zjawiskiem naturalnym, wskaźnikiem stanu zachwiania równowagi 
między życiem a śmiercią. Samobójstwo jest rekompensatą poczucia niższości 
odczuwanego zwłaszcza wobec osób najbliższych, szczególne skłonności do 
samobójstwa mają ludzie niekochani i nieoczekujący niczego dobrego od ży-

                                                 
1 A. Zwoliński, Samobójstwo jako problem osobisty i publiczny, Wydawnictwo 

WAM, Kraków 2013, s. 10. 
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cia”2. Samobójstwo jest, zgodnie z Freudowską koncepcją popędów, uzewnętrz-
nieniem kompleksu sadyzmu i masochizmu. Samobójstwo (pełne lub częściowe) 
jest przejawem samoniszczenia, wyrażającego się w takich formach, jak: asce-
tyzm, męczeństwo, pijaństwo, samookaleczenie3. Samobójstwo charakteryzuje 
stan o przewadze tendencji destruktywnych nad konstruktywnymi. W literaturze 
zwraca się uwagę na trzy podstawowe czynniki: wyobcowanie ze społeczeństwa, 
brak nadziei na zmianę sytuacji, cierpienia fizyczne i moralne4. 

Zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia (World Health 
Organization - WHO), samobójstwo jest zjawiskiem wielowymiarowym, będą-
cym wynikiem interakcji pomiędzy czynnikami biologicznymi, genetycznymi, 
psychologicznymi, socjologicznymi i środowiskowymi.. WHO w 1986 roku 
zdefiniowała samobójstwo w następujący sposób: „samobójstwo jest aktem o 
skutku śmiertelnym, który zmarły ze świadomością i oczekiwaniem takiego 
skutku sam zaplanował i wykonał w celu spowodowania zmian przez siebie po-
żądanych”56. 

Pośród wielu definicji samobójstwa warto zwrócić uwagę na tradycyjne defi-
nicje w ujęciu moralistów i etyków chrześcijańskich. Punktem wyjścia jest dla 
nich rozróżnienie między tzw. „samobójstwem bezpośrednim” (suicidium direc-
tum) - rozumianym jako bezpośrednie i samowole zadanie śmierci sobie same-
mu, a „samobójstwem pośrednim” (suicidium indirectum) - gdy ktoś podejmuje 
czynność, która z natury wywołuje równocześnie przynajmniej dwa skutki: jeden 
dobry, a drugi zły, czyli własną śmierć. Dominującymi elementami rozróżniają-
cymi dwa oblicza samobójstwa są: akt woli działającego podmiotu (intencja) 
oraz struktura podejmowanego przez człowieka aktu samobójczego, Analiza 
struktury podejmowanych czynności pozwala wyodrębnić dwie ich grupy: czyn-
ności „z natury samobójcze” - cała czynność samobójcza pochodzi sprawczo od 
zainteresowanej osoby, to celowe powiązanie (skonstruowanie) określonych 
czynności i narzędzi, dokonane na zasadzie takiej prawidłowości, aby działanie 
zgodnie z tą prawidłowością zmierzało bezpośrednio do spowodowania własnej 
śmierci osoby działającej; oraz czynności „okazjonalnie samobójcze” - oparte na 
zasadzie współdziałania dwu przyczyn, podmiotu działającego i przyczyny towa-
rzyszącej, jest to wszelkie działanie określonej osoby powodujące jej śmierć nie 
jako skutek uwarunkowany wewnętrzną celowością jej własnego działania, ale z 

                                                 
2 S. Freud, Poza zasadą przyjemności, tłum. J. Prokopiuk, PWN, Warszawa 1976, s. 21-89 
3 M. Jarosz, Samobójstwa. Dlaczego?, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 

2013, s. 29. 
4 Tamże, s. 30. 
5 Światowa Organizacja Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Warszawa 

2003, s. 4-5. 
6 A. Zwoliński, Samobójstwo jako problem osobisty i publiczny, Wydawnictwo 

WAM, Kraków 2013, s. 11. 
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powodu wystawienia się tej osoby na działanie przyczyny towarzyszącej, będącej 
bezpośrednim już sprawcą śmierci samej działającej osoby7. 

Również warto wskazać na ujęcie prawne samobójstwa. Obecnie samobójca 
podlega jedynie przepisom uregulowań prawnych dotyczących stwierdzenia zgo-
nu, podjęcia decyzji o wykonaniu sekcji zwłok bądź jej zaniechania, a także wy-
stawienia karty zgonu niezbędnej do pojęcia czyn noś ci związanych z pochów-
kiem8. 

We współczesnym prawodawstwie karnym przestępstwem pozostaje zarów-
no namowa do samobójstwa, jak i udzielanie pomocy w popełnieniu samobój-
stwa. Działania takie sankcjonowane są przez art. 151 kk. Podżeganie zostało 
określone znamieniem „namawia” zamiast „nakłania”, co oznacza, że zakres 
form podżegania został ograniczony do tych postaci, które są mniej intensywne. 
Wyłączona jest tu groźba, co pozwala sądzić, że jej zastosowanie w odniesieniu 
do żądania samobójstwa powinno być uznane za dokonanie bądź usiłowanie 
zwykłego zabójstwa9. 

Skutkiem jest targnięcie się na własne życie ofiary, co obejmuje zarówno 
dokonanie, jak i usiłowanie samobójstwa, przy czym jednak musi to być rzeczy-
wiste targnięcie się na własne życie, a nie tylko pozorowanie samobójstwa, co 
niekiedy ma miejsce. W orzecznictwie podkreśla się, że dla występku z art. 212 § 
2 k.k. obojętne jest, jakie cechy posiada jego sprawca, gdyż nie jest to przestęp-
stwo indywidualne10. 

Przestępstwo to jest przestępstwem powszechnym; jego sprawcą może być 
każdy, kto wykona czynności polegające na namawianiu lub udzielaniu pomocy 
drugiej osobie do popełnienia samobójstwa. Przestępstwo podżegania lub nakła-
niania do samobójstwa jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5 i jest ścigane w trybie publicznoskargowym.  

Samobójstwo może być w pewnych przypadkach skutkiem czynu mającego 
znamiona przestępstwa określonego w art. 184 kk. Chodzi o taki zamach samo-
bójczy, który jest następstwem fizycznego albo moralnego znęcania się nad 
członkiem rodziny lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym 
stosunku zależności od sprawcy, czy też znęcania się nad małoletnim lub osobą 
bezradną. Jeśli w wyniku tego przestępstwa osoba targnęła się na własne życie, a 
sprawca powinien był mógł ten zamach przewidzieć, to ponosi on surowszą od-
powiedzialność karną (art. 184, par. 2 kk). Formą próby pozbawienia się życia 
jest stanowcze żądanie śmierci z rąk osoby znajdującej się w otoczeniu pragną-

                                                 
7 A. Zwoliński, Samobójstwo jako problem osobisty i publiczny, Wydawnictwo 

WAM, Kraków 2013, s. 12. 
8 Tamże, s. 245. 
9 Tamże, s. 245. 
10 Wyrok SN - Izba Karna z dnia 16 października 2012 r. V KK 391/2011 LexPolo-

nica nr 4135035 www.sn.pl  
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cego śmierci. Zabójstwo na żądanie jest jednym z trzech przypadków uprzywile-
jowanego zabójstwa i stanowi przestępstwo z art. 150 kk11. 

Przedstawione trzy sytuacje: namowa i pomoc w samobójstwie, znęcanie się 
nad członkiem rodziny, którego następstwem jest targnięcie się na własne życie 
oraz eutanazja, wyczerpują wszystkie zachowania związane z zamachem samo-
bójczym, przewidziane i uwzględnione przez prawo polskie. 

 
2. Rodzaje samobójstw 
Analizując samobójstwa i ich społeczne determinanty, wyróżnia się cztery 

podstawowe rodzaje samobójstw:12 
1. Samobójstwo egoistyczne - będące wynikiem zbyt słabej integracji jed-

nostki z grupą i społecznością. 
2. Samobójstwo altruistyczne - będące, przeciwnie, skutkiem zbyt silnej in-

tegracji ze środowiskiem, zbyt silnej identyfikacji z celami, interesami i oczeki-
waniami grupy, zbyt daleko posuniętej socjalizacji. 

3. Samobójstwo anomiczne - będące przejawem zakłócenia ładu społeczne-
go, wskaźnikiem jego rozregulowania, sytuacji, w której zachowania jednostki są 
w za małym stopniu kontrolowane i stymulowane przez społeczeństwo. Inaczej 
mówiąc, jest to sytuacja dezintegracji społecznej, której efektem - a tym samym 
wskaźnikiem - jest między innymi narastanie samobójstw. 

4. Samobójstwo batalistyczne - związane z sytuacją jednostkową. Jest to sa-
mobójstwo człowieka znajdującego się w sytuacji tragicznej, z której wyjścia są 
zablokowane również perspektywicznie. 

A. Zwoliński wyodrębnia inne cztery kategorie samobójstwa:13 
1. Samobójstwo bezpośrednie - wszelkie czynności z natury samobójcze, polegające 

na użyciu narzędzi i czynności zewnętrznych, które zmierzają do bezpośredniego spo-
wodowania śmierci działającego podmiotu, zamierzone przez niego - we właściwym 
tego słowa znaczeniu samobójstwo. 

2. Samobójstwo pośrednie - okazyjnie samobójcze czynności, które powodu-
ją śmierć działającego podmiotu na skutek działania przyczyny towarzyszącej, 
jednak świadomie zamierzonego odrębnym aktem sprawcy czynu - w zamierze-
niu woli osoby działającej jest to samobójstwo. 

3. Narażenie życia na niechybną śmierć- wszystkie czynności, które powo-
dują śmierć nie mocą właściwej sobie obiektywnej celowości, ale na skutek za-
bójczego działania przyczyny towarzyszącej, którego jednak sprawca w tym 
przypadku nie zamierza, ale dopuszcza i toleruje ze względu na proporcjonalny 
niesamobójczy skutek własnego działania (np. wspomniany przykład skoku z 
                                                 

11 A. Zwoliński, Samobójstwo jako problem osobisty i publiczny, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2013, s. 246. 

12 M. Jarosz, Samobójstwa. Dlaczego?, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 
2013, s. 43. 

13 A. Zwoliński, Samobójstwo jako problem osobisty i publiczny, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2013, s. 12. 
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płonącego domu) - podobieństwo do czynu samobójczego jest czysto zewnętrzne 
- stąd dawniej określano te czynności jako „samobójstwo pośrednie”. 

4. Narażenie życia na prawdopodobną śmierć - podobny do narażenia się na 
niechybną śmierć, ale w tym przypadku spowodowanie śmierci działającej osoby 
jest jedynie więcej lub mniej prawdopodobne. 

Socjologiczne typologie wchodzą z założenia, że samobójstwo to w swej 
istocie zdarzenie w przestrzeni socjokulturowej. Jest zjawiskiem społecznym 
zdeterminowanym w ogromnym stopniu cechami grupy społecznej, z której wy-
wodzą się samobójcy i typem społeczeństwa, w którym żyją. Zachowania auto-
destrukcyjne są więc ściśle powiązane z określoną rzeczywistością, są wskaźni-
kiem dezintegracji społecznej14. 

Innych typologii samobójstw dostarcza psychologia. Na płaszczyźnie analizy 
psychologicznej motywy podejmowania samobójstw różnią się i można wśród 
nich wymienić cztery istotne kategorie:15 

1. Samobójstwa „stanowiące ucieczkę” - powodowane pragnieniem ucieczki z 
sytuacji, której nie można już dłużej tolerować, samobójcy - uciekinierzy doświad-
czają wielkiej straty, odczuwają depresję, wstyd, poczucie winy, lęk i niepokój oraz 
bezwartościowość, a ponadto widzą przyszłość w czarnych barwach, swoje położe-
nie odczytując jako beznadziejne; najczęściej do tej grupy należą m.in. starsi ludzie 
(po 70. roku życia), schizofrenicy, ludzie cierpiący na depresję, alkoholicy, narko-
mani, jednostki rozwiedzione, owdowiałe, żyjące w separacji. 

2. Samobójstwo agresywne - powodowane zemstą, niekiedy popełnione po 
to, by wykreować u drugiej osoby poczucie żalu, skruchy oraz wyrzuty sumienia 
lub nakłonić drugą osobę do śmierci. 

3. Samobójstwo „polegające na poświęceniu siebie” - w istocie będice zło-
żeniem siebie w ofierze, gdy poświęca się swe życie z wyższych pobudek, jak 
ideały religijne, honor, miłość do ojczyzny, usiłując osiągnąć wyższy wymiar 
człowieczeństwa. 

4. Samobójstwo absurdalne, przypadkowe - popełniane w kontekście uczest-
nictwa w jakiejś zabawie, grze lub teście, np. rosyjska ruletka, gdy ryzyko utraty 
życia jest oznaka odwagi. 

Wśród polskich klasyfikacji samobójstw, na gruncie psychologii, do interesują-
cych należy typologia Z. Płużek. Według niej sytuacja samobójcza to działanie ciągłe, 
które prowadzi od myśli, kierujących całą świadomość człowieka ku sprawom zwią-
zanym ze śmiercią, przez występowanie odpowiednich tendencji, jak nasilenie się 
sytuacji konfliktowych i uporczywe trwanie przy myśli o śmierci oraz planowanie 
zamachu samobójczego, do samego aktu samobójczego. Profesor Z. Płużek dzieli 
samobójstwa na: - prawdziwe - gdy człowiek czuje się bezradny, niepotrzebny, mało 
wartości owy, decyzję o samobójstwie podejmuje chłodno, nie widząc szans na roz-

                                                 
14 Tamże, s. 14. 
15 A Araszkiewicz, E. Pilecka, Problematyka związku zabójstwa z samobójstwem 

sprawcy, „Suicydologia”, 2010, nr 1, s. 105-108. 
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wiązanie konfliktu, nie chcąc przeszkadzać innym, a śmierć wydaje się najlepszym 
rozwiązaniem; - rzekome - gdy samobójcy towarzyszą ambiwalentne uczucia, wini raz 
siebie, a innym razem otoczenie za zaistniałą trudną sytuację, celem działania jest roz-
wiązanie problemu, a nie utrata życia, osoba taka chce zwrócić uwagę na siebie i osią-
gnąć pozytywne rezultaty, uciekając od problemu; - demonstracyjne - samobójstwo, 
któremu towarzyszy uczucie wrogości do otoczenia, zrzucenie winy za swoje kłopoty 
na innych i chęć ukarania ich nawet za cenę życia - jest to rodzaj manipulowania śro-
dowiskiem16. 

 
3. Skala zjawiska 
Dane dotyczące liczby samobójstw przedstawia tabela 1. 
Tabela 1. Liczba samobójstw w Polsce w latach 1951-2011 

Na 100 000 osób, w tym: Rok Ogółem 
Ogółem  Miasto Wieś 

1951 1310 5,1 7,2 3,8 
1955 1561 5,7 7,6 4,2 
I960 2374 8 10,3 5,8 
1970 3661 11,2 12,4 10 
1979 4498 12,7 12,1 13,5 
1980 4495 12,6 12,1 13,3 
1981 3261 9 8,9 9,3 
1985 4945 13,2 12,8 13,8 
1990 4970 13 11,4 15,7 
1991 5316 13,9 12,2 16,7 
1995 5499 14,2 12,4 17,2 
2000 5841 15,1 13,9 17,1 
2005 6043 15,8 14,3 18,2 
2010 6342 16,6 13,9 20,7 
2011 6112 16 13 20,3 

Zmiana w % 
1951:1980 243,1 147,1 68,1 250,0 
1980:1990 10,6 3,2 -5,8 18,0 
1990:2000 17,5 16,2 21,9 8,9 
2000:2005 3,5 4,6 2,9 6,4 
2005:2011 1,1 1,3 -9,1 11,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl, 
dostep:28.02.2014. 

Analiza samobójstw, ich rozmiarów i udziału w strukturze społecznej kraju 
pozwala na wskazanie wyraźnych tendencji rozwojowych występują w trzech 
aspektach: 

• Wzrost ilościowy zjawiska w całej populacji. 

                                                 
16 Z. Płużek, Problemy psychologiczne suicydologii, „Przegląd Lekarski”, 1982, nr 

39, s. 14-43. 
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• Szybszy wzrost liczby samobójstw wśród mieszkańców wsi. 
• Zmiany w strukturze demograficznej polegające na zwiększonym udziale 

samobójstw w młodzieżowych grupach wieku. 
Wzrost ilościowy zjawiska w całej populacji jest bardzo wyraźny. Świadczą 

o tym zarówno wskaźniki, jak i dane liczbowe. W przeliczeniu na liczbę ludności 
współczynnik samobójstw w omawianym czasie wzrósł 2,5 krotnie. Tempo tego 
wzrostu jest nierównomierne, wskaźniki samobójstw rosły najszybciej w latach 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, w latach siedemdziesiątych obserwujemy 
pewne zahamowanie tych tendencji i niewielkie, coroczne wahania wskaźników 
śmierci samobójczej do roku 1981, w którym nastąpił ogromny spadek zjawiska,. 
Wynikał on najpewniej z nadziei związanych z „Solidarnością” i sytuacją rewo-
lucyjną17. 

Po roku 1982, w okresie stanu wojennego, nastąpił skokowy wzrost wskaź-
ników śmierci samobójczej. Lata dziewięćdziesiąte są okresem stabilizacji i nie-
znacznego spadku liczby (i współczynników) zachowań autodestrukcyjnych. W 
kolejnych latach rosnące bezrobocie i bieda towarzyszące spowolnieniu tempa 
rozwoju gospodarczego oraz poczucie krzywdy i braku nadziei na poprawę sytu-
acji rosnących grup ludzi „wykluczonych” z transformacji (zwłaszcza bezrobot-
nych) stworzyło syndrom sytuacyjny zwiększający prawdopodobieństwo zacho-
wań samobójczych. Istotnie, od roku 2009, po okresie względnej stabilizacji, 
wskaźniki samobójstw znowu rosną. 

 
4. Profil samobójców 
Dane policyjne pozwalają na przemiany w profilu samobójców w ciągu 

ostatnich 14 lat. W 2000 roku do zamachów samobójczych najczęściej dochodzi 
w mieszkaniu - 2.178 (1.575)18 oraz w pomieszczeniach zabudowań gospodar-
czych - 1.092 (976). Następne w kolejności miejsce to piwnice i strychy - 713 
(598) a także obszar parku i lasu - 473 (439). Najczęściej sposób popełnienia 
zamachu to powieszenie się 4.354 (3.752) oraz rzucenie się z wysokości 400 
(242)19. 

W 2012 roku sytuacja jest podobna. Do zamachów samobójczych najczęściej do-
chodziło w mieszkaniu - 2331 (1663) oraz w pomieszczeniach zabudowań gospodar-
czych - 996 (906). Następne w kolejności miejsce to piwnice i strychy - 639 (568), a 
także obszar parku i lasu - 493 (463). Najczęściej sposób popełnienia zamachu to po-
wieszenie się - 4059 (3588) i rzucenie się z wysokości - 443 (280) a także wyraźny 
wzrost samookaleczenia - 215 (171) czy zażywania środków nasennych - 193 (72)20. 

                                                 
17 M. Jarosz, Samobójstwa. Dlaczego?, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 

2013, s. 79. 
18 W nawiasie l. mężczyzn. 
19 Samobójstwa 2000, http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-

statystyki/samobojstwa/63803,Samobojstwa-2000.htm, dostep:28.02.2014. 
20 Tamże.  
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Można też wskazać profil socjodemograficzny samobójców. Są to zwykle 
osoby, u których wykryto chorobę psychiczną – 808 (542) lub występują niepo-
rozumienia rodzinne - 752 (602). Na samobójstwa ma wpływ też to, że byli oni 
pod wpływem alkoholu - 1438 (1216). W kontekście demograficznym stan cy-
wilny osób podejmujących zamachy samobójcze to głównie żonaty, zamężna - 
2319 (1927) oraz kawaler, panna - 1917 (1622). Wykształcenie to: podstawowe - 
595 (458) oraz zasadnicze zawodowe - 624 (562). Często byli to też osoby 
utrzymujące się z pracy - 1322 (1148), będące na utrzymaniu innej osoby -729 
(509), uzyskujące dochody z renty, emerytury alimentów - 868 (637) oraz bez 
stałego źródła utrzymania - 731 (672)21. 

Badania psychologiczne w wielu krajach pozwoliły na wyodrębnienie zespo-
łu cech, które zostały określone jako charakterystyczne dla osoby noszącej się z 
zamiarem popełnienia samobójstwa. Do wymienionych cech należą m.in.: „za-
wężenie sytuacyjne- jednostka interpretuje swoją sytuację jako taką, z której nie 
ma wyjścia i wobec tego nie podejmuje żadnej aktywności w celu wyjścia z tej 
sytuacji; zawężenie dynamiczne-w myśleniu rej osoby dominuje pesymizm; za-
wężenie relacji społecznych - jednostka „ukrywa się” przed innymi, ucieka w 
samotność; zawężenie świata wartości - jednostkę charakteryzuje rezygnacja z 
dotychczasowych zainteresowań i wymagań wobec siebie i innych; wzrost agre-
sji i napięcia; pojawienie się fantazji samobójczych i nawet wizje tego, co się 
będzie działo po jej śmierci”22. 

 
5. Profilaktyka 
W zakresie zapobiegania samobójstwom stosowane są różne metody. Jednym z 

nich jest profilaktyka poprzez programy informacyjne oraz wychowawcze już w szko-
łach. Bowiem, informacje prawne wplecione w pedagogiczne programy wychowaw-
cze mogą skutecznie odstraszać dzieci i młodzież od niebezpiecznych kontaktów, 
uświadamiać im konsekwencje, wskazywać dostępne środki pomocy instytucjonalnej. 
Wykształtowanie wśród społeczeństwa odpowiedniej postawy wobec tego typu za-
chowań może być skutecznym orężem w walce ze współczesnymi zagrożeniami. 

W raporcie z badania dotyczącego stanu i perspektyw edukacji prawnej w 
Polsce wskazano, że w propagowaniu prawa poważnym zagrożeniem jest brak 
wystarczającego wsparcia dla nauczycieli, którzy prowadzą edukację prawną. 
Podkreślana jest też ich własna niechęć do pogłębiania wiedzy. Jednak ucząc 
prawa niekompetentnie można zrobić więcej złego niż dobrego23. Dlatego w 

                                                 
21 Tamże. 
22 A. Zwoliński, Samobójstwo jako problem osobisty i publiczny, Wydawnictwo 

WAM, Kraków 2013, s. 10. 
23 D. Woźniakowska-Fajst, Edukacja prawna - możliwości, szanse, bariery, Fundacja 

IN PRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa, Warszawa 2012, 
http://www.inpris.pl/fileadmin/user_upload/documents/Obywatel_i_Prawo/Raport_Eduk
acja_prawna_obywateli.pdf , dostep:28.02.2014. 
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omawianym zakresie współczesnych zagrożeń warto wspierać nauczycieli jak i 
dzieci i młodzież w zrozumieniu zjawiska samobójstwa. 

 
Podsumowanie 
Analiza problematyki samobójstw w Polsce wskazuje, że problem ten z roku 

na rok się zwiększa. Wiele przyczyn samobójstw ma podłoże ekonomiczne. Czę-
sto samobójstwa popełniają osoby pracujące, będące w związku małżeńskim, 
które nie widzą szans na utrzymanie siebie i swojej rodziny. Jednak ważne są też 
czynniki psychologiczne, a zwłaszcza depresja lub nagłe wahania emocjonalne, 
szczególnie wśród młodzieży, która jest bardzo podatna na sugestie i często nie 
umie sobie radzić ze stresem szkolnym i niepowodzeniami miłosnymi. Dlatego 
warto już od najmłodszych lat uświadamiać, że życie jest cenne i jeżeli ma się 
problemy można skorzystać z pomocy specjalistów. 

 
Streszczenie 
W artykule autor przedstawia definicje samobójstwa ujęcia psychologicznego, mo-

ralistycznego, etyków chrześcijańskich, prawniczego oraz Światowej Organizacji 
Zdrowia. Analizuje podstawowe rodzaje samobójstw i ich społeczne determinanty. 
Zostaje również przedstawiona skala zjawiska samobójstw w Polsce oraz utworzony 
profil samobójców. Na koniec autor próbuję przedstawić jak ważna jest profilaktyka 
poprzez programy informacyjne oraz wychowawcze już w szkołach przy zapobieganiu 
samobójstwom. 

 
Summary 
Suicides in Poland 
In the article the author presents the definition of a suicide in different con-

cepts: the psychological, moralistic, by Christian ethicists, legal and the one rep-
resented by the World Health Organisation. The basic types of suicides and their 
social determinants are also analysed. The scale of the suicide phenomena in 
Poland is presented, as well as, the profile of people who commit suicides. At the 
end of the article the author tries to present the importance of preventive meas-
ures of the informative and educational programs at schools on preventing sui-
cides. 
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Karolina Komsta (KUL) 

 
Zagrożenia współczesności - eksperymentowanie z tożsamością w przestrzeni online 

 
Wstęp 
W ostatnich latach w wyniku wzrostu i urozmaicenia technologii informa-

cyjnych rozpoczęła się wzmożona dyskusja dotycząca koncepcji ,,ja” i tożsamo-
ści. Za A. Giddensem można skonstatować, iż tożsamość jest elastycznym, zróż-
nicowanym konstruktem, który musi być ustanawiany i utrzymywany przez wy-
siłki i zaangażowanie osoby, która ją sobie przypisuje1. Wraz z napływem zmie-
niających się warunków i kontekstów życia społecznego, wzrasta stopień trudno-
ści dotyczący precyzyjnego określenia, czym owa tożsamość jest. Nowe techno-
logie zwiększają możliwość pojawienia się alternatywnych sposobów zaistnienia, 
takim sposobem jest lub może być życie w cyberprzestrzeni. S. Turkle nazywa 
wirtualną rzeczywistość ,,laboratorium tożsamości”2. 

Prezentowany artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o tożsamość czło-
wieka w Internecie, źródła motywacji wyborów tożsamościowych, mechanizmy 
zarządzania sieciowym wizerunkiem oraz wynikające z tego implikacje. 

 
1. Tożsamość - w poszukiwaniu definicji 
Na polu teorii w problematykę tożsamości człowieka najgłębiej wniknął S. 

Stryker. Zgodnie z jego koncepcją, ludzie posiadają świadomość oczekiwań pły-
nących ze strony otoczenia, dotyczących ich sposobu prezentowania siebie3. Toż-
samość definiuje badacz jako części jaźni, zorganizowane w sposób hierarchicz-
ny4. Zdaniem Strykera, jeśli ,,ogólna sytuacja interakcji nie wiąże się z przymu-
sami strukturalnymi bądź kiedy przymusy te mają niejednoznaczny charakter, 
osoby będą miały większą swobodę wybory tożsamości i z większym prawdopo-
dobieństwem będą uaktywniały więcej, niż jedną tożsamość” 5. Zależność ta od-
powiada charakterowi internetowych transakcji, w których nikt nie nakłada na 
użytkowników Sieci żadnych ograniczeń. S. Stryker przyjmuje, że jeśli osoby 
poszukują ,,nowych wersji siebie” zmiana będzie przebiegać prawdopodobnie ku 
tożsamościom, które odzwierciedlają wartości reprezentowane przez nie w świe-

                                                 
1 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 2006, s. 43. 
2 S. Turke, Life on the screen: Identity in the Age of the Internet, New York 1995, s. 267. 
3 J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2004, s. 437. 
4 Koncepcja S. Strykera współbrzmi z teorią ,,Ja” autorstwa C. Rogersa. Rogers wy-

różnił trzy rodzaje jaźni: Pojęcie Ja – to subiektywna percepcja, budowana na bazie 
wczesnodziecięcych doświadczeń. Ja Prawdziwe – jest to najgłębsza warstwa osobowo-
ści, dotarcie do ter warstwy ,,ja” możliwe jest w procesie terapii. Ja idealne, czyli aspira-
cje i dążenia danej jednostki ,,do” ( B. Thorne, 2006, s. 51).  

5 J.H. Turner, dz. cyt., s. 437. 
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cie realnym. W przypadku kreacji internetowych tożsamości, przybierane maski 
będą przejawem odczuwanych przez osobę braków i niekompetencji konfronto-
wanych ze sferą ja-idealnego z koncepcji C. Rogersa.  

Do najważniejszych źródeł tożsamości należą: płeć, orientacja seksualna, narodo-
wość (pochodzenie etniczne i klasa społeczna). Tożsamość w literaturze reprezentują 
dwa typy pojęć: tożsamość społeczna i tożsamość jednostkowa. Ta pierwsza rozumiana 
jest jako zespół cech, które przypisują osobie inni; tożsamość jednostkowa wyznacza 
odrębność człowieka względem świata6. Pojęcie tożsamości w dyskursie nauk społecz-
nych odnosi się do sfery autodefinicji osoby, w związku z tym określa się ją jako zbiór 
wyobrażeń i sądów człowieka na swój temat7. ,,Zmiana tożsamości staje się współcze-
śnie zjawiskiem tak oczywistym, jak kiedyś było jej trwanie. Człowiek musi się nie-
ustannie samoidentyfikować i samoaktualizować, gdyż tożsamość rozprasza się i scala 
według schematu: integracja – dezintegracja – nowa integracja8. D. de Kerckhove suge-
ruje, że Internet podobnie jak ,,każde medium zmienia jakąś część naszego życia – spo-
soby porozumiewania się, pracy i spędzania wolnego czasu – z tą różnicą, że Internet 
zmienia wszystkie te rzeczy na raz, w tym samego człowieka9. Stanowi przestrzeń po-
szukiwania i kreowania siebie, dzięki anonimowości pozwala na eksperymentowanie z 
własną tożsamością i nabywanie odmiennych tożsamości. 

 
2. Dylematy tożsamości wg R. Baumeistera 
R. Baumeister jako jeden z pierwszych myślicieli zauważył, że współczesne za-

chodnie społeczeństwo traktuje wizerunek własnej osoby jako jedno z dóbr najważ-
niejszych, o jakie ktoś może zabiegać i które może oferować otoczeniu. Człowiek ma 
uwewnętrznioną potrzebę podsiadania ugruntowanego obrazu własnej osoby, jego 
rozwoju i wzbogacania, aby móc dokonywać trafnych wyborów i skutecznie zarzą-
dzać sobą. Ludzie oczkują od siebie nawzajem, że jasno zaprezentujemy im, kim 
jesteśmy, że będziemy konsekwentni w naszych działaniach i słowach. Wymagania 
te stanowią kryterium odniesienia warunkujące nasze wzajemne stosunki.  

Zbudowanie i utrzymanie klarownego wizerunku własnej osoby jest niezwykle 
trudne. Na gruncie psychologii wymienia się trzy główne dylematy tożsamości, z 
jakimi boryka się człowiek. Pierwszy wiąże się ze zmiennością warunków i dużym 
tempem życia; pod wpływem docierających z zewnątrz informacji ludzie zmieniają 
się, jednocześnie pragnął zachować poczucie bycia stale tą samą osobą. 

Dylemat drugi zakłada, iż ludzie obcując w kontekście różnych wzorców za-
chowań, rozwijają wiele stylów myślenia, odczuwania i działania. Są one na tyle 

                                                 
6 A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2004, s. 52. 
7 Z. Bokszański Zbigniew, Tożsamość, [w:] Encyklopedia Socjologii, t.4, Z. Bok-

szański, K. Gorlach, T. Krauze, W. Kwaśniewicz (red.), Warszawa 2002, s. 191 
8 K. Krzysztofek, Homo mobilis: style życia i aktywności w społeczeństwie informa-

cyjnym, [w:] Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o 
rozwoju społecznym, Wojciech Cellary (red.), Warszawa 2002, s. 119. 

9 D. Kerckhove, Inteligencja otwarta, Warszawa 2001, s. 21. 
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odrębne względem siebie, że według E. Trzebińskiej - rozwijamy w sobie nie 
jedno ,,ja”, ale raczej liczne tożsamości.  

Trzeci dylemat bierze się z potrzeby uzgodnienia tego, co o sobie myślimy, z 
tym jak inni nas widzą.  

Badania psychologiczne pokazują, iż ludzie łatwo tracą zaufanie do wiedzy 
na własny temat, gdy nie jest ona zgodna z tym, jak odbiera ich otoczenie10. R.M. 
Restak zademonstrował tę zależność w serii eksperymentów. Eksperymentator w 
pierwszej z prób poprosił badaną grupę studentów, aby opowiedzieli o swoich 
planach życiowych. W pierwszej grupie badacz wyrażał zrozumienie i zaintere-
sowanie tym, co mówi badany. W drugiej demonstrował dystans i dezaprobatę. 
Po rozmowie wszystkich uczestników eksperymentu poproszono, aby ocenili 
szczerość własnych wypowiedzi. Badani z grupy pierwszej wyrażali przekona-
nie, że w pełni ujawnili swoje rzeczywiste ambicje. Studenci z grupy drugiej 
mieli natomiast poważne wątpliwości, czy rzeczywiście są tacy, jak się w tej 
rozmowie zaprezentowali. Jak zatem ludzie radzą siebie z ciężarem określenia 
swojej tożsamości w nowej przestrzeni swojej aktywności, jaką stanowi Internet? 

 
3. Eksperymentowanie z tożsamością w ,,internetowym laboratorium” 
,,Kim jesteś” – na to pytanie najczęściej ludzie szukają odpowiedzi. Odpo-

wiedź ta zawsze zależy od kontekstu, w jakim zadano pytanie. Zgodnie ze sło-
wami K. Hastrup ,,tożsamość nie jest dana – zawsze jest stwarzana”11. Nie ma 
jednej tożsamości, każda osoba ma ich kilka i wcale nie muszą się one wyklu-
czać. Ludzie utożsamiają się bowiem z instytucją w której pracują, z miejscem 
swojego urodzenia, z rodziną, płcią, religią ect. W cyberprzestrzeni każdy może 
mieć tyle elektronicznych osobowości, ile zdoła wykreować. Bywalcy wirtual-
nych światów mogą wybrać nowy zawód i nowe interesujące życie, tu każdy 
pozostaje anonimowy. Nick staje się twarzą użytkownika, dowodem jego ,,ja”. 

Każda osoba musi ustalić swoją tożsamość poprzez własne wybory, autode-
finicję i jej publiczne proklamacje – taka tezę wysnuł kilkanaście lat temu A. 
Strauss, znany teoretyk tożsamości. Teza ta długo jeszcze będzie aktualna. Toż-
samość kształtuje się i utrwala nie tylko w procesie autoidentyfikacji, ale także 
jest społecznie negocjowana poprzez interakcje z innymi ludźmi (tzw. procesual-
ne ujmowanie tożsamości). Teza ta długo jeszcze będzie aktualna. Współczesny 
człowiek dzięki nowym mediom telepatycznym redefiniuje siebie poprzez od-
grywanie ról związanych z tożsamością. Zdaniem M. Castellsa zarządzanie toż-
samością w Sieci jest główną domeną nastolatków dla których wybory tożsamo-
ściowe są częścią procesów rozwojowych12. Ta eksploracja nie kończy się jednak 
z osiągnięciem wieku dojrzewania. Różne wzorce zachowań, szybko przeobraża-
                                                 

10 E. Trzebińska, Dwa wizerunki własnej osoby: Studia nad sposobami rozumienia siebie, 
Warszawa 1998, s. 32. 

11 K. Hastrup, Poza antropologią: antropolog jako przedmiot przedstawienia drama-
tycznego, ,,Konteksty” 1998 nr 2, s. 21. 

12 M. Castells, Galaktyka Internetu, Poznań 2003, s. 137. 
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jące się społeczeństwa nakładają na człowieka brzemię konfliktu tożsamości, 
szczególnie w wyborze narodowości. Ten wzorzec zmiany postaw określa się w 
literaturze akronimem MAMA (od ang. moratorium - achievment – moratorium 
– achievment). Okres moratorium charakteryzuje się przymierzaniem rozmaitych 
,,twarzy” (koncepcji siebie) i próbowaniem różnych scenariuszy (form aktywno-
ści). Wypróbowanie w środowisku różnych koncepcji siebie preferencji ma w 
efekcie zaowocować dojrzałą odpowiedzią na wszytsie trzy tożsamościowe pyta-
nia.. Etap równowagi kończy przeobrażenie - nowa tożsamość i towarzyszące jej 
poczucie własnego ,,ja”13.  

W Sieci możliwości wielokrotnego przechodzenia cyklu MAMA lub zatrzy-
mania się na stanie moratorium niepomiernie wzrastają. Bywalcy stron WWW co 
wieczór od nowa mogą wchodzić w ten cykl, eksperymentując z tożsamościami, 
których nie mieli okazji wypróbować w życiu realnym14. To od nich zależy kim 
są, jak bardzo angażują się w internetowe relacje. W realnym życiu bardzo trud-
no wycofać się z odgrywanej roli, Internet daje możliwość wylogowania się w 
każdej chwili bez jakichkolwiek konsekwencji.  

W Internecie pierwsze wrażenie na temat innych osób powstaje na bazie spo-
strzeżeń, jakich dostarczają ślady pozostawione w przestrzeni on line w postaci: 
e-maili, stron domowych, blogów, grup dyskusyjnych, tak więc sieciowa tożsa-
mość jest wszystkim czym dysponują bywalcy cyberprzestrzeni. Wskazówki, na 
postawie których powstaje u kogoś wrażenie drugiej osoby, są przeważnie natury 
niewerbalnej (np. wyrazu twarzy). Jak podają S.R. Hiltz i M. Turrof w Internecie 
z uwagi na brak tego istotnego nośnika informacji o innych, ludzie sprawiają 
wrażenie chłodniejszych niż są w rzeczywistości. Podobne wnioski wyprowadził 
na postawie swoich badań interfejsów człowiek – komputer R. Fuller. W odpo-
wiedzi na lodowatość Internetu pojawiły się ,,emotikony, które zwiększyły so-
cjoemocjonalną wyrazistość sieciowej tożsamości”15. Emotikony to symbole 
stworzone ze znaków interpunkcyjnych. Stały się one substytutem komunikacji 
niewerbalnej, wypełniając emocjonalną zawartość komunikatu. Poniżej zesta-
wiono najpopularniejsze przykłady: 

:-( smutek 
;-) przymrużenie oka 
:-0 zdziwienie 
:’-( płacz 
:’-) płakać z radości 
:-/ zdegustowanie16. 

                                                 
13 P. Wallace, Psychologia Internetu, Poznań 2005, s. 67. 
14 W niniejszym artykule słowo ,,realny” określa to, co dzieje się w świecie rzeczy-

wistym, nie wirtualnym. 
15 P. Wallace, dz. cyt., s. 28. 
16 F. Yus, Cyberpragmatics: Internet-mediated Communication in Context, Amster-

dam 2011, s. 166. 
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Wrażenie w Sieci może być kreowane (w sposób świadomy, subiektywny) 
poprzez przybierany nick17, np. NatalaxD, Filipek200, smallville, sweetka, Patry-
cja099, Anonimka18, oraz nieświadomie, obiektywnie poprzez nazwę domeny: 
edu (od ang. education – nauka), com (od ang. commercial – komercyjny), org 
(od ang. organization – organizacja), które odwołują do miejsca pracy, miejsca 
zamieszkania. H. Becher dokonał analizy materiały leksykalnego nicków w In-
ternecie. Na postawie badań wykazał, iż 45% z nich wiąże się bezpośrednio z 
osobą właściciela, 8% z własnymi imionami, 6% stanowiły pseudonimy, które 
nawiązywały do postaci filmowych i telewizyjnych. H. Bechar-Israeli twierdzi, 
że zmiany internetowego pseudonimu występują nader rzadko. Internauci wolą 
udoskonalać raz stworzoną swoją sieciową tożsamość, niż zmieniać ,,sieciową 
skórę”19. Jak donoszą M. Radochoński i A. Wańczyk, znaczna część młodych 
użytkowników Sieci korzysta z więcej niż jednego adresu mailowego. Zabieg ten 
pozwala im na większą ekspozycję w kontakcie z innymi. Jeden adres zarezer-
wowanych jest dla wąskiego grona przyjaciół, drugi służy do kontaktu z szer-
szym otoczeniem20. 

 
4. Sieciowe samookreślenia (strony domowe, blogi21) 
Sieć internetowa daje każdemu posiadaczowi komputera i konta interneto-

wego mnóstwo środków, które mogą być uruchomione do zaprezentowania ,,ja”. 
Wielu internautów korzysta z możliwości założenia osobistej strony domowej 
lub prowadzi dziennik elektroniczny w Sieci (blog).  

a/. Strony domowe22 

                                                 
17 Ang. nickname, także nick: nickiem jest pseudonym lub przezwisko, który użytkownik 

sobie obiera i pod którym jest lub chce być widoczny w Internecie; indywidualna nazwa, identy-
fikująca użytkownika w danej usłudze i często wykorzystywana przy logowaniu się. 

18 W tekście zachowano oryginalną pisownię, gramatykę, ortografię i składnię internautów, 
http://dziendobry.tvn.pl/rozmowa,relacja,cha4e7c897012ca0,1.html (13.03.2014r.) 

19 H. Bechar-Israeli, Nicknames, play and identity on internet relay chat, ,,Journal of 
Computer-Mediated Communication” 2(1997) nr 1, http://jcmc.uji-ac.il/vol1/bechar.html 
(dostęp 13.03.2014r.). 

20 M. Radochoński, A. Wańczyk, Komunikacja za pośrednictwem sieci komputerowych a 
interakcje rodzinne i rówieśnicze młodzieży: perspektywa polska i amerykańska, w: Jednostka-
grupa-sieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informa-
cyjnego, M. Radochoński, B. Przywara (red.), Rzeszów 2004, s. 36. 

21 Blog jest skrótem od Weblog – web: sieć oraz log: zapis działania np. urządzenia 
lub programu; rodzaj elektronicznego pamiętnika, dziennika, którego autor (pol. bloger 
lub ang. blogger) zazwyczaj codziennie uzupełnia jego treść i udostępnia ją wszystkim 
użytkownikom sieci; datowane wpisy wyświetlane są kolejno, zaczynając od najnowsze-
go; każdy wpis można skomentować; wraz z rozwojem multimediów pojawili się następ-
cy blogów, np. mblog (mobile blog, czyli blog komórkowy), vlog (videblog, wideoblog), 
fotoblog (photoblog), podcast (audialny blog; połączenie słów iPod i broadcast). 

22 Ang. Web Home Pages – strona domowa , własna strona użytkownika, witryna 
macierzysta, witryna osobista, z technicznego punktu widzenia strona powitana jest to 
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Prywatne strony internetowe dostarczają możliwości prezentowania audyto-
rium jednego obrazu (lub kilku oddzielnych) własnego ,,ja”. Jak dowodzi w swo-
ich badaniach E. Wynn, strony osobiste są ,,próbkami zintegrowania jednostki, 
wyrażenia przez nią swej tożsamości i pokazania siebie w stabilny, powtarzalny 
sposób”23. W. Godzic, zauważa wiele zalet tej formy wyrażania siebie. Prowa-
dzenie strony domowej nie tylko zmniejsza stratyfikacje społeczną, ale również 
eliminuje etykietyzację, charakterystyczną dla świata realnego24. 

Strona domowa dostarcza przestrzeni do umiejscowienia elektronicznego 
,,ja”. Na stronach internetowych ludzie mogą wstawiać zdjęcia, ulubione grafiki, 
urywki wypowiedzi i muzyki, labirynty swoich zainteresowań i kontaktów. Te 
zasoby mogą być zarządzane w ,,zapleczu” przewidzianym w ,,paczce narządzi 
autora strony”. Istnieje mnóstwo deformacji, ponieważ ,,fronton strony” interne-
towej jest starannie zmontowany przed prezentacją w świecie. J. Buten donosi, iż 
większość ludzi, których badał w sondażu czuło, że prezentuje siebie 
,,dokładnie” takimi, jakimi są na swoich stronach internetowych25.  

Budowanie strony domowej działa jak znane z badań R. Wicklunda ,,lustro”, 
ogniskuje uwagę na własnym ,,ja” i wzmaga przeświadczenie, że inni także inte-
resują się życiem użytkownika. Aktywność ta - zdaniem D. Elkind - wynika z 
egocentryzmu, który prowokuje zaabsorbowanie wyimaginowaną publicznością i 
powoduje wzrost samoświadomości osoby. 

b/. Blogi (internetowe pamiętniki) 
Inna formą autokreacji w Internecie są blogi – elektroniczne pamiętniki. M. 

Cywińska-Milonas określa ten obszar samookreślenia w Internecie mianem 
,,trzeciego miejsca”26. Termin pochodzi z koncepcji koncepcją R. Oldenburga. 
Zdaniem autora teorii ,,trzecie miejsce”27 jest neutralną przestrzenią w której 
człowiek buduje relacje społeczne, oparte na przynależności i podobieństwie 
zainteresowań. W świecie Web 2.0 – dla współczesnych internautów „trzecim 

                                                                                                                         
dokument WWW wyświetlany jako pierwszy po połączeniu się pod żądany adres; tu 
termin dotyczy nie tyle technicznego aspektu, ale raczej stosunku do strony jej właścicie-
la i umieszczania na niej osobistych informacji. 

23 E. Winn, J. E. Katz, Hyperbole over cyberspace: Self-presentation & social boundaries in 
Internet home pages and discourse, „The Information Society” 13(1997) nr 4, s. 302. 

24 W. Godzic, Tożsamość analogowa w obrazie cyfrowym, [w:] Blaustein. Koncepcja 
odbioru mediów, red. Z. Rosińska, Warszawa 2001, s. 145. 

25 J. Buten, First Word Wide Web personal home page survevy, http://www. nico-
ladoering.de/Hogrefe/buten/www.asc.upenn.edu/usr/sbuten/survey2.htm (16.03.14r.). 

26 M. Cywińska-Minolas, Blogi: ujęcie psychologiczne, [w:] Liternet: Literatura i In-
ternet, rd. P. Marecki, Kraków 2002, s. 96.  

27 W 1989 roku R. Oldenburg - amerykański socjolog - wydał książkę ,,The Great 
Good Place”. Przedstawił w niej ciekawą teorię, według której życie społeczne człowieka 
koncentruje się wokół trzech ważnych ośrodków: domu (miejsca, w którym mieszkamy), 
pracy (miejsca, w którym pracujemy zawodowo) oraz „trzeciego miejsca”, w którym 
prowadzi on szeroko pojęte życie towarzyskie. 
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miejscem” są internetowe społeczności, światy wirtualne (Second Life) czy gry 
on line, blogi i czaty.  

Pisanie bloga jest czynnością społeczną o charakterze interaktywnym. M. 
Cywińska-Minolas dostrzega szereg społecznych i psychologicznych funkcji 
elektronicznych pamiętników, w tym funkcje autoprezentacyjne. Blog otwiera 
przestrzeń do prezentacji pożądanego obrazu Ja, nie odbiega ona jednak od toż-
samości piszącego.  

 
5. Eiologia 
Zdaniem A. Guryckiej ,,istota człowieka jest autokreacją”. Człowiek ,,tworzy 

swoją tożsamość poprzez własne czyny, przez to co robi, co wybiera, a co odrzu-
ca”28. Zmiana tożsamości w Internecie jest wynikiem: 

a) Zwiększonego poczucia anonimowości. Według modelu SIDE29 (Social 
Identity Model of Deindividuation Effects) autorstwa D. Reicher anonimowość, z 
powodu braku koncentracji na sobie jako na indywiduum, prowadzi do uaktyw-
nienia tożsamości społecznej30. Anonimowość ponadto sprzyja ugruntowaniu 
tożsamości. Internet daje możliwość odzyskania poczucia bycia sobą i zachowa-
nia w zgodzie ze sobą w warunkach pełnej anonimowości. Anonimowość powo-
duje porzucenie zachowań wyznaczonych rolą i pozycją społeczną oraz powrotu 
do zachowań dobrze przystających do ,,ja”, choć odbiegających od sposobów 
wyrażania się. Stymuluje do próbowania nowych sposobów kontaktowania się z 
ludźmi, przekraczania barier społecznych. 

b) Zabawy w role – jest to związane z dojrzewaniem osobowości. W ciągu 
życia człowiek musi odpowiedzieć na trzy pytania tożsamościowe i ustalić: kim 
jest i kim chce zostać w przyszłości, oraz jakie ma relacje z innymi ludźmi. Z 
reakcji zwrotnych wyciąga wnioski i dokonuje wyboru spośród kilku ról te, które 
są dla niego najbardziej korzystne. Internet jest płaszczyzną, gdzie łatwiej jest 
nawiązać kontakt z innymi, ale i łatwiej go zerwać. Odgrywanie ról jest podsta-
wowym narzędziem ustalenia tożsamości. 

c) Społecznej mimikry. Jednym z mechanizmów psychologicznych obec-
nych w komunikacji on line jest zjawisko mimikry, czyli synchronizacji za-
chowania jednostki (postawy, mimiki, tonu głosu, sposobu wypowiedzi) z za-
chowaniem partnera interakcji. J.A. Bargh określa to zjawisko jako efekt kame-
leona. Bargh twierdzi, iż naśladownictwo jest skutkiem motywacji do afiliacji, 
czyli nieświadomego dążenia do stworzenia przyjaznych relacji między partne-
rami interakcji31. W swoich badaniach C. Cheng i T. Chartrand pokazały, że w 
sytuacji internetowych interakcji ludzie czują się szczególnie zmotywowani, by 
                                                 

28 A. Gurycka, Nigdy nie wiadomo, Warszawa 2001, s. 31.  
29 Skrót o ang. Social Identity Model of Deindividuation Effects (SIDE); koncepcja 

zubożenia (impoverished or deindividuated) społecznej funkcji medium komunikacji. 
30 S. D. Reicher, R. Spears, T. Postmes, A social identity model of deindyviduation 

phenomen, ,,European Review of Social Psychology” 6 (1995) nr 1, s. 182. 
31 J. Bargh, Automatyzmy dnia powszedniego, ,,Czasopismo psychologiczne” 1999 nr 5, s. 210. 
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naśladować zachowanie innych. Badaczki odwołały się do postulatu scenariu-
sza własnego działania - koncepcji M. Snydera32. Snyder opisał zachowania 
ludzi w sytuacjach społecznych, odnosząc je do natężenia ,,cechy obserwacyj-
nej samokontroli” (ang. self-monitoring)33, którą zdefiniował jako ,,chęć i umie-
jętność kierowania własnym wizerunkiem34. Osoby o wysokim natężeniu tej 
cechy dopasowują swoje zachowanie do wymogów sytuacji, w jakiej się znaj-
dują (tzw. społeczni pragmatycy). Z kolei osoby o niskim nasileniu cechy sa-
moobserwacji kontrolującej kierują się wewnętrznymi predyspozycjami (spo-
łeczni pryncypialiści).  

Taki podział niesie wpływa na wiele znaczących różnic w życiu społecz-
nym przedstawicieli obydwu grup. Społeczni pragmatycy lepiej niż pryncypia-
liści zauważają i zapamiętują informacje o innych, jeśli z przesłanek sytuacyj-
nych wnioskują o możliwości kontaktu, potrafią trafniej określić cechy, jakie 
posiada ich partner, bardziej manipulują swoim zachowaniem, by osiągnąć 
pożądane wrażenie, częściej zmieniają zachowanie wraz ze zmianą czynników 
zewnętrznych, celniej odczytują wymagania stawiane im przez partnerów inte-
rakcji, a także chętniej inicjują rozmowę. Z badań Lippa wynika, że otoczenie 
odbiera ich jako bardziej przyjacielskich, otwartych i ekstrawertycznych, okre-
ślani są także jako osoby pogodniejsze. W trakcie interakcji chętniej wyrażają 
pozytywne nastawienie wobec rozmówcy.  

Badanie Cheng i Chartrand dowodzi, że mimikra jest elementem nieświado-
mej strategii afiliacyjnej społecznych pragmatyków. Zależności te potwierdzają 
obserwację, iż mechanizmy funkcjonowania człowieka w Internecie odwzorowu-
ją jego zachowania ze świata rzeczywistego. W Internecie ludzie stanowią rodzaj 
,,społecznych kameleonów”; funkcja tych adaptacyjnych skłonności do naślado-
wania jest polepszenie relacji z innymi wokół nas35. 

                                                 
32 M. Snyder, Self-monitoring processes, [w:] Adwances In Experimental Social Psy-

chology, red. L. Berkowitz, New York 1979, s. 128. 
33 Zgodnie z koncepcją M. Snydera - sformułowaną w 1974. - ludzie tworzą różne 

scenariusze siebie na użytek danej sytuacji i w różnym stopniu kontrolują swoje zacho-
wania tak, aby dobrze wypaść. Osoby o wysokim self-monitoringu, tzw. pragmatycy, 
koncentrują się na tym, jakiej osoby wymaga dana sytuacja i jak mogą stać się taką oso-
bą. Są wyczuleni na społeczne i interpersonalne wskazówki co do działań stosownych w 
danej sytuacji. Ich zachowanie zmienia się z sytuacji na sytuację. Żyją w świecie pozo-
rów wykreowanych na publiczny użytek. Natomiast osoby o niskim self-monitoringu, 
tzw. pryncypialiści, koncentrują się na tym, kim są i jak mogą pozostać sobą niezależnie 
od sytuacji. Ich zachowania są względnie stałe i odzwierciedlają wprost ich postawy, 
emocje i przekonania o sobie. Brakuje im zdolności do kreowania wizerunku własnej 
osoby. Snyder stworzył kwestionariusz (Self-Monitoring Scale) do pomiaru tej zmiennej. 

34 M. Snyder, The self-monitoring of Expressie behavior, ,,Journal of Personality and 
Social Psychology” (1974) nr 30, s. 527.  

35 C.M. Cheng, T.L. Chartrand, Self-monitoring without awareness: Using mimicry 
as a nonconscious affiliation strategy, ,,Journal of Personality and Social Psychology” 
2003 nr 85, s. 1171. 
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d) Realizacji potrzeby samoaktualizacji i transcendencji. Zdaniem J. Sulera, 
Sieć stanowi źródło doświadczeń duchowych, gdzie przekraczanie własnej toż-
samości i stanie się częścią większej całości stanowi bazę do pogłębiania własnej 
świadomości i transcendencji36.  

e) Wyzwalające doświadczenie, sprzyjające autorefleksji. J. Breman i A. 
Bruckman 37 

f) Odrzucenia kotwicy, jaką jest ciało. Jak podaje J. Zawojski w konfrontacji z mo-
nitorem ciało człowieka funkcjonuje w trzech zakresach jako:  

- no-body – bezcielesne; 
- now-body (,,teraźniejsze ciało”) - aktualnie konstruowana, tymczasowa po-

stać digitalnego widma użytkownika; 
- know-body (,,ciało samowiedzące), czyli ciało umieszczone w cyberprze-

strzeni, które odwołuje się do uprzedniej wiedzy i świadomości swej fizycznej i 
ontologicznej bazy38. 

Życie zapośredniczone przed monitorem marginalizuje kwestię cielesności 
człowieka. Ciało staje się dla człowieka zbędnym, obcym, stanowiącym źródło 
alienacji, z powodu swej niedoskonałości39.  

g) Poczucia bycia nieakceptowanym. Środowisko Internetu, ograniczone niemal 
wyłącznie do przekazu tekstowego, nie pozwala na proklamowanie wysokiej pozycji 
społecznej, poprzez atrybuty zewnętrzne. E. Goffman, twórca teorii kierowania wraże-
niem, uważa, iż ludzie dobierają własną taktykę autoprezentacji do osiągania pożąda-
nego celu40. 

h) Próby idealizacji własnego wizerunku. Wirtualna przestrzeń jawi się jako 
bardziej atrakcyjny poligon doświadczania różnych wersji siebie niż rzeczywi-
stość realna. Stanowi najszybciej dostępną przestrzeń, w której można spełnić 
marzenia o sobie i przenieść pragnienia ze świata rzeczywistego do wirtualnej 
,,holokabiny”. 
 

6. True-self a actual self 
Internet jest nowym laboratorium badawczym, które swoją elastycznością i 

otwartością przewyższa prawdziwe życie. Możliwości, jakie oferuje ono w dzie-
dzinie konstruowania nowych tożsamości, są wprost nieograniczone. Niektóre 
nowe ,,ja” mogą być tylko z grubsza uformowanymi pilotażowymi tożsamościa-
mi, a ich właściciele bardzo szybko je odrzucają. Inne z kolei mogą przekształcić 
się w szczegółowo zarysowane postacie, których wydaje się być bardziej reali-

                                                 
36 J. Suler, To Get what you need: Healthy and pathological Internet use, 

,,CyberPsychology and Behavior” 5(1999) nr 2, s. 388. 
37 J. Berman, A. Bruckman, The Turing Game: Exploring Identity in an Online Envi-

ronment, ,,In Convergence” 7 (2001) nr 3, s.84  
38 P. Zawojski, Monitory miedzy nami. O byciu razem i osobno w cyberprzestrzeni, 

[w:] Wiek ekranów, red. A. Gwóźdź, P. Zawojski, Kraków 2002, s. 424.  
39 W. Godzic, Tożsamość analogowa …, dz. cyt., s. 147.  
40 E. Goffman, W teatrze życia codziennego, Warszawa s. 183.  
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styczne niż te poza ekranem komputera. Wiele z tych nowych tożsamości może 
mieć pozytywne skutki dla ich właścicieli. Osoba, która w Sieci gra rolę ekstra-
wertyka i spotykają ja za to nagrody, będzie podtrzymywała to zachowanie, a 
nawet może przenieść je na sytuacje z prawdziwego życia41. Tworząc ,,nowy” 
wizerunek w Internecie ludzie redagują informacje niepasujące do tego, co o 
sobie wiedzą i wiedzą o nich inni, lub do tego, jak chcieliby siebie widzieć.  

Jerome L. Singer i jego współpracownicy wykazali, że większość ludzi prze-
znacza codziennie pewną ilość czasu na fantazjowanie o sobie. Taka ucieczka od 
realistycznego obrazu własnej osoby pomaga przetrwać momenty szczególnego 
obciążenia dylematami tożsamości. Są to chwile refleksji, dzięki którym czło-
wiek staje się silniejszy i jest w stanie skutecznie uporać się z problemem, jaki 
ma rozwiązać. Jednak stałe zastępowanie tożsamości prawdziwej wymyśloną jest 
ryzykowne.  

G. Oettingen przeprowadziła serię eksperymentów, mających sprawdzić 
skutki permanentnego uciekania od własnej tożsamości do kreacji wymyślonych. 
Okazała się, iż marzyciele (osoby wykazujące skłonność do tworzenia nowych 
wersji siebie) byli mnie skutecznie w działaniu, mniej zmotywowani do podej-
mowania zmian w swoim życiu. Oettingen wykazała ponadto, że budowanie 
nowych tożsamości może spełniać konstruktywną rolę. Wizje ,,innego siebie” 
konfrontowane z rzeczywistością mogą stanowić wzorzec do celu, do jakiego 
człowieka zmierza42.  

Wśród innych korzyści płynących z tworzenia nowych wersji siebie w Inter-
necie R. Baumester wymienia funkcję ochronną. Tworzenie tożsamości w Sieci 
chroni przed – bardziej szkodliwymi – formami uwolnienia się od własnej toż-
samości. Baumester twierdzi, iż napięcie pomiędzy ogromnym pragnieniem, by 
poznać i wyrazić siebie, a czynnikami jakie w tym przeszkadzają, może być tak 
dotkliwe, że zwykłe sposoby radzenia sobie z problemami tożsamościowymi 
okazują się być niewystarczające.  

Pozytywne strony wirtualnego życia ujawniają się wówczas, gdy osoba trak-
tuje je jako halę treningową dla różnych aspektów osobowości. Zdaniem H. Rhe-
ingolda, to elektroniczne medium pomaga człowiekowi w lepszym poznaniu i 
ekspresji siebie. Zgodnie z koncepcją E. Goffmana, w Internecie, jako kolejnym 
miejscu spotkań, ludzie zakładają nowe maski, odpowiednie do nowego kontek-
stu. Takie cechy Internetu , jak brak bezpośredniego kontaktu, osłabienie niektó-
rych norm społecznych, względne bezpieczeństwo – skutkują swobodą kreacji 
internetowej tożsamości, która niekiedy jest bardziej prawdziwa niż ta w świecie 
rzeczywistym.  

Niebezpieczeństwa internetowego laboratorium wyłaniają się wtedy, gdy ramy rze-
czywistości i świata wirtualnego zaczynają się zacierać. Cyberprzestrzeń nie ogranicza 

                                                 
41 P. Wallace, dz. cyt., s. 75. 
42 H. B. Kappes, G. Oettingen, Positive fantasies about idealized futures sap energy, 

,,Journal of Experimental Social Psychology” 2011 nr 47, s. 721.  
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naszych wyborów tożsamościowych43. P. Zawojski przestrzega przed możliwością multi-
plikowania tożsamości. Wirtualne osobowości stają się wówczas konkurencją dla osobo-
wości realnych.  

Stopień, do jakiego obecność w Internecie staje się częścią osobowości różni się 
znacznie, od stanu w którym osoby tworzą swoje internetowe ,,autobiografie” dla po-
trzeb zawodowych, towarzyskich, a sytuacją w której staję się one integralną częścią 
życia osoby. Dla niektórych osób Sieć stwarza pewne aspekty ,,ja” i rozszerza osobiste 
możliwości, jednak strata niektórych z nich może prowadzić do straty osobistej. 

*** 
Zmiany osobowości oraz zmiany ról, a także zmiany zachodzące w świecie 

sprawiają, że tożsamość ,,wyczerpuje się” i traci na aktualności, a czasem odcho-
dzi w przeszłość. Wymaga więc ponownego opracowania. ,,Stało się więc pyta-
nie o tożsamość, o twardy stos pacierzowy, o stały punkt odniesienia w kalejdo-
skopowo zmiennym i zawrotnie pędzącym świecie, ważne jak nigdy dotąd. Od-
powiedź na nie wcale nie jest oczywista, a co gorsza nie da się jej raz na zawsze 
udzielić. Nie można tożsamości raz na zawsze ustalić, by osiąść potem na laurach 
i odpocząć. Trzeba tożsamości stale doglądać, usuwać uszkodzenia, wymieniać 
zużyte części, dodawać nowe i (oby) lepiej skonstruowane”44. 

Internet dostarcza nowych możliwości zaistnienia w świecie. Ludzie przed-
stawiają i konstruują tożsamości w Sieci, aby uwiarygodnić swoje doświadcze-
nia. Podobnie jak to czynili w niemowlęctwie, kiedy po raz pierwszy odkryli 
własną odrębność, a razem z nią swoją tożsamość45. 

Ramy działania w cyberprzestrzeni nie są mniej problematyczne niż w rze-
czywistości, ponieważ są częścią prawdziwego życia. Podobnie mechanizmy 
funkcjonowania człowieka w Internecie nie różnią się od charakterystycznych 
zachowań ze świata rzeczywistego. Ludzie przenoszą je bowiem do Internetu w 
sposób nieświadomy, jak choćby afiliacyjną strategię naśladowania innych.  

 
Streszczenie 
W ostatnich latach w wyniku wzrostu i urozmaicenia technologii informacyj-

nych rozpoczęła się wzmożona dyskusja dotycząca koncepcji ,,ja” i tożsamości. Za 
A. Giddensem można skonstatować, iż tożsamość jest elastycznym, zróżnicowanym 
konstruktem, który musi być ustanawiany i utrzymywany przez wysiłki i zaangażo-
wanie osoby, która ją sobie przypisuje. Wraz z napływem zmieniających się warun-
ków i kontekstów życia społecznego, wzrasta stopień trudności dotyczący precyzyj-
nego określenia, czym owa tożsamość jest. Nowe technologie zwiększają możliwość 
pojawienia się akternatywnych sposobów zaistnienia, takim sposobem jest lub może 
                                                 

43 P. Zawojski, Monitory miedzy nami. O byciu razem i osobno w cyberprzestrzeni, 
[w:] Wiek ekranów, red. A. Gwóźdź , P. Zawodki, Kraków 2002, s. 424. 

44 Z. Bauman, Dobrodziejstwa i pułapki tożsamości, ,,Horyzonty Wychowania” 2003 
nr 4, s. 94-95. 

45 J. Shotter, Conversational Realities: Construction of Life Through Language, 
London 1993, s. 122.  
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być życie w cyberprzestrzeni. S. Turkle nazywa wirtualną rzeczywistość 
,,laboratorium tożsamości”. Prezentowany artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie 
o tożsamość człowieka w Internecie, źródła motywacji wyborów tożsamościowych, 
mechanizmy zarządzania sieciowym wizerunkiem oraz wynikające z tego implika-
cje. 

 
Summary  
Threats of modernity-experimenting with identity in a virtual world 
In recent years, as a result of the growth and variety of information 

technology began with the increased discussion of “I” concept and identity. A. 
Giddens defines the identity as a flexible, diverse construct, which must be 
established and maintained by the efforts and commitment of the person who 
assigns himself. With the influx of changing conditions and contexts of social 
life, increases the difficulty for a precise definition of what this identity is. New 
technologies enhance the ability to show the existence of alternative ways, such a 
process is or may be life in cyberspace. S. Turkle calls the virtual reality “the 
laboratory of identity". The article attempts to answer the question of human 
identity on the Internet, a source of motivation elections identity, the image of the 
network management capabilities and the resulting implications. 
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Alina Ukalisz (UMCS) 

 
Internet – wiem co robię? 

 
Wprowadzenie 
O ogromnej dynamice rozwoju zjawiska, jakim jest Internet świadczą dane 

statystyczne, które dostarczają motywacji badaczom i zachęcają do eksploracji 
zarówno samego fenomenu Globalnej Sieci jak i poznawania jednej z najszybciej 
rozwijających się populacji na świecie. Na koniec 2013 roku liczba użytkowni-
ków Internetu w Polsce wynosiła 61,4% całej populacji i na przestrzeni ostatnich 
dwunastu lat wzrosła kilkakrotnie. Dla porównania podajmy, że w roku 2001 
internautów w naszym kraju było 12% (www.egospodarka.pl). 

Fala przemian związana z cyberprzestrzenią dostarcza ogromną ilość możli-
wych zastosowań i nieograniczoną pulę informacji użytkownikom, ale też od 
kilkunastu lat jest przyczyną niepokojących doniesień o negatywnych skutkach 
korzystania z wirtualnego środowiska.  

Zdaniem Kimberly Young, pionierki badań nad uzależnieniem od Internetu 
do rozwoju tego zjawiska przyczynia się powszechność i popularność kompute-
rów w domu oraz w szkołach. Żyjemy w epoce, w której powszechnie popiera 
się i zachęca do korzystania z Internetu. Wielu rodziców widzi w korzystaniu z 
komputera dobry sposób na zajęcie dziecku czasu wolnego i mylnie wierzy, że 
jest ono bezpieczne, ponieważ nie wychodzi z domu i pozostaje w zasięgu wzro-
ku. Internet podobnie jak narkotyki czy alkohol dostarcza możliwości ucieczki 
od trudnych życiowych sytuacji i bolesnych przeżyć. Dzieci, które się uzależniają 
od sieci pochodzą często z rodzin mających poważne problemy lub z rodzin roz-
bitych. Chcąc oderwać się od tych problemów, uciekają w świat Internetu (Yo-
ung 2009, s.133-137). 

Według P. Wallace szczera wiara rodziców i wychowawców w wartości 
edukacyjne Internetu i nadzieja, że technologia może rozwiązać niektóre proble-
my oświatowe może niektórych skłaniać do bagatelizowania problemu. Sieć 
internetowa jest czymś więcej niż publiczną biblioteką na biurku i dlatego młodzi 
ludzie potrzebują wskazówek jak poruszać się po miejscu, które oferuje im wię-
cej niż szkolna biblioteka. Materiały dostępne w sieci są różnej jakości i dlatego 
powinniśmy podchodzić do nich krytycznie. Poszukując materiałów na dany 
temat odnajdujemy liczne strony stworzone przez znane organizacje zajmujące 
się tym problemem, ale też wiele stron prywatnych, często anonimowych, do 
których powinniśmy mieć ograniczone zaufanie (Wallace 2001, s. 318-320).  

W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) 
obowiązującej w Polsce, uzależnienie od Internetu traktowane jest jako schorzenie z 
działu „Zaburzenia nawyków i popędów” lub „Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne”. 
W klasyfikacji tej uzależnienie określane jest jako zespół różnych zjawisk występują-



884 
 

cych na poziomie biochemii, fizjologii i psychiki oraz zachowania związanego z 
przyjmowaniem substancji psychoaktywnych lub wykonywania pewnych czynności. 
Głównym objawem uzależnienia jest przemożne, nieodparte pragnienie przyjęcia ja-
kiegoś środka albo wykonania określonej czynności (np. korzystania z Internetu lub 
pójścia do kasyna gier) (Kozak 2007, s. 28-29). 

Zdaniem B. T. Woronowicza problem uzależnienia pojawia się wtedy, gdy 
czynność zaczyna pochłaniać coraz więcej czasu, a jednocześnie wykonywana 
jest w celu nagradzania siebie, odreagowania, odprężenia się lub ucieczki od 
codzienności. Do tego dołączają się również kłopoty finansowe związane z ro-
snącymi kosztami połączeń internetowych oraz problemy rodzinne, zawodowe, 
towarzyskie itd. Uzależnienie przychodzi wtedy, gdy straty zaczynają przewyż-
szać korzyści (Woronowicz 2009, s. 476). 

Biorąc pod uwagę kryteria uzależnienia zamieszczone w ICD-10, Worono-
wicz proponuje, aby uzależnienie od Internetu rozpoznawać w przypadku, gdy w 
ciągu ostatniego roku stwierdzono przynajmniej trzy z poniższych objawów: 

- silna potrzeba lub przymus korzystania z Internetu 
- subiektywne przekonanie o mniejszej możliwości kontrolowania zachowań 

związanych z Internetem (osłabienie kontroli nad powstrzymywaniem się od 
korzystania z Internetu oraz nad długością spędzanego w nim czasu) 

- występowanie niepokoju, rozdrażnienia czy złego samopoczucia przy pró-
bach przerwania lub ograniczenia korzystania z Internetu oraz ustępowanie tych 
objawów z chwilą powrotu do niego, 

- spędzanie coraz więcej czasu w Internecie w celu uzyskania zadowolenia 
lub dobrego samopoczucia, które wcześniej osiągane było w znacznie krótszym 
czasie, 

- postępujące zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub do-
tychczasowych zainteresowań na rzecz Internetu, 

- korzystanie z Internetu pomimo szkodliwych następstw (fizycznych, psy-
chicznych i społecznych) mających związek ze spędzaniem czasu w Internecie 
(Woronowicz 2001) . 

Proces powstawania uzależnienia od Internetu ma kilka faz, które przechodzą 
użytkownicy od początku swojej aktywności w sieci. Fazy te wyróżniła K. Young i 
dokonała opisu cech charakterystycznych ukazujących różnicę pomiędzy normalnym a 
patologicznym użytkowaniem Internetu : 

Faza zaangażowania – zaczyna się, gdy człowiek poznaje możliwości Inter-
netu. Istotną rolę na początku odgrywają uczucia zainteresowania i oczekiwania, 
zafascynowania i przypływu sił, uczucia związane z odkrywaniem nowej rze-
czywistości. Są pożądane zwłaszcza wtedy, gdy ktoś miał trudny dzień i potrze-
buje odprężenia. Znika poczucie osamotnienia i znudzenia. Użytkownik może na 
początku odczuwać duże zadowolenie, nieomal euforię, a po pewnym czasie 
może odczuwać spokój. 

Faza zastępowania – w tej fazie że internauta czuje potrzebę aktywności w 
sieci aby zachować poczucie równowagi życiowej i uzyskania ulgi. Wchodzi we 
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wspólnotę internetową, rezygnuje z innych form aktywności, które były dotych-
czas częścią jego życia. Osoby uzależnione często myślą o tym co będą robić jak 
tylko połączą się z siecią. Myśli te towarzyszą też podczas spotkań z rzeczywi-
stymi znajomymi w świecie realnym. 

Faza ucieczki – w tej fazie pogłębia się uzależnienie. Użytkownik chce i po-
trzebuje coraz większej ilości czasu spędzanego w Internecie i nie traktuje go 
jako narzędzia służącego do komunikacji, zbierania informacji i rozrywki, lecz 
jako formę ucieczki przed codziennymi problemami, o których może zapomnieć, 
gdy jest online. Po wyjściu z sieci problemy powracają ze zdwojoną siłą. Po 
przerwaniu długich sesji komputerowych pojawiają się efekty odstawienia. Po-
głębia się depresja, samotność, pojawiają się wyrzuty sumienia z powodu zanie-
dbywania obowiązków. Uzależnieni zaprzeczają swoim problemom, kłamią na 
temat długości trwania sesji internetowej (Kozak 2007, s. 33). 

K. Young wyróżniła pięć podtypów uzależnienia od Internetu: 
- erotomanię internetową (cybersexual addiction) – np. oglądanie filmów i 

zdjęć o charakterze pornograficznym, uczestniczenie w czatach o tematyce sek-
sualnej a także prowadzenie rozmów na czacie o tematyce seksualnej. Zaburze-
nie to można określić jako nałogowe korzystanie ze stron pornograficznych. Czę-
sto u jego podłoża leżą dewiacje i zaburzenia seksualne,  

- socjomanię internetową – czyli uzależnienie od internetowych kontaktów 
społecznych (cyber-relationship addiction). Nowe kontakty z ludźmi nawiązy-
wane są jedynie poprzez Internet. W prawdziwym życiu relacje z innymi ludźmi 
są zachwiane i występują trudności w kontaktach bezpośrednich. U osób dotknię-
tych tym zaburzeniem następuje zanik komunikacji niewerbalnej, przez co in-
formacje nadawane na tej płaszczyźnie są odczytywane błędnie, lub nie są odczy-
tywane wcale,  

- uzależnienie od sieci internetowej (net compulsions) – czyli uzależnienie od same-
go przebywania w Internecie. Uzależnieni są przez cały czas zalogowani i obserwują, co 
dzieje się w wirtualnym świecie. Grają w sieci obsesyjnie, uczestniczą w aukcjach, pro-
wadzą dyskusje na forach, itp., 

- przeciążenie informacyjne – czyli przymus pobierania informacji (informa-
tion overload). Poszukiwanie nowych informacji, przeszukiwanie baz danych, 
nałogowe przeglądanie sieci. Występuje przy nadmiarze informacji.  

- uzależnienie od komputera (computer addicion) – osoba z tym zaburzeniem 
nie musi korzystać z sieci wystarczy, że korzysta z włączonego komputera i nie 
istotne jest to, czym się zajmuje. Najczęściej przejawia się w obsesyjnym graniu 
w gry komputerowe (Young 1999). 

Uzależnienie od Internetu staje się obecnie takim samym poważnym proble-
mem społecznym jak alkoholizm, czy narkomania. Osoby korzystające dużo z 
Internetu czują się źle, gdy zmuszone są ograniczyć czas korzystania z sieci a 
odebranie im do niej dostępu jest nieomal katastrofą. Godziny spędzane w sieci 
to czas odebrany nauce, pracy lub życiu rodzinnemu. Spędzanie dużej ilości cza-
su na surfowaniu w Internecie powoduje, że zaczyna go brakować na inne formy 
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aktywności człowieka. Uzależnienie się o Internetu przejawia się w coraz częst-
szym łączeniu się z nim, w spędzaniu w sieci coraz więcej czasu. Przejawia się 
również w obsesyjnym myśleniu o tym, co może zdarzyć się w Internecie. Inne 
dziedziny aktywności np. praca czy nauka mogą być przez to poszkodowane. 
Osoba uzależniona pragnie czasem ograniczyć korzystanie z Internetu, ale nie ma 
do tego wystarczająco silnej woli. Towarzyszy temu zainteresowanie wszelkimi 
informacjami o Internecie – w prasie, książkach, chęć wypróbowania każdego 
adresu internetowego, który tylko udało się zdobyć. Niestety przyjrzenie się kry-
tycznym okiem temu, w jaki sposób korzystamy z Internetu i jak ważny jest on w 
naszym życiu nie jest łatwe. Ludzie nadmiernie korzystający z Internetu podob-
nie jak alkoholicy czy narkomani lekceważą zagrożenia, jakie niesie uzależnienie 
i minimalizują rozwijający się problem.  

Autor poznawczo-behawioralnego modelu patologicznego użytkowania In-
ternetu, R.A. Davis jest zdania, że bardziej adekwatnym niż „uzależnienie” bę-
dzie używanie terminu „patologiczne korzystanie”, ponieważ jest ono bliższe 
znaczeniowo pojęciu nadmiernego używania. Wyróżnia dwa typy patologicznego 
użytkowania Internetu: specyficzne – które wiąże się z charakterystycznymi for-
mami aktywności internetowej, jak np. korzystanie z pornografii i niespecyficzne 
– korzystanie z sieci bez wyznaczonego celu i dominującej formy aktywności. 
Autor zwraca uwagę na szczególną rolę sfery poznawczej w kształtowaniu nieko-
rzystnego wzorca korzystania z Internetu. Wśród czynników mających szczegól-
ne znaczenie wyróżnia obniżony poziom samooceny oraz poczucia własnej war-
tości i skuteczności a także przekonanie jednostki, iż jedynym przyjaznym śro-
dowiskiem dla niej jest Internet (Davis, 2001).  

Pomimo odmienności prób definiowania zjawiska, najczęściej programy ba-
dawcze oparte są na stanowisku K. Young. Traktuje ona zjawisko patologicznego 
hazardu i patologicznego użytkowania Internetu jako analogiczne, klasyfikując je 
wspólnie, jako uzależnienia behawioralne. Do weryfikacji wzorca korzystania z 
Internetu autorka stworzyła 20 itemowy test IAT – Internet Addiction Test, który 
został zaadaptowany do warunków polskich i oznaczony skrótem TUI – Test 
Użytkowania Internetu (Majchrzak, Ogińska – Bulik, 2006). 

 
Badania własne 
Celem przeprowadzonych badań było dostarczenie informacji odnośnie 

struktury aktywności związanej z korzystaniem z Sieci oraz próba sprawdzenia w 
jakiej grupie wiekowej młodzieży występuje największe zagrożenie patologicz-
nym użytkowaniem Internetu. Sformułowano następujące problemy badawcze:  

1. Jaka jest struktura aktywności związanej z korzystaniem z Internetu 
wśród badanej młodzieży gimnazjalnej, uczniów szkół średnich i studentów? 

2. Jaką ilość czasu tygodniowo poświęca na aktywność w Sieci badana 
młodzież? 
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3. Czy istnieją, a jeśli tak, to jakie są różnice w użytkowaniu Internetu 
pomiędzy badanymi z trzech grup wiekowych: młodzieży gimnazjalnej, mło-
dzieży uczącej się w szkołach średnich i studentów? 

Badania zostały przeprowadzone w październiku oraz listopadzie 2013 roku 
na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego oraz podlaskiego. Uczestni-
czyło w nich 90 uczniów gimnazjum (wiek 14-16 lat), 96 uczniów szkół średnich 
(wiek 17-19 lat) oraz 86 studentów (wiek 22-24 lata). Wspólnie z autorką tego 
artykułu badania przeprowadzali uczestnicy szkolenia „Profilaktyka i terapia 
uzależnień behawioralnych w praktyce wychowawców świetlic socjoterapeu-
tycznych, opiekuńczo-wychowawczych, pedagogów, psychologów i nauczycie-
li”, które odbyło się w fundacji ETOH w Warszawie w miesiącach październik, 
listopad i grudzień 2013 roku. Badania miały charakter zbiorowy, z zachowa-
niem anonimowości. W grupie badanych gimnazjalistów znalazło się więcej 
mężczyzn (51,1%) niż kobiet (48,9%), podobnie było w grupie uczniów szkół 
średnich (mężczyźni – 52,1%, kobiety – 47,9%) natomiast w grupie studentów 
znalazło się nieco więcej kobiet (52,3%) niż mężczyzn (48,7%). 

W badaniach zastosowano następujące narzędzia badawcze: 
- Test Użytkowania Internetu (TUI) – Internet Addiction Test autorstwa K. 

Young w adaptacji P. Majchrzaka i N. Ogińskiej – Bulik. Kwestionariusz składa 
się z 20 pytań określających stopień, w jakim Internet wpływa na codzienne 
obowiązki, życie towarzyskie, produktywność, uczucia i relacje z innymi. Bada-
ny odpowiada na pytania posługując się skalą 5-stopniową, od 1 - rzadko do 5 - 
zawsze. Suma wyników może wynosić od 20 do 100 punktów. O patologicznym 
użytkowaniu Internetu świadczy wynik powyżej 80 punktów. Wynik w granicach 
50 – 79 punktów informuje o możliwym (rozwijającym się) problemie związa-
nym z używaniem internetu a wynik poniżej 49 punktów wskazuje na typowe 
używanie internetu. (Majchrzak, Ogińska – Bulik, 2006). 

- Ankieta dotycząca użytkowania Internetu – zawiera 8 pytań charakteryzu-
jących osobę badaną m.in. ze względu na wiek, płeć, częstotliwość korzystania z 
Internetu, preferowane formy usług internetowych, miejsce logowania. 

 
Analiza wyników badań własnych 
W pierwszym etapie dokonywanej analizy zebranych danych wzięto pod 

uwagę ilość czasu spędzanego przez badanych na korzystaniu z Internetu w ciągu 
tygodnia. 

Jak twierdzi większość badaczy ważnym kryterium w rozpoznaniu istnienia patolo-
gicznego użytkowania Internetu jest czas spędzany w Sieci. Niektórzy badacze przyjmu-
ją, iż przedział 31 – 50 godzin poświęcanych na Internet tygodniowo świadczy o zagro-
żeniu w/w zjawiskiem, zaś przekroczenie poziomu 50 godzin oznacza jego występowa-
nie (Augustynek, 2003). 

 
Wykres 1. Ilość godzin spędzanych przez badanych w Internecie  
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Prezentowane wyniki badań ujawniają, że najwięcej osób spośród responden-

tów z trzech grup wiekowych młodzieży korzysta z Internetu mniej niż 30 godzin 
tygodniowo. Może to oznaczać, że ilość czasu spędzanego w sieci przez tych 
badanych nie wskazuje jeszcze na zagrożenie uzależnieniem od Internetu. W 
przedziale od 31 do 50 godzin z Internetu korzysta 13,3% badanych gimnazjali-
stów, 25,0% uczniów szkół średnich i 12,8% studentów. Liczbę 50 godzin wska-
zującą na występowanie zjawiska patologicznego użytkowania Internetu prze-
kroczyło 3,1% badanych z grupy młodzieży uczącej się w szkołach średnich oraz 
2,3% badanych studentów.  

Tabela 1. Wykorzystanie różnych form Internetu 

Grupa I 
N=90 

Grupa II 
N=96 

Grupa III 
N=86 Formy korzystania z Interne-

tu 
N % N % N % 

E-mail 84 93,3 94 97,9 86 100,0 

Portale społecznościowe 82 91,1 90 93,8 84 97,7 

Komunikatory (GG, Skype) 78 86,7 87 90,6 77 89,5 

Gry on-line 74 82,2 72 75,0 46 53,5 

Aukcje internetowe 38 42,2 46 47,9 51 59,3 

Inne 41 45,6 45 46,9 42 48,8 

 
Spośród usług oferowanych przez sieć, ocenianych przez badanych internau-

tów jako ważne, największą popularnością cieszy się wirtualna poczta, którą 
wskazali nieomal wszyscy badani z trzech grup wiekowych. Na drugim miejscu 
wymieniane są portale społecznościowe takie jak facebook czy tweeter, najbar-
dziej preferowane przez badanych studentów (97,7%), Miejsce trzecie to komu-
nikatory, do których należą między innymi Gadu – Gadu, Skype i Tlen. Z takiej 
formy usług internetowych spośród wszystkich badanych osób korzystają najczę-
ściej uczniowie szkół średnich (90,6%). Na kolejnych pozycjach znajdują się: gry 
online (gimnazjaliści – 82,2%), szczególna forma zakupów przez internet, niosą-
ca za sobą dużą dawkę emocji, czyli aukcje internetowe (studenci – 59,3%) oraz 
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kategoria inne, do której badani zaliczyli m.in.. wyszukiwanie plików, progra-
mów komputerowych, słuchanie muzyki, oglądanie filmów, czaty i erotyka (stu-
denci – 48,8%).  

Wykres 2. Częstotliwość, z jaką badani sprawdzają pocztę internetową  
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Większość respondentów ze wszystkich badanych grup korzysta z własnego 

konta email codziennie. Jest to 60,0 % badanych gimnazjalistów, 45,9% uczniów 
szkół średnich oraz 60,5% studentów. Czynność tą w odstępie kilku dni wykonu-
je 20,0% uczniów gimnazjum, 7,3% uczniów szkół średnich i 5,8% studentów. O 
zwiększonej częstotliwości sprawdzania wirtualnej skrzynki pocztowej, wyno-
szącej od 2 do powyżej 3 razy dziennie, można mówić w przypadku 20,0% ba-
danych pierwszej grupy, 46,8% badanych z drugiej grupy i 33,7% badanych z 
grupy trzeciej. Z danych tych wynika, że największą aktywność w zakresie ko-
rzystania z własnego konta email wykazuje młodzież ucząca się w szkole śred-
niej, czyli badani grupy drugiej, którzy są w wieku 17 – 19 lat.  

Wykres 3. Wyniki uzyskane przez badanych w Teście Użytkowania Internetu 
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Analizując wyniki uzyskane przez badanych w Teście Użytkowania Interne-

tu, zauważyć można, że najwięcej badanych ze wszystkich trzech grup uzyskało 
rezultaty poniżej 49 punktów co wskazywać może na brak lub niewielkie zagro-
żenie patologicznym użytkowaniem Internetu. W tym przedziale najwięcej było 
badanych studentów (90,7%). Zgodnie z przyjętymi przez K. Young kryteriami, 
za wyniki średnie (zagrożenie patologicznym użytkowaniem) przyjmuje się 
przedział 50-79 punktów, w którym znajduje się 23,3% % badanych gimnazjali-
stów, 35,4% młodzieży ze szkół średnich osób 9,3% badanych studentów. W 
badanej grupie uczniów gimnazjum odnotowano jeden wynik, a w grupie 
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uczniów szkół średnich dwa wyniki powyżej 80 punktów świadczące o patolo-
gicznym użytkowaniu Internetu. 

Tabela 2. Średnie wyników uzyskane przez badanych w Teście Użytkowania 
Internetu 

Test Scheffe  
Grupa 

 
M 

 
Sd 

F 
(ANOVA)  

 
p 

 
Por. gru-

py różnica p 

I - gimna-
zjaliści 

40,89 11,67 I i II -4,622 0,022 

II - ucznio-
wie szkoły 
średniej 

45,51 12,29 I i III 5,714 0,004 

III - studen-
ci 

35,17 9,80 

18,838 0,000 

II i III 10,336 0,000 

 
Jak przedstawiono w tabeli nr 2 wyniki uzyskane przez badanych internau-

tów z trzech grup wiekowych w Teście Użytkowania Internetu są różne. Średnia 
wyników jest najwyższa w grupie badanych uczniów szkół średnich (M=45,51), 
nieco niższa w grupie młodzieży gimnazjalnej (M=40,89) a najniższa w grupie 
studentów (M=35,17). 

Różnice pomiędzy średnimi wyników sprawdzono za pomocą parametrycz-
nej analizy wariancji ANOVA dla grup niezależnych. Obliczenia wykonano w 
pakiecie statystycznym SPSS 20. Z analizy wynika, że różnice pomiędzy średni-
mi są istotne statystycznie F=18,883; p<0,001. Przeprowadzone porównania post 
hoc za pomocą testu Scheffe ujawniły istotne różnice (p<0,05) pomiędzy wszyst-
kimi grupami. 

Wykres 4. Średnie wyników badanych chłopców i dziewcząt uzyskane w Te-
ście Użytkowania Internetu 
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Następnie przeanalizowano różnice pomiędzy wynikami badanych chłopców 

i dziewcząt w każdej grupie. Jak ujawniają dane prezentowane na wykresie nr 4 
chłopcy uzyskali znacznie wyższe średnie wyników. Największa różnica wystą-
piła w grupie badanej młodzieży gimnazjalnej (chłopcy – M=48,13; dziewczęta – 
M=33,32). 
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W celu sprawdzenia istotności różnic pomiędzy średnimi zastosowano para-
metryczny test t Studenta dla grup niezależnych. Analiza ujawniła, że różnice 
pomiędzy wynikami chłopców i dziewcząt w grupie młodzieży gimnazjalnej oraz 
w grupie studentów są statystycznie istotne (p<0,001). W grupie internautów 
uczących się w szkołach średnich różnice te również występują, lecz nie są istot-
ne statystycznie. 

 
Dyskusja wyników i wnioski 
Biorąc pod uwagę wyniki badań dotyczące struktury aktywności związanej z ko-

rzystaniem z Internetu można stwierdzić iż poziom zaangażowania w wirtualną rze-
czywistość wśród badanych grup młodzieży jest dość duży. Wskazuje na to zarówno 
wysoka częstotliwość korzystania z poczty elektronicznej, rozmaite sposoby wykorzy-
stania różnych form Internetu, czy ilość czasu spędzanego w sieci. Zdecydowanie naj-
bardziej zaangażowani w korzystanie z Internetu są badani uczniowie szkół średnich, 
czyli młodzież w przedziale wiekowym 17 – 19 lat. Prawie co druga osoba z tej grupy 
badanych więcej niż dwa razy dziennie korzysta ze swojego konta email, a co czwarta 
spędza w Internecie ilość godzin wskazującą na rozwijające się zagrożenie patologicz-
nym użytkowaniem Internetu.  

Wyniki uzyskane przez badanych w Teście Użytkowania Internetu K. Young 
ujawniają, że najwięcej badanych ze wszystkich trzech grup uzyskało rezultaty 
poniżej 49 punktów co wskazywać może na brak lub niewielkie zagrożenie pato-
logicznym użytkowaniem Internetu. Jednak co trzecia osoba badana z grupy 
młodzieży uczącej się w szkołach średnich uzyskała wyniki w przedziale 50-79 
punktów świadczące o rozwijającym się zagrożeniu tym zjawiskiem. Potwierdza-
ją to również obliczone średnie wyników uzyskanych przez badanych w tym 
teście. Najwyższą średnią odnotowano w przypadku uczniów szkół średnich 
(M=45,51), nieco niższą w grupie młodzieży gimnazjalnej (M=40,89) a najniższą 
w grupie studentów (M=35,17).  

Wśród badanej młodzieży ze wszystkich grup zdecydowanie bardziej aktyw-
ni w Internecie są chłopcy niż dziewczęta. Największe różnice wystąpiły w przy-
padku uczniów gimnazjum i studentów. Badania zaprezentowane w tym artykule 
mogą być kolejnym sygnałem o pojawiających się problemach wśród młodzieży, 
związanych z użytkowaniem Internetu, które niewątpliwie mają wpływ na fi-
zyczne, psychiczne i społeczne funkcjonowanie człowieka w kontakcie z me-
dium jakim jest Internet. Uważam, że konieczne jest przeprowadzenie dalszych 
badań ze szczególnym uwzględnieniem osób, których stopień zaangażowania w 
działania związane z Internetem jest dość wysoki, co pozwoli zapewne na głęb-
sze poznanie problemu określanego jako patologiczne użytkowanie Internetu.  

 
Streszczenie 
W artykule podjęto próbę określenia struktury aktywności związanej z korzystaniem 

z sieci internetowej oraz sprawdzenia, w jakiej grupie wiekowej młodzieży występuje 
największe zagrożenie patologicznym użytkowaniem Internetu. Badania zostały prze-
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prowadzone w październiku oraz listopadzie 2013 roku na terenie województw: mazo-
wieckiego, lubelskiego oraz podlaskiego. Przebadano 272 osoby, w tym 90 uczniów 
gimnazjum (wiek 14-16 lat), 96 uczniów szkół średnich (wiek 17-19 lat) oraz 86 studen-
tów (wiek 22-24 lata). Zastosowano Test Użytkowania Internetu (TUI) – Internet Addic-
tion Test autorstwa K. Young w adaptacji P. Majchrzaka i N. Ogińskiej – Bulik. Badania 
ujawniły, że najbardziej aktywna w sieci jest grupa młodzieży uczącej się w szkołach 
średnich. Młodzież ta wykazuje pierwsze symptomy zagrożenia patologicznym użytko-
waniem Internetu. Problem ten w większym stopniu dotyczy chłopców niż dziewcząt ze 
wszystkich grup wiekowych badanej młodzieży. 

 
Summary 
The article seeks to define the structure of activities connected with the use of 

Internet network, and to find out in which age group of young people there is the great-
est risk of pathological use of the Internet. The studies were carried out in October and 
November 2013 in the Mazowieckie, Lubelskie, and Podlaskie provinces. 272 subjects 
were surveyed, of which: 90 junior high school (gimnazjum) students (aged14-16 
years), 96 senior high school students (aged 17-19 years), and 86 university students 
(aged 22-24 years). The Internet User Test (TUI) – Internet Addiction Test adapted 
from K. Young by P. Majchrzak and N. Ogińska-Bulik was administered. The tests 
showed that the most active group on the net is that of high school students. These 
adolescents show the first symptoms of risk of pathological Internet use. The problem 
affects boys more than girls in all the age groups of the young people tested. 
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Elżbieta Włodek (AI) 

 
Człowiek z niepełnosprawnością umysłową w pracy  

w obliczu zagrożeń i szans 
 
Wstęp 
Oczywistym jest fakt, iż praca odgrywa istotne znaczenie w życiu każdego 

człowieka, a dla osób z niepełnosprawnością jest szczególnym źródłem wielu 
cennych wartości, nie tylko materialnych ale nade wszystko osobistych, stano-
wiąc jeden z kluczowych determinantów jakości życia. Dziś nikt nie kwestionuje 
fundamentalnego prawa do pracy osób z niepełnosprawnością umysłową oraz nie 
podważa jego znaczenia dowartościowującego osobę, która każdego dnia zmaga 
się ze swoimi ograniczeniami. 

Jan Paweł II w encyklice Laborem exercens, pisze „iż praca jest dobrem 
każdego człowieka, przez pracę człowiek przekształca nie tylko przyrodę, ale 
urzeczywistnia siebie jako człowieka, poniekąd bardziej „staje się człowiekiem”1. 
Praca ubogaca człowieka w sposób materialny, jak i w sposób duchowy. Dotyczy 
to każdej pracy, fizycznej i umysłowej, pracy osób z niepełnosprawnością i pracy 
osób pełnosprawnych. 

Dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną aktywność zawodowa jest 
źródłem poczucia niezależności, samostanowienia, kontroli nad własnym życiem. 
Umożliwia nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów społecznych jak również 
normalizuje tryb życia poprzez odmierzanie dni i tygodni rytmem wyznaczanym 
przez pracę i odpoczynek2.  

Poza wymiarem społecznym, podkreślić należy jej znaczenie ekonomiczne, 
antydyskryminacyjne oraz rehabilitacyjne. Wymiar ekonomiczny stanowi gwa-
rancję dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną uzyskania pełnej lub przy-
najmniej zwiększonej niezależności finansowej. Warto w tym miejscu zaznaczyć, 
iż uzyskanie statusu pracownika przez osobę z niepełnosprawnością odciąża 
również system ubezpieczeń społecznych i opieki socjalnej. 

Właściwa i skuteczna aktywizacja zawodowa jest wyrazem wzmocnienia po-
lityki równości szans wobec osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem 
społecznym a poprzez to realizuje się antydyskryminacyjny wymiar pracy zawo-
dowej. Wreszcie, w drodze aktywności zawodowej dopełnia się ważny z punktu 
widzenia potrzeb omawianej grupy osób cel rehabilitacyjny. Praca umożliwia 
osobie niepełnosprawnej doskonalenie funkcjonalne w czynnościach roboczych 
oraz samorealizację w roli twórczego i produktywnego obywatela, co jest osta-

                                                 
1 Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo WSP, Bydgoszcz, 2000, s. 69.  
2 Por. A. Krause, Współczesne tendencje w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych-

normalizacja, [w]: J. Stala (red.), Katecheza specjalna dzisiaj, Jedność, Kielce 2003,  
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tecznym celem wszelkich działań terapeutycznych podejmowanych w ramach 
rehabilitacji medycznej i środowiskowej3. 

Utrata lub brak pracy, długotrwałe pozostawanie poza rynkiem pracy jest 
krytyczną sytuacją w życiu osoby z niepełnosprawnością. Fakt bycia bezrobot-
nym nie tylko prowadzi do zmian w społecznym funkcjonowaniu jednostki, ale 
może przybierać znacznie poważniejsze, psychologiczne konsekwencje związane 
z poczuciem beznadziejności, pojawieniem się depresji, obniżeniem samooceny, 
wzrostem agresji oraz nadmiernym obwinianiem siebie.  

 
1. Sytuacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na rynku pracy. 
Aktualna sytuacja na rynku pracy sprawia, że znalezienie odpowiedniego za-

trudnienia przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną wciąż stanowi po-
ważny problemem. Zakrzewska-Manterys stwierdza, iż osoby z upośledzeniem 
umysłowym „praktycznie nie istnieją na rynku pracy” w Polsce4.  

W Raporcie PFRON z badań wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na 
aktywność zawodową osób niepełnosprawnych czytamy z kolei, iż dwóch na 
trzech niepełnosprawnych umysłowo nigdy nie pracowało a odsetek nigdy nie 
pracujących zwiększa się wraz ze stopniem upośledzenia5. Podobna sytuacja ma 
miejsce w wielu europejskich krajach. Raport „Ubóstwo i Niepełnosprawność 
Intelektualna w Europie 2010” informuje, iż tylko niewielki odsetek mieszkań-
ców Europy, którzy borykają się z problemem upośledzenia umysłowego znajdu-
je pracę. I tak w Bułgarii 3% osób z upośledzeniem umysłowym, 12% na Cyprze, 
0,5% w Danii, 2% w Grecji, 7% na Węgrzech, 8, 62% w Portugalii oraz 1,24% w 
Rumunii. Niemcy i Ukraina szacują udział w zatrudnieniu na poziomie 1%, a na 
Litwie jedynie 17 osób z niepełnosprawnością intelektualną znalazło zatrudnienie 
na rynku pracy spośród 22121 osób z zaburzeniami psychicznymi czy niepełno-
sprawnością intelektualną6.  

Brak pracy oznacza nie tylko pasywizm społeczny, ale wiąże się także ze sfe-
rą ubóstwa oraz wykluczenia społecznego. Zatem osoby niepełnosprawne inte-

                                                 
3 E. Rutkowska, Cele i założenia rehabilitacji kompleksowej, [w]: Pracownik z nie-

pełnosprawnością, (red.) E. Rutkowska, NORBERTINUM, Lublin 2007, s. 44. 
4 E. Zakrzewska-Manterys, Wykształcenie a sytuacja zawodowa osób niepełno-

sprawnych, [w]: E. Giermanowska (red.), Młodzi niepełnosprawni o sobie. Rodzina, 
edukacja, praca, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s.63. 

5 PFRON, Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób 
niepełnosprawnych. Raport końcowy. Perspektywa osób z upośledzeniami umysłowymi, Warszawa 
2009, s.14. http://www.pfron.org.pl/portal/pl/70/77/Badania_i_analizy_PFRON.html. Data pobra-
nia 1.04.2014. 

6 Ubóstwo i Niepełnosprawność Intelektualna w Europie – raport Inclusion Europe oraz Inclu-
sion International, 
http://www.psouu.org.pl/sites/default/files/publikacje/Ub%C3%B3stwo%20i%20Niepe%C5%82nos
prawno%C5%9B%C4%87%20Intelektualna%20w%20Europie.pdf. 1.04.2014. 
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lektualnie są grupą szczególnie narażoną na pozostawanie poza nawiasem społe-
czeństwa.  

 
2. Formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie.  
Współcześnie w Unii Europejskiej, choć uznaje się potrzebę istnienia zatrudnie-

nia chronionego, podkreśla się, że głównym zadaniem w zakresie podejmowania 
zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością jest przygotowanie ich do funkcjo-
nowania na otwartym rynku pracy7. W przypadku jednak osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną włączenie w otwarty rynek pracy wymaga zastosowania szczegól-
nych form organizacyjnych a w warunkach takich zatrudnienie podejmują najczę-
ściej osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej.  

Wskazując formy rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w naszym kraju najczęściej wymienia się: warsztat terapii zajęciowej, 
zakład aktywności zawodowej, zakład pracy chronionej, otwarty rynek pracy. 
Prezentowane co kilka lat raporty z działalności placówek zajmujących się akty-
wizacją społeczno-zawodową dowodzą, iż nie spełniają one oczekiwanych za-
mierzeń. Tylko odsetek rehabilitowanych w nich osób podejmuje pracę zawodo-
wą. Dla przybliżenia sytuacji warto odwołać się do ostatnich z opublikowanych 
raportów. 

Szczegółowe informacji o funkcjonowaniu warsztatów terapii zajęciowej odnajdu-
jemy w raporcie z 2009 roku opracowanym przez Centrum Badań Marketingowych 
INDICATOR dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych8. 
Wyniki prowadzonych ankiet pokazały, że na koniec 2008 roku w badanych 539 wtz 
przebywało łącznie 18 6099 uczestników spośród których pracę podjęło tylko 723 
osoby10. Najczęstszą przyczyną (86%) sytuacji, kiedy uczestnik przygotowany do 
podjęcia zatrudnienia nie uzyskał pracy był brak ofert. Ponadto ważne czynniki to 
obawa rodziny (61%) lub samego uczestnika (45%) przed podjęciem pracy, a także 
brak miejsc w zakładach aktywności zawodowej (36%)11.  

Raport TNS OBOP dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych wskazuje, iż w 2008 roku funkcjonowały w Polsce 53 Zakłady 
Aktywizacji Zawodowej w których zatrudnionych było 1903 beneficjentów, z 
czego 85,6% stanowiły osoby ze znacznym, a 14,4% - z umiarkowanym stop-

                                                 
7 E. Wapiennik, Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce w 

świetle rozwiązań unijnych, „Szkoła specjalna”, Warszawa 2006, nr 1, s. 30. 
8 Analiza działalności warsztatów terapii zajęciowej w 2008 roku. Raport z badań, 

www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/Badania_i_analizy/Raport_z_badania__Analiza_dzialal
nosci_wtz_w_2008_roku. Data pobrania 26.07.2014. 

9 Tamże, s.4.  
10 Tamże, s.6. 
11 Tamże, s.7. 
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niem niepełnosprawności12. Z przeprowadzonych badań wynika, iż tylko 49 osób 
(2,6%) w 2008 roku podjęło zatrudnienie na otwartym rynku, a w zakładach pra-
cy chronionej 20 osób tj. 1,1% zatrudnionych osób niepełnosprawnych13.  

W 2006 roku w 1426 Zakładach Pracy Chronionej zatrudnionych było 4866 
pracowników z upośledzeniem umysłowym w tym: osób z lekkim stopniem nie-
pełnosprawności - 3133, z umiarkowanym- 1622. Najmniejszą grupę stanowiły 
osoby upośledzone umysłowo z orzeczonym znacznym stopniem niepełnospraw-
ności – 111 osób. Ogółem osoby z upośledzeniem umysłowym stanowiły 4% 
wszystkich zatrudnionych w ZHCH osób niepełnosprawnych14.  

Dla wielu osób z niepełnosprawnością intelektualną szansą na uzyskanie za-
trudnienia na otwartym rynku pracy jest tzw. zatrudnienie wspomagane (ang. 
supported employment), tłumaczone również jako zatrudnienie wspierane. Jest to 
zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika na warunkach konkurencyjnych na 
otwartym rynku pracy przy zapewnieniu odpowiedniego wsparcia udzielanego 
przez tzw. trenera pracy czy asystenta zawodowego (ang. job coach), który pra-
cuje z osobą niepełnosprawną tak długo jak wymaga tego jej sytuacja zawodo-
wa15. Polskie doświadczenia w tym zakresie m.in. realizacja projektu Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Centrum Doradz-
twa Zawodowego i Wspierania Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną potwierdzają, że można zmienić na lepsze życie osób z głębszym stop-
niem upośledzenia umysłowego i że osoby te mogą skutecznie funkcjonować w 
sytuacji pracy. Jednocześnie pozyskane doświadczenia przekonują o potrzebie 
kierunku zmian w systemie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych. 

 
3. Bariery oraz zagrożenia pomyślnej tranzycji osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną na rynek pracy. 

Problem aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną jest złożony. 
Podejmując próbę charakterystyki barier oraz zagrożeń, na które napotyka grupa 
osób z upośledzeniem umysłowym należy sobie uzmysłowić, iż istniejące w na-
szym społeczeństwie stereotypy oraz rezerwa, z jaką otoczenie społeczne traktuje 
tę grupę osób i ich możliwości, stanowią bezsprzecznie istotną przeszkodę w 
skutecznej tranzycji na rynek pracy. Oczywiście nie można pominąć też innych 

                                                 
12 Zakłady Aktywności Zawodowej, Raport z badania TNS OBOP dla Państwowego Fundu-

szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2009, s. 9. 
http://www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/Badania_i_analizy/Raport_ZAZ_2008.pdf. (8.08.2013).  

13 Tamże, s.62. 
14 PFRON, Zakłady pracy chronionej w latach 2005-2006. Raport z badania, MPiPS, Warsza-

wa 2008, s. 40. http://www.pfron.org.pl/portal/pl/70/77/Badania_i_analizy_PFRON.html  
15 T. Majewski, Zatrudnienie wspomagane- specjalna forma aktywizacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych, [w]: Osoby niepełnosprawne. Szanse i zagrożenia godnego 
funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, (red.) J. Ptak, Wyd. Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej TWP, Warszawa 2011, s. 104. 
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czynników: mentalnych, kulturowych, psychologicznych oraz technicznych. 
Również nie w pełni korzystnie ukształtowana „konstrukcja architektoniczna” 
systemu wsparcia zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną w na-
szym kraju jest kolejnym determinantem niepomyślnie wpływającym na sku-
teczność proponowanych form aktywizacji zawodowej.  

Badania przeprowadzone w Europie wskazują, iż większość pytanych osób o 
przyczynę bezrobocia osób z niepełnosprawnością intelektualną wymieniało – kwe-
stie prawne, fizyczne, społeczne, brak wykształcenia oraz ogólnie złą sytuację na 
europejskim rynku pracy(ogólny wysoki poziom bezrobocia)16. 

Osoby z niepełnosprawnością umysłową bez wcześniejszego doświadczenia 
zawodowego rzadko odnajdują się na rynku pracy i potrafią znaleźć dla siebie na 
nim miejsce. Dodatkowe utrudnienia w tranzycji na rynek pracy wynikają z 
niskich kwalifikacji oraz ograniczonych kompetencji społecznych. Największe 
szanse na znalezienie pracy mają osoby mieszkające w większych miastach i 
metropoliach, w których poziom bezrobocia jest mniejszy i pojawia się więcej 
ofert pracy. Jednak nawet tutaj dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 
sytuacja kształtuje się bardzo niekorzystnie. Praca, którą wykonują osoby 
niepełnosprawne jest bardzo często postrzegana jako mało nobilitująca 
społecznie oraz prawie dwukrotnie gorzej opłacana17. 

I. Raszeja-Ossowska przedstawiając czynniki hamujące aktywność 
zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną wskazuje również na fakt 
rozmijania się oferty kształcenia z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz 
przygotowywanie do zawodów niezgodnych ze schorzeniami i predyspozycjami. 
Niepodejmowanie pracy przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną jest też 
zdaniem autorki wynikiem obawy o utratę lub zawieszenie renty socjalnej. Ten 
fakt podkreślają również pracodawcy, wskazując iż sytuacja ta ogranicza 
możliwość podnoszenia wynagrodzeń i stosowania motywacji pieniężnych. 
Jednocześnie dostrzegane jest zjawisko zatrudnienia w szarej strefie, również 
motywowane obawami utraty świadczeń rentowych18.  

Interesującą i uszczegółowioną identyfikację przyczyn niskiej aktywności 
zawodowej osób niepełnosprawnych , w tym z niepełnosprawnością intelektual-
ną, w naszym kraju prezentuje P. Radecki. Swoimi badaniami autor objął przed-
stawicieli administracji gminnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
respondentów niepełnosprawnych, przedstawicieli rodzin osób niepełnospraw-
nych oraz pracodawców. Teren badań obejmował 4 okręgi badawcze: mazowiec-
ki, częstochowski, katowicki oraz zielonogórski. Na podstawie prowadzonych 
badań autor wyodrębnił 5 zasadniczych grup barier: 

                                                 
16 Ubóstwo i Niepełnosprawność Intelektualna … dz. cyt. s. 23. 
17 I. Raszeja-Ossowska, Młodzi-niepełnosprawni. Sytuacja społeczna i zawodowa, 

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo, 
Warszawa 2013, s.17. 

18 Tamże, s. 19. 
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1. Bariery w otoczeniu osób niepełnosprawnych. W odniesieniu do tej kate-
gorii barier respondenci najczęściej wymieniali: bariery transportowe, brak ofert 
pracy dla osób niepełnosprawnych, konkurencję ze strony osób sprawnych, niski 
poziom pośrednictwa pracy oraz złożone procedury wsparcia finansowego19. 

2. Bariery po stronie osób niepełnosprawnych. W tym przypadku wyodręb-
niono 15. podstawowych barier, pośród których najczęściej wskazywano na: 
obawę utraty renty, ograniczenia mobilności oraz stan zdrowia osoby niepełno-
sprawnej. W rankingu najniższego znaczenia według ocen respondentów znala-
zły się: brak potrzeby zarobkowania przez osoby niepełnosprawne, przekonania o 
niższej jakości i wydajności pracy osób niepełnosprawnych, oraz postawa rodzi-
ny zniechęcająca osoby niepełnosprawne do aktywności zawodowej20. 

3. Bariery po stronie pracodawców w opinii respondentów wskazują, iż najczęst-
szą przyczyną niechęci pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych jest: 
konieczność przystosowania stanowisk pracy, dodatkowe wymagania dotyczące przy-
gotowania obiektów oraz dodatkowe wymagania dotyczące zapewnienia opieki me-
dycznej dla osób niepełnosprawnych. W opinii respondentów barierami o najniższym 
znaczeniu są: uprzedzenia współpracowników, uprzedzenia personelu kierowniczego, 
obawa przed niekorzystnym klimatem medialnym21.  

4. Bariery po stronie administracji gminnej. Respondenci uznali za najistotniejsze 
przyczyny niskiego zaangażowania administracji w aktywizację zawodową osób nie-
pełnosprawnych przede wszystkim: brak zainteresowania udzielaniem pomocy oso-
bom niepełnoprawnym, brak środków finansowych na ten cel jak również brak zainte-
resowania podjęciem pracy przez same osoby niepełnosprawne22.  

5. Bariery po stronie rodzin osób niepełnosprawnych. W ocenie przedstawicieli 
rodzin, organizacji pozarządowych oraz osób niepełnosprawnych zasadnicze przyczy-
ny oporu rodzin przed zatrudnieniem niepełnosprawnych członków rodziny dotyczą: 
obawy o stan zdrowia niepełnosprawnego członka rodziny, obawy przed utratą renty 
przez niepełnosprawnego członka rodziny oraz obawy przed dodatkowymi obowiąz-
kami i wysiłkiem związanym z pracą niepełnosprawnego członka rodziny. Wśród 
barier w omawianej kategorii o najniższym znaczeniu w rankingu okazały się: opinia, 
że praca niepełnosprawnego członka rodziny nie jest potrzebna, obawa przed nega-
tywną reakcją innych członków rodziny, przyjaciół, znajomych, obawa przed niezależ-
nością finansową niepełnosprawnego członka rodziny23.  

Konkludując powyższe rozważania, należy stwierdzić, iż bariery, które stanowią 
przeszkodę w realizowaniu się osób z niepełnosprawnością intelektualną w roli pra-

                                                 
19 P. Radecki, Przyczyny niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych – w 

świetle wyników badań [w]:Identyfikacja przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób 
niepełnosprawnych - możliwości przełamywania barier zatrudniania. Materiały konfe-
rencyjne, Krajowa Izba Gospodarczo – Rehabilitacyjna, Warszawa, 2008, s.23.  

20 Tamże, s. 27. 
21 Tamże, s.32. 
22 Tamże, s.36. 
23Tamże, s. 40. 



899 
 

cownika, mają swoje źródła zarówno w otoczeniu sytemu jak również w posta-
wach osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Bariery te stanowią istotne zagroże-
nie dla idei wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, której znaczenie jest 
silnie akcentowane w prawie i deklaracjach o charakterze międzynarodowym jak 
i krajowym.  

Zidentyfikowane problemy rynku pracy osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną wskazują na pilną potrzebę podejmowania innowacyjnych, komplekso-
wych działań, stosowania aktywnych instrumentów aktywizacji zawodowej ukie-
runkowanych jednocześnie na indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, potrzeby lokalnego rynku pracy, otoczenia systemu oraz sek-
tora przedsiębiorców.  

 
4. Innowacyjne projekty aktywizacji zawodowej szansą skutecznej tran-

zycji na rynek pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
Szukając nowatorskich projektów aktywizacji społeczno-zawodowej nie sposób 

pominąć postulatów przedstawionych przez Inclusion Europe oraz Inclusion Interna-
tional mających na celu propagowanie idei przejścia od tradycyjnego, pasywnego 
systemu aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną do systemu mobilne-
go, wykorzystującego aktywne instrumenty aktywizacji zawodowej.  

 
Podejście tradycyjne Nowe podejście 

− Środki pasywne, na przykład renty dla 
niepełnosprawnych  
− Systemy kwot – narzuconych 
ograniczeń w zarobkach  
− Ochrona przed zwolnieniami z pracy  
− Dopłaty, ulgi podatkowe  
− Modyfikacja pracy  
− Rehabilitacja, ponowne szkolenia 
zawodowe  
− Zakłady pracy chronionej  
− Podejście oparte na tworzeniu 
specjalnego systemu  

− Środki aktywne: wsparcie w szukaniu 
pracy i w rozmowach o pracę, praca 
tymczasowa, zbieranie doświadczenia 
zawodowego w różnych miejscach pracy  
− Ustawodawstwo skierowane przeciw 
dyskryminacji  
− Kampanie informacyjne dotyczące 
niepełnosprawnych  
− Oferty „szyte na miarę”: zatrudnienie 
wspomagane, planowanie oparte na 
jednostce (Person Centered Planning, 
PCP)  
− Szkolenia praktyczne, szkolenia w 
miejscu pracy  

Źródło: Ubóstwo i Niepełnosprawność Intelektualna w Europie – raport Inc-
lusion Europe oraz Inclusion International s.40.  

 
Identyfikacja przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób z niepełno-

sprawnością intelektualną stała się impulsem konstruowania innowacyjnych me-
tod aktywizacji zawodowej w wielu ośrodkach naukowych w naszym kraju.  

Potrzebę weryfikacji dotychczasowych standardów postępowania w praktyce 
rehabilitacji zawodowej, jak również opracowania nowych programów wspiera-
jących tranzycję młodzieży z edukacji na rynek pracy jako pierwszy podjął się 
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zespół naukowców i praktyków pod kierunkiem W. Otrębskiego. W skład opra-
cowanych materiałów weszły: Inwentarz preferencji czynności zawodowych 
osób z niepełnosprawnością umysłową, Skala przystosowania do sytuacji pracy 
osób z niepełnosprawnością umysłową oraz Program zajęć przygotowujących 
młodzież z niepełnosprawnością umysłową do funkcjonowania w sytuacji pracy 
pt. Jestem dorosły-Chcę pracować24. Szczególną uwagę należy zwrócić na dia-
gnostyczną wartość materiałów, bowiem w ich skład weszły pionierskie na grun-
cie polskim narzędzia diagnostyczne, w pełni dostosowane do zróżnicowanych 
potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Narzędzia do-
stępne w wersji tradycyjnej – papierowej oraz elektronicznej umożliwiają okre-
ślenie indywidualnego profilu wsparcia oraz doradztwa zawodowego badanej 
osoby. 

Konstrukcja opracowanych materiałów w swoich założeniach nawiązuje 
m.in. do ekologicznego paradygmatu upośledzenia umysłowego, zgodnie z któ-
rym funkcjonowanie osoby z upośledzeniem umysłowym jest wynikiem interak-
cji pomiędzy jej kompetencjami i zdolnościami a wymaganiami i standardami 
pełnienia ról jakie stawia środowisko. Określony poziom funkcjonowania osoby i 
środowiska z jednej strony implikuje zapotrzebowanie na wsparcie, z drugiej zaś 
uzyskane wsparcie może zdecydowanie zmienić funkcjonowanie osoby i środo-
wiska25.  

Znaczenie współpracy środowiska dla rozwoju kompetencji niezbędnych w 
sytuacji pracy jest szeroko podkreślane przez autorów programu, stąd też w reali-
zację programu zajęć włączeni zostają rodzice, opiekunowie, członkowie zespo-
łów edukacyjno-terapeutycznych, doradcy zawodowi. Prowadzona na bieżąco 
kontrola postępów rozwoju kompetencji zawodowych prowadzona jest równo-
cześnie w drodze samooceny osoby z niepełnosprawnością, jej rodzica-opiekuna 
oraz nauczyciela. Taki sposób śledzenia zmian poziomu kompetencji pozwala na 
bieżąca weryfikację i modyfikację podejmowanych oddziaływań. Warto wspo-
mnieć, iż w skład opracowanych materiałów wchodzi również 15 scenariuszy 
zajęć, z bogato ilustrowanymi kartami, ilustracjami, prezentacjami multimedial-
nymi, będących doskonałą pomocą dydaktyczną. Nowatorstwo programu prze-
jawia się również w tym, iż każdy scenariusz zajęć zawiera zadania trudniejsze- 
przewidziane do realizacji dla osób z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego 
oraz wersję łatwiejszą przewidzianą dla osób z umiarkowanym i znacznym stop-
niem niepełnosprawności intelektualnej. 

Kolejne nowatorskie inicjatywy podjęte zostały przez ośrodek poznański 
oraz łódzki Wyższej Szkoły Zawodowej „Kadry dla Europy”. Jednym z nich jest 
                                                 

24 „Jestem dorosły - Chcę pracować”. Wprowadzenie do materiałów. 
http://www.kul.pl/files/869/jestem_dorosly/wprowadzenie_do_materialow.pdf. Data 
pobrania 2.04.2014. 

25 R. Luckasson i in., Mental retardation. Definition, classification, end systems of 
supports. Washington 2002, DC:AAMR, [za]: W. Otrębski, Interakcyjny model rehabili-
tacji zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym, Wyd. KUL, Lublin 2007, s. 26-27. 
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projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w woje-
wództwie wielkopolskim pt. „Model aktywizacji zawodowej osób niepełno-
sprawnych umysłowo w wieku 18-34”. Jego głównym celem jest opracowanie 
kompleksowego, zintegrowanego modelu aktywizacji osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. Realizowane w tym zakresie działania obejmują miedzy in-
nymi: 

− wypracowanie kompleksowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz 
narzędzi monitorowania lokalnego popytu na pracę i ścieżki aktywizacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych umysłowo, 

− opracowanie katalogu kompetencji dla poszczególnych czynności zawo-
dowych na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. 

− stworzenie Mobilnych Lokalnych Ośrodków Aktywizacji Zawodowej 
Niepełnosprawnych (MLOAZN) oraz szkolenie pracowników organizacji poza-
rządowych, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzi-
nie, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej26.  

Innowacyjną propozycją dedykowaną osobom z niepełnosprawnością intelektual-
ną jest również realizowany aktualnie projekt pt. „Wypracowanie innowacyjnych na-
rzędzi diagnozowania kompetencji zawodowo-społecznych i zainteresowań zawodo-
wych osób z niepełnosprawnych umysłowo- ułatwiających ich aktywizację zawodową 
i społeczną”. Projekt realizowany jest na terenie województwa łódzkiego a jego priory-
tetem jest opracowanie kompleksowego modelu aktywizacji osób niepełnosprawnych 
intelektualnie. W modelu zaproponowano nowatorski system diagnozowania kompe-
tencji społecznych i zawodowych i zainteresowań zawodowych osób niepełnospraw-
nych intelektualnie, opracowano innowacyjne scenariusze szkoleń zawodowych, 
warsztatów i konsultacji, oraz uruchomiono internetowy system szkolenia kadr pracu-
jących z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.  

 
Podsumowanie  
Problematyka aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną 

jest złożona. Liczne bariery na jakie napotyka grupa tych osób w przechodzeniu na 
rynek pracy jak również polityka państwa i przyjmowane dotychczas rozwiązania 
praktyczne powodują, iż wiele podejmowanych działań ma jedynie pozorny charakter 
utrwalający sytuację zawieszenia w próżni zawodowej, niż faktycznej aktywizacji. 
Niepełnosprawność intelektualna jest zaburzeniem obarczonym największą liczbą 
stereotypów destruktywnie oddziaływujących na możliwości podjęcia pracy i 
skuteczne, satysfakcjonujące funkcjonowanie zawodowe osób nią dotkniętych. 
Wsparcie tych osób nie może być więc ograniczone do kształtowania kompetencji 
osobistych samej osoby niepełnosprawnej, ale powinno uwzględniać również 
projektowanie programów szkoleniowych dla przedsiębiorców oraz pracowników 
Publicznych Służb Zatrudnienia, mających na celu zmianę dotychczasowego 
postrzegania osób z niepełnosprawnością umysłową jako wyizolowanych społecznie i 

                                                 
26 http://onu.edu.pl/projekt/. Data pobrania2.04.2014. 
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pozbawionych istotnych z punktu wymagań pracodawcy kompetencji 
interpersonalnych. Przedstawione nowatorskie rozwiązania mają duże szanse na 
włączenie ich do głównego nurtu polityki pomocy społecznej a tym samym 
zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz uczynienia ich 
pełnoprawnymi obywatelami naszego społeczeństwa.  

 
Streszczenie  
Niepełnosprawność intelektualna jest zaburzeniem obarczonym największą liczbą 

stereotypów destruktywnie oddziaływujących na możliwości podjęcia pracy i skutecz-
ne, satysfakcjonujące funkcjonowanie zawodowe osób nią dotkniętych. Wsparcie osób 
z niepełnosprawnością intelektualną nie może być więc ograniczone do kształtowania 
kompetencji osobistych samej osoby niepełnosprawnej, ale powinno uwzględniać 
również projektowanie programów szkoleniowych dla przedsiębiorców oraz pracow-
ników Publicznych Służb Zatrudnienia, mających na celu zmianę dotychczasowego 
postrzegania osób z niepełnosprawnością umysłową jako wyizolowanych społecznie i 
pozbawionych istotnych z punktu wymagań pracodawcy kompetencji interpersonal-
nych. W swoim artykule przedstawię zagrożenia oraz bariery na jakie napotykają oso-
by z niepełnosprawnością intelektualną u progu zatrudnienia oraz w sytuacji pracy, jak 
również zaprezentuję innowacyjne projekty aktywizacji zawodowej stwarzające szanse 
skutecznej tranzycji na rynek pracy interesującej nas grupy osób.  

 
Abstract  
An intellectually disabled person in the situation of professional work – risks 

and opportunities. 
Intellectual disability is a disorder burdened with the biggest number of 

stereotypes which hinder the opportunity of undertaking a job and of effective 
and satisfying functioning in a profession for the disabled persons. Therefore, the 
support provided to the persons with intellectual disability may not be limited 
only to the developing of the personal skills of the disabled person, but it should 
also include designing training programmes for the employers and for the em-
ployees of the Public Employment Services, which would be aimed at the change 
of the current perception of the intellectually disabled persons as socially isolated 
and lacking interpersonal skills that are required by the prospect employers. In 
my article I shall present the dangers and obstacles encountered by intellectually 
disabled persons while starting their employment and in the situation of profes-
sional work, and I will show innovative projects of increasing their employment 
opportunities which raise the chances of effective transition of the group we are 
looking into onto the job market. 

 
Bibliografia  
Krause A., Współczesne tendencje w procesie rewalidacji osób niepełno-

sprawnych-normalizacja, [w]: J. Stala (red.) Katecheza specjalna dzisiaj, Jed-
ność, Kielce 2003. 



903 
 

Luckasson R. i in., Mental retardation. Definition, classification, end systems of 
supports. Washington 2002, DC: AAMR, [za]: W. Otrębski, Interakcyjny model reha-
bilitacji zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym, Wyd. KUL, Lublin 2007. 

Majewski T., Zatrudnienie wspomagane-specjalna forma aktywizacji zawo-
dowej osób niepełnosprawnych, [w]: Osoby niepełnosprawne. Szanse i zagroże-
nia godnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, (red.) J. Ptak, 
Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2011. 

Radecki P., Przyczyny niskiej aktywności zawodowej osób niepełnospraw-
nych – w świetle wyników badań [w]: Identyfikacja przyczyn niskiej aktywności 
zawodowej osób niepełnosprawnych-możliwości przełamywania barier zatrud-
niania. Materiały konferencyjne, Krajowa Izba Gospodarczo – Rehabilitacyjna, 
Warszawa 2008. 

Raszeja-Ossowska I., Młodzi-niepełnosprawni. Sytuacja społeczna i zawo-
dowa, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym 
Ruchowo, Warszawa 2013. 

Rutkowska E., Cele i założenia rehabilitacji kompleksowej, [w]: Pracownik z 
niepełnosprawnością, (red.) E. Rutkowska, NORBERTINUM, Lublin 2007. 

Wapiennik E., Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną w 
Polsce w świetle rozwiązań unijnych, „Szkoła specjalna”, Warszawa 2006, nr 1. 

Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo WSP, Byd-
goszcz, 2000. 

Zakrzewska-Manterys E., Wykształcenie a sytuacja zawodowa osób niepełnospraw-
nych, [w:] E.Giermanowska (red.), Młodzi niepełnosprawni o sobie. Rodzina, edukacja, 
praca, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007. 

Netografia 
Analiza działalności warsztatów terapii zajęciowej w 2008 roku. Raport z badań,  
www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/Badania_i_analizy/Raport_z_badania__An

aliza_dzialalnosci_wtz_w_2008_roku. Data pobrania 26.07.2013. 
Jestem dorosły-Chcę pracować”. Wprowadzenie do materiałów. 

http://www.kul.pl/files/869/jestem_dorosly/wprowadzenie_do_materialow.pdf. 
Data pobrania 2.04.2014. 

PFRON, Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność 
zawodową osób niepełnosprawnych. Raport końcowy. Perspektywa osób z upo-
śledzeniami umysłowymi, Warszawa 2009. 
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/70/77/Badania_i_analizy_PFRON.html. Data 
pobrania 1.04.2014. 

PFRON, Zakłady pracy chronionej w latach 2005-2006. Raport z badania, 
MPiPS, Warszawa 2008. 
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/70/77/Badania_i_analizy_PFRON.html 

Ubóstwo i Niepełnosprawność Intelektualna w Europie – raport Inclusion Europe 
oraz Inclusion International, 
http://www.psouu.org.pl/sites/default/files/publikacje/Ub%C3%B3stwo%20i%20Niepe



904 
 

%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87%20Intelektualna%20w%20Europie.pdf. 
1.04.2014. 

Zakłady Aktywności Zawodowej, Raport z badania TNS OBOP dla Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2009. 
http://www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/Badania_i_analizy/Raport_ZAZ_2008.pd
f. Data pobrania 8.08.2013.  

http://onu.edu.pl/projekt/. Data pobrania2.04.2014. 
 



905 
 

 
 
Anna Weiss (UWM) 
 

E-osobowość – ciemne strony wirtualnej rzeczywistości 
 

Wstęp 
Szybki rozwój technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz gwałtowny 

rozwój mediów elektronicznych spowodował, że niemal wszystkie dziedziny 
naszego życia zostały zawładnięte przez nowe udogodnienia techniczne. Spowo-
dowało to, że dzisiaj inaczej się rozwijamy, inaczej uczymy czy pracujemy. Nasz 
wolny czas spędzany jest również w oparciu o nowoczesne techniki. Rewolucja 
techniczno – informacyjna spowodowała nie tylko gwałtowny rozwój technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, ale w dalszym ciągu napędza proces ciągłe-
go postępu.  

Współcześnie mamy do czynienia z człowiekiem, którego otaczają liczne 
elektroniczne urządzenia. To za ich sprawą ludzie ulegają niezwykle silnemu 
oddziaływaniu różnego rodzaju elektronicznych mediów. Sieć komputerowa 
sprawia, że człowiek zaczyna inaczej postrzegać siebie oraz nabywa nowe cechy, 
które kształtuje wirtualna rzeczywistość.  

Cechy te sprawiają, że jednostka zaczyna ulegać złudzeniom i wyolbrzymia 
poczucie własnych możliwości. Pojawia się skłonność do impulsywnego zacho-
wania, a także tendencja do unikania trudnych sytuacji życiowych czy doświad-
czania nieprzyjemnych emocji. Niepokojące jest również to, że za sprawą sieci 
pojawia się nowy zbiór zasad moralnych zupełnie odmienny od tych, które funk-
cjonują w świecie realnym. Wszystkie te cechy sprawiają, że jednostki ulegają 
transformacji i pojawiają się nowe osoby o wirtualnej tożsamości przypominają-
ce awatary. Jaki jest zatem wpływ Internetu na naszą psychikę? Jakie czynniki 
sprawiają, że zmianie ulega ludzka osobowość? 

Nie ulega wątpliwości, że Internet zmienia nasze życie. W wielu dziedzinach 
ma działanie dobroczynne i wręcz współcześnie niezastąpione. Jednak należy 
również zwrócić uwagę na jego negatywne oddziaływanie, które wpływa istotnie 
na nasze postrzeganie świata. Ta negatywna siła sprawia, że zaczynamy zastana-
wiać się, kim właściwie jesteśmy. Dzieje się tak dlatego, że zaczynamy dostrze-
gać odmienność naszego cyfrowego postępowania, z tym co charakteryzuje nas 
w rzeczywistości. Autorka opracowania przedstawia charakterystyczne cechy 
społeczeństwa informacyjnego oraz zastanawia się jakie są jasne i ciemne strony 
wirtualnej przestrzeni, która towarzyszy nam w codziennym życiu?  

 
1. Społeczeństwo informacyjne 
Cyberświat sprawił, że tradycyjne wcześniej społeczeństwo industrialne 

przeobraziło się bardzo szybko w nową formę organizacji życia, którą nazwano 
społeczeństwem informacyjnym. Termin wywodzi się z Japonii i jego pierwszym 



906 
 

autorem był Tadeo Umesamo. Znaczący wpływ miała jednak opublikowana w 
1968 roku praca Kenichi Koyamy pt. Introduction to Information Society. Społe-
czeństwo informacyjne to nowy typ społeczeństwa, kształtujący się w krajach 
postindustrialnych, w których rozwój nowych technologii osiągnął najszybsze 
tempo. Społeczeństwo informacyjne nie tylko posiada rozwinięte środki przetwa-
rzania informacji i komunikowania, lecz środki te są podstawą tworzenia docho-
du narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości społeczeństwa. Klu-
czowe znaczenie w gospodarce odgrywa produkt cyfrowy i usługa cyfrowa. Pod-
stawowy zasób to wiedza powstała na skutek przetworzenia zbioru informacji, a 
kreatywność jest wyznacznikiem miejsca człowieka w społeczeństwie informa-
cyjnym1.  

Społeczeństwo informacyjne ma szeroki dostęp do informacji, usług, roz-
rywki, szerokiego operowania danymi, przeprowadzania różnych operacji na 
odległość i komunikowania się w dowolnej chwili. Aby istnieć i funkcjonować w 
takim społeczeństwie trzeba wykazać się kreatywnością i znajomością techniki, 
ponieważ nie ma dziedziny życia, która nie uległaby zmianie pod wpływem no-
wych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Wszystkie sektory życia 
społecznego, kulturalnego i gospodarczego są podporządkowane sztucznemu 
elektronicznemu środowisku zwanemu cyberprzestrzenią.  

Technologie cyfrowe w znaczący sposób zmieniły naszą rzeczywistość i śro-
dowisko życia. Instytucje i organizacje społeczne zmieniły zasady swojego dzia-
łania w sferze biznesu, handlu, bankowości i marketingu. Administracja publicz-
na może być dostępna dla swoich obywateli w niezwykłym do tej pory wymia-
rze. Powstała możliwość wymiany informacji między organami państwowymi 
różnego szczebla. Nastąpił również szybki rozwój edukacji. Istnieje teraz nowy 
sposób nauki, czyli wszelkiego rodzaju nauczanie na odległość. Obywatele spo-
łeczeństwa informacyjnego mają szansę w ten sposób uczyć się zarówno na uni-
wersytecie, jak również zdobywać przygotowanie zawodowe i w ten sposób mo-
gą podwyższać swoje kwalifikacje. Interaktywne formy komunikowania się i 
zdobywania wiedzy ułatwiają odnalezienie wszelkich wiadomości, pozwalając 
realizować tak istotną w nowym społeczeństwie edukację przez całe życie czyli 
edukację ustawiczną. Szeroki dostęp do dziedzictwa kulturalnego i intelektualne-
go zgromadzonego w multimedialnych katalogach bibliotek publicznych, muze-
ów i archiwów zapewnia obywatelom poszerzanie swojego potencjału wiedzy z 
jednoczesną możliwością internetowego kontaktu z tymi instytucjami.  

Społeczeństwo informacyjne wyznacza nowe ramy funkcjonowania jednostek. 
Jego podstawową cechą jest szybko rozwijająca się informatyzacja we wszystkich 
dziedzinach życia społecznego. W społeczeństwie tym, podstawowym czynnikiem 
rozwoju jest teleinformatyka i większość dochodu narodowego powstaje w sektorze 
informacyjnym. Zasadniczym czynnikiem wytwórczym jest informacja i technolo-

                                                 
1 Zob. R.A. Podgórski Socjologia wczoraj, dziś, jutro, Wydawnictwo Oświatowe 

FOSZE, Rzeszów 2006, s. 373-374. 
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gie. Istotne jest również to, że wszyscy w takiej społeczności mają powszechny do-
stęp do osiągnięć współczesnej techniki i do Internetu. Dodatkowo usługi komunika-
cyjne oraz systemy i programy komputerowe są kompatybilne2. Taka sytuacja spra-
wia, że przekształceniu ulegają wszelkie dziedziny życia. Zmieniają się gusty, oby-
czaje i wzory moralne współczesnych obywateli. 

Centralne znaczenie przetwarzania informacji w opisanym społeczeństwie 
niosą za sobą ryzyko i poważne społecznie konsekwencje używania komputero-
wych technik. Jakość życia z jednej strony może być odczuwalna w kategorii 
życia na wysokim poziomie, z drugiej zaś strony na jej niski poziom zaczyna 
intensywnie wpływać ubogość ludzkich doświadczeń i doznań. W krytycznym 
postrzeganiu społeczeństwa informacyjnego wymienia się takie zagrożenia jak: 
alienację, anomię społeczną, utratę więzi i wspólnoty, chaos normatywny – mię-
dzy innymi rozmycie kategorii dobra i zła, a także liczne przejawy wykluczenia i 
osamotnienia. Efektem ubocznym jest również indywidualizm i antyspołeczny 
egoizm. 

 
2. Obywatel społeczeństwa informacyjnego 
Wymienione wcześniej cechy społeczności określonej mianem informacyjnej 

sprawiają, że żyjący w niej ludzie powinni w odpowiedni sposób sprostać narzu-
conym im zadaniom. Ryszard Adam Podgórski mówi o czterech kategoriach lub 
modelach obywatela w społeczeństwie informacyjnym. Człowiek żyjący w spo-
łeczeństwie informacyjnym, aby móc istnieć powinien mieć cechy obywatela: 
informującego się, komunikującego się, uczącego się i tworzącego. R. A. Pod-
górski3 mówi o czterech kategoriach lub modelach obywatela w społeczeństwie 
informacyjnym. Człowiek żyjący w społeczeństwie informacyjnym, aby móc 
istnieć powinien mieć cechy obywatela: informującego się, komunikującego się, 
uczącego się i tworzącego. Obywatel informujący się musi znać narzędzia telein-
formacyjne w takim stopniu, aby mógł on pozyskiwać informacje potrzebne w 
danym miejscu i czasie w formie nie wymagającej dalszego przetwarzania. Musi 
on znać nie tylko urządzenia teleinformacyjne, ale przede wszystkim języki ko-
munikacji. Wymaga się również od obywatela informującego się posługiwania 
pojęciami abstrakcyjnymi oraz symbolami graficznymi.  

Następnym rodzajem obywatela w nowoczesnym społeczeństwie jest obywa-
tel komunikujący się. Potrafi on komunikować się drogą elektroniczną. Jest on 
obywatelem informującym się i jego komunikowanie się przebiega na poziomie 
zawodowym jak i osobistym. Ludzie z którymi się komunikuje mogą być z jego 
kręgu kulturowego lub innych kultur. Taki obywatel musi umieć kontrolować 
czas i uwzględniać ważność i pilność zadań do zrealizowania. 

                                                 
2 Zob.T. Goban – Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, 

wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacyjnego, Kraków 1999, s.18. 
3 Zob. R.A. Podgórski, op. cit., s. 379. 
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Obywatel uczący się to obywatel komunikujący się, który dzięki uzyskiwa-
nej wiedzy poprawia jakość swojego życia zawodowego i prywatnego. Jest on w 
stanie uruchamiać swoje deficyty wiedzy, dzięki czemu może określić swoje 
przyszłe kompetencje, będące źródłem satysfakcji życiowej. Obywatelem two-
rzącym jest obywatel uczący się, który potrafi tworzyć produkty i usługi cyfrowe 
potrzebne do zaspakajania społecznych potrzeb. 

Patrząc na modele i przykłady obywatelskie w nowoczesnym społeczeń-
stwie, należy również wspomnieć jak wygląda dom i najbliższe ludzkie otocze-
nie. Dawna wizja domu przedstawiała bezpieczne domowe ognisko, które jest 
ośrodkiem życia rodzinnego oraz miejscem wypoczynku. Życie społeczne i kul-
turalne toczyło się zwłaszcza poza domem. Ludzie wychodzili do kina, teatru lub 
muzeum. Dom był spokojnym miejscem przyjmowania gości odizolowanym od 
aktywności społecznej.  

W dzisiejszym społeczeństwie mówi się o elektronicznej zagrodzie wyposa-
żonej w kino, antenę satelitarną i dostęp do Internetu. „Współczesne mieszkanie 
staje się węzłem, ogniwem globalnego komunikowania się. W nowoczesnym 
domu na co dzień mamy stale gromadę niekłopotliwych, gdyż łatwo zaprasza-
nych i wypraszanych medialnych «gości». A więc: książki, czyli zapraszanych z 
całego świata poetów, literatów, uczonych, prasę – dzienniki i tygodniki, a zatem 
zawodowych plotkarzy, gaduły – osobistości ze świata polityki i sztuki”4.  

Mieszkanie współczesnego człowieka nie jest już odrębnym miejscem na 
ziemi, które trzeba opuścić, żeby zobaczyć świat. Nie musimy już specjalnie 
jechać np. do Egiptu aby zobaczyć piramidy lub do Paryża żeby ujrzeć najwspa-
nialsze dzieła sztuki. Teraz wystarczy włączyć odpowiedni guzik lub odpowied-
nią stronę internetową i już jesteśmy poza granicami kraju. Nie ma już takiej 
istotnej, jak dawniej różnicy pomiędzy oryginałem a symulacją rzeczywistości. 

„Nowoczesny dom staje się także miejscem aktywnej komunikacji, porozu-
miewania się z innymi ludźmi. Środki komunikowania przenikają więc przez 
skorupę murów, łącząc nas z innymi i tworząc w ten sposób archipelag domostw. 
Dla łączności dwukierunkowej dawniej mieliśmy tylko pocztę oraz od ponad 
wieku – telefon. Aktualnie coraz częściej do dyspozycji mamy internet – omni-
medium, w którym można znaleźć niemal wszystko”5. 

W społeczeństwie informacyjnym nie tylko dom jest elektroniczny, ale elek-
troniczne jest: biuro, praca, szkoła i nauka, a nawet pieniądze niedotknięte ręką 
ludzką. Człowiek musi sprostać wielu wyzwaniom, a technologie dotykają mię-
dzyludzkiej codzienności. Dzięki nim człowiek może się rozwijać, szybko się 
uczyć, komunikować i zaistnieć na rynku pracy.  

Technologie informacyjno – komunikacyjne przyczyniają się do ułatwienia życia, 
ale trzeba zwrócić uwagę, że wiążą się z nimi również poważne zagrożenia. Mówi się 

                                                 
4 T. Goban – Klas, Cywilizacja medialna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 

S.A., Warszawa 2005, s.184. 
5 T. Goban – Klas, op. cit., s.184 – 185. 
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o człowieku jednowymiarowym i manipulowanym, jako dodatku do maszyny. Henri 
Lefebvre pisze o cybernetyzowanym człowieku przyszłości. „Cyberantropos to «czło-
wiek», który definiuje i ocenia samego siebie w kategoriach struktury sztucznych mó-
zgów, który wstydzi się swojego człowieczeństwa, bo jego «parametry» wypadają 
gorzej w porównaniu z precyzją i niezawodnością maszyny. Odrzuca humanistyczną 
koncepcję życia. Jego «technika szczęścia» jest opracowana i sprawdzona”6. Technika 
szczęścia, czyli zaprogramowany sposób życia, który narzucany jest jednostkom przez 
elektroniczne media. W efekcie może on prowadzić do zniewolenia, a podstępny elek-
troniczny świat mediów w brutalny sposób zaburza naturalny system ludzkiego życia. 

 
3. Nowoczesna osobowość 
Zanim poruszony zostanie temat związany z osobowością człowieka żyjące-

go w kulturze wizualnej, należy w tym miejscu przypomnieć wcześniejsze bada-
nia dotyczące kształtowania i wytwarzania się nowoczesnej osobowości. Badania 
nad osobowością człowieka nowoczesnego rozpoczęto już w latach pięćdziesią-
tych XX wieku. Robert Merton7 zaobserwował silne działanie struktury biurokra-
tycznej na osobowość urzędników i nazwał ten typ osobowości - osobowością 
biurokratyczną. Składały się na nią pewne cechy, które reprezentowały jednostki 
„wtłoczone” w system biurokratycznych działań. Typ takiej idealnej osobowości 
charakteryzował się między innymi wyuczoną nieudolnością czy bezradnością, 
literalnym stosowaniem procedur czy dominującą arogancką postawą wobec 
petentów. W latach sześćdziesiątych Robert Bellach8 wprowadził inny osobowo-
ściowy typ, który określił mianem mentalności nowoczesnej. Charakteryzowały 
ją takie cechy jak: indywidualizm, dążenie do sukcesu, odpowiedzialność oraz 
hedonizm.  

Najbardziej znaczące jednak badania w tym zakresie przeprowadził amery-
kański psycholog społeczny Alex Inkeles9. Uznał on, że na żyjących w nowocze-
sności ludzi wpływają w silny sposób cztery czynniki: urbanizacja, industrializa-
cja, ruchliwość społeczna oraz komunikacja masowa i kultura. Zgromadzony 
materiał badawczy pozwolił na opisanie syndromu osobowości nowoczesnej, 
który był wspólny w przybliżeniu w różnych nowoczesnych społecznościach. 
Psycholog stwierdził, że pomiędzy wyodrębnionymi cechami osobowości istnieją 
wzajemne związki, które są ze sobą powiązane, co czyni je syndromem.  

Syndrom stanowi dziewięć rysów osobowościowych. Pierwszy z nich to po-
trzeba nowych doświadczeń i otwartość na innowacje oraz zmianę. Następny 
dotyczy świadomości wielości poglądów i opinii oraz gotowości do uzasadniania 
własnych opinii. Trzeci opisany przez Inkelesa rys przedstawia prospektywną 
                                                 

6 Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika cz.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2004, s.166. 

7 Zob. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo ZNAK, Kra-
ków 2012, s. 623. 

8 P. Sztompka,, op. cit., s. 623. 
9 Ibidem. 
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orientację wobec czasu. Istotą działania i myślenia nowoczesnych jednostek jest 
patrzenie w przyszłość, a nie skupianie się na przeszłości. Czwarta cecha dotyczy 
poczucia mocy podmiotowej. Mamy tu do czynienia z aktywną postawą rozwią-
zywania problemów i ideą podboju świata. Następny rys to antycypowanie przy-
szłych wydarzeń i planowanie przyszłych działań. Szósta cecha jest silnie powią-
zana z poprzednią i charakteryzuje się zaufaniem do porządku społecznego. Jed-
nostkę nowoczesną charakteryzuje wiara w przewidywalność pewnych prawi-
dłowości i stałości dotyczących życia społecznego. Następny rys to poczucie 
sprawiedliwości rozdzielczej czyli uznanie przez jednostkę nierównego rozdziału 
dóbr i przywilejów, które są regulowane zgodnie z zasadą merytokratyczną mó-
wiącą o nierównym wynagrodzeniu nierównych zasług. Rys ósmy dotyczy edu-
kacji i samodoskonalenia. Dziewiąta cecha podkreśla istotę godności osobistej. 
Nowoczesny człowiek szanuje godność innych, bez względu na niższy od niego 
stan pochodzenia innych.  

Wymienione przez Inkelesa cechy opisują idealną osobowość człowieka no-
woczesnego. Ten ideał jest w pewnym stopniu słusznym założeniem, jednak 
rzeczywisty stan zachowań ludzi nowoczesnych budzi duże zastrzeżenia. Niepo-
kojące jest, że współcześnie można zaobserwować zupełnie inne cechy, dalekie 
od idealnej ludzkiej mentalności Inkelesa. Niestety mogłyby one opisać typ oso-
bowości charakteryzującej się indywidualizmem, zaborczością, materializmem, 
konsumpcją, egoizmem oraz brutalnością i agresywnością. Jest to osobowość 
bardzo daleka od ideału. Coraz częściej zauważalne jest to, że jednostka zamiast 
się samorealizować i tworzyć często ulega dehumanizacji.  

Pojawiają się nowe zagrożenia, które w niebezpieczny sposób zniekształcają 
wcześniej rozwinięte pozytywne cechy osobowościowe. Wirtualna rewolucja 
całkowicie przeobraziła wszystkie sfery ludzkiego życia. Współczesna osobo-
wość jest dalece odmienna od opisywanej wcześniej nowoczesnej osobowości. 
Psychiatra Elias Aboujaoude,10 opierając się na swoim klinicznym doświadcze-
niu, analizuje i opisuje różnorodne przypadki zaburzeń spowodowanych co-
dziennym silnym oddziaływaniem Internetu. „Z psychologicznego punktu wi-
dzenia coś się dzieje z naszą tożsamością - wydaje się, że coś przejmuje nad nią 
kontrolę - za każdym razem, kiedy się logujemy, i każdy obywatel sieci – a jest 
ich mniej więcej miliard11 - ma coś głęboko osobistego, o co powinien się niepo-
koić i co powinien chronić” 12. Wirtualny świat głęboko zintegrował się z naszym 
życiem, a jego oddziaływanie przynosi nieodwracalne szkody. Za jego sprawą, 
zaczynają się zacierać granice pomiędzy światem rzeczywistym i wirtualnym. 

 
                                                 

10 E. Aboujaoude, Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona e - osobo-
wości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 14. 

11 W przypisie red. nauk. jest uwaga, że statystyki z 2011 roku (np.: Internet World 
Stats) podają liczbę ponad dwóch miliardów użytkowników Internetu na świecie, a to 
stanowi ponad 30% ludzkiej populacji. 

12 Ibidem. 
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4. Wirtualna osobowość naszych czasów 
Współczesny świat jest pełen cudownych zjawisk, perspektyw i kuszących 

ofert przedstawiających ludziom świetlistą przyszłość. Surfowanie w sieci stało 
się obecnie jedną z podstawowych umiejętności. Młodzi ludzie w zasadzie nie 
muszą szczególnie długo jej się uczyć i bardzo chętnie doskonalą umiejętność 
korzystania z sieciowych nowości, a w świecie nieustającej wirtualnej komuni-
kacji elektronicznej kontakty wirtualne biorą górę nad rzeczywistymi. Presja 
wirtualnego świata jest tak silna, że ludzie korzystając z elektronicznego sprzętu 
zmuszani są do ciągłej multimedialnej aktywności.  

Współczesny człowiek zachwyca się wielością umieszczonych w sieci in-
formacji. Szuka różnych porad medycznych, rozwija swoje zainteresowania, 
wyraża swoje opinie, wie jak zdrowo żyć, posiada dostęp do swojego konta ban-
kowego, tworzy własne strony internetowe, nabywa towary, nawiązuje kontakt z 
przyjaciółmi i krewnymi, a niezwykle istotne jest to, że zdobywa bardzo liczne 
grono wirtualnych znajomych. Niektórzy są mu bliżej znani, często jednak więk-
szość z nich jest zupełnie wirtualna. Użytkownik sieci nie uświadamia sobie te-
go, że powoli zaczyna wpadać w pułapkę pełną złudzeń i niebezpieczną prze-
strzeń nierzeczywistych obszarów swojego wirtualnego świata.  

Często bezwiednie i zupełnie niewinnie tworzy swoją elektroniczną tożsa-
mość, która mimo braku realności zaczyna funkcjonować w wirtualnym świecie. 
Ten nowy twór nie jest niczym ograniczony, przez co giną stare reguły stosowa-
ne w realnym świecie. „Nieograniczona starymi regułami zachowania, wymiany 
społecznej, etykiety, a nawet etykiety sieciowej, ta wirtualna osobowość jest 
bardziej asertywna, mniej skrępowana, nieco bardziej mroczna i zdecydowanie 
bardziej seksowna”13. Dzieje się tak, ponieważ w wielu przypadkach wirtualna 
wersja stanowi dopełnienie rzeczywistej osoby. 

E - osobowość ułatwia rozwiązywać trudne sytuacje na przykład w łatwy 
sposób można zakończyć znajomość lub zerwać z bliską osobą. Wystarczy się 
zalogować i sprawa jest załatwiona, bez dodatkowych nieprzyjemnych emocji i 
niezręcznej rozmowy. Przy niewielkim wysiłku z pomocą Internetu można zmie-
nić nasze cechy. Jedynie przy użyciu strony internetowej i klawiatury, można 
stać się kimś bardziej atrakcyjnym. Bez większych przeszkód można zaprezen-
tować się z jak najlepszej strony, niekoniecznie zgodnie z prawdą. Można być 
osobą młodszą, szczuplejszą, ciekawszą i bardziej lubianą. Wirtualna przestrzeń 
dostarcza nam szeroki wachlarz możliwości, a korzystając z niej stajemy się inną 
osobą - czasami innymi osobami.  

Osoba którą możemy się stać może być kreacją naszej bujnej wyobraźni. 
„Kiedy wchodzimy do Internetu nieświadomie przyjmujemy nową osobowość, w 
niektórych przypadkach zdradzającą niewielkie podobieństwo do tej, która jest 

                                                 
13 E. Aboujaoude, op. cit., s. 18. 
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nam znana z naszego życia off-line”14. Niestety bujne życie on-line, bez chwili 
autorefleksji, może powodować poważne psychiczne zaburzenia.  

 
5. Ciemna strona e - osobowości 
Życie w równoległym świecie sprawia, że kuszące staje się stworzenie no-

wych sieciowych awatarów, wirtualnych mieszkańców, pracujących i bawiących 
się ze sobą. Niebezpieczeństwo życia w takim wirtualnym świecie staje się po-
ważnym zagrożeniem. Problem związany z ucieczką ludzi w świat wirtualnych 
przeżyć, czy z stworzeniem wirtualnej społeczności jest poruszany nie tylko 
przez naukowców, ale staje się również tematem filmowym. Mam tu na myśli 
amerykański film science fiction Awatar z 2009 roku w reżyserii Jamesa Came-
rona oraz polski film Sala samobójców z 2011 roku w reżyserii Jana Komasy. 
Zwłaszcza ten ostatni porusza między innymi kwestię ucieczki młodego czło-
wieka w wirtualny świat, który staje się dla niego równoległym miejscem istnie-
nia. Początkowo wirtualna społeczność daje mu pożądane wytchnienie, ale w 
efekcie doprowadza go do samozniszczenia. 

Zauważono15, że u osób spędzających czas w sieci lub korzystających z po-
krewnych urządzeń sieciowych zachodzą fundamentalne zmiany psychiczne. 
Zmiany dokonują się w sposób spontaniczny i naturalny. Są często nieświadome 
i mogą prowadzić do poważnych różnorodnych zaburzeń. Jednym z nich jest 
dysocjacyjne zaburzenie tożsamości, które opisywane jest w literaturze przed-
miotu jako mnoga osobowość. Objaw dysocjacji charakteryzuje się „rozbiciem 
normalnej integracji myśli oraz zachowań ze świadomością i pamięcią, skutkiem 
czego przez jakiś czas pewne informacje nie są zintegrowane lub «zasocjowane» 
z innymi informacjami tak jak normalnie i logicznie powinny być. Psychiatra E. 
Aboujaoude16 uważa, że wszyscy jesteśmy w pewnym stopniu zdolni do dysocja-
cji. Przykładem z codziennego życia mogą być marzenia na jawie oraz wykony-
wanie pewnych czynności lub zadań w sposób automatyczny i niemal pozbawio-
ny świadomości. Podobny stan można zaobserwować u ludzi podczas codzien-
nych kontaktów z siecią internetową. Za sprawą skłonności do dysocjacji ludzie 
ulegają różnorodnym elektronicznym uzależnieniom. Złudzenie że żyją całkiem 
normalnie sprawia, że uzależnienie od internetowych gier, hazardu czy zakupów 
nie jest utożsamiane z ich własną osobą. W rezultacie zaczynają nieświadomie 
funkcjonować dwie różne tożsamości lub stany osobowości, które polegają na 
odrębnych wzorcach spostrzegania i myślenia.  

Pojawiają się dwa równoległe światy. W jednym człowiek funkcjonuje real-
nie, w tym drugim ulega pewnym fascynacjom i słabościom, które w dosyć nie-
winny sposób „zakradają się” do podświadomości. Wówczas jednostka ulega 
stanowi dysocjacji i zamienia swoje - Ja realne na mniej zahamowane i atrakcyj-

                                                 
14 E. Aboujaoude, op. cit., s. 19. 
15 Ibidem., s.20. 
16 Zob. E. Aboujaoude, op. cit., s.33. 
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ne - Ja wirtualne. Z badań E. Aboujaoude17 wynika, że rozszczepienie na Ja on-
line i Ja off-line jest destrukcyjne nie tylko w skrajnych klinicznych przypad-
kach, ale także negatywnie wpływa na naszą przyziemną egzystencję. „Bez 
względu na to, czy ktoś jest z tego powodu psychicznie zdruzgotany, czy też 
jedynie zdruzgotany i przygnębiony, wszyscy mamy względnie rozhamowaną e - 
osobowość.  

Rozhamowaną e - osobowość charakteryzują, jak każdą osobowość, pewne 
uporczywe w tym przypadku cechy. „Ściślej mówiąc, na tle rozhamowanej, zdy-
socjowanej podmiotowości pięć sił psychicznych będzie rywalizować o znacze-
nie swego wpływu: mania wielkości czyli poczucie, że nie istnieją granice tego, 
co można osiągnąć w sieci: narcyzm, czyli tendencja do myślenia o sobie jako 
środku ciężkości światowej sieci komputerowej; mroczność, czyli wydobywanie 
chorobliwej strony naszej natury przez Internet; regresja, czyli niezwykła niedoj-
rzałość, do jakiej wydajemy się zdolni po wejściu do Internetu; impulsywność, 
czyli sterowany popędami styl życia, w który wiele osób popada on-line”18. Tego 
rodzaju osobowościowe przeobrażenia następują podczas korzystania z usług 
sieci internetowej.  

W literaturze przedmiotu zaburzenia osobowościowe określane są często ja-
ko chroniczne wzorce błędnej oceny sytuacji. Charakteryzują się między innymi 
zaburzeniami myślenia i problemami emocjonalnymi. Dodatkowo występuje 
zakłócenie relacji społecznych lub brak kontroli nad impulsami. E – osobowość 
wyzwala siły, dzięki którym jednostka przekracza paraliżujące ją nieśmiałości, a 
także odrzuca wszelkie zahamowania funkcjonujące w realnym świecie. Jest 
swoistym pomocnikiem ułatwiającym uniknięcia nieprzyjemnych sytuacji. Taka 
wirtualna osobowość jest dopełnieniem rzeczywistej osoby i daje ludziom moż-
liwość oddzielenia własnej działalności on-line, która jest ich zdaniem anonimo-
wa i niewidoczna, od prawdziwej tożsamości. 

Ciemną stroną takich zachowań mogą być długotrwałe zaburzenia osobowo-
ści, takie jak: narcystyczne zaburzenie osobowości, antyspołeczne zaburzenie 
osobowości i zaburzenie z pogranicza osobowości typu borderline19. Narcystycz-
ne zaburzenie osobowości charakteryzuje się przejawami wygórowanego poczu-
cia własnego znaczenia i potrzebą przyciągania uwagi lub wzbudzania podziwu. 
Osoby o tym zaburzeniu maja często problemy w relacjach społecznych, są ego-
istyczne oraz charakteryzują się brakiem empatii.  

Antyspołeczne zaburzenie osobowości objawia się u osób z długotrwałym 
wzorcem nieodpowiedzialnych lub krzywdzących dla innych zachowań, a naru-
szenie norm społecznych zaczyna się u nich we wczesnym okresie życia. Jak 
wiemy sieć internetowa przesycona jest niewłaściwymi wzorcami, do których 

                                                 
17 Zob. E. Aboujaoude, op. cit., s.39. 
18 Ibidem. 
19 Zob. P. G. Zimbardo, R. L. Johnson, V. McCann, Psychologia kluczowe koncep-

cje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s.45-46. 
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niestety mają również dostęp dzieci. Złe wzorce, u takich osób, z czasem prze-
kształcają się w akty okrucieństwa i niczym nieusprawiedliwionym brakiem po-
szanowania praw innych ludzi. Z przykrością należy stwierdzić, że takimi za-
chowaniami przesycony jest współczesny świat.  

Osobowość typu borderline to zaburzenie objawia się jak chwiejność i im-
pulsywność. Osoby takie charakteryzują się nieprzewidywalnymi nastrojami oraz 
burzliwymi relacjami interpersonalnymi. Posiadają małą tolerancję na frustrację i 
często zachowują się wulgarnie w odpowiedzi na spostrzegany afront. Takie 
osoby cechuje skłonność do nadużywania substancji psychoaktywnych, a także 
mają łatwość popadania w różnego rodzaju inne uzależnienia typu hazard, zaku-
poholizm, obżarstwo itp. Dodatkowo zaburzone jednostki przejawiają tendencję 
do niebezpiecznych zachowań, takich jak samookaleczenia, samobójstwa czy 
nieostrożne prowadzenie pojazdów.  

Przedstawione powyżej zaburzenia są niezwykle niebezpieczne i stajemy w 
obliczu bardzo istotnego, a trochę bagatelizowanego, problemu dalekosiężnego 
wpływu cybernetycznego świata na zdrowie psychiczne współczesnego człowie-
ka. Zniewalająca elektroniczna siła pozbawia zagubione jednostki tożsamości, 
zaburza naturalny tryb ich życia a co najgorsze stwarza całe spektrum możliwo-
ści do stosowania wszelkiego rodzaju, nieuświadomionej przez jednostki, mani-
pulacji i medialnej przemocy. Najwyższy czas zastanowić się nad tym proble-
mem i przede wszystkim zwrócić uwagę na negatywny wpływ wszelkiej elektro-
niki na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. 

 
Zamiast zakończenia 
Wydawać by się mogło, że codzienne surfowanie w sieci jest zwykłą czyn-

nością, która nie pociąga za sobą żadnych ubocznych skutków. Najzwyczajniej 
siadamy sobie przy komputerze i spokojnie zaglądamy kolejno na liczne koloro-
we strony. Nic bardziej mylnego, ponieważ w tym samym momencie - zupełnie 
nieświadomie – przyłączamy się do bardzo licznej anonimowej grupy wirtual-
nych odbiorców. Czy już teraz powinniśmy czuć się czymś zagrożeni?  

Myślę, że tak. Ponieważ sama odczuwam silną presję, która narzuca na mnie 
konieczność sieciowej aktywności. Bo przecież jestem zobowiązana, w związku 
z wykonywaną pracą, codziennie się logować i otwierać elektroniczną skrzynkę 
pocztową. Następnie, czuję się w obowiązku odpowiedzieć na pytania moich 
studentów po czym odpisuję na kilka listów. Dodatkowo usuwam niepotrzebne, 
denerwujące mnie reklamy oraz wykonuję kilka przelewów z konieczności elek-
tronicznej opłaty różnego rodzaju życiowych zobowiązań. Za sprawą cywiliza-
cyjnych przemian coraz bardziej zespalam się z cybernetyczną przestrzenią.  

Należy zwrócić uwagę, że surfowanie po sieci jest bardzo niebezpieczne. 
Zwłaszcza w momencie, kiedy ludzie zaczynają tracić poczucie czasu i zaczynają 
wykonywać do końca nieświadome czynności. E. Aboujaoude zauważa, że „(…) 
bezmyślne surfowanie w Internecie, bez żadnego namysłu czy planu oraz bez 
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świadomości upływu czasu czy jakiegokolwiek zakotwiczenia w realnym świecie 
jest w naszej epoce bardzo powszechną odmianą dysocjacji”20.  

W związku z poruszaną w tym opracowaniu tematyką, przeprowadziłam 
krótkie badanie i zapytałam swoich studentów o dzienny czas przeznaczony na 
surfowanie po Internecie bez konkretnego celu. Uczestnikami badania było sie-
demdziesięcioro studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, którzy stu-
diują na drugim roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika opiekuńcza. 
Tylko siedem (7%) osób nie surfuje codziennie bez konkretnego celu, 9 osób 
(12,8%) spędza w ten sposób dziennie 5 - 10 minut w Internecie, 10 osób 
(14,3%) poświęca na wspomnianą „bezczynność” ok. 30 minut dziennie, 21 osób 
(30%) w ten sposób spędza czas 1 godzinę, 11 osób (15,7%) surfuje codziennie 
bez konkretnego celu 2 godziny, 6 osób (8,6%) przeznacza na taką czynność 3 
godziny, przez 4 godziny surfują bezczynnie 3 osoby (4,3%) i przez 5 godzin 
dziennie 3 osoby (4,3%) są w takiej „bezczynności”.  

Niepokojące jest to, że prawie połowa respondentów (45,7%) spędza na sur-
fowanie po Internecie bez konkretnego celu od 1 - 2 godzin. Należy zwrócić 
uwagę, że jeśli ktoś przeznacza na taką czynność godzinę, to może w najbliż-
szym czasie stracić orientację czasową i jego zaangażowanie w „bycie w sieci” 
może być znacznie dłuższe. W analogiczny sposób można się odnieść do prze-
działu czasu 3 - 6 godzin, ponieważ jeśli badani przeznaczają dziennie tyle czasu 
na bezczynne surfowanie, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że mogą się w 
tej czynności zatracić.  

W związku z często zwracaną uwagą na anonimowość w sieci, zadałam stu-
dentom pytanie: Czy w Internecie podajesz się za kogoś innego, podajesz nie-
prawdziwe dane osobie? Nie podaje się za kogoś innego, zawsze jestem sobą – 
taką odpowiedź zaznaczyło 57 osób (81,4%). Czasami nieprawdziwe dane o 
sobie podaje 13 osób (18,6%). Dodatkowo uzupełnieniem było pytanie o ilość 
takich zdarzeń. W badanej grupie 13. studentów jedna osoba odpowiedziała, że 
tylko raz postąpiła w ten sposób, 3 osoby postąpiły tak 2 razy, 2 osoby przyznały 
się do 5. takich zdarzeń, 1 osoba kilka razy nie była szczera w tym zakresie, 1 
osoba napisała, że zdarzyło jej się tak postąpić kilkanaście razy, a 5 osób nie 
odpowiedziało na pytanie.  

Można domniemać, że wspomniane wyżej osoby uległy pokusie stworzenia 
w sieci kogoś nowego i nieprawdziwego. Być może chciały również zachować 
pewną anonimowość ponieważ jedna osoba dopisała na marginesie, że: „ponie-
waż nie chcę ujawniać swojego imienia i nazwiska z uwagi na swoją prywatność 
i żeby mnie nie atakowano przez Internet, jeżeli chcę podać komuś swoje dane to 
podaję tylko zaufanym osobom.” Zastanawiające jest, że badana osoba nie ujaw-
nia danych w celu zachowania bezpieczeństwa, ale jednocześnie woli uchodzić w 
sieci za kogoś zupełnie innego. Zamiast zachować się asertywnie i pielęgnować 

                                                 
20 E. Aboujaoude, op. cit., s.33. 
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swoje życiowe wartości, woli zmienić swoje dane i wymyśla zupełnie fikcyjną 
osobę.  

Przedstawione powyżej badanie podsycają mój sceptycyzm, który prowadzi 
mnie do ogromnej troski o przyszłość zdrowia psychicznego następnych pokoleń. 
Już teraz obserwuję małe dzieci poruszające się po mieście z komórkami, iPoda-
mi, tabletami i innym elektronicznym sprzętem. W autobusie wszyscy jadą ra-
zem, ale ma się złudzenie, że jednak oddzielnie. Wielu pasażerów lokalnej ko-
munikacji, zajętych jest wirtualną rozmową. Niektórym z nich wydaje się, że 
jadą sami i silne poczucie, że tylko oni istnieją sprowadza ich do omawiania 
prywatnych, często bardzo intymnych, spraw w grupie z konieczności przysłu-
chujących się pasażerów.  

Cieszę się, że współczesne życie daje tyle nowych możliwości. Postęp tech-
niczny sprawił, że ludziom żyje się łatwiej niż dawniej. Jednak budzi niepokój 
fakt, że ta łatwość życia może być tylko złudnym wrażeniem w świecie chaosu 
podstawowych wartości, bezrobocia, pełnym przemocy i nędzy. Z jednej strony 
wspaniałe wynalazki z drugiej zaś prawdziwe życie ukazujące liczne społeczne 
dysproporcje. Może właśnie wirtualna rzeczywistość jest taką ucieczką od co-
dziennych problemów, bo właśnie tam można przez chwilę zachłysnąć się ułudną 
wolnością. Należy mieć tylko nadzieję, że ludzie nie zatracą się do końca, za-
chowają swoją tożsamość i dostrzegą ciemne strony wirtualnej rzeczywistości. 

 
Streszczenie 
Niezliczona ilość przemian w różnych dziedzinach naszego życia, zmieniają-

ca się struktura społeczeństw, sposobów wytwarzania i gospodarowania, zmie-
niające się podejście do historii i tradycji ma silny wpływ na ludzką egzystencję. 
Z jednej strony genialna technika z drugiej wrażliwy człowiek, który w końcu 
ulega wpływom tej silnej i bez wątpienia udogadniającej życie technologii. Jed-
nakże pomimo tylu plusów i korzyści jakie czerpiemy, zauważyć należy, że coś 
jest nie w porządku. Opisując społeczeństwo informacyjne autorka opracowania 
zwraca uwagę na liczne zalety technologii informacyjno – komunikacyjnych. 
Jednak ta sama technologia może być bardzo zgubna dla ludzi o pewnych, szcze-
gólnych predyspozycjach psychicznych. Pod jej dominującym wpływem kształ-
tuje się osobowość nowoczesnego człowieka. Autorka podejmuje próbę ukazania 
ciemnej strony wirtualnej osobowości, nazywanej e - osobowością. 

 
Abstract 
E-personality - the dark side of virtual reality 
Countless changes in different areas of our lives, the changing structure of 

society, methods of production and management, the changing approach to the 
history and tradition has a strong influence on our lives. On the one hand, bril-
liant technology, on the other sensitive human, who in the end is influenced by its 
strong and undoubtedly improving our lives impact. However, despite all those 
pros and benefits, which we reap, it should be noted, that something is not right. 
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Describing the information society, the author of this compilation notes how 
helpful the information and communication technology is in searching for a job 
and in personal development. However, the same technology can be fatal for 
people with some specific mental abilities. Personality of a modern man is shap-
ing at its dominant influence. The author attempts to show the dark side of the 
virtual personality, called the e-personality. 
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GMO – fakty i mity 

 
Wprowadzenie 
W naszych czasach obserwowany dynamiczny rozwój biotechnologii w ob-

szarze medycyny, przemysłu i rolnictwa nie byłby możliwy, gdyby nie odkrycie 
podwójnej helisy DNA przez Jamesa Watsona i Francisa Cricka przed sześćdzie-
sięcioma laty1. Dzięki odkryciu Watsona i Cricka z czasem możliwe stało się 
uzyskiwanie genetycznie zmodyfikowanych bakterii, glonów, grzybów, roślin i 
zwierząt2.  

Genetycznie zmodyfikowane mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta to organi-
zmy, do genomu których wprowadza się dodatkowe geny (transgeny), czyli 
fragmenty DNA, wzbogacając je w ten sposób w nowe, pożyteczne cechy3. Z 
definicji GMO wynika, że organizmy genetycznie zmodyfikowane znaczą to 
samo co organizmy uzyskiwane metodami inżynierii genetycznej lub ogólnie 
mówiąc biotechnologii molekularnej, zwane organizmami transgenicznymi4. 
Technika otrzymywania GMO polega na wprowadzeniu do wyjściowego organi-
zmu obcego genu, pochodzącego od innego organizmu, i stwierdzeniu jego eks-
presji5. 

Pierwszą genetycznie zmodyfikowaną rośliną o wielkim znaczeniu ekono-
micznym był pomidor oznakowany Flaver SavrTM (1994 r.), który charakteryzo-
wał się m. in. tym, że wolniej dojrzewał i dłużej zachowywał świeżość6. Pierw-
szej modyfikacji genetycznej zwierzęcia dokonano w 1980 r. Była to mysz, któ-
rej wszczepiono gen wzrostu szczura. Najczęściej uzyskuje się dziś genetycznie 
zmodyfikowane bakterie pałeczki okrężnicy, drożdże, rośliny rzodkiewnika i 

                                                 
1 Por. T. Borecki. Wstęp. [w:] GMO w świetle najnowszych badań. red. K. Niemiro-

wicz-Szczytt. Wyd. SGGW, Warszawa 2012, s. 7. 
2 Por. G. Bartoszewski. Otrzymywanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych. 

[w:] GMO w świetle najnowszych badań, dz. cyt., s. 33. 
3 Por. M. Chorąży, J. Karmańska. GMO - wizja, która przeraża!. „Śląsk” 4: 2007, s. 

60. Por. także M. Zgolak. Rozwój technologii genetycznych – podstawy prawne i aktualne 
ustawodawstwo zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). 
„Acta Universitatis Wratislaviensis” 58: 2004, s. 273. 

4 Por. J. Buchowicz. GMO, głód i biznes. „Nauka” 2: 2010 s. 77. 
5 Por. K. Polok, R. Zieliński. Organizmy zmodyfikowane genetycznie w aspekcie 

zdrowia i środowiska. „Problemy Ekologii” 2: 2004, s. 87.  
6 Por. W. Bołoz. Kontrowersje wokół organizmów genetycznie zmodyfikowanych. 

[w:] Nauki humanistyczne i sozologia. red. J. W. Czartoszewski. Wyd. UKSW, Warsza-
wa 2010, s. 63. 
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myszy7. Obecnie uprawy roślin modyfikowane genetycznie zajmują na świecie 
obszar ok. 150 mln ha8. Wartość rynku produktów GM jest ogromna - 90% pasz, 
70% produktów w supermarkecie zawiera dodatki produktów GM, z GMO wy-
twarzanych jest prawie 100% hormonów, wiele leków i szczepionek, przeciwcia-
ła monoklonalne w diagnostyce9. Z produktami otrzymanymi z genetycznie mo-
dyfikowanych organizmów (np. nasion soi i kukurydzy GM) czy z udziałem 
genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów (GMM) (np. sery, wina, bio-
farmaceutyki i szczepionki) mamy do czynienia niemalże na co dzień10. 

Na całym świecie od lat toczy się debata wokół GMO. W niniejszych artyku-
le zaprezentujemy kluczowe argumenty wysuwane przez przeciwników stosowa-
nia inżynierii genetycznej. Zapoznamy się również z kontrargumentami zwolen-
ników GMO. Ponieważ na świecie największe kontrowersje wzbudzają gene-
tycznie zmodyfikowane rośliny (tzw. rośliny GM) i otrzymywane z nich produk-
ty żywnościowe, w związku z tym na nich głównie skoncentrujemy naszą uwagę. 
W gorącej, wciąż niesłabnącej na sile, debacie wokół GMO, ważne jest, aby od-
dzielić bezsporne fakty, poparte rzetelnymi ekspertyzami naukowymi, od nie-
prawdziwych mitów, dodatkowo nasączonych dużą dozą ideologii. 

 
1. Przyczyny nieufności wobec roślin modyfikowanych genetycznie 
W literaturze wymienia się najczęściej następujące przyczyny nieufności do 

modyfikowanych genetycznie roślin:  
(1) Rośliny GM stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska przyrodni-

czego, gdyż ich cechy przenoszą się na uprawy tradycyjne i dziko rosnące rośli-
ny, co w konsekwencji prowadzi do ograniczenia bioróżnorodności ekosystemu 
ziemskiego;  

(2) Żywność pochodzenia roślinnego z upraw zmodyfikowanych oraz żyw-
ność zwierzęca z hodowli karmionych paszą z roślin GM może mieć szkodliwy 
wpływ na zdrowie ludzi, zwłaszcza dzieci;  

(3) Wprowadzanie GMO leży w interesie dużych, międzynarodowych kon-
cernów agrochemicznych i firm nasiennych;  

(4) Alternatywą dla GMO jest rolnictwo ekologiczne11. 
Ad. (1) Pod adresem inżynierii genetycznej często podnoszony jest zarzut, że 

przez wprowadzenie upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych, prowadzi do 
ograniczenia bioróżnorodności ekosystemu ziemskiego. Takie realne zagrożenie ze 
strony biotechnologii dostrzega Stefan Konstańczak. Pisze: „Organizmy transgenicz-

                                                 
7 Por. G. Bartoszewski, art. cyt., s. 33. 
8 Por. T. Borecki, art. cyt., s. 7. 
9 Por. P. Węgleński, T. Twardowski. Stanowisko Komitetu Biotechnologii Polskiej 

Akademii Nauk. Nowe technologie szansą polskiej gospodarki: GMO dla przemysłu i 
rolnictwa. „Nauka” 1: 2012, s. 18. 

10 Por. K. Niemirowicz-Szczytt. Doskonalenie organizmów na potrzeby człowieka. 
[w:] GMO w świetle najnowszych badań, dz. cyt., s. 16. 

11 Por. W. Bołoz, art. cyt., s. 64. 
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ne, jako lepiej dostosowane do środowiska, odporniejsze na warunki zewnętrzne 
grożą więc tym, że w niedalekiej przyszłości po prostu wyprą swych naturalnych 
pobratymców i tym samym zniszczą delikatną wewnętrzną równowagę globalnego 
ekosystemu. Zubożenie gatunkowej szaty roślinnej grozi zaś zanikiem wielu zwie-
rząt. To byłby wstrząs, który mógłby zniszczyć lub całkowicie odmienić ziemski 
ekosystem”12. W opinii Konstańczaka, szczególnie niebezpieczne może okazać się 
przekazywanie niezwykłych właściwości roślin transgenicznych zwykłym chwa-
stom. „Wyobraźmy sobie - rozważa Konstańczak - sytuację, że na naszych polach 
pojawił się chwast, który przejął od uprawianych roślin transgenicznych odporność 
na herbicydy i szkodniki. Zapewne w bardzo krótkim czasie opanowałby nie tylko 
pola uprawne. Takiego marszu być może nie sposób byłoby zatrzymać. Jest to za-
grożenie, którego nie można nie doceniać”13. 

Ad. (2) W połowie XX w. wprowadzano na wysoką skalę DDT (Azotox) ja-
ko środek ochrony roślin14. Preparat ten, za który P. Müller otrzymał Nagrodę 
Nobla, był zabójczy dla owadów, ale wydawał się bezpieczny dla ludzi i zwie-
rząt. Z czasem okazało się, że zagraża zdrowiu, a nawet życiu ludzi i zwierząt, 
dlatego wycofano go z powszechnego użytku. Przeciwnicy GMO korzystają z 
tego przykładu, jako koronnego argumenty przeciwko GMO, które też może 
długofalowo mieć podobne skutki dla zdrowia i życia ludzi.  

Ad. (3) Przeciwnicy GMO zarzucają dużym międzynarodowym koncernom 
agrochemicznym i firmom nasiennym nieuczciwość, przekupstwo, szkodzenie 
zdrowiu ludzi i środowiska naturalnego, a wszystko w imię maksymalizowania 
zysku15. Przywoływany już Stefan Konstańczak zdecydowanie krytycznie ocenia 
działania tych koncernów i firm. Pisze: „Wielkie koncerny poczuły niemałe zyski 
i rozpoczęły intensywne prace nad pokonaniem ludzkich oporów. Chcąc ominąć 
lub rozwiać wątpliwości i bariery formowane na gruncie bioetyki wykorzystają 
zapewne wszelkie doświadczenia skutecznej reklamy”16. „Mimo to – pisze na 
innym miejscu Konstańczak - jak dotąd, nie zdołano rozwiać ludzkich obaw wo-
bec wprowadzania roślin transgenicznych do ekosfery. A obaw tych jest jakby 
coraz więcej”17. 

Ad. (4) Wielkie nadzieje z rolnictwem ekologicznym wiąże Wiesława Jusz-
kiewicz, z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Przez 
rolnictwo ekologiczne (inaczej: biologiczne, organiczne, biodynamiczne) rozu-
mie się „[…] system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i 

                                                 
12 S. Konstańczak. Gdy fantazja staje się rzeczywistością. Wokół obaw związanych z 

„inwazją” transgenicznych roślin, [w:] Etyka środowiskowa. Teoretyczne i praktyczne 
implikacje. red. W. Tyburski. Top Kurier, Toruń 1998, s. 133. 

13 Tamże, s. 134. 
14 Por. W. Bołoz, art. cyt., s. 67. 
15 Por. M. Filipecki. Kontrowersje wokół żywności zmodyfikowanej genetycznie. [w:] 

GMO w świetle najnowszych badań, dz. cyt., s. 208-209. 
16 S. Konstańczak, art. cyt., s. 129. 
17 Tamże, s. 132. 
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zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, oparty na środkach pochodzenia biologicz-
nego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie”18. Rolnictwo ekologicz-
ne nie stosuje w procesie produkcji żywności środków chemii rolnej, weteryna-
ryjnej i spożywczej19. Juszkiewicz stoi na stanowisku, że wszelkie działania po-
dejmowane wbrew prawom natury, bez uwzględnienia warunków przyrodni-
czych, prędzej czy później odbijają się niekorzystnie na zdrowiu człowieka20. 
Jest przekonana, że należy odważnie przeciwstawić się rzekomemu „postępowi 
w rolnictwie”.  

W opinii Stanisława K. Wiąckowskiego inżynieria genetyczna jest najpoważ-
niejszym problemem etycznym w historii nauki21. Pisze: „Podążanie drogą inżynierii 
genetycznej (bez wiedzy o jej skutkach) jest bardzo niebezpieczne. Dzięki takim 
działaniom mogą powstać zupełnie nowe choroby zwierząt i roślin, nowe źródła raka 
i nieznane wcześniej epidemie”22. Wiąckowski wymienia powody swojej negatyw-
nej oceny biotechnologii: niewiarygodne podstawy inżynierii genetycznej, niedające 
prawa do dawania obietnic, wykorzystywanie szczególnie niebezpiecznych organi-
zmów w biotechnologii (np. bakterię glebową Bacilus thuringiensis), brak odpo-
wiednich badań, ukrywanie informacji o zagrożeniach zdrowia i środowiska, agre-
sywna reklama, przecząca wynikom eksperymentów z GM)23. Wiąckowski zdecy-
dowanie podkreśla, że niemożliwe jest wdrażanie jakiegokolwiek programu ochrony 
przyrody przy równoczesnej akceptacji GMO. Pisze: „Ochrona przyrody czy biolo-
gicznej różnorodności nie jest możliwa przy beztroskim genetycznym zanieczysz-
czaniu środowiska. Współistnienie, a więc sąsiedztwo upraw konwencjonalnych, a 
tym bardziej ekologicznych, z uprawami roślin genetycznie zmodyfikowanymi także 
nie jest możliwe”24. 

Tadeusz P. Żarski przekonuje, że nawet brak dowodów na istnienia zagroże-
nia ze strony GMO nie jest dowodem na brak zagrożenia i dodaje: „Za wcześnie 
może być już za późno, ponieważ z GMO nie będzie się można wycofać. Uwol-
nienie genetycznie zmodyfikowanych organizmów do środowiska oraz spożywa-
nie żywności pochodzącej z GMO nie mieści się w podstawowych standardach 
bezpieczeństwa żywieniowego społeczeństwa”25. 

                                                 
18 W. Juszkiewicz. Rolnictwo ekologiczne jako wyzwanie dla Polski. „Episteme” 30: 

2003 s. 135. 
19 Tamże, s. 135. 
20 Tamże, s. 133.  
21 Por. S. K. Wiąckowski. Genetycznie modyfikowane organizmy, obietnice i fakty. 

Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2008, s. 13. 
22 Tamże, s. 13. 
23 Tamże, s. 13-20. 
24 Tamże, s. 27. 
25 T. P. Żarski. Czy pasze zawierające GMO stanowią zagrożenie dla zdrowia zwie-

rząt i ludzi?. [w:] Organizmy genetycznie zmodyfikowane. Polskie Zrzeszenie Inżynierów 
i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań 2007, s. 212. 
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Małgorzata Korzycka-Iwanow, z Uniwersytetu Warszawskiego, zwraca uwagę na 
trzymanie się zasady ostrożności przy wprowadzaniu genetycznie zmodyfikowanych 
organizmów, ze względu na krótki stosunkowo okres stosowania GMO. Pisze: „Gene-
tycznie zmodyfikowane organizmy i ich użycie to obszar nierozeznanego dobrze przez 
naukę ryzyka i z tego powodu konieczne jest uwzględnienie wszystkich czynników 
składających się na zagrożenie. […] Reasumując brak jest do tej pory w nauce o zasię-
gu światowym standardu bezpieczeństwa w zakresie oceny stosowania GMO, co ma 
ścisły związek z krótkim stosunkowo okresem stosowania GMO. Ośrodki naukowe 
nie posiadają wyników badań pokoleniowych”26. 

W podobnych duchu wypowiada się Anna Charzyńska z Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, według której, GMO należy do kategorii najbar-
dziej ryzykownych wytworów człowieka w naszych czasach. Pisze: „Jednym z 
takich ryzykownych wytworów człowieka cywilizacji technicznej jest żywność 
genetycznie modyfikowana. Decyzja o wprowadzeniu takiej żywności do środo-
wiska naturalnego powinna zostać poddana gruntownej, filozoficznej refleksji, 
albowiem obecność takiego tworu w środowisku może przynieść wiele negatyw-
nych, oddalonych w czasie skutków. Obecność genetycznie modyfikowanej 
żywności może oznaczać nie tylko zagrożenie dla fizycznej, ale również psy-
chicznej kondycji człowieka, a także może zaburzyć równowagę ekologiczną 
całej biosfery”27.  

 
2. Kontrargumenty zwolenników GMO 
Zwolennicy GMO, odpowiadając na argumenty przeciwników biotechnolo-

gii, wysuwają następujące kontrargumenty:  
(1) Możliwe zagrożenia dla środowiska naturalnego w związku z wprowa-

dzeniem GMO mogą zostać ograniczone do minimum za sprawą odpowiednich 
przepisów prawnych; wszystkie niekorzystne skutki będące następstwem wpro-
wadzenia GMO są niczym w porównaniu z tym, ile ucierpiało środowisko natu-
ralne w XX w. w wyniku chemizacji i mechanizacji rolnictwa;  

(2) Produkty GMO mają lepsze walory odżywcze i zdrowotne;  
(3) Za produkcją modyfikowanej genetycznie żywności przemawiają wzglę-

dy ekonomiczne, gdyż jest ona tańsza i bardziej wydajna;  
(4) Rolnictwo ekologiczne nie jest alternatywą dla GMO; jest alternatywą dla 

rolnictwa tradycyjnego.  
Ad. (1) Na długie lata kluczowym argumentem przeciwników inżynierii ge-

netycznej był naukowo wykazany wpływ pyłku odpornej na szkodniki kukury-
dzy Bt na larwy motyli monarcha, które żywiły się chwastami rosnącymi na 

                                                 
26 M. Korzycka-Iwanow. Kilka uwag o „ryzyku rozwoju” w regulacjach żywności 

zmodyfikowanej genetycznie (GMO), nowej żywności i suplementu diety. „Forum Prawni-
cze” 2: 2012, s. 11. 

27 A. Charzyńska. Żywność genetycznie modyfikowana ilustracją ryzykownych działań 
człowieka w cywilizacji technicznej. „Studia Ecologiae et Bioethicae” 1: 2003, s. 605-606. 
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obrzeżach plantacji28. W późniejszej publikacji autorzy zamieścili sprostowanie, 
w którym uściślili, że w doświadczeniu użyli dawek pyłku kukurydzy GM, które 
były znacznie większe od rzeczywistych ilości pyłku opadającego na chwasty29. 
Ponadto, zwolennicy GMO nie zgadzają się z zarzutem, że wprowadzenie upraw 
roślin genetycznie zmodyfikowanych prowadzi do ograniczenia bioróżnorodno-
ści. Marcin Filipecki odnosząc się do tego zarzutu, stwierdza, że wpływ odmian 
GM na naturalne ekosystemy jest podobny do oddziaływania odmian nie-GMO, 
a nawet prowadzi do zmniejszenia użycia pestycydów. Filipecki pisze: „[…] 
oddziaływanie upraw GM na agroekosystem jest zróżnicowane i zależy od rodza-
ju modyfikacji. Odmiany tolerancyjne na herbicydy bardziej niż odmiany trady-
cyjne ograniczają liczbę i różnorodność chwastów i organizmów z nimi związa-
nych na polu, co jest jednym z głównych celów rolnika”30. 

Ad. (2) Przeciwnicy upraw GMO bardzo często wskazują na ich niekorzyst-
ny wpływ na zdrowie, szczególnie ludzi. Filipecki odpowiada na te zarzuty w 
krótkich słowach: „Wiele publikacji naukowych wykorzystywanych przez prze-
ciwników GMO to niedostatecznie udokumentowane manuskrypty, dostające się 
na łamy poczytnych czasopism naukowych ‘tylnymi drzwiami’” 31. Przywołany 
autor koncentruje się jednak na sztandarowym zarzucie wysuwanym przez prze-
ciwnik GMO z kategorii „zdrowotnych”, jakim jest zarzut wywoływania alergii 
przez niektóre białka pochodzące z roślin GM32. Dla przykładu, wprowadza się 
gen bogatej w metioninę albuminy z orzecha brazylijskiego, w celu wzbogacenia 
składu aminokwasów białek soi. Wprowadzone do soi białko okazało się mieć 
właściwości alergenne. Filipecki odpowiada także na ten zarzut: „Kwestie poten-
cjalnej alergenności nowych białek są ważne i sprawdzane wieloetapowo, poczy-
nając od sprawdzenia podobieństwa sekwencji wprowadzanych białek, a kończąc 
na badaniach molekularnych i klinicznych. Bardzo często zarzut alergenności 
roślin GM pojawia się w kontekście reakcji na składniki występujące w roślinach 
niezależnie od modyfikacji genetycznej. Ponadto, poziom naturalnych alergenów 
w konwencjonalnych odmianach jest zmienny i waha się w dosyć szerokim za-
kresie. Podobnego zakresu zmienności powinniśmy się więc spodziewać w od-
mianach GM. Jeżeli więc dla niektórych osób alergenna jest niezmodyfikowana 
genetycznie soja czy kukurydza, to tak samo będzie w przypadku odmian GM, 
chyba że modyfikacja będzie miała na celu zmniejszenie lub eliminację alergenu 
z danej rośliny. Inżynieria genetyczna daje takie możliwości […]” 33. 

Ad. (3) Przeciwnicy GMO, chcąc zdyskredytować w oczach społeczeństwa 
technologię stojącą za uprawami roślin GM, często podkreślają, że wprowadza-

                                                 
28 Por. M. Filipecki, art. cyt., s. 205. Wyniki badań zostały opublikowane w 1999 r. 

w jednym z najbardziej prestiżowych na świecie czasopism naukowych, „Nature”. 
29 Tamże, s. 206. 
30 Tamże, s. 207. 
31 Tamże, s. 199. 
32 Tamże, s. 202. 
33 Tamże, s. 203. 
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nie GMO leży w interesie dużych, międzynarodowych koncernów agrochemicz-
nych i firm nasiennych. W odpowiedzi przywoływany Filipecki pisze: „Sytuacji 
nie zmieni zakaz uprawy roślin GM. Globalne koncerny znajdą inne obszary 
zainteresowań. Ponadto koncerny te odniosły już sukces tynkowy z GMO, osią-
gając blisko 10% udziału w globalnym areale upraw. Hołdując spiskowej teorii, 
można by przyjąć, że permanentna dyskusja i swoisty brak zdecydowania jest im 
na rękę, wydłużając czas korzystania ze względnie starych rozwiązań, co zwięk-
sza opłacalność poczynionych na początku inwestycji”34. 

Ad. (4) Często przeciwnicy GMO wskazują jako alternatywę rolnictwo eko-
logiczne. W ocenie Filipeckiego, w rzeczywistości, rolnictwo ekologiczne to 
alternatywą dla rolnictwa tradycyjnego, z którym może koegzystować35. Nie daje 
też wiary zapewnieniom, że w niedłum czasie całe rolnictwo (polskie) może stać 
się ekologiczne. Pisze: To tylko demagogia, która nie rozwiąże problemu bezro-
bocia na wsi”36. 

Dla obrońców GMO podnoszone przez przeciwników zarzuty wynikają z 
braku odpowiedniej wiedzy, przez co są mało merytoryczne, słabo udowodnione 
i jednostronne37.  

Nieukrywany entuzjazm wobec GMO, a zwłaszcza wykorzystywania w 
przemyśle na szeroką skalę zmodyfikowanych genetycznie mikroorganizmów 
wyraża Małgorzata Gniewosz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie. Pisze: „Pomimo że zastosowanie GMM w produkcji żywności jest 
dziś bardzo ograniczone, to jednak działania o charakterze naukowym i aplika-
cyjnym zmierzające do doskonalenia mikroorganizmów były, są i będą podej-
mowane przez liczne ośrodki naukowe. W perspektywie przyczynią się one do 
powszechniejszego wdrażania procesów z użyciem genetycznie modyfikowa-
nych mikroorganizmów w warunkach przemysłowych, gwarantujących racjonal-
ne wykorzystanie zasobów surowców i energii”38. 

Żadnych wątpliwości wobec GMO nie zgłasza Wacław Orczyk z Państwo-
wego Instytutu Badawczego w Radzikowie. Wręcz przeciwnie, zauważa same 
pozytywy z wprowadzenia na szeroką skalę zwłaszcza roślin uprawnych modyfi-
kowanych genetycznie. Na poparcie swego stanowiska odwołuje się do stosowa-
nych od ponad dekady pasz z genetycznie zmodyfikowanej soi. Pisze: „Długa, 
ponaddziesięcioletnia historia stosowania pasz z komponentami otrzymanymi z 
genetycznie modyfikowanej soi wykazała, że są one w pełni bezpieczne. Żaden z 
genów znajdujących się w pożywieniu (przerobionym lub surowym) nie zmienia 
materiału genetycznego karmionego organizmu. Geny te ulegają degradacji do 
związków podstawowych, z których następnie budowane są nowe komórki. Ta 
                                                 

34 Tamże, s. 203. 
35 Tamże, s. 209. 
36 Tamże, s. 209-210. 
37 Por. W. Bołoz, art. cyt., s. 67. 
38 M. Gniewosz. Nowe właściwości genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów. 

[w:] GMO w świetle najnowszych badań, dz. cyt., s. 65. 
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genetyczna integralność jest jedną z podstawowych zasad biologicznych wy-
kształconych w toku ewolucji”39. 

 
3. Stosunek Kościoła katolickiego do GMO 
Wojciech Bołoz podkreśla, że człowiek dostał od samego Stwórcy mandat do 

bycia administratorem świata przyrody i kontynuatorem dzieła stworzenia40. W 
związku z tym, ma prawo ingerować w otaczające go środowisko naturalne, ale z 
poszanowaniem praw Stwórcy, integralnego dobra człowieka i dobra całego 
stworzenia. Te dwa dobra, człowieka i stworzenia, należy, jak twierdzi polski 
bioetyki, ujmować w ścisłej łączności, gdyż uświadamiamy sobie wtedy, gdyż 
każde działanie na rzecz ochrony środowiska, jest równocześnie działaniem na 
korzyść człowieka. 

Wielu przedstawicieli Kościoła katolickiego wypowiada się niechętnie, a przy-
najmniej neutralnie, wobec GMO. Dla przykładu, arcybiskup Agostino Marchetto, 
stały obserwator Watykanu przy FAO (Organizacja do spraw Wyżywienia i Rolnictwa 
przy ONZ), 2 kwietnia 2001 r. zwrócił uwagę na potrzebę ścisłej kontroli produkcji 
żywności transgenicznej, ze względu na jej ryzyko dotyczące środowiska naturalnego i 
zdrowia człowieka41.  

W 2000 r. Papieska Akademia Nauk opublikowała dokument poświęcony 
GMO, zatytułowany „Rośliny modyfikowane genetycznie stosowane, by wal-
czyć z głodem na świecie” [„Genetically Modified Food Plants to Combat Hun-
ger in the World”]42. W maju 2009 r. Papieska Akademia Nauk powróciła do 
tego tematu, organizując „Tydzień Studiów” poświęcony „Wykorzystaniu roślin 
transgenicznych dla zabezpieczenia żywieniowego w kontekście rozwoju”. 
Głównym organizatorem debaty był jeden z członków Papieskiej Akademii Na-
uk, profesor Ingo Potrykus43. Ostateczne jedenasto-stronicowe oświadczenie 
podsumowało obrady. Potwierdzono i uaktualniono w nim wnioski zawarte we 
wcześniejszym dokumencie Papieskiej Akademii Nauk poświęconym GMO z 
2000 r. Oto główne wnioski zawarte w oświadczeniu: 

1. Więcej niż 1miliard z 6.8 miliardów światowej populacji ludzi jest obecnie 
niedożywionych; jest to stan, który pilnie potrzebuje stworzenia nowych syste-
mów i technologii rolniczych.  

2. Oczekiwany przyrost 2-2,5 miliardów ludzi sprawi, że do 2050 r. liczba ta 
sięgnie około 9 miliardów ludzi. 

                                                 
39 W. Orczyk. Odmiany roślin uprawnych modyfikowane genetycznie. [w:] GMO w 

świetle najnowszych badań, dz. cyt., s. 84. 
40 Por. W. Bołoz, art. cyt., s. 68. 
41 Tamże, s. 69. 
42 Transgenic Plants for Food Security in the Context of Development. “New Bio-

technology” 5:2010, s. 655. 
43 Tamże, s. 655. 
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3. Spodziewane skutki zmiany klimatu oraz powiązany spadek dostępności 
wody dla celów rolniczych również wpłynie na naszą zdolność do wykarmienia 
zwiększonej światowej populacji.  

4. Rolnictwo w obecnym stanie jest niemożliwe do utrzymania, czego dowo-
dem są ogromne straty w górnej warstwie gleby oraz niedopuszczalnie wysoki 
poziom wykorzystywania pestycydów w większości obszarów świata.  

5. Odpowiednie zastosowanie współczesnych technik molekularnych w rolnictwie 
ma swój wkład w reagowaniu na niektóre z powyższych zmian.  

6. W wykorzystaniu technologii GMO w celu polepszenia upraw nie ma nic 
inherentnego, co spowodowałoby, że rośliny lub powstałe z nich produkty ży-
wieniowe byłyby niebezpieczne. 

7. Środowisko naukowe powinno być odpowiedzialne za badania rozwojowe 
prowadzące do postępów w wydajności rolniczej, a także powinno starać się dostrzec, 
że korzyści powiązane z takimi postępami działają na korzyść biednych.  

8. Powinno się podjąć trud, by udostępnić biednym rolnikom z krajów rozwi-
jających się dostęp do ulepszonych odmian upraw roślin GM dostosowanych do 
ich warunków lokalnych. 

9. Badania nad rozwojem takich ulepszonych upraw powinny zwracać 
szczególną uwagę na potrzeby lokalne i odmiany upraw, a także na zdolność 
każdego kraju do dostosowania swoich tradycji, dziedzictwa społecznego i prak-
tyk administracyjnych, by umożliwi ć skuteczne wprowadzenie upraw roślin GM. 

10. Technologia GMO, będąca owocem długich, coraz dokładniejszych ba-
dań, wykorzystana we właściwy i odpowiedzialny sposób może w wielu przy-
padkach mieć istotny udział w wydajności rolnej poprzez ulepszenie upraw, w 
tym zwiększenie zbioru upraw i jakości odżywczej, a także zwiększenie odpor-
ności na szkodniki oraz zwiększenie tolerancji na suszę i inne formy stresu śro-
dowiskowego. Takie ulepszenia są konieczne na całym świecie, by możliwe było 
ulepszenie wydajności i zrównoważenie rolnictwa44. 

Watykan nie zatwierdził jednak końcowego oświadczenia Papieskiej Aka-
demii Nauk45. „Oświadczenie nie jest oświadczeniem Papieskiej Akademii Nauk, 
ponieważ Akademia – a dokładnie jej 80 członków – nie została poproszona o 
konsultacje w tej sprawie i nie będzie jej konsultowała”, powiedział biskup Mar-
celo Sanchez Sorongo, kanclerz Catholic News Service. Choć poglądy uczestni-
ków Tygodnia studiów nie są oficjalną wykładnią stanowiska Kościoła katolic-
kiego w temacie GMO, niemniej zorganizowanie debaty pod protektoratem Pa-
pieskiej Akademii Nauk, świadczy o tym jak ważna to kwestia dla Kościoła kato-
lickiego. Debata była dobrą okazją, aby rozważyć wszystkie argumenty za i 
przeciw46. 

                                                 
44 Tamże, s. 645-646. 
45 Por. C. Glatz. Vatican has not endorsed genetically modified food, official says. 

http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/1004910.htm (25.02.2014). 
46 Por. W. Bołoz, art. cyt., s. 69. 
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Zakończenie 
Przywoływany Wojciech Bołoz, wyrażając swoje osobiste stanowisko w odnie-

sieniu do GMO, pisze: „Analizując wypowiedzi zwolenników i przeciwników GMO, 
trudno wyrobić sobie zdanie jednoznaczne na ten temat, ponieważ obydwie strony 
sporu posiadają ważkie argumenty. Nie jest bowiem prawdą, jak głoszą niektórzy, że 
wielki spór na temat dopuszczalności GMO do produkcji, obrotu i konsumpcji spowo-
dowany jest wielkimi pieniędzmi, które się za tym kryją. Być może racje finansowe i 
polityczne związane z amerykańską dominacją w tej dziedzinie nie są bez znaczenia. 
Nie można jednak takich motywacji przypisywać wszystkim przeciwnikom GMO. W 
tej sytuacji, gdy nie mamy całkowitej pewności co do bezpieczeństwa ludzi i środowi-
ska w następstwie wprowadzania GMO, zasada ostrożności i przezorności domaga się, 
aby ostateczną decyzję odłożyć do czasu, gdy argumenty jednej ze stron będą bezspor-
ne. Stawka jest bowiem zbyt poważna, aby podejmować ryzykowne rozwiązania”47. 

Trudno nie zgodzić się z powyższą konstatacją polskiego bioetyka w sprawie 
GMO. W gorącej, wciąż niesłabnącej na sile, debacie wokół GMO, podają argu-
menty z jednej i z drugiej strony. Ważne jest, aby oddzielić w niej bezsporne 
fakty, poparte rzetelnymi ekspertyzami naukowymi, od nieprawdziwych mitów, 
dodatkowo nasączonych dużą dozą ideologii. Niebagatelna rola w tym czytelnym 
separowaniu faktów od mitów w omawianej kwestii przypada naukowcom bez-
pośrednio zaangażowanym w badania nad GMO. Ich obowiązkiem jest znalezie-
nie odpowiedniego sposobu na komunikowanie się ze światem, aby ich przekaz 
był dla wszystkich zainteresowanym tematem jasny i czytelny. Przeciwnicy wy-
korzystania odmian upraw modyfikowanych genetycznie nie powinni formuło-
wać, z kolei, zbyt radykalnych, trącących populizmem ocen pod adresem tego, co 
nie do końca jest jeszcze poznane, i uzbroić się w cierpliwość, czekając na osta-
teczne rozstrzygnięcia naukowe. Tylko rzetelnie prowadzone i rozciągnięte w 
czasie badania nad skutkami wdrażania inżynierii genetycznej mogą dać osta-
teczną odpowiedź, która ze stron w gorącym sporze wokół GMO miała rację. 

 
Streszczenie 
Genetycznie zmodyfikowane mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta to organi-

zmy, do genomu (w uproszczeniu DNA) których wprowadza się dodatkowe geny 
(transgeny), czyli fragmenty DNA, wzbogacając je w ten sposób w nowe, poży-
teczne cechy . Pierwszą genetycznie zmodyfikowaną rośliną o wielkim znaczeniu 
ekonomicznym był pomidor oznakowany Flaver SavrTM (1994 r.), których cha-
rakteryzował się m. in. tym, że wolniej dojrzewał i dłużej zachowywał świeżość. 
Pierwszej modyfikacji genetycznej zwierzęcia dokonano w 1980 r. Była to mysz, 
której wszczepiono gen wzrostu szczura. Najczęściej uzyskuje się dziś genetycz-
nie zmodyfikowane bakterie pałeczki okrężnicy, drożdże, rośliny rzodkiewnika i 
myszy. Obecnie uprawy roślin modyfikowane genetycznie zajmują na świecie 
obszar ok. 150 mln ha. Wartość rynku produktów GM jest ogromna - 90% pasz, 

                                                 
47 Tamże, s. 72. 
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70% produktów w supermarkecie zawiera dodatki produktów GM, z GMO wy-
twarzanych jest prawie 100% hormonów, wiele leków i szczepionek, przeciwcia-
ła monoklonalne w diagnostyce. Z produktami otrzymanymi z genetycznie mo-
dyfikowanych organizmów (np. nasion soi i kukurydzy GM) czy z udziałem 
genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów (GMM) (np. sery, wina, bio-
farmaceutyki i szczepionki) mamy do czynienia na co dzień.  

Na całym świecie od lat toczy się debata wokół GMO. W niniejszych artyku-
le zaprezentujemy kluczowe argumenty wysuwane przez przeciwników stosowa-
nia inżynierii genetycznej. Zapoznamy się również z kontrargumentami zwolen-
ników GMO. Ponieważ na świecie największe kontrowersje wzbudzają gene-
tycznie zmodyfikowane rośliny (tzw. rośliny GM) i otrzymywane z nich produk-
ty żywnościowe, w związku z tym na nich głównie skoncentrujemy naszą uwagę. 
W gorącej, wciąż niesłabnącej na sile, debacie wokół GMO, ważne jest, aby od-
dzielić bezsporne fakty, poparte rzetelnymi ekspertyzami naukowymi, od nie-
prawdziwych mitów, dodatkowo nasączonych dużą dozą ideologii.  

 
Summary 
GMO – Facts and Myths 
Genetically modified micro-organisms, plants and animals are organisms into 

the genome of which (in short – DNA) additional genes (transgenes) were intro-
duced, i.e. DNA fragments were added in this way to obtain new, useful features. 
The first genetically modified plant of great economic importance was the tomato 
marked Flaver SavrTM (1994), which was characterized by, among others, a 
long period of ripening and the resulting prolonged freshness. The first animal 
genetic modification was made in 1980. It was a mouse that received a rat’s 
growth gene. Today, most genetically modified organisms are E. coli bacteria, 
yeasts, Arabidopsis plants and mice. Genetically modified crops worldwide oc-
cupy an area of about 150 million hectares. The market value of GM products is 
enormous – 90% animal feeds and 70% of the products in our supermarkets con-
tain GM ingredients. Almost 100% of hormones, many drugs and vaccines, along 
with monoclonal antibodies used in medical diagnostics are produced from 
GMOs. We have to deal with products derived from genetically modified organ-
isms (such as soya and GM maize), or with the use of genetically modified mi-
croorganisms (GMM) (e.g. cheeses, wines, biopharmaceuticals and vaccines) on 
a daily basis. 

There has been a global debate about GMOs for many years. In this article, 
we will present the key arguments put forward by the opponents of the use of 
genetic engineering. We will also learn about the counterarguments from the 
supporters of GMOs. As the worldwide most controversial concern has been 
raised by genetically modified plants (GM plants) and food products derived 
from them, we shall focus our attention mainly on them. It is important to sepa-
rate the undisputed facts, supported by reliable scientific papers, from the false 
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myths, to a high degree soaked in ideology, in the heated, still unabated debate 
about GMOs. 
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Mateusz Szast (KUL) 

 
Ludność napływowa zagrożeniem dla gospodarek krajów przyjmujących? 

 
Wstęp 
Współczesne państwa ulegają przemianom na wielu płaszczyznach. Dzieje 

się tak na skutek różnych czynników, zaczynając od procesów industrializacji, 
przekształceń rynków pracy, zmian demograficznych, urbanizacji poprzez indy-
widualizację i intensywne zmiany w obrębie obyczajowo − kulturowym1. Pań-
stwa stają przed wieloma zadaniami w związku z dostosowaniem się do nowej 
rzeczywistości gospodarczej determinującej kształt obecnej polityki zarówno w 
skali zewnętrznej (międzynarodowej) jak również wewnętrznej. Przemiany w 
obrębie makrostrukturalnym implikują ruchliwości społeczne mas ludzkich, które 
oceniane są różnie. Z jednej strony literatura przedmiotu dostarcza treści mówią-
cych o narastaniu konfliktów oraz napięć na tle etnicznym, wielokulturowości, 
dyfuzji kulturowej, powstawanie wszelkiego rodzaju patologii. Z drugiej zaś 
strony ukazywane są korzyści płynące dla krajów przyjmujących oraz samej 
ludności napływowej. Procesy migracyjne związane z globalną ekonomią i poli-
tyką2 na kanwie społeczno ‒ demograficznych różnic pomiędzy krajami wysoko i 
nisko rozwiniętymi są tylko częściowym bodźcem do migracji, ustępując miejsca 
kwestii zależności ekonomicznych3.  

Głównym zamierzeniem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, su-
geruje je znak zapytania zamieszczony w tytule, które w przeciągu ostatniego 
półrocza (przełom roku 2013/2014), często wybrzmiewa na arenie międzynaro-
dowej w związku z napływem rozmaitych grup ludności do krajów wysokoro-
zwiniętych, a konsekwencjami dla tych państw w związku z zabezpieczeniem 
odpowiednich warunków bytowo − życiowych cudzoziemcom i rodzimym 
mieszkańcom. Autor mając świadomość, że kwestie migracyjne budzą rozbieżne 
opinie, nie należą do zjawisk dobrze rozpoznanych, stara się przybliżyć ogólne, 
oparte na analizie literatury przedmiotu jak również danych dostępnych w zaso-
bach Internetu, omówienie wpływu imigrantów i konsekwencje ich pobytu dla 
gospodarki kraju w którym mieszkają, zarówno w obrębie zatrudnienia oraz ryn-
ku pracy, przedsiębiorczości, pomocy socjalnej jak również dokonuje analizy 

                                                 
1 P. Błędowski, Zmiany społeczne w Zjednoczonych Niemczech ‒ wybrane problemy, 

[w:] J. Pałkowska-Kujawy (red.), Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane pro-
blemy, Warszawa 2006, s. 257. 

2 K. Slany, M. Ślusarczyk, Zostać czy wracać? Dylematy emigranta, [w:] H. Grzymała-
Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak, Drogi i rozdroża, Warszawa 2010, s. 165. 

3 J. Węgleński, Imigracja a globalizacja. Przykład Stanów Zjednoczonych, Warsza-
wa 2012, s. 8. 
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innych komponentów, jaki wnoszą imigranci do społeczeństw, w których za-
mieszkują. Dokładna analiza zjawiska w skali europejskiej oraz ogólnoświatowej 
przy wykorzystaniu metody analizy długoterminowej wykracza poza ramy ni-
niejszego tekstu. 

 
1. Terminologia  
Rozważania obejmujące tematykę migracyjną rozpoczęto od zarysowania 

podstaw teoretycznych. Migracje jako zjawisko oznacza przemieszczanie mas 
ludzkich, według literatury przedmiotu podlegają podziałowi na emigrację 
(opuszczenie kraju) i imigrację (przyjazd do kraju docelowego). Przedmiot ni-
niejszego rozważania koncentruje się wokół osób, którzy przybyli z innego kraju 
i przebywają przez pewien okres w kraju aktualnego pobytu4. Na potrzeby poru-
szanej tematyki imigrantów oraz cudzoziemców nazwano ludnością napływową5. 
Celowo użyto tego terminu by uchwycić wielopłaszczyznowość oraz zróżnico-
wanie zmienności ludzi w ruchu. Niewątpliwie pojęcie ludność napływowa wy-
wodzi się od terminu ludność, określającego ogół mieszkańców określonego 
terytorium. Definicja ta, zaczerpnięta ze Słownika Języka Polskiego, może zostać 
zastosowana do określenia pewnego odłamu będącego przedmiotem analizy, 
czego przykładem są podjęte kwestie osób przybyłych do określonego państwa w 
rozmaitych celach6. Przy zastosowaniu tego terminu nasuwa się szereg pytań: 
dlaczego nie wykorzystano wprost, na potrzeby niniejszego artykułu określenia 
imigranci bądź cudzoziemcy? Otóż ludność napływowa to pojęcie niedookreślo-
ne o szerszym zasięgu oddziaływania, traktujące nie tylko o imigrantach, którzy 
przybyli w określonym celu (zarobkowym, edukacyjnym, itp.) lub o cudzoziem-
cach (którzy znaleźli schronienie, uchodźcy), lecz o wszystkich, którzy przyby-
wają do jakiegoś państwa nawet bez wyznaczonego celu, traktując dane państwo 
chociażby jako przystanek w dalszej podróży międzynarodowej. 

Mówiąc o ludności napływowej i jej wpływu na gospodarki krajów goszczą-
cych należy wspomnieć w kilku zdaniach o modelach migracji kształtujących 
system imigracyjny poszczególnych państw. Pierwszy klasyczny model dotyczy 
takich krajów jak Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, które, jak to określił 
Anthony Giddens, są narodami imigrantów. Kolonialny model migracji prezentu-
je Francja oraz Wielka Brytania. Niemcy, Szwajcaria oraz Belgia to przykłady 
gastarbeierów, czyli polityka przyjmowania migrantów na określony czas bez 
przyznawania im obywatelstwa. Ostatnim wariantem jest imigracja nielegalna, 
która powstała w wyniku zaostrzenia przepisów zezwalających na przekraczanie 
granic7. Model polityki prowadzonej przez dane państwo ma kluczowe znaczenie 
podczas analizy wpływu migracji na jego sytuację gospodarczą. Przyjęty klucz 

                                                 
4 Z. Kawczyńska-Butrym, Migracje. Wybrane zagadnienia, Lublin 2009, s. 15. 
5 Hasło: Ludność, [w:] Słownik Języka Polskiego, Tom drugi L-P, Warszawa 1984, s. 56. 
6 Hasło: Ludność, [w:] Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1974. 
7 A. Giddens, Socjologia, przekł. A. Szulżycka, Warszawa 2004, s. 282. 
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analizy koncentruje się na klasycznym oraz kolonialnym modelu, w których 
otwarto granice w celu zasilenia lokalnych rynków pracy.  

Przemieszczanie ludzi na szeroką skalę to zagadnienie podejmowane w ramach 
badań zarówno demograficznych, socjologicznych, ekonomicznych, ale także w 
związku z wpływem na gospodarki zarówno państw, które są opuszczane przez mi-
grantów jak również państw ich przyjmujących ‒ na płaszczyźnie politycznej i gospo-
darczej. Zauważa się wykorzystywanie kwestii migracyjnych w kampaniach wybor-
czych oraz społecznych odnośnie respektowania praw przynależnych człowiekowi. Jak 
uważa Wioletta Danielewicz, migracje będące zagadnieniem wieloaspektowym tworzą 
łańcuchy przyczynowo ‒ skutkowe, które należy rozpatrywać poprzez analizę rozma-
itych teorii migracyjnych8, czego dobitnym przykładem użytym w dalszej części arty-
kułu są zagadnienia Teorii Dualnego Rynku Pracy9. Szczególne dyskusje na temat 
imigrantów wybrzmiewały w związku z przystąpieniem do Wspólnoty Europy 10 
nowych państw, które miało miejsce 1 maja 2004 roku (w tym także Polski). Najwię-
cej miejsca poświęcono debatom ekonomicznym oraz analizom ówczesnych rynków 
pracy. Kraje „starej piętnastki” świadome tradycji emigracyjnych Polaków snuły oba-
wy w związku z otarciem swoich granic i zalewem mieszkańców znad Wisły, choć 
podstawy prawne Unii Europejskiej (Traktat Rzymski, Traktat z Maastricht oraz Trak-
tat Amsterdamski i Lizboński), gwarantowały swobodę przypływu pracowników10. 
Mimo obaw doszło do otwarcia granic. Nie wszystkie kraje zdecydowały się na otwar-
cie swojego rynku pracy od razu wprowadzając tak zwane okresy przejściowe. Pod-
stawowym czynnikiem libelaryzacji polityki imigracyjnej, jak podaje Maciej Dusz-
czyk, jest „zapotrzebowanie na pracowników ze strony pracodawców, które nie może 
zostać zaspokojone dzięki lokalnym zasobom. Także podstawową korzyścią dla pań-
stwa przyjmującego jest rozwój gospodarczy poprzez zaspokojenie pojawiających się 
niedoborów”11. 

 
                                                 

8 Zob. W. Danielewicz, Społeczne konsekwencje migracji zagranicznych, [w:] D. La-
lak, Migracja, uchodźctwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świe-
cie, Warszawa 2007, s. 154. 

9 Teoria Dualnego Rynku Pracy wypracowana przez Peteta Doeringera oraz Micha-
ela Piora zakłada podział pracy na sektor pierwotny i wtórny. Pierwszy cechuje stałość 
zatrudnienia z wysokimi stawkami płac, stabilnością, zabezpieczeniem socjalnym oraz 
respektowaniem praw pracowniczych z licznymi dodatkami. Drugi sektor, wtórny cha-
rakteryzuje się nisko płatnymi posadami, niestabilną pracą w nieregulowanym systemie 
zmianowy, złymi warunkami pracy, ograniczonymi szansami awansu zawodowego i 
społecznego, praca określana mianem 3D (dirty, dangerous, difficult), Zob. A. Górny, P. 
Kaczmarzyk, Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych 
koncepcji teoretycznych, Seria: Prace Migracyjne 2003, nr 49, Instytut Studiów Społecz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego, s. 29. 

10 Zob. M. Duszczyk, Zasady przemieszczania się obywateli Polskich po 1 maja 
2004 roku, [w:] Migracje zarobkowe polskiej młodzieży. Badania i analizy, Warszawa 
2004, s. 18. 

11 M. Duszczyk, Polska polityka imigracyjna a rynek pracy, Warszawa 2012, s. 47. 
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2. Mity na temat ludności napływowej  
W publicystyce oraz literaturze istnieje wiele mitów na temat ludności na-

pływowej. Mity te traktują o wypieraniu miejscowych pracowników przez imi-
grantów, korzystanie z systemu socjalnego, zajmowanie miejsc w szkołach, szpi-
talach oraz wzrost przestępczości.  

Analiza sytuacji po 1 maja 2004 roku wykazała, iż prognozy masowej imi-
gracji zarobkowej do krajów „starej piętnastki były przesadzone”, nie wpływając 
negatywnie na poszczególne gospodarki12. Podążając tropem rozumowania Pete-
ra Stalkera oraz Janusza Balickiego, aby zweryfikować i ewentualnie zdemento-
wać panujące mity należałoby przeanalizować sytuację gospodarczą państw, 
które cieszą się największym zainteresowaniem międzynarodowej giełdy pracy13. 
Według obu autorów analiza danych w państwach sprzed rozszerzenia 1 maja 
2004 roku dowodzi, iż „każdy 1% wzrostu liczby ludności wskutek imigracji, 
odnotowano wzrost PKB od 1,25% do 1,5%”14.  

Kolejny mit dotyczący ,,zabierania” miejsc pracy ludności miejscowej, został 
obalony empirycznie i sytuację tę określono za nieprawdziwą, gdyż wzrost liczby 
ludności napływowej powoduje wzrost koniunktury poprzez większy popyt na 
dobra i usługi. Ludzie przyjeżdżają tam, gdzie są luki w rynku pracy. Wysokoro-
zwinięte państwa potrzebują także specjalistów do obsługi gospodarki. Przykła-
dem może być kanadyjska gospodarka której połowę wakatów wykwalifikowa-
nych specjalistów w 1998 roku zajmowały osoby urodzone poza tym krajem. 
Rząd Stanów Zjednoczonych wydaje rocznie kilkaset tysięcy wiz H-1B dla spe-
cjalistów zagranicznych. Kraje kapitalistyczne cechujące się wysokim PKB cha-
rakteryzują się segmentacją rynku pracy co odzwierciedla wspomniana teoria 
Dualnego Rynku Pracy, która polega na wykształceniu dwóch segmentów za-
trudnienia15. We Francji 15% imigrantów pracuje na budowach, zaś 70% gastro-
nomii londyńskiej to imigranci. Zatrudnianie ludności miejscowej, o ile takowa 
podjęłaby pracę, okazałoby się ciosem w gospodarkę, gdyż podniesienie pensji 
wywinduje i tak ogromne koszta pracy w Europie16. Ważnym aspektem pracy 
ludności napływowej jest jej charakter, ponieważ jest ona utożsamiana jako fi-
zyczna niskopłatna i niewymagająca specjalistycznych kwalifikacji, co potwier-
dzają wakaty między innymi Polaków zagranicą17.  

Rynek pracy uzależniony jest od koniunktury gospodarczej danego kraju i 
często ulega zmianie. W trakcie kryzysu oraz niekorzystnej sytuacji finansowej 

                                                 
12 J. Rosiek, Procesy migracyjne w Unii Europejskiej a funkcjonowanie rynku pracy 

w Polsce, [w:] D. Kopycińska (red.), Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej 
gospodarce, Szczecin 2007, s. 82. 

13 J. Balicki, P. Stalker, Polityka imigracyjna i azylowa. Wyzwania i dylematy., War-
szawa 2006, s. 87. 

14 Tamże, s. 88. 
15 Tamże, s. 91. 
16 Tamże, s. 93. 
17 Zob. I. Grabowska-Lusińska, M. Okólski, Emigracja ostatnia?, Warszawa 2006, s. 156. 
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posady tracą zazwyczaj osoby spoza kraju, zatem ich sytuacja jest niestabilna18. 
Ludność napływowa nie odbiera miejsc autochtonom, często wskazuje im drogę 
do samorozwoju poprzez niezależność wyrażającą się prowadzeniem własnej 
działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą w ujęciu Małgorzaty Grotte jest osoba, 
która potrafi zachować się na rynku niezrównoważonym i wykorzystać proces 
przywracania równowagi do osiągnięcia zysku19. Migranci mogą, wbrew po-
wszechnej opinii, prowadzić działalność jako przedsiębiorcy transnarodowi, po-
nieważ będąc jednostkami migrującymi z jednego kraju do drugiego, utrzymują 
powiązania biznesowe z krajem macierzystym jak również krajem docelowym ‒ 
poprzez fizyczne przemieszczanie bądź kontakty wirtualne, transfery biznesowe i 
lokowania kapitału w wybranej przez siebie gałęzi przemysłu i usług. W celu 
realizacji przedsiębiorczość korzystają oni z sieci migracyjnych oraz kapitału 
społecznego20. Innym wariantem jest prowadzenie własnego biznesu − mikro-
przedsiębiorstwa, które charakteryzuje się niezależnością (na własny rachunek, 
firmy rodzinne) przy zatrudnieniu mniej niż 10 osób oraz rocznym dochodzie nie 
przekraczającym 2 mln euro21. Zasoby indywidualne obejmujące takie kompo-
nenty jak wiek, płeć, pochodzenie, faza cyklu życia, znajomość języka, posiada-
ne umiejętności i wykształcenie niewątpliwie stają się kapitałem ludzkim nie tyle 
samych migrantów, ale społeczeństwa do którego przybyli22. 

Wiele krajów europejskich staje się obecnie wielonarodowymi ośrodkami 
(Wielka Brytania, Holandia, Belgia23, czy chociażby Niemcy). Stopa bezrobocia 
mniejszości etnicznych w Wielkiej Brytanii w stosunku do wielkości populacji 
jest większa, jednak zauważa się od roku 1960, kiedy to zaczęto prowadzić cy-
kliczne badania przez Instytut Polityki Społecznej, że nierówności na podłożu 
etnicznym są redukowane, wraz z nimi stopa bezrobocia jak również korzystanie 
z pakietów socjalnych maleje wśród grup etnicznych24. Wśród Polaków przyby-
łych na Wyspy Brytyjskie odsetek osób pozostających bez pracy w 2006 roku 
                                                 

18 Zob. M. Duszczyk, Polska polityka imigracyjna a rynek pracy, Warszawa 2012, s. 47. 
19 M. Grotte, Kapitał polskich migrantów w rozwoju mikroprzedsiębiorstw, Warsza-

wa 2012, s. 33. 
20 Sieci migracyjne w ujęciu Doroty Osipowicz stanowią szczególnego rodzaju więzi 

w które uwikłana jest każda jednostka, oparte na pokrewieństwie, przyjaźni bądź wspól-
nym pochodzeniu, warunkujące wzajemną pomoc oraz umożliwiające realizację zamie-
rzonych celów. Z pojęciem sieci migracyjnych łączy się kwestia kapitału społecznego, 
który, ta sama autorka definiuje jako cechy organizacji (zaufanie, normy, powiązania), 
które umożliwiają działanie jednostek wewnątrz struktury przy osiąganiu celów, których 
dana osoba nie osiągnęłaby działając w pojedynkę. Zob. D. Osipowicz, Rola sieci i kapi-
tału społecznego w migracjach zarobkowych. Przykład Moniek, Seria: Prace migracyjne, 
nr 46, Warszawa 2002, s. 8. 

21 Tamże, s. 59. 
22 Zob. I. Grabowska-Lusińska, M. Okólski, dz. cyt., Warszawa 2006, s. 147. 
23 J. Siewierski, Struktura społeczna Wielkiej Brytanii, [w:] J. Pałkowska-Kujawy (red.), 

Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, Warszawa 2006, s. 311. 
24 Tamże, s. 315. 
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osiągnął 4%, zaś aktywność zawodowa wynosi 85%. Natomiast liczba osób pro-
wadzących własną działalność gospodarczą pokrywa się z liczbą samo zatrud-
nionych Brytyjczyków i wynosi bez mała około 13%25. To dzięki ludności na-
pływowej, która zajmuje nisko płatne posady Amerykanie oraz Europejczycy 
mają szanse awansu społecznego poprzez realizację własnych aspiracji życio-
wych i marzeń, korzystając z pracy cudzoziemców, którzy zajmując się ich go-
spodarstwami domowymi, wykonując proste, ale zarazem podstawowe czynno-
ści, mają możliwość generowania zysku i przetrwania26. 

Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama upatruje w ludno-
ści napływowej wielki potencjał w rozwoju kierowanego przez niego kraju 
twierdząc, że wykształceni ludzie odgrywają coraz większą rolę w kreowaniu 
amerykańskiej nauki (47% osób z tytułem doktorskim w roku 2000 urodziło się 
poza USA)27.  

Według Zofii Kawczyńskiej − Butrym człowiek posiadając prawo do wolno-
ści może z niego w pełni korzystać wybierając kraj w którym chce mieszkać. 
Państwa rozwijające się lub te potrzebujące wykwalifikowanych specjalistów 
pozyskują ich oferując korzystne warunki pracy oraz zaplecze socjalne. Dotyczy 
to, jak zauważyła Butrym, osób które ukończyły trudne i kosztowne studia (leka-
rze czy inżynierowie), ponieważ lokalna młodzież nie wyraża zainteresowania 
podejmowaniem wysiłku intelektualnego w celu zdobycia kwalifikacji. Zjawisko 
zwane w literaturze przedmiotu drenażem mózgów (brain drain) powoduje dla 
kraju przyjmującego obniżenie kosztów kształcenia specjalistów posiadając pra-
cownika zwykle z doświadczeniem lub tytułem naukowym. Toteż co trzeci le-
karz w USA lub co piąty w Australii i Kanadzie wywodzi się z ludności napły-
wowej. Ewidentnym zyskiem kraju przyjmującego jest nie tylko oszczędność 
edukacyjna, ale nade wszystko zapewnienie stałej opieki medycznej społeczeń-
stwa28. Jednakże nieodzowni są niewykwalifikowani pracownicy, do wykonywa-
nia prostych i rutynowych czynności29, którzy są zmotywowani, ambitni, praco-
wici oraz wyrażają pozytywną chęć pracy w zespole30. Ocena ekonomiki imigra-
cyjności zależy od perspektywy jaką przyjęto podczas analizy zjawiska. Krótko-
terminowa analiza zjawiska jest zawodna i nieopłacalna, mimo wszystko dostar-
cza pozytywnego oddźwięku napływu cudzoziemców, ponieważ struktura go-
spodarki, stosowane w niej technologie pozostaną niezmienne31, zaś perspektywa 
długoterminowa dostarcza obszerniejszych danych mówiących o pozytywnych 

                                                 
25 Zob. I. Grabowska-Lusińska, M. Okólski, dz. cyt., Warszawa 2006, s. 150. 
26 Zob. J. Balicki, P. Stalker, dz. cyt., Warszawa 2006, s. 97. 
27 J. Węgleński, dz. cyt., Warszawa 2012, s. 36. 
28 Z. Kawczyńska-Butrym, dz. cyt., Lublin 2009, s. 57. 
29 J. Węgleński, dz. cyt., Warszawa 2012, s. 37. 
30 Tamże, s. 41. 
31 E. Wysieńska, Z. Karpiński, Ekonomia imigracji − imigranci na polskim rynku 

pracy, „Analizy, Raporty, Ekspertyzy” 2011, nr 6 (42), s. 4. 
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skutkach napływu obcokrajowców, wzroście koniunktury gospodarczej i powięk-
szeniu dochodów rodzimej populacji32. 

Specjaliści z zakresu ekonomii niejednokrotnie wskazywali na negatywny 
wpływ migracji na sytuację gospodarczą kraju docelowego. Dane zgromadzone 
przez Brytyjski Home Office dowodzą, iż „imigracja nie wywołuje efektu wypie-
rania na rynku pracy i nie obniża dochodów krajowców”33. Podobnie w Stanach 
Zjednoczonych, imigracja nie miała żadnego wpływ na sytuację miejscowych 
robotników. W Australii od lat czterdziestych ubiegłego stulecia imigracja napę-
dza gospodarkę mając ogromny wpływ zarówno na popyt jak również podaż, 
przyczynia się do zwiększonego importu i eksportu. Imigranci według danych 
przytaczanych przez Castelsa i Millera więcej wpłacają do budżetu aniżeli pobie-
rają lub wykorzystują, przykładowo podczas pobierania świadczeń34. Opracowa-
nia badań przytaczane przez Kingę Wysieńską oraz Zbigniewa Karpińskiego 
dowodzą, iż w latach 1994-2007 w USA wpływ imigrantów na strukturę zarob-
ków autochtonów był pozytywny, co wiązało się ze zwiększeniem ich płac nawet 
o 4,6 % w stosunku do spadku poziomu płac dla cudzoziemców, których wynosił 
- 3,7%. Konkludując należy stwierdzić, iż napływ ludności obniża płace innych 
cudzoziemców. Podobną sytuację zaobserwowano w Wielkiej Brytanii w nieco 
mniejszym stopniu35. Określani „niechcianymi mieszkańcami” wypracowują 
wzrost gospodarczy krajów ich goszczących, są niejako przegranymi procesu 
migracyjnego, ponieważ to oni padają ofiarami nisko płatnych posad (częstokroć 
posiadając status nielegalnego pobytu), są zdegradowani mimo posiadanych 
kwalifikacji i umiejętności. Zasilają nieformalny rynek pracy. Należy przytoczyć 
cenną uwagę za Castelsem i Millerem, że w ciągu ostatnich 30 lat gospodarki 
światowe uległy transformacji, dokonywano nowego podziału pracy, gdzie cu-
dzoziemcy odgrywali kluczowe role36 bez których postęp oraz wzrost ogólnego 
dobrobytu nie byłby możliwy. 

Ludność napływowa wypracowuje w USA, według raportu National Academy od 
Science (NAS), 10 mld dolarów rocznie, co stanowi zaledwie tygodniowy dochód 
państwa, ale generuje dodakowo nowe miejsca pracy i rozwija kontakty handlowe z 
miejscową ludnością. Tracą niewątpliwie ci miejscowi pracownicy najniższego szcze-
bla, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji oraz predyspozycji do pracy37. Podobne 
badania przeprowadzono w Australii, gdzie stwierdzono, iż imigranci tworzą tyle 
miejsc pracy ile sami zajmują. Dane zebrane w Wielkiej Brytanii dowiodły, podobnie 
jak w innych krajach niewielki wpływ imigracji na lokalne miejsca pracy, „ustalono, że 
wzrost o 1% liczby imigrantów na brytyjskim rynku pracy powoduje zmianę zarobków 

                                                 
32 J. Węgleński, dz. cyt., Warszawa 2012, s. 42. 
33 S. Castels, M. J. Miller, Migracje we współczesnym świecie, przekł. A. Gasior-

Niemiec, Warszawa 2011, s. 284. 
34 Tamże, s. 286. 
35 E. Wysieńska, Z. Karpiński, dz. cyt., „Analizy, Raporty, Ekspertyzy” 2011, nr 6 (42), s. 11. 
36 S. Castels, M. J. Miller, dz. cyt., przekł. A. Gasior-Niemiec, Warszawa 2011, s. 298. 
37 J. Balicki, P. Stalker, dz. cyt., Warszawa 2006, s. 99. 
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Brytyjczyków od plus 0,02% do minus 0,08%”38. Czy imigranci mają wpływ na miej-
sca pracy, chociażby w Wielkiej Brytanii? „Gdyby wpływ migracji z krajów UE-8 na 
brytyjski rynek pracy był znaczny, spadek liczby wakatów powinien być szczególnie 
zauważalny w branżach, w których migranci są najczęściej zatrudniani: przemyśle, 
budownictwie, hotelarstwie i gastronomii czy transporcie. Tymczasem w tych właśnie 
sektorach spadek liczby wakatów był w trzy lata po akcesji nieznaczny”39. 

Innym przejawem pozytywnego wpływu na gospodarki krajów przyjmujących są 
niskie koszty pracy, bowiem pracodawcy zatrudniając cudzoziemców mogą obniżyć 
pobory w porównaniu z zatrudnionymi wcześniej. Poza tym wraz ze wzrostem napły-
wu ludności z ościennych krajów rozwija się także nielegalny rynek pracy, gdzie chle-
bodawcy, oprócz wypłacanych pensji (zwykle o wiele niższych niż musieliby wypłacić 
miejscowej ludności), nie ponoszą żadnych dodatkowych wydatków.  

Zagęszczenie populacji to impuls do powstawania miejsc pracy związanych z 
obsługą ludności napływowej, czyli rozmaitych biur, agencji pośrednictwa pracy, 
szkół nauki języka obcego, urzędów, firm podróży co niewątpliwie napędza go-
spodarkę czyniąc ją atrakcyjniejszą na rynku światowym.  

Przejście od gospodarek opartych na przemyśle na rzecz handlu i usług od-
zwierciedla funkcjonowanie dużych metropolii, między innymi Nowego Jorku 
oraz Chicago. W tym pierwszym mieście odsetek osób urodzonych poza USA 
wyniósł w 1998 roku 35,1% zaś w Chicago aż 45,1%., Los Angeles 25,8% ogółu 
mieszkańców stanowią cudzoziemcy. Bez ludności napływowej miasta te nie 
mogłyby istnieć40. Duże aglomeracje europejskie skupiają w swoich granicach 
pokaźną liczbę cudzoziemców, na przykład w 2000 roku, 23% populacji stolicy 
Francji Paryża stanowili cudzoziemcy oraz 28% mieszkańców Londynu pocho-
dziło spoza tego kraju41. 

Ludność napływowa to także potencjał kulturalny, etniczny, kapitał społecz-
ny, wedle innego mitu, może powodować wzrost przestępczości bądź konfliktów 
na tym tle. Jednak, wbrew powszechnie obowiązujących opiniach osoby, które 
przebywają nielegalnie nie chcą wdawać się w zamieszki lub konflikty z powodu 
lęku przed zdemaskowaniem ich tożsamości i wydaleniem z kraju. Wielokultu-
rowość oraz wieloetniczność generuje zamieszki, które wybuchają głównie z 
powodów politycznych (zakaz noszenia chust w Francji przez Muzułmanki), 
bądź nierespektowania ich podstawowych praw. Imigranci przybywają głównie 
w celu zwiększenia swoich zasobów materialnych bądź podniesienia dobrostanu 
psychicznego, nie zaś w celach stricte przestępczych. 

 
 

                                                 
38 Tamże, s. 100. 
39 A. Fihel, E. Piętka, Funkcjonowanie polskich migrantów na brytyjskim rynku pra-

cy, Seria Prace migracyjne, zeszyt 23/81, Warszawa 2007, s. 34. 
40 J. Węgleński, dz. cyt., Warszawa 2012, s. 35. 
41 R. B. Freeman, Migracje w procesie globalizacji, przekł. Marek A. Dąbrowski 

„Gospodarka Narodowa”, 1-2/2007, s. 101. 
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3. Świadczenia socjalne 
Doniesienia prasowe przełomu 2013/2014 roku dostarczają informacji, że 

kraje dotknięte największym napływem imigrantów będą wprowadzały restryk-
cje bądź ograniczenia w przyznawaniu świadczeń socjalnych (Wielka Brytania, 
Niemcy). 

Trywializmem wydawać by się mogło określenie nielegalnych imigrantów 
jako beneficjentów gospodarek państw do których przybyli. Pobieranie świad-
czeń socjalnych oraz dostęp do służby zdrowia jak również szkolnictwa wiąże się 
z posiadaniem statusu legalnego pobytu. Osoby nie legitymujące się tym statu-
sem, przebywając nielegalnie nie mogą korzystać z zaplecza socjalnego, mimo, 
iż pracują i napędzają koniunkturę gospodarczą państwa w którym się znajdują. 
W Wielkiej Brytanii oraz Australii cudzoziemcy dużo więcej wpłacają do kasy 
państwa aniżeli z niej pobierają42. Balicki i Stalker określili imigrantów mianem 
„eliksiru na gospodarkę Brytyjską”, gdyż wbrew głoszonej opinii, że wyłudzają 
jedynie świadczenia socjalne, rzeczywistość okazuje się zgoła odmienna. Przy-
kładem może być rok 2007, gdzie występował największy wzrost imigracji do 
tego kraju (Polacy wówczas stanowili 56% ludności napływowej). Osoby z no-
wych 10 państw Unii wygenerowali wówczas wpływ do kasy Zjednoczonego 
Królestwa na przestrzeni 2007/2008 w wysokości 1,3 mld funtów43. 

Ja zauważył Krzysztof Markowski „Financial Times przytacza badania prze-
prowadzone dla brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Home Office), 
z których wynika, że imigranci płacą o 2,5 miliarda funtów podatków więcej, niż 
wypłaca się im w formie zasiłków. Jednym z powodów, dla których imigranci 
mają swój wkład netto, są emerytury. Większość imigrantów to osoby czynne 
zawodowo, które ‒ w starzejących się gospodarkach zachodnich – działają w 
dużym stopniu na rzecz wsparcia chwiejnych państwowych systemów emerytal-
nych. Według „The Financial Times” wnoszą oni nowe pomysły i powodują 
zaostrzenie konkurencji. Mimo, że jest to trudne do zmierzenia, ale przechyla 
szalę bilansu ekonomicznego na korzyść imigracji”44. 

Zagorzała debata publiczna rządu Brytyjskiego zmusiła dziennikarzy poli-
tycznych o konsultacje naukowców, miedzy innymi ekonomisty oksfordzkiego 
ośrodka badań nad migracjami Compas dra Martina Ruhs'a. Według naukowca 
„niektórzy badacze wskazują co prawda, że odkąd Wielka Brytania otworzyła się 
na imigrantów, jej PKB bardzo wzrosło. Z drugiej strony, jeśli popatrzy się na 
wskaźnik PKB per capita okaże się, że te wzrosty tylko wydawały się duże, bo 
po prostu więcej ludzi pracowało. W ujęciu jednostkowym były zaś wręcz nie-
zauważalne. Dzięki imigrantom Brytyjczycy są bogatsi jedynie o 10 funtów na 

                                                 
42 J. Balicki, P. Stalker, dz. cyt., Warszawa 2006, s. 103. 
43 Tamże, s. 109. 
44 K. Markowski, Ekonomiczne aspekty migracji, [w:] M. S. Zięba (red.), Migracja – 

wyzwania XXI wieku, Lublin, s. 44. 
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głowę rocznie”45. Jak zauważył Ruhs, jedynie, albo aż bogatsi o 10 funtów na 
głowę, mimo wszystko szala przechyla się w kierunku korzyści związanych z 
napływem ludności spoza UK. 

David Cameron, szef brytyjskiego rządu wielokrotnie apelował o zmniejsze-
niu świadczeń socjalnych obywatelom innych państw, którzy znajdują się na 
terytorium Wielkiej Brytanii, którzy w liczbie 600 tysięcy imigrantów z UE nie 
mają pracy, ich leczenie brytyjski budżet kosztuje rocznie 1,5 mln funtów rocz-
nie, zaś na zasiłki dla ich dzieci budżet traci 55 mln funtów w skali roku46. Z 
kolei brytyjski ekonomista, profesor Christian Dustmann w rozmowie z Aleksan-
drą Kaniewską uważa, że „europejscy imigranci są jak Święty Graal – nie dość 
że wsparli gospodarkę 22 miliardami funtów, to z tytułu podatków wpłacili o 34 
proc. więcej niż dostali od państwa. W ten sposób obaliliście stereotyp migranta 
− bezrobotnego i darmozjada oraz tak zwanej turystyki zasiłkowej”47. Szwajcaria 
to państwo, które według najnowszych badań zwiększyło PKB o 1,42 proc. w 
skali 3 lat48. Podobną sytuację odzwierciedlają dane pochodzące z Norwegii (In-
ternational Migration Outlook 2013) potwierdzając, iż imigranci w Norwegii 
mają pozytywny wpływ na gospodarkę, nawet w fazie recesji, porównując wy-
datki związane z imigrantami ich wkład do budżetu jest wiele większy49. Dania 
to kolejny kraj Europy, który ewidentnie skorzystał na ludności, która postanowi-
ła zamieszkać w tym kraju, bowiem „na świadczenia społeczne dla tej grupy 
wydano w 2009 roku równowartość 90 mln euro, podczas gdy skarb państwa 
otrzymał od nich 227 mln euro. W 2012 roku zyskano 268 milionów euro, przy 
wydatkowaniu rzędu około 130 milionów”50. 

  
4. Pozaekonomiczne zyski krajów przyjmujących 
Według Agnieszki Fihel i Emilii Piętki „we wszystkich państwach europej-

skich obserwowany jest proces starzenia się populacji, wynikający ze spadku 
liczby urodzeń poniżej poziomu prostej zastępowalności pokoleń oraz wydłuża-
nia się trwania życia ludzkiego. W długim okresie starzenie się populacji może 
powodować kurczenie się zasobu siły roboczej, a co za tym idzie osłabienie 
wzrostu gospodarczego, wzrost kosztów systemu zabezpieczeń emerytalnych i 
zdrowotnych. Napływ migrantów zarobkowych, którzy z reguły są osobami mło-

                                                 
45 S. Stodolak, Imigranci rzadko wpływają na gospodarkę kraju, który wybiorą, 

http://www.obserwatorfinansowy.pl, (10.02.2014). 
46 Wielka Brytania zyskuje dzięki pracy imigrantów, http://praca.wp.pl/title,Wielka-

Brytania-zyskuje-dzieki-pracy-imigrantow,wid,16149033,wiadomosc.html, (07. 11. 2013). 
47 A. Kaniewszka, Mieliśmy dużo szczęścia z imigracją, 

http://www.instytutobywatelski.pl/18716/lupa-instytutu/mielismy-duzo-szczescia-z-
imigracja, (06.02.1014). 

48 Tamże. 
49 Imigranci to czysty zysk dla społeczeństwa, http:/ 

http://www.nportal.no/news/1685/imigranci-to-czysty-zysk-dla-spoleczenstwa, (17. 07. 2013). 
50 Polscy imigranci zasilają duński budżet, http://www.dziennik.com, ( 03. 01. 2014). 
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dymi, w wieku produkcyjnym, może stanowić tymczasowe remedium na nega-
tywne procesy demograficzne”51. Imigranci napędzają rynek nieruchomości, 
ponieważ, mówiąc kolokwialnie „muszą także gdzieś mieszkać”, pobudzając 
popyt na tanie, zwykle niechętnie zajmowane lokale lub mieszkania co sprzyja 
konkurencyjności na rynku developerskim. Wartość dodaną w napływie ludności 
do państw Europy Zachodniej ma przyjazd zazwyczaj młodych, zdrowych osób, 
które wypełniają strukturę demograficzną, zwiększając przyrost naturalny jak 
również zabezpieczenie systemu emerytalnego, kasy państwa wpływem z podat-
ków oraz wszelkiego rodzaju należności52.  

 
Zakończenie - konkluzje 
Każdy proces społeczny niesie ze sobą pozytywne bądź negatywne następ-

stwa. Rozważając kwestię ludności napływowej w związku z strumieniami mi-
gracyjnymi należy stwierdzić na podstawie literatury przedmiotu jak również 
publicystyki pozytywny wpływ na funkcjonowanie gospodarek krajów przyjmu-
jących.  

Należy zwrócić uwagę na fakt, że obawy przywódców państw europejskich 
odzwierciedlają nastroje panujące wśród imigrantów, którzy poprzez szeroko 
zakrojone akcje jak również nagłośnienie przez środki masowego przekazu ich 
wpływu na stan kasy państwa w którym pracują i mieszkają, powoduje wzrost 
świadomości wypracowywania mechanizmów wyjaśniających wpływ na ogólny 
rozwój koniunktury danego państwa, postrzegany dotychczas jedynie poprzez 
wpływ do budżetu w postaci środków pieniężnych, ale także poprzez wzrost 
kapitału społecznego, wykształcenie nowych możliwości gospodarowania posia-
danymi zasobami oraz wymianę cennych doświadczeń. Przypływy mas ludzkich, 
które stały się tematem rozmaitych debat na arenie międzynarodowej w Europie 
przed rozszerzeniem struktur UE do 27 państw okazały się nieuzasadnione i 
przesadzone. Jednakowoż w związku ze zmieniającą się koniunkturą oraz syste-
mem politycznym, cios uderza właśnie w osoby szukające pracy bądź schronie-
nia w krajach zasobniejszych w dobra i możliwości rozwoju.  

Zaprezentowano jedynie wycinek złożonego mechanizmu wpływu ludności 
napływowej na stan gospodarek niektórych państw. Analizę należałoby rozsze-
rzyć empirycznie na poszczególne kraje Unii Europejskiej oraz Ameryki Północ-
nej (Kanada i USA), biorąc pod uwagę perspektywę długoterminową oraz doko-
nać porównania wyników by wykluczyć panujące w publicystyce oraz mediach 
utarte przeświadczenie o negatywnym wpływie ludności napływowej na funk-
cjonowanie sektora gospodarczego poszczególnych krajów, traktujących imi-
grantów jako „zło konieczne” ze względu na niedobory rynku pracy oraz siłę 
napędową zasilającą statystyki demograficzne. 

 

                                                 
51 A. Fihel, E. Piętka, dz. cyt., Seria Prace migracyjne, zeszyt 23/81, Warszawa 2007, s. 32. 
52 Z. Kawczyńska-Butrym, dz. cyt., Lublin 2009, s. 59. 
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Streszczenie 
Przełom wieku XX/XXI to czas przeobrażeń państw świata pod względem 

gospodarczym, politycznym oraz społecznym. Biorąc pod uwagę podnoszone 
wielokrotnie twierdzenie, iż ludność napływowa ma niekorzystny wpływ na sy-
tuację gospodarczą kraju do którego przybyła na podstawie analizy literatury 
przedmiotu jak również badań, wypowiedzi ekspertów, dokonano skrótowej ana-
lizy merytorycznej mitów na temat migracji, wśród których należy wyróżnić: 
pobieranie świadczeń socjalnych przez migrantów, wypieranie rodzimych pra-
cowników z rynku pracy, wzrost przestępczości i konfliktów etnicznych. Przyto-
czone dane dowodzą, iż ludność napływowa ma korzystny wpływ na funkcjono-
wanie gospodarek państw do których przybyła napędzając ich koniunkturę. 

 
Summary 
The turn of the century XX / XXI is a time of transformation countries in the 

world in terms of economic, political and social. Considering repeatedly raised 
the claim that the population of new immigrants has a negative impact on the 
economic situation of the country to which arrived on the basis of the literature as 
well as research, expert interviews, carried out further analysis substantive myths 
about migration, among which stand out: getting social benefits by migrants, the 
displacement of native workers from the labor market, an increase in crime and 
ethnic conflicts. These facts show that the population of new immigrants has a 
positive impact on the functioning of the economies of the d which arrived caus-
ing an increase in their economic 
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Artur Lis (KUL) 

 
Zagrożenie zapomnieniem - „Poemat o mieście Lublinie” 

 
Wstęp 
Twórczość Józefa Czechowicza (1903-1939) należy do najwybitniejszych 

zjawisk poetyckich dwudziestolecia międzywojennego ubiegłego wieku i z bie-
giem lat – dziś widać to wyraźnie – jej wysoka pozycja coraz bardziej się utrwa-
la. Już za życia był poetą uznanym, widziano w nim nawet przywódcę pokolenia, 
do którego należał1. Józef Henryk Czechowicz urodził się 15 marca 1903 roku w 
Lublinie. Maturę zdobył w 1921 r. w seminarium nauczycielskim w Lublinie, po 
czym rozpoczął wieloletnią pracę nauczycielską (w Brasławiu i Słobódce na 
Wileńszczyźnie, we Włodzimierzu Wołyńskim oraz w Lublinie). Całe jego życie 
i twórczość były nierozerwalnie związane z Lublinem, który był niezwykle waż-
nym miejscem jego wyobraźni. Świadczą o tym jego słowa, zarówno z listów i 
artykułów prasowych oraz z wierszy. Przytoczę wyznanie poety z 1939 roku: 
„Miasto rodzinne, ilekroć mi ciężko lub najciężej, do ciebie zwracam się pamię-
cią, a gdy pamięć twarde przeżycia przypomina – to sercem, to wyobraźnią2.” 

Kiedy Czechowicz przenosił się w roku 1933 do Warszawy, był już autorem 
trzech tomików i nazwisko jego miało już swoje miejsce w literaturze. W Lubli-
nie pozostała jego matka, z którą utrzymywał stały kontakt, nie mówiąc już o 
licznych kolegach po piórze. Na wieść o wybuchu wojny wyruszył wraz z pra-
cownikami redakcji Polskiego radia w swoją ostatnią podróż do rodzinnego mia-
sta. Tutaj też w czasie jednego z pierwszych nalotów w dniu 9 września 1939 
roku zginął od bomby niemieckiej i pochowany został na lubelskim cmentarzu. 

Gdyby topografię rozumieć zgodnie z jej definicją słownikową, która odnosi się 
wyłącznie do „przestrzeni materii”, to musielibyśmy uznać tę naukę za jedno z najdo-
skonalszych realizacji „rozumowej” organizacji świata, a całe sformułowanie za 
oksymoron. Według Słownika wyrazów obcych PWN (wyd. 1995): topografia – po 
pierwsze to dział geodezji, który zajmuje się wykonywaniem pomiarów szczegółów 
sytuacyjnych i rzeźby terenu w celu przygotowania map topograficznych, po drugie – 
to zespół cech zewnętrznych terenu, zabudowa, drogi itp. Poza tym jest jeszcze zwią-
zana z wyobraźnią „topografia wewnętrzna”. Wyobraźnia jest bowiem przestrzenią, w 
której oznaczane bywają tzw. miejsca wspólne, loci communes. Są to zatem specyficz-
ne punkty orientacyjne, od których rozpoczyna się proces wnikliwego czytania. Poszu-
kiwanie i opisywanie wewnętrznej krainy Józefa Czechowicza skazane jest jednak z 

                                                 
1 T. Kłak, Drogami Czechowicza, Lublin 2010, s. 11. 
2 J. Czechowicz, Przedmowa do „Antologii współczesnych poetów lubelskich”, [w:] 

Wyobraźnia stwarzająca. Szkice literackie, oprac. T. Kłak, Lublin 1972, s. 131. 
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góry na niepowodzenie3. Słusznie zauważył Zbigniew Herbert, że „był to poeta orygi-
nalny, którego interpretacji nie wyczerpuje wyszukiwanie tradycji ani tłumaczenie 
twórczością współczesnych, zbliżonych do niego poetów”4. 

W „Kluczu symbolicznym do poematów” poeta podkreślał, że wyobraźnia 
jest matką bogów, w niej znajduje się źródło wszystkich światów poetyckich: 
„Wyobraźnia jest to pomost między światami. Określenie może zbyt sugestionu-
jące, bo nasuwa myśl o jakiejś wąskiej przestrzeni między A i B lub między 
większą ilością elementów. Tymczasem wyobraźnia z przyległościami w czło-
wieku przypomina raczej morze, na którym tkwią wielorakie wyspy światów. 
Trzeba ją pojmować raczej tak, jak do niedawna jeszcze pojmowano wszech-
obecny eter kosmiczny. Ona jest wolnością. Światy są wyspami robinsonów 
udręczonych samotnością przymusową. Ona jest wszechzasadą. Wyobraźnia 
uwalnia od ciężaru trosk powszednich nie przez oddalenie człowieka od nich, 
lecz ponieważ ona zbliża ku zasadzie, gdy troski zbliżają ku rozproszeniu, ku 
chaosowi pochodnemu, nie zaś pierwotnemu”5. 

Twórczość Czechowicza otrzymała wiele opracowań, a szkice jej poświęco-
ne wychodziły spod pióra najwybitniejszych krytyków, badaczy i eseistów takich 
jak Kazimierz Wyka, Artur Sandauer, Michał Głowiński, Czesław Miłosz, Tade-
usz Różewicz i Zbigniew Herbert, wiele swoich tekstów poświęcił poezji Cze-
chowicza Jan Witan6. 

Twórczość Józefa Czechowicza zamyka się dokładnie w ramach jednej epo-
ki, pierwsze jego utwory powstały w roku 1922 ostatnie zaś przypadają na 1939 
rok. Można powiedzieć, iż jest on najbardziej reprezentatywnym poetą dwudzie-
stolecia międzywojennego7.  

W swoim dorobku poetyckim ogromne przywiązanie do Lublina utrwalił w 
około 50 wierszach8. Należy jeszcze raz podkreślić, że miasto to było niezwykle 
ważnym miejscem wyobraźni dla Czechowicza. Nikt tak wiele nie uczynił dla 
wybudowania poetyckiego pomnika miasta i jego artystycznej nobilitacji. Krajo-
                                                 

3 M. Całbecki, Miasta Józefa Czechowicza. Topografia wyobraźni, Lublin 2004, s. 9. 
4 Szerzej: Z. Herbert, Uwagi o poezji Józefa Czechowicza, „Twórczość” 1955, nr 9. 
5 J. Czechowicz, Klucz symboliczny do poematów, [w:] Wyobraźnia stwarzająca. 

Szkice literackie, wstęp wybór i oprac. T. Kłak, Lublin 1972, s. 48-49. 
6 Najpełniejszą informację o wydaniach twórczości (w tym i poezji) Czechowicza 

oraz jej opracowań przynoszą publikacje: T. Kłak, Józef Czechowicz 1903-1939, [w:] 
Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Literatura polska w okresie międzywojennym, 
t. IV, Kraków 1979, s. 53-86 oraz Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słow-
nik biobibliograficzny, oprac. zespół pod red. J. Czachowskiej, A. Szałagan, t. 2, War-
szawa 1994, s. 92-95. Zob. T. Kłak, Czechowicz - mity i magia, Kraków 1973 oraz tegoż 
Wstęp, [w:] J. Czechowicz, Wybór poezji, wyd. 2, Wrocław 1985; T. Kłak, Drogami 
Czechowicza, Lublin 2010; Czytanie Czechowicza, red. P. Próchniak, J. Kopciński, Lu-
blin 2003; E. Kołodziejczyk, Czechowicz – najwyżej piękno. Światopogląd poetycki 
wobec modernizmu literackiego, Kraków 2006. 

7 R. Rosiak, Wstęp, [w:] J. Czechowicz, Poemat o mieście Lublinie, Lublin 1964, s. 4-7. 
8 E. Łoś, Wstęp, [w:] J. Czechowicz, Poemat o mieście Lublinie, Lublin 2004, s. 4. 
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braz rodzinny był integralnym elementem świata poetyckiego autora Poematu. 
Dzięki niemu regionalne sprawy i tematy literackie stały się częścią życia lite-
rackiego całej Polski9. 

Na szczególną uwagą zasługuje bibliofilski tomik Stare kamienie, wydany w 
1934 roku wspólnie z Franciszką Arnsztajnową, który dziś ze względu na niski 
nakład (125 egz.) jest niewątpliwie przysłowiowym „białym krukiem”. Tomik 
ten został poświęcony wyłącznie Lublinowi, przy czym najbliższe twórcom oka-
zało się Stare Miasto. Czechowicz opublikował w Starych kamieniach siedem 
wierszy: Lublin z dala, Księżyc w rynku, Muzyka ulicy Złotej, Ulica Szeroka, 
Kościół Świętej Trójcy na Zamku, Wieniawa i Cmentarz Lubelski.  

Poemat o mieście Lublinie powstał w 1934 roku. Jego akcja rozgrywa się w 
lipcu przy pełni księżyca, podczas nocnej wędrówki po mieście. Jesteśmy 
uczestnikami podróży w czasie do samego dzieciństwa Czechowicza i do miejsc, 
które były poecie szczególnie bliskie. Poemat jest wyrazem tęsknoty Czechowi-
cza do rodzinnego miasta, które opuścił jesienią 1933 roku, wyjeżdżając do War-
szawy. Złożyły się na niego wiersze, które znajdujemy w Starych kamieniach. 
Czechowicz połączył je tylko piękną prozą poetycką, przygotowując całość jako 
słuchowisko radiowe, o czym świadczą liczne uwagi poety na marginesie tekstu, 
np.: „Muzyka jako tło (kołysanka), najlepiej skrzypce”, „Wiatr, zegary z wież”, 
„Cichy kobiecy śpiew, chwilami wypada głos dziecinnej trąbki” itd. Z tego sa-
mego roku co Stare kamienie i Poemat o mieście Lublinie pochodzą też zdjęcia 
omawianego miasta, autorstwa Czechowicza. Pisząc Poemat przekomponował 
swoje wiersze z myślą o radiu, niekiedy zmieniając nawet sposób zapisu, by 
uwypuklić brzmieniową stronę niektórych wyrazów, a także uzupełniając je o 
szczątkową fabułę opisującą nocny spacer Wędrowca po mieście rodzinnym 
poety. Przyglądając się słuchowiskowemu aspektowi tego tekstu warto zwrócić 
uwagę, że zapisane na marginesie w didaskaliach efekty dźwiękowe i muzyczne 
tło pełnią nie tylko nastrojotwórczą rolę. Niekiedy ilustrują to, o czym mowa jest 
w tekście głównym, a odgłosy wiatru stanowią swego rodzaju „przejścia” po-
między wierszami a prozą10. 

Należy jeszcze raz podkreślić, że w 1934 roku poeta wykonał trzy rzeczy związa-
ne z miastem. Po pierwsze, opublikował razem z Franciszką Arnsztajnową tomik wier-
szy lubelskich Stare kamienie11. Po drugie, swoje utwory z tego zbiorku ułożył w 
osobny cykl powiązany prozą poetycką i nadał mu tytuł Poemat o mieście Lublinie. Po 
trzecie, zrobił serie fotografii miasta12. Wiersze są bardziej znane, fotografie - mniej. 

                                                 
9 Tamże. 
10 K. Laskowicz, Świat za drzwiami. Początki polskiej myśli radioznawczej i prakty-

ki słuchowiskowej, Poznań 1983, s. 39. Warto tu również zwrócić uwagę na często pod-
kreślany w okresie międzywojennym związek sztuki słuchowiskowej z filmem. 

11 A. Tyszczyk, Czechowicz i miasto, [w:] Czytanie Czechowicza, red. P. Próchniak, 
J. Kopciński, Lublin 2003, s. 62. 

12 Szerzej: J. Czerniakiewicz, Fotografia a obrazowanie w twórczości Józefa Cze-
chowicza, Lublin 2008 mps.; M. Fedorowicz, A. Kiszka, M. Skrzypek, J. Zętar, Czecho-
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Bez wątpienia między wierszami i fotografiami istnieje wyraźna korespondencja. Inte-
resująca, gdyż kontrastowa. Na przykład: wiersze są „nocne” i malownicze, fotografie 
zaś „dzienne” i pozbawione malowniczości13.  

Prawdopodobnie pierwszą radiową realizacją „Poematu o mieście Lublinie” 
było słuchowisko Lublin nadane w cyklu „kwadransów poetyckich” poświęco-
nych poszczególnym miastom i regionom Polski. Pierwsza emisja tej audycji 
miała miejsce 9 lipca 1937 roku o godzinie 21.45 w programie ogólnopolskim 
Warszawa I (Raszyn). Opracowanie muzyczne przygotował Roman Palester, a 
wystąpili w nim Irena Kwiatkowska i Antoni Bohdziewicz14.  

Czechowicz należał do głównych rzeczników tzw. poezji czystej- poezji 
stwarzającej, a nie rejestrującej rzeczywistość. Swojemu programowi poezji czy-
stej nadawał miano fantazjotwórstwa, ale określenie to nie posiada dostatecznej 
ostrości i precyzji znaczeniowej, by się nim tutaj posługiwać. Istnieje natomiast 
inny termin, wprowadzony przez poetę na oznaczenie jego praktyki twórczej: 
mitotwórstwo. Postawa mitotwórcza poety narodziła się z pragnienia, aby poezja 
uczestniczyła aktywnie w stwarzaniu nowego świata15. Dawne konstrukcje mi-
tyczne służą Czechowiczowi jako punkt odniesienia albo jako punkt wyjścia. 
Jednak rzadko kiedy dokonuje on modyfikacji wątku mitycznego, częściej chodzi 
o odwołanie się czy aluzję, o podanie klucza, według którego należy go odczy-
tywać. W poszczególnych utworach można rozpoznawać cechy struktury mi-
tycznej, która rządzi całym światem poetyckim Czechowicza. 

Całość pracy ze względu na zawartą w niej problematykę podzielona została 
na dwa rozdziały. Pierwszy jest odtworzeniem trasy wędrówki, ukazano w nim 
realną topografię miasta, jego przestrzeni oraz topografię symboliczną, jej sym-
boliczny porządek. Spróbujemy, wczytując się w treść Poematu, precyzyjnie 
ustalić trasę, którą przechodzi Wędrowiec. Wypiszemy wszystkie miejsca wy-
mienione przez Czechowicza w całym utworze w kolejności ich wystąpienia w 
tekście. Dla orientacji oznaczamy poszczególne części Poematu (wiersze z pier-
wotnymi tytułami i fragmenty prozy poetyckiej), w których te miejsca zostały 
opisane lub wspomniane. Drugi rozdział dotyczy przestrzeni mitycznej, porządku 
mitycznego w Poemacie o mieście Lublinie - wędrówka przez noc. Lublin w 
dzień tętniący życiem biednych ludzi, w omawianych utworach ukazuje się nocą 
jako inne miasto - miasto opalizujące arkadyjskimi snami i marzeniami pokoleń, 
spowite światłem księżyca, owiane mgłą i nastrojem dziwnej, baśniowej wręcz 
cudowności, jakby zawieszone w bezczasie. Katastrofizm przejawia się u Cze-
chowicza w dwóch zasadniczych postaciach: w postaci profetycznej i w postaci 
mitu eschatologicznego. Najbardziej znamienny i zauważalny jest oczywiście 
                                                                                                                         
wicz jako fotograf, „Scriptores”, nr 32, t. III, R. 2008, s. 84-93; A. Tyszczyk, Czechowicz 
i miasto, „Roczniki Humanistyczne”, 48(2000), z. 1, s. 161-178. 

13 W. Panas, Brama, „Roczniki Humanistyczne” 55(2007), s. 237-247. 
14 E. Pleszkun-Olejniczakowa, Słuchowiska Polskiego Radia w okresie piętnastolecia 

1925-1939, t. I, Łódź 2000, s. 320-325; E. Łoś, dz. cyt., s. 5. 
15 T. Kłak, Czechowicz, s. 15. 
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katastrofizm profetyczny. Ukazany mit miasta ocalonego, który splata się z jego 
tragiczną historią, poddanego zagładzie i równie tragiczną biografia poety w 
jeden nierozerwalny węzeł. 

Nie pretendując do ujęcia całościowego i wszechstronnego zawartego w te-
macie zagadnienia, chciałabym jedynie zasygnalizować, co moim zdaniem – 
zasługuje na szczególniejszą uwagę16.  

Praca opatrzona została spisem bibliograficznym tych pozycji, które zostały 
przy jej pisaniu wykorzystane (zarówno źródłowych jak i z obszaru literatury 
przedmiotu). 

 
1. Realna topografia miasta 
Poemat o mieście Lublinie był w zamierzeniu autora słuchowiskiem radio-

wym, oraz poetyckim i bardzo osobistym przewodnikiem po jego rodzinnym 
mieście. Jest wizją miasta opartą na wspomnieniach i wyobrażeniach17. Wczytu-
jąc się w treść Poematu spróbuję odtworzyć trasę, którą przechodzi Wędrowiec, 
wymienię wszystkie miejsca wspomniane w utworze w kolejności ich wystąpie-
nia w tekście. Dla ułatwienia oznaczę poszczególne części Poematu, tytuły wier-
szy i fragmenty prozy poetyckiej, w których te miejsca zostały opisane. 

Poemat otwiera wiersz Lublin z dala - widok miasta od strony drogi na War-
szawę, po nim następują utwory poświęcone poszczególnym miejscom w kolej-
ności motywowanej kierunkiem wędrówki. Wędrowiec przybywa do miasta od 
strony zachodniej (Wieniawa, Cmentarz lubelski), przemierza Stare Miasto 
(Księżyc w rynku, Muzyka ulicy Złotej), odwiedza kaplicę zamkową (Kościół 
Świętej Trójcy na Zamku), a następnie przez Dzielnicę żydowską i przedmieście 
Kalinowszczyzna opuszcza Lublin (Ulica Szeroka)18. 

O przebiegu trasy dowiadujemy się z fragmentu prozy poetyckiej, która na-
stępuje po wierszu Wieniawa19. Wieniawa jest dla nas bramą Lublina20, jest 
pierwszym miejscem, które odwiedza Wędrowiec: „Wędrowcze, oto już kręte 

                                                 
16 Zob. „Scriptores”: pamięć, miejsce, obecność: laboratorium pamięci, małe ojczyzny, spo-

tkania kultury. R. 13, nr 30 (2006): Czechowicz – w poszukiwaniu ukrytego miasta, tom 1: 
Ludzie, środowiska, inicjatywy, instytucje, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Stowarzy-
szenie Brama Grodzka, ss. 476. „Scriptores” R. 14, nr 31(2007): Czechowicz – w poszukiwaniu 
ukrytego miasta, tom 2: Mapa miejsc – biografia, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Sto-
warzyszenie Brama Grodzka, ss. 270. „Scriptores” R. 15, nr 32(2008): Czechowicz – w poszu-
kiwaniu ukrytego miasta, tom 3: Mapa miejsc – teksty, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, 
Stowarzyszenie Brama Grodzka, ss. 450. 

17 Lubelskie tropy Czechowicza, „Scriptores” 32(2008), s. 280. 
18 A. Tyszczyk, Czechowicz i miasto, „Scriptores”, 32(2008), s. 56; Lubelskie tropy, 

„Scriptores” 32(2008), s. 280. 
19 Wieniawa, „Scriptores” 32(2008), s. 124. 
20 Tamże, s.123. 
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uliczki starego przedmieścia, Wieniawy”21. Tam czeka na niego księżyc -
przewodnik, który prowadzić go będzie przez miasto:  

„Wędrowcze, masz towarzysza. Księżyc w pełni, srebrny, daleki pójdzie od-
tąd za twoimi krokami. Powiedzie cię do miasta umarłych, gdzie twoi bliscy leżą 
pod głazami i darnią. Osrebrzy ci stare kamienice w rynku, widma ukaże w ko-
ściele na Zamku, wreszcie znowu cię w pola wywiedzie przez ulicę Szeroką, 
przez Kalinowszczyznę i Czwartek”22.  

Czechowicz wskazuje tu wyraźnie sześć miejsc: cmentarz, Rynek, Kaplicę 
Świętej Trójcy, ulicę Szeroką, Kalinowszczyznę i Czwartek, przez które przej-
dzie Wędrowiec w utworze. Można zauważyć, że wśród miejsc wymienionych w 
tym fragmencie prozy tylko Kalinowszczyzna nie ma odniesienia w treści Po-
ematu poza wzmianką na samym początku.  

Znając wszystkie miejsca wymienione w Poemacie i powyższy zarys trasy 
Wędrowca, można precyzyjnie wyznaczyć szlak, którym wiedzie Poemat. Wę-
drowiec wyrusza przez Wieniawę i kieruje się na cmentarz lubelski znajdujący 
się na ulicy Lipowej, zlokalizowany pomiędzy Wieniawą a Śródmieściem23. Na-
stępnie opuszcza go przez główną bramę wychodzącą na ulicę Lipową i zmierza 
nią w kierunku Krakowskiego Przedmieścia. Ta ulica jest wspomniana w Po-
emacie jako leżąca między bramą cmentarza, którą mija Wędrowiec, a „główną 
ulicą” czyli Krakowskim Przedmieściem. Można się więc domyślać, że wymie-
nione w cytacie „głuche miasto” to właśnie Lipowa: „Napojony smutkiem, za-
myślony i o świecie niewiedzący idzie wędrowiec miastem. A ono głuche24.”  

Ulicą Lipową Wędrowiec dochodzi do Krakowskiego Przedmieścia, idzie 
główną ulicą Lublina. Poemat opisuje ją bardzo pobieżnie. W opisie Krakow-
skiego Przedmieścia autor wspomina trzy charakterystyczne miejsca. Jednym z 
nich jest sklep z zabawkami. Mury tej ulicy są Wędrowcowi dobrze znane. Dal-
szym jego kierunkiem jest Brama Krakowska, która została zarysowana już na 
samym początku wędrówki w wierszu Lublin z dala razem z Wieżą Trynitarską:  

Na wieży furgotał blaszany kogucik  
na drugiej – zegar nucił25.  
Brama Krakowska to ta „druga” – z charakterystycznym zegarem. Przez 

Bramę Krakowską Wędrowiec wchodzi na Stare Miasto, którego centrum stano-
wi Rynek. Temu miejscu Czechowicz poświęca aż dwa wiersze i jeden fragment 
prozy poetyckiej. Wydaje się ono centralnym punktem topografii i Poematu26. 
Pierwszym z nich był Trybunał stojący pośrodku Rynku. Wymienione zostały 
także inne miejsca, które muszą być Wędrowcowi dobrze znane, ponieważ narra-
cja dzieła przyjmuje w tym miejscu charakter stricte topograficzny: „Rynek. Tu 
                                                 

21 J. Czechowicz, Poemat o mieście Lublinie, Lublin 2004, s.14 (cyt., dalej: Poemat). 
22 Tamże, s. 16. 
23 M.Całbecki, dz.cyt, s. 148.  
24 Poemat, s. 18. 
25 Tamże, s. 14. 
26 Stare miasto i rynek, „Scriptores” 32(2008), s. 187. 
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dom Acerna, tu kamienica Sobieskich. A ot i narożnik ze lwami z kamienia. Tu 
chodziłeś do szkoły27.”  

Wędrowiec rozpoznaje więc jedną po drugiej kilka kamienic: Dom Acerna 
(Rynek 2), Kamienica Sobieskich (Rynek 12), kamienica „Pod Lwami” (Złota 1) 
oraz szkołę (Rynek 13).  

Wędrowiec zatrzymuje się na rogu Rynku i ulicy Złotej zwanej dawniej oraz 
w Poemacie ulicą Dominikańską. Następnie Wędrowiec wchodzi w ulicę Złotą. 
We fragmencie wiersza Muzyka ulicy Złotej: „Z ulicy Dominikańskiej śpiew 
chóru, dziewczęta chwalą Marię” poeta użył starej nazwy ulicy Złotej: Domini-
kańska28. Kolejnym wymienionym w Poemacie miejscem jest kościół Dominika-
nów. Wędrowiec idzie prosto na ulicę Grodzką. W utworze jest ona wspomniana 
wcześniej, przy Rynku, ale dopiero teraz wchodzi na nią Wędrowiec. Schodząc 
ulicą Grodzką, przechodzi przez Bramę Grodzką na Podzamcze zwane kiedyś 
„miastem żydowskim”. Brama jest punktem, w którym chrześcijańskie Miasto 
Górne styka się z Żydowskim Miastem Dolnym. Graniczność jawi się więc jako 
podstawowa cecha Bramy29. Wędrowiec zmierza ulicą Zamkową będącą prze-
dłużeniem ulicy Grodzkiej i jedyną wiodącą od Bramy Grodzkiej w górę. Docie-
ra do Zamku, przechodzi obok wieży księcia Daniela i wchodzi do zamkowej 
kaplicy. Kaplicy Świętej Trójcy poświęcił Czechowicz osobny wiersz Kościół 
Świętej Trójcy: 

Tu skały malowane są tronem Dziewicy, 
Gdzie indziej zaś podwójny Chrystus ciemnolicy30. 

Następnie Wędrowiec wychodzi z Zamku z powrotem na ulicę Zamkową do 
ulicy Szerokiej. Ulicy tej poświęcił Czechowicz – podobnie jak kaplicy zamko-
wej – osobny wiersz Ulica Szeroka. Spróbuję odtworzyć fragment trasy Wę-
drowca związany z tym przedmieściem. Należy rozpocząć od momentu, w któ-
rym Wędrowiec opuścił Zamek i zszedł z ulicy Zamkowej na Szeroką: 

Trzeba zejść ulicą Zamkową w mrok 
zaułków, potem wynurzyć się z ciemności 
na ulicy Szerokiej31. 

Wędrowiec idzie teraz ulicą Szeroką w kierunku wzgórza Czwartkowego. Na 
ulicy Szerokiej znajduje się most nad rzeką Czechówką, która ją przecina. Tak 
więc „rzeczułka” wspomniana w wierszu Ulica Szeroka to właśnie Czechówka32. 
Pod koniec Poematu trasa Wędrowca jest zarysowana bardzo skrótowo: „Drogi 
białe wychodzą stąd na północ”. Z fragmentów początkowych wiemy, że księżyc 
miał go poprowadzić przez Kalinowszczyznę i Czwartek. Tak więc Wędrowiec 
musi skręcić z ulicy Szerokiej w stronę Kalinowszczyzny, a potem wrócić na nią 
                                                 

27 Poemat, s. 20. 
28 Ilustrowany przewodnik po Lublinie, Lublin 1931, s. 6. 
29 W. Panas, Brama, „Scriptores” 32(2008), s. 237-238. 
30 Poemat, s. 22. 
31 Tamże. 
32 Wyjście z miasta, „Scriptores” 32(2008), s. 232. 
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tak, aby wyjść z miasta przez wzgórze Czwartek. Należy zauważyć, że w topo-
grafii miasta z Poematu nie ma utworu poświęconego Śródmieściu, z jego okaza-
łą ulicą Krakowskim Przedmieściem. Dom rodzinny Józefa Czechowicza znaj-
dował się niedaleko na ulicy Kapucyńskiej33. Wędrowiec z Poematu o mieście 
Lublinie zatrzymuje się w zaledwie kilku punktach w Lublinie, jednak w treści 
utworu pojawia się wiele innych miejsc z mapy miasta34. Ponadto niektóre z 
miejsc wymienione są kilkakrotnie. Rynek wspomniany został cztery razy, nato-
miast cmentarz przy ul. Lipowej, Brama Krakowska, ul. Zamkowa, Kaplica 
Świętej Trójcy oraz ulica Szeroka – po dwa razy. Do miejsc Poematu zaliczone 
zostały także lubelskie łąki i rzeka Czechówka. 

Z dawnego Lublina, który opisuje Czechowicz, pozostało bardzo niewiele. 
Chcąc przemierzyć tą samą drogę, którą wędrował bohater, nie można się już 
wzorować na dokładnym opisie, ponieważ omawiana topografia Lublina uległa i 
ulega ciągłym zmianom. Nie ma już ulicy Szerokiej, po „polach” Kalinowszczy-
zny zostały tylko wspomnienia.  

 
2. Topografia symboliczna 
Józef Czechowicz jest twórcą nowej koncepcji języka poetyckiego określa-

nego mianem symboliczno - magicznego. Jego słowa sięgają do treści ukrytych, 
starają się nazwać to, co nienazwane, odrealniają świat. Jego poezja to liryka 
słów, w nich ukryta jest jej moc i melodia. Istnieje jej pewne podobieństwo do 
poezji symbolizmu. Jednym z przykładów jest dwuplanowość, czyli świat wi-
dzialny i ukryty, który jest ważniejszy. Poetyka symbolizmu skutecznie służyła 
wypowiadaniu niepokojów i przeczuć. Prowadziło to do mityzacji świata, jego 
odrealnienia, ku personifikacji zjawisk, uwzniośleniu. Symbol staje się sposobem 
odnowienia i uleczenie wyobraźni35. Główną cechą poezji Czechowicza jest jej 
muzyczność. Wyobraźnia ma bardzo mocny muzyczny rys. Poeta posługuje się 
rytmem, melodią, dźwiękiem i współbrzmieniem by odnaleźć wspólną nutę, za 
sprawą której ustanowi jednorazową harmonię w wierszu36. Wydaje się, że spa-
cery po Lublinie i jego okolicy były potrzebne Czechowiczowi w poszukiwaniu 
jakiegoś impulsu „wyzwalającego” powstanie wiersza37. 

W wierszu Lublin z dala Czechowicz dokonuje poetyckiej ekspozycji miej-
sca, po którym porusza się Wędrowiec. Poecie udało się uchwycić najbardziej 
charakterystyczne i niezmienne cechy Lublina. Mamy w wierszu: wzgórza, łąki, 
mgły, ale też Wieżę Trynitarską z kogucikiem i Bramę Krakowską z zegarem. 
Miasto ukazuje się jako urbanistyczna całość w sielskim otoczeniu38. Wieża Try-
nitarska jest najbardziej charakterystycznym elementem panoramy Lublina. To 
                                                 

33 A. Tyszczyk, Czechowicz i miasto, [w:] Czytanie Czechowicza, s. 62-63. 
34 Lubelskie tropy, „Scriptores” 32(2008), s. 280. 
35 E. Kołodziejczyk, Czechowicz – najwyżej piękno…, s. 343. 
36 Tamże, s. 86. 
37 Lubelskie tropy, „Scriptores” 32(2008), s. 276. 
38 Lublin z dala, „Scriptores” 32(2008), s. 117. 
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od niej rozpoczyna poeta Poemat o mieście Lublinie: „Na wieży furgotał blasza-
ny kogucik”39. Zwyczaj zwieńczania kogutem wież jest bardzo stary i ma swoje 
symboliczne znaczenie związane między innymi z budzeniem i wypatrywaniem, 
w tym z czujnym oczekiwaniem na powtórne przyjście Mesjasza40. Jego wizeru-
nek w metalu, chorągiewka metalowa na wieży budynku zwłaszcza kościoła 
wskazywała kierunek wiatru. Kurek na kościele to dawny symbol czujności, ze 
swego miejsca na szczycie wieży widziany z daleka41. Ptak jest tu czujnym straż-
nikiem, którego jednocześnie uważa się za „wroga nocy”. Umieszczony na wieży 
informuje o nadchodzącym dniu. Na podstawie jego ustawienia odczytywano 
również pogodę na najbliższe godziny. Jednak w utworze mamy do czynienia z 
ciągłym jego ruchem, określonym jako „furgotanie”. Staje się to niepokojące, 
ponieważ wprowadzono tym samym do utworu dezorientację. Czechowicz nie-
zwykle często w swej poezji sięgał po zdrobnienia. Należy zauważyć, że słowa 
tego typu używa się podczas rozmów z dziećmi. Jest to na pewno celowe, gdyż 
zapoznaje się je w ten sposób, ze wszystkim, co ich otacza. Mówiąc „kogucik” 
zamiast „kogut”, zapewnia się o zupełnym braku zagrożenia z jego strony: 

Na wieży furgotał blaszany kogucik  
Na drugiej zegar nucił  
Mur fal i chmur popękał 
W złote okienka  
Gwiazdy lampy42. 

Zdrobnienia nie są środkiem banalnym, ale stanowią próbę odnalezienia siebie w 
świecie skazanym na zagładę. Poczucie bezpieczeństwa wiąże się także z faktem 
wprowadzenia do utworu dwu wież, które charakteryzują Wieżę Trynitarską i Bramę 
Krakowską43. Wieże miały funkcję obronną. W średniowieczu, wieża była siedzibą 
wielu późniejszych świętych. Dodajmy, że w sztuce starochrześcijańskiej „miasto 
święte” często przedstawiano, jedynie ukazując samą wieżę. Natomiast wieńczący tę 
budowlę „blaszany kogucik”, także wpływa na dodatnie nacechowanie obrazu mia-
sta. W drugim wersie porządek wprowadza czynność „nucenia”, która jest związana 
z muzyką. Jednak w wierszu wykonawcą owej muzyki jest zegar. Kolejne zdrobnie-
nie występujące w Poemacie to wyrażenie „złote okienka”. Staje się esencją spokoju, 
ponieważ każde słowo wprowadza tu spokój. „Złote okienka” pojawiają się na sku-
tek popękania „muru fal i chmur”. Z zestawienia obu wersów wynika, że sielankowa 
wizja spokoju nierozerwalnie wiąże się z destrukcją („popękał”). Z jednej strony 
przywołany zostaje najbardziej uświęcony metal – złoto, którego cechy to: jasność 
oraz trwałość. Kojarzone były z kultem solarnym. Złoto uznawane jest za najcenniej-
szy i najbardziej szlachetny z metali, jest błyszczące i odporne. Stało się elementem 
wyróżniającym, kojarzonym z niezmiennością i wiecznością. Kolor zaś łączył je ze 
                                                 

39 Poemat, s. 14. 
40 Miejsce urodzenia, „Scriptores” 32(2008), s. 181. 
41 W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2003, s. 628. 
42 Poemat, s. 14. 
43 M. Całbecki, dz. cyt., s. 13.  
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słońcem, klasycznym elementem życia44. Pojawia się forma zdrobniona: „okienka”, 
która nie jest zresztą jedynym deminutiwum w tej zwrotce (w pierwszym wersie 
mamy „kogucika”)45. Inne zdrobnienia występujące w utworze to: domki „Gną się, 
kucają domki, zajazdy, bożnice”46, trąbka „W tym, narożnym, kupiono mu trąbkę 
dziecinną, gdy był maleńki” 47, kółeczko „Porzucisz mury dobrze ci znane z czasów, 
gdyś biegał tu za drewnianym kółeczkiem”48, chorągiewka „Chorągiewka na dachu 
śpiewa”49, rzeczułka „Sam, może jeszcze z rzeczułką, której nie słychać”50, punkcik 
„Wędrowiec jest już tylko ciemnym punkcikiem na jednej z nich”51. 

Zarówno „kogucik”, jak i „chorągiewka” to deminutiwa, a zdrobnienia te 
wynikają z perspektywicznego ujęcia przedmiotów- znajdują się na dachu domu 
lub kopule wieży i w ten sposób stają się jednymi z najwyższych punktów mia-
sta. Jest to próba „ogarnięcia” całości52. Ponadto opis w wierszu Ulica Szeroka 
jest konstruowanych w sposób synestezyjny, gdzie muzyka łączy się z płynnym 
ruchem obiektu: „chorągiewka na dachu śpiewa”53. 

Idąc dalej na bramie prowadzącej na Zamek widać „liktorskie rózgi i topo-
ry”. Zostały one umieszczone nad tą bramą w latach 1822-1824 podczas grun-
townej przebudowy Zamku z przeznaczeniem na więzienie. Miały one podkreślić 
więzienny charakter gmachu. Godła te („rózgi i topory”) były stosowane jako 
symbol sprawiedliwości i używano je do oznaczania aresztów i więzień54. 

W Poemacie poeta wprowadza do opisów miejsc całą gamę dźwięków, 
wzbogacających nasz odbiór przestrzeni miasta. Przypomnijmy, że Poemat został 
pomyślany przez poetę jako słuchowisko radiowe. Najpełniej ujął kwestie mu-
zyczności Kazimierz Wyka nazywając ją „nieśpiewna muzyczność”. Termin ten 
oznacza: „takie uregulowanie rytmicznego łożyska poezji, by nie wpadało ani w 
złudzenie śpiewności, zresztą dzisiaj mało spotykane, ani w złudzenie muzykal-
ności jako płynnej linii rytmicznej, odpowiednika linii melodyjnej, którą do tej 
pory żyła muzyka”55. Cechą charakterystyczną poezji Czechowicza jest równa 
siła i sugestia obrazu co siła muzyki56. 

                                                 
44 A. P. Chanel, A. Serrano Simarro, Słownik symboli, tłum. M Boberka, Warszawa 

2008, s. 301. 
45 M. Całbecki, dz. cyt., s. 11. 
46 Poemat, s. 16. 
47 Tamże, s.18. 
48 Tamże, s. 22. 
49 Tamże. 
50 Tamże, s. 24. 
51 Tamże. 
52 M. Całbecki, dz. cyt., s. 176. 
53 T. Kłak, Czechowicz, s. 208-9. 
54 Wejście do Zamku, „Scriptores” 32(2008), s. 219. 
55 K. Wyka, O Józefie Czechowiczu, [w:] Rzecz wyobraźni, Warszawa 1959, s. 48. 
56 T. Kłak, Czechowicz, s. 180. 
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W stale zagrożonym świecie poetyckim muzyka miała wartość ocalającą. 
Znaleźć tu można bogate słownictwo z dziedziny muzyki: trąbka, trąba, śpiew, 
dzwon, skrzypce, chór, pianino, grać. Muzyka buduje atmosferę, nastrój, działa 
na rzeczywistość w sposób magiczny. Wędrowcowi w podróży towarzyszy wie-
czorna cisza, która przerywana jest muzyką dzwonu, śpiewem dochodzącym z 
kościoła albo cichą falą rzeki57. W poezji Czechowicza można zauważyć dążenie 
aby wizjom arkadyjskim towarzyszyła dźwiękowość i muzyczność58.  

W wierszu Cmentarz Lubelski następuje zwrócenie uwagi na muzyczność i 
dźwiękonaśladownictwo:  

Zegary, twarze nocy niewesołe,  
hasło podają: pół - noc, pół – noc59. 

Jest to imitowanie bicia zegara, oddanie ciszy i pustki cmentarza: „Aleje głu-
che mamrocą nocą, jak rynny”60, która zostaje przerwana pianiem koguta. Warto 
w tym miejscu wskazać na elementy składające się na obraz cmentarza: „czwo-
rokąt czarny”, „wyspa umarłych”, uosobione aleje, blask gwiazdy samotnej, 
krzyże z marmuru, anioły brązowe. Symbolika magiczna wprowadza w poetycki 
świat Czechowicza pewne motywy roślinne: bluszcz, barwinek, paproć, symboli-
zujące śmierć, odejście, oddalenie, drzewa: klony, brzeziny, kasztan, tuje potęgu-
ją posępność tego miejsca nocą61. Interpretacja zakończenia wiersza „oto teraz w 
prochu zasnę – z prochu wstanę w dzień ostatni” – symbolizuje nadzieję zmar-
twychwstania, wiarę w życie pośmiertne, pogodzenie się z nieuchronnością 
przemijania.  

Poetyckie obrazy i widoki nocy to „muzyka nocą” w wierszach Poematu, w 
których nastrój dominuje nad obrazem. Najlepiej zostało to ukazane w wierszu 
Księżyc w rynku:  

Kamienie, kamienice, 
Ściany ciemne, pochyłe.  
Księżyc po stromym dachu toczy się, jest nisko. 
Zaczekaj. Zaczekajmy chwilę- 
Jak perła 
Upadnie w rynku miskę- 
Miska zabrzęknie62. 

Miarowa geometria początkowych wersów przechodzi w energiczny obraz 
toczącego się księżyca. Wcześniejsze obrazy ustępują potencjalnej muzyczności 
kolejnej części fragmentu. Słowa „brzęk”, „zabrzęknie” często są używane przez 
autora63. 

                                                 
57 E. Kołodziejczyk, dz. cyt., s. 95. 
58 T. Kłak, Czechowicz, s. 106. 
59 Poemat, s. 16. 
60 Tamże.  
61 M. Całbecki, dz. cyt., s. 147-148. 
62 Poemat, s. 18. 
63 T. Kłak, Czechowicz, s. 208-209. 
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Onomatopeje w wierszu Muzyka ulicy Złotej to: „wieczór nie ścichł”, „wiatr 
jeszcze szepce”, „niebo fioletem szeleści”, „ śpiew chóru”, „arie samotnych 
skrzypiec”, „domów muzyczne milczenie”, „ktoś ciszę napiął, bije w nią pięścią 
ze spiżu.”, „Dzwon […] zaczyna grać pod kościelnym krzyżem:/ raz – i dwa – i 
trzy – – – ”. „Muzyka” ulicy Złotej to zapadanie wieczoru i jego ostatnie dźwię-
ki, cisza nocna, bicie dzwonu, być może o północy. Według tradycji ludowej głos 
dzwonu ma funkcje magiczną, ma moc odpędzania uroków64. W opisie ulicy 
Archidiakońskiej pojawia się dźwięk skrzypiec. Warto zaznaczyć, że nieopodal 
na Rynku w kamienicy nr 17 urodził się słynny skrzypek Henryk Wieniawski65. 

Ulice Archidiakońska i Dominikańska, które prostopadle przylegają do Zło-
tej, nadają topografii pewien głębszy sens. Wprowadzający stan „muzycznego 
drgania” pojawia się nie na „tytułowej” ulicy, lecz jej sąsiednich odgałęzieniach. 
Skrzyżowanie z Archidiakońską i Dominikańską jest tylko uzupełnieniem wy-
glądu Złotej, tak muzyka, która z obu ulic rozlega się, jest akompaniamentem66. 
Z kolei cechę domów położonych na Złotej stanowi zestawienie dźwięków 
skrzypiec i żeńskich głosów67. 

Poemat zawiera wiele przykładów efektów dźwiękowych: 
 „Północ niedaleko, a jeszcze ktoś wodę ze studni ciągnie. Żuraw słychać68”, 

-„W głównej ulicy tu i ówdzie rozmowa spóźnionych przechodniów, tu i ówdzie 
brama zamykana trzaśnie69”, „Na drugim piętrze okno jest otwarte. Ktoś na pia-
ninie gra70”, „Z ulicy Dominikańskiej śpiew chóru / dziewczęta chwalą Marię. / 
Z Archidiakońskiej do wtóru / samotnych skrzypiec arie71.” 

Przyglądając się słuchowiskowemu aspektowi tego tekstu warto zwrócić 
uwagę, że zapisane na marginesie w didaskaliach efekty dźwiękowe i muzyczne 
tło pełnią nie tylko nastrojotwórczą rolę. Niekiedy ilustrują to, o czym mowa jest 
w tekście głównym, a odgłosy wiatru stanowią swego rodzaju „przejścia” po-
między wierszami a prozą. Znamienne jest również to, że wśród tych dźwięków 
nie słychać kroków wędrowca, autor tworząc dźwiękową ilustrację skupił się na 
nocnych odgłosach miasta. W tej pierwszej próbie słuchowiskowej Czechowicza 
narrator snuje opowieść równolegle do wędrówki bohatera, czyli pierwiastek 
epicki (narracja) został tu skojarzony z dramatycznym (wędrówka jako „działa-
nie” postaci)72. Podsumowując należy podkreślić, iż muzyczność u Czechowicza 
synestezyjnie nakłada się na ogół obrazów poetyckich. Należy w tym miejscu 

                                                 
64 Tamże, s. 171-172. 
65 Ulica Archidiakońska i Plac Św. Michała, „Scriptores” 32(2008), s. 209. 
66 M. Całbecki, dz. cyt., s. 161-162. 
67 Tamże, s. 162. 
68 Poemat, s. 14. 
69 Tamże, s. 18. 
70 Tamże.  
71 Tamże, s. 20. 
72 K. Laskowicz, Świat za drzwiami. Początki polskiej myśli radioznawczej i prakty-

ki słuchowiskowej, Poznań 1983, s. 39. 
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zacytować słowa Tadeusza Kłaka, który tak charakteryzuje muzyczność: „Wyra-
ża ona - w sposób niemal symboliczny - naturę świata, określa poprzez brzmienie 
jego jakość. Dodatni, arkadyjski obraz świata ujawnia się poprzez muzyczność 
harmoniczną, płynną i spokojną. Obraz ujemny, katastroficzny, niespokojny ob-
jawia się w muzyczności dysonansowej, w innym układzie rytmicznym i intona-
cyjnym.73” Można więc stwierdzić, że muzyka ma funkcje magiczne, służy regu-
le sugerowania oraz łączy się z magicznym językiem74. Symbolizm był jego 
główną szkołą poetycką, a zasady symbolizmu podstawą jego sztuki poetyckiej. 
Charakteryzowało go badanie głębszych znaczeń, szukanie „dna” rzeczy oraz 
świadoma niejasność75. 

Wiele fragmentów Poematu, odsłania emocje, jakimi poeta darzył swoje 
miasto: „miasto kochane już cię ogarnia i tuli76”, „A oto i dom, w którym przeżył 
chwile najłagodniejsze77”, „Toż to tu właśnie, a nie gdzie indziej przeżyłeś 
pierwszą chwilę poezji, wieczorem słuchając starego miasta78”, „mury dobrze ci 
znane z czasów, gdy zachwyconymi oczyma patrzyłeś na tłumne procesje Boże-
go Ciała, gdy każda noc wigilijna była bardziej srebrna niż w bajkach79”. 

 
3. Mitotwórstwo poematu 
Przedmiotem tej części pracy jest próba spojrzenia na wędrówkę podmiotu 

lirycznego przez noc i możliwości odczytania metafor w utworze. Problematyka 
liryki Czechowicza układa się w trzy całości o strukturze mitu: arkadia, śmierć i 
katastrofa. Stanowią one trzon jego mitotwórczych koncepcji i wyznaczają plan 
świata wyobraźni. Wątki mitologiczne przeważnie mieszają się ze sobą, a całą 
swą poezję autor opiera na strukturze mitu80.  

Rzadko który utwór można odczytać jako całościowe wcielenie jakiegoś mi-
tu. Nawiązywanie do mitu prowadzi Czechowicza do wyolbrzymiania rzeczywi-
stości81. Warto w tym miejscu zacytować słowa poety: „Życiu przodują idee i 
mity. Poezja również musi wrócić po swoje złote runo, musi nabrać charakteru 
mitu. I kiedy mowa tu była o kosmogoniach i teogoniach, to chodziło właśnie o 
to, o mitotwórstwo82.” Warto zwrócić uwagę na fakt, iż bardzo istotnym wyni-
kiem postawy mitotwórczej okazał się konsekwentny proces animizacji i personi-

                                                 
73 T. Kłak, Czechowicz, s. 212. 
74 Tamże, s. 214. 
75 Tamże, s. 236-237. 
76 Poemat, s. 14. 
77 Tamże, s. 18. 
78 Tamże, s. 20. 
79 Tamże, s. 22. 
80 T. Kłak, Czechowicz, s. 21. 
81 Tenże, Drogami, s. 21. 
82 J. Czechowicz, Wyobraźnia stwarzająca, s. 76. 
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fikacji żywiołów i zjawisk przyrody. Dokonuje się w ten sposób „mityzacja” 
owych treści, wydobycie ich z doczesności83.  

Czechowicz należał do głównych zwolenników „poezji czystej”. Zakładała 
ona pewien niedostępny ideał, przeciwieństwo intelektualizmu, chłodnej kalkula-
cji i klasyczności. Istotą jego poezji jest tajemnica i intuicja84. Działanie wy-
obraźni łączył z pracą świadomego umysłu, ponieważ nie ograniczona i wolna 
tworzy nowe układy i pozwala na mimowolną interpretację rzeczywistości85. 
Programowi poezji twórczej sam nadawał miano fantazjotwórstwa, które nazwać 
można również mitotwórstwem. Stanowiło ono regułę organizującą całą jego 
twórczość. Postawa mitotwórcza poety narodziła się z pragnienia, aby poezja 
uczestniczyła aktywnie w stwarzaniu nowego świata. Ostatnią twórczą przemia-
ną miało być dojście do poezji czystej – stwarzającej, a nie rejestrującej rzeczy-
wistość. Intencją Czechowicza była totalna mitologizacja rzeczywistości. Mit 
oznacza więc u niego kreowanie innego świata, wyższego i idealnego86. Przenie-
sienie poezji w wymiary mitu sprawia, że zyskuje ona specyficzne, nowe wła-
sności87.  

Postępowanie poety to mitologizacja w sensie nie pozorowania mitu, ale 
ujawniania jednej z głównych zasad myślenia mitycznego, polegającej na świa-
domości, że jakikolwiek element mitu nie da się rozpatrywać jako fakt odosob-
niony, ale zawiera on istnienie całości. Jednym z założeń poety było „przez 
okruch wypowiedzieć całość”. Świat przeniesiony na plan mitu staje się światem 
boskim, rządzącym się prawami, od których zależny jest człowiek. Świat wy-
obraźni Czechowicza opiera się na sprzecznościach, dobro walczy ze złem, ja-
sność spiera się z ciemnością88.  

Andrzej Tyszczyk uważa, że wieloznaczność poezji jest celowym zamysłem 
Czechowicza: „ Strukturalna niejasność metaforycznych obrazów, w której meta-
fora stanowi analogon <aluzji kształtu> oscylującego między znaczeniem do-
słownym i symbolicznym, to fundamentalna cecha jego poetyki89.” 

Lublin w Poemacie został ukazany nocą, w świetle księżyca, jako miasto opalizu-
jące arkadyjskimi snami i owiane nastrojem baśniowej wręcz cudowności. Poemat o 
mieście Lublinie jest opisem obrazu miasta widzianego z oddali w porze nocnej. Naj-
częściej noc w liryce Czechowicza stanowi symbol śmieci, a zawsze ma ujemne zna-
czenie, wyraża katastroficzną wizję świata i jest animizowana, występuje aktywnie 
oraz wpływa na rzeczywistość. Przykładem personifikacji, która stanowi podstawę 

                                                 
83 T. Kłak, Czechowicz- mity i magia, s. 122-123. 
84 Tenże, Czechowicz, s. 21, 93.  
85 J. Czechowicz, Wyobraźnia stwarzająca, s. 234. 
86 T. Kłak, Czechowicz, s. 21. 
87 Tamże, s. 118. 
88 Tamże, s. 116. 
89 A. Tyszczyk, Czechowicz i miasto, [w:] Czytanie Czechowicza, red. P. Próchniak, 

J. Kopciński, Lublin 2003, s. 56. 
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wszelkich mitologii, gdzie ludzie pierwotni wyobrażają sobie słońce, księżyc, niebo, 
ziemię jako istoty ludzkie90 jest wiersz Księżyc w rynku:  

Noc letnia czeka cierpliwie,  
Czy księżyc spłynie, zabrzęknie,  
Czy zejdzie ulicą Grodzką w dół91”. 

Idąc dalej, wyludnione ulice i zaułki Poematu o mieście Lublinie z nieznacz-
nymi jedynie śladami ludzkiej bytności, jak zapach piekarni na ulicy Szerokiej, 
śpiew chóru i dźwięk skrzypiec dobiegające z ulicy Złotej podkreślają stan nie 
zmąconego spokoju, ale również wprowadzają niepokój92. Wędrowiec nocą, w 
świetle księżyca, samotnie przemierza ulice Lublina. Jedynym towarzyszem jego 
podróży jest księżyc, który odtąd podąża jego śladami: „Wędrowcze, masz towa-
rzysza. Księżyc w pełni, srebrny, daleki pójdzie odtąd za twoimi krokami93”. 
Chociaż znajduje się wysoko w górze, jest tak naprawdę bardzo blisko, jako 
współwędrowiec. Jego srebrna poświata oświetla drogę, kamienie na rynku i 
pokazuje duchy, które według legendy straszą w kaplicy na Zamku. Księżyc 
służy zarówno wizji sielankowej, jak i katastroficznej, jednak zwraca uwagę na 
elementy ukryte i nieznane94. W Poemacie można znaleźć poetyckie określenia 
dotyczące księżyca, takie jak „tarcza”, „gołąb”, „srebrny”, „korab nadziemski”, 
czyli łódź, która płynie nad ziemią, po niebie. Jednak wędrowca one nie obcho-
dzą, gdyż dla niego jest to tylko zwyczajny księżyc, czyli ciało niebieskie, w 
którym nie odnajduje nic poetyckiego. Może z wyjątkiem legendy o Mistrzu 
Twardowskim, który zaprzedał swoją duszę diabłu w zamian za wielką władzę i 
znajomość magii95.  

Księżyc jest także wspomnieniem lat dziecinnych, kiedy matka opowiadała 
mu historię świętego Jerzego, który walczył ze smokiem. Jest to symbol zwycię-
stwa nad złem96. Jest to ten sam księżyc, do którego powraca wędrowiec: „Bo 
przecież to tu było w tym mieście, do którego wracasz, jak syn marnotrawny97”. 
Blask księżyca został również porównany do wybuchu wulkanu: „gdy księżyc 
wybuchnie zza chmur, jak krater98.” Oba wymienione elementy natury są źró-

                                                 
90 T. Kłak, Czechowicz, s. 125. 
91 Poemat, s. 18-20. 
92 „Scriptores” 32(2008), s.59-60. 
93 Poemat, s. 16. 
94 T. Kłak, Czechowicz, s. 165. 
95 W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2003, s. 622. 
96 M. Całbecki, dz. cyt., s. 146-147; Smok w sztuce włoskiej XV wieku symbolizo-

wał diabła lub niewiernego pokonanego przez chrześcijańskiego rycerza - zob. S. Carr-
Gomn, Słownik symboli w sztuce. Motywy, mity, legendy w malarstwie i rzeźbie, tłum. 
B. Stokłosa, Warszawa 2005, s. 217-218. 

97 Poemat, s. 16. 
98 Tamże, s. 14. 
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dłem światłości, a jej główną cechą jest cykliczność99. Natomiast jasność księży-
ca została porównana do perły: 

Zaczekaj. Zaczekajmy chwilę – 
Jak perła 
Upadnie w rynku miskę –  
Miska zabrzęknie100. 

Za sprawą Mateusza Ewangelisty perła stała się symbolem życia wieczne-
go101. Jednak należy ona do najwartościowszych kamieni szlachetnych i posiada 
piękny połysk. W kolejnym fragmencie wiersza Księżyc w rynku po zejściu na 
lubelski rynek księżyc:  

On się srebrliwie rozpływa  
w rosie porannej, w zapachu ziół102. 

Jednak kres owego piękna nastąpi z chwilą nadejścia nowego dnia, co narra-
tor podkreśla we fragmencie prozy poetyckiej: „No, do ranka jeszcze daleko, 
choć w lipcu świty są tak wczesne103.” Księżyc pojawia się również w oknie 
zamkowej kaplicy: 

W kościoła oknie na płask 
błysnął wodą stojącą księżyca blask104. 

Rozjaśnienie okna kaplicy jego blaskiem porównuje go do tafli nocnego sta-
wu. Pojawia się tu specyficzny klimat, jaki towarzyszy spotkaniu światła księży-
cowego i świątyni. Jest to pierwszy opis wnętrza budowli, dotychczas wszystkie 
wydarzenia skupiały się na zewnątrz. Przemieszczający się blask światła księży-
ca ukazuje elementy gotyckich ozdobników, ukazując ich kształty. Powtórzenie 
czasownika „chodzić” oraz zwrot „ruchomy światła korytarz” wskazują na wę-
drówkę blasku. Pojawia się również metafora: „jakby noc palcem srebrnym wo-
dziła niebieska”, która podkreśla rolę barw i rzeczywisty charakter światła księ-
życa. W kolejnych wersach następuje porównanie do postawy dziecka czytające-
go książkę: „Dziecko tak palcem wodzi po książce, gdy czyta.” Może to świad-
czyć o niedostatecznych umiejętnościach księżyca105. W tym wierszu został rów-
nież przywołany Orion, który „migoce” na rozgwieżdżonym niebie. Jednak nale-
ży zauważyć, że nie jest możliwe zobaczenie go w lipcową noc, ponieważ jest to 
gwiazdozbiór zimowy106. 

Kolejnym „towarzyszem wędrówki” jest wiatr: „Wiatr, znowu się podrywa. Obaj, 
on i księżyc, ku cmentarzowi idą. Do ojców. A wiatr głosy jakieś przynosi od wieżyc 

                                                 
99 M. Całbecki, dz. cyt., s. 144-145. 
100 Poemat, s. 18. 
101 M. Całbecki, s. 145. 
102 Poemat, s. 20. 
103 Tamże. 
104 Tamże, s. 22. 
105 M. Całbecki, dz. cyt., s. 167-169. 
106 W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2003, s. 888. 
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miasta”107 Wiatr, jak podkreśla Marcin Całbecki, za sprawą Koheleta postrzegany jest 
jako symbol wanitatywny108. W wierszu Muzyka ulicy Złotej stopniowo uspokaja się, 
czeka go również sen: 

Niebo odmienia się, choć wieczór nie ścichł, 
wiatr jeszcze szepce, nim uśnie. 
Niebo fioletem szeleści. 
Wiatr – już nie wiatr – uśmiech109. 

Ostatni wers zwrotki zwraca uwagę na końcowe stadium wieczornych prze-
mian110. Miasto w wierszu Lublin z dala przedstawione zostało wśród łąk, 
wzgórz i wąwozów niczym eschatologiczna Jeruzalem: 

Lublin nad łąką przysiadł. 
Sam był – 
i cisza. 
Dokoła 
Pagórków koła,  

Dymiąca czarnoziemu połać111. 
Według Andrzeja Tyszczyka tak właśnie należałoby rozumieć ocalające 

przeobrażenie miasta - to Nowa Jeruzalem, jak Żydzi zwali Lublin. Jednak nie 
jest to symbol eschatologii zbawienia, lecz Jeruzalem eschatologii negatywnej 
Czechowicza, czyli srebrna Jeruzalem, miasto pogrążone w mroku i opustoszałe, 
jedynie z pozostałością ludzkiego istnienia112. Niezwykła metafora tworzy 
arkadyjski obraz uśpionego miasta. Dominuje w opisie spokój i senność113. 
Niemniej jednak już kolejny wiersz Wieniawa opowiada nam o dziwnej historii, 
jaka rozegrała się owej nocy nad miastem. Nie jest to wyłącznie przenośnia, 
oddająca iluzyjną grę świateł i porównująca ciemne chmury wiszące nad 
Wieniawą do kudłatych bestii. Jest to mowa mitu, który posługuje się metaforą i 
obrazem. Jest to przykład schematu katastrofa - sielanka, z uwzględnieniem 
animizacji i antropomorfizacji nocy114. Na miasto, spadają „niedźwiedzie nocy”, 
bestie popychane żądzą zniszczenia i zagłady miasta:  

Ciemniej. 
Pagóry, zagaje, Podłęża 
Nie sypią się wiankami na oczy. 
Ciemniej. 
Z nieb czeluści otwartej na ścieżaj 

                                                 
107 Poemat, s. 16. 
108 M. Całbecki, dz. cyt., s. 150; „Wicher, wichr, wiatr należą do zespołu słów-

kluczy związanych ze śmiercią” zob. T. Kłak, Czechowicz, s. 53.  
109 Poemat, s. 20. 
110 M. Całbecki, dz. cyt., s.160. 
111 Poemat, s. 14. 
112 A. Tyszczyk, Poemat o mieście Lublinie i jego fotografie, „Na przykład” 1999, nr 70-71. 
113 T. Kłak, Czechowicz, s. 95. 
114 Tamże, s. 108-109. 
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Biegną ciche niedźwiedzie nocy115. 
Metafora wybiegających z czeluści nieba „niedźwiedzi nocy” jest częścią 

poetyckiego opisywania krajobrazu oraz stanowi źródło opowieści, w której 
wszystkie elementy nabierają znaczenia głęboko symbolicznego i zupełnie od-
rębnego w atmosferze grozy od nastroju sielskiego pejzażu116. Jak zaznacza An-
drzej Tyszczyk, w funkcji metafory można zauważyć podobieństwo wiersza do 
lubelskiego fresku z kościoła św. Trójcy na Zamku. W utworze Czechowicza 
stanowi ona jedynie „aluzję kształtu”, jak sfałdowana szata z fresku w kaplicy 
zamkowej, o której nie wiadomo, czy jest to szata anioła, czy oblicze Lewiatana. 
Podobnie w wierszu Wieniawa, metafora nakreśla kształty, przy czym nie jest 
pewne, czy to arkadyjski widok, czy może historia zagłady miasta. Wieniawa jest 
może najlepszym przykładem działania zasady odkrytej w lubelskim fresku, ale 
w różnym stopniu odnajdziemy ją we wszystkich wierszach składających się na 
Poemat o mieście Lublinie117. W omawianym fragmencie zło jawi się w otwar-
tym na oścież niebie. Ta konfrontacja wskazuje na potęgę wrogich mocy, które 
są zdolne zmiażdżyć „przedmieścia lampy”. 

Wieniawa broni się nikłym światłem swych latarni. Walka jest nierówna, 
bowiem światło latarni „przeciw niedźwiedziom to mało”. Warto zaznaczyć, że 
w mistyce żydowskiej księżyc ma złą sławę, w jego blasku pojawiają się 
demony118. Jednak staje się on bohaterem w tej walce. Jego rolę podkreśla ostatni 
wers omawianego wiersza119: 

Ach, Trzasnęłyby niskie pułapy!... 
…ale już zajaśniało. 
Pejzaż: Wieniawa z księżyce120. 

Wieniawa uratowana została przez światło księżyca, został również uratowa-
ny arkadyjski pejzaż miasteczka rozświetlonego blaskiem jego srebrnego światła. 
„Niedźwiedzie nocy” nie tylko symbolizują stale pojawiającą się nad miastem 
groźbę zagłady, ukazują jednocześnie charakter owej nieludzkiej siły, niszczącej 
domostwa i świątynie. Runą na nie, gdy tylko zabraknie odpowiedniej ilości 
światła, bez której świat istnieć nie może121.  

W wierszu Kościół świętej Trójcy przywołano figurę śpiącego rycerza: 

                                                 
115 Poemat, s. 14. 
116 A. Tyszczyk, Czechowicz i miasto, „Scriptores” 32(2008), s. 48, A. M. Wierzbicki, 

Czytanie Czechowicza: usłyszeć nutę człowieczą, „Scriptores” 37(2009), s. 135-136. 
117 A. Tyszczyk, Czechowicz i miasto, „Scriptores” 32(2008), s. 47; zob. T. Pietra-

siewicz, Władysław Panas o fascynacji Czechowicza freskami z Kaplicy Trójcy Świętej, 
„Scriptores” 37(2009), s.70-71. 

118 P. Próchniak, Oko kamienia (wokół eseju Władysława Panasa), [w:] Wiersze na 
wietrze (szkice, notatki), Kraków 2008, s. 307. 

119 E. Kołodziejczyk, dz. cyt., s. 202. 
120 Poemat, s. 16. 
121 A. Tyszczyk, Poemat o mieście Lublinie i jego fotografie, „Na przykład” 1999, nr 

70-71; W. Panas, Oko Cadyka, Lublin 2004, s. 7-8. 
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archaniele, pancerzem jasny – o czym w promieniu śnisz? 
Jakie apokalipsy śnią się smokom, orłom?122 

Jest to nawiązanie do legendarnych podań. Postać Archanioła Michała uka-
zana została w momencie snu, nie zaś w momencie znanym z Apokalipsy, czyli 
podczas zwycięstwa nad Smokiem lub z Księgi Daniela w funkcji strzegącego 
Naród Wybrany przed zagrożeniem. Można powiedzieć, że niejako ten pogromca 
Bestii „przymknął oko” na otaczającą go rzeczywistość. Ponadto można zauwa-
żyć pewien moment wyczekiwania, gdyż z figurą snu łączy się przebudzenie, 
którym będzie dzień sądu. Jednak: „Żadna trąba nie woła”, świadczy to braku 
znaku zapowiadającego koniec dziejów123. Jednocześnie smoki symbolizujące 
„królestwo ciemności” i orły, które należą do wiecznych przeciwników węża” są 
odpowiednikami Archanioła Michała oraz Świętego Jerzego124. 

Opis cmentarza znajdującego się na ulicy Lipowej przywołuje opis wybijają-
cych północ zegarów, które zostały nazwane „niewesołymi twarzami nocy”. Jest 
to odniesienie do złowrogich obliczy ciemności poprzedniego utworu Wieniawa. 
Zegary: „hasło podają: pół – noc, pół – noc…125”, jest to zawiadomienie, że mi-
mo mistycznej podróży po mieście czas biegnie dalej126. Jak podkreśla Tadeusz 
Kłak: „Zegar stoi w wierszach Czechowicza zawsze na ujemnym polu znacze-
niowym127”. Cmentarz został tu nazwany: „wyspą umarłych”, co wskazuje na 
ocalający charakter śmierci. Jest to miejsce otoczone wodą, a zmarli są jedynymi, 
którzy znajdują się na powierzchni, podczas gdy pozostałe miejsca oczekują cią-
gle na cud stworzenia128. Szczytowym punktem jest wers: „Pieje kogut”, który 
nawiązuje do ewangelii, do sceny związanej z ostatnimi chwilami życia Jezusa, z 
momentem zaparcia się Piotra129. Jednocześnie jest to odwołanie do wierzeń 
ludowych, według których to zdarzenie przepowiada różne nieszczęścia130. 

W Poemacie znajdujemy słowa - klucze: księżyc – noc, ciemność, srebrny – 
kolor śmierci (istnienie zagrożenia), które są znakiem rozpoznawczym w oma-
wianych wierszach. Są składnikiem chaosu, rzeczywistości w dniu stworzenia, 
gdzie niebo nie jest jeszcze oddzielone od ziemi, a ciemność od jasności. Takim 
przykładem jest wschodzenie gwiazd przedstawione w wierszu Księżyc w rynku: 

Gwiazdy żółte, które lipcowy żar ściął, 
lecą – kurzawą – lecą, 

                                                 
122 Poemat, s. 22. 
123 M. Całbecki, dz. cyt., s. 172-173. 
124 D. Forster, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 243. 
125 Poemat, s.16.  
126 M. Całbecki, dz. cyt., s. 148. 
127 T. Kłak, Czechowicz, s. 158. 
128 M. Całbecki, dz. cyt., s. 152. 
129 S. Carr-Gomn, Słownik symboli w sztuce. Motywy, mity, legendy w malarstwie i 

rzeźbie, tłum. B. Stokłosa, Warszawa 2005, s. 128. 
130 T. Kłak, Czechowicz, s. 171-172. 
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firmament w złote smugi marszczą131. 
Okoliczność dnia stworzenia wprowadza stałą opozycję światła i ciemności. 

Prowadzą one ze sobą dialog i nawzajem się wypierają132. Innym fragmentem 
nawiązującym do opisu stworzenia jest wiersz Ulica Szeroka: 

Sam może jeszcze z rzeczułką,  
której nie słychać,  
choć w taką jasną noc z lazuru 
i ona – niebios kochanka – 
od zmierzchu aż do ranka133. 

Czechówka została nazwana „kochanką niebios”, co wynika zapewne z wy-
obrażeń nieba stanowiącego „wody górne” oddzielone od „dolnej” rzeki. To 
przekonanie wiąże się z opisem stworzenia świata134. W tym wierszu ma miejsce 
przemienne występowanie sytuacji arkadia - katastrofa. Mgła urasta do miana 
drugiego bohatera utworu, przesłania zarówno dosłownie, jak i przenośnie obraz 
miasta. Sąsiedztwo łąki i sadów (te ostatnie, aby nie budziło wątpliwości ich 
nacechowanie, określono jako „czarne”) skazuje miasto na podporządkowanie 
się prawom: narodzin i śmierci, dnia i nocy, wiosny i jesieni: 

Mgły nad sadami czarnemi.  
Znad łąki mgły.  
Zamknęły się oczy ziemi  
powiekami z mgły135. 

Zwrot „oczu ziemi” przez animizację kolejny raz „mityzuje” sytuację lirycz-
ną. Jednocześnie zamknięcie powiek oznacza śmierć136. Jeśli nawet zamknięcie 
powiek spróbujemy interpretować jako zapadnięcie w sen, to czytając Klucz 
symboliczny do poematów Czechowicza, nie powinno się mieć złudzeń: „Sny – 
chleb świata śmierci137”. Jak już wspomniano na początku personifikacje i animi-
zacje stanowią jeden z wyróżników mitotwórstwa Czechowicza. W Poemacie 
antropomorfizacja Lublina i nadanie jej cech wiecznej matki wskazuje, że mit 
stanie się wyróżnikiem nocnej wędrówki138: 

Idąc dziś między cieniami ruder i zapadłych w ziemię  
Domostw myślisz, wędrowcze, o tym tylko, że miasto  
Kochane już cię ogarnia i tuli139. 

Marcin Całbecki zaznacza, że podróż do Lublina jest poetyckim „wstąpie-
niem w mit”140. Lublin w Poemacie został ukazany jako miasto na granicy cza-

                                                 
131 Poemat, s. 18. 
132 T. Kłak, Czechowicz, s. 120-121. 
133 Poemat, s. 24. 
134 M. Całbecki, dz. cyt., s. 178. 
135 Poemat, s. 14. 
136 M. Całbecki, dz. cyt., s. 18.  
137 J. Czechowicz, Klucz symboliczny, s. 45. 
138 T. Kłak, Czechowicz, s. 122-126. 
139 Poemat, s. 14. 
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sów baśni i zagłady, w przestrzeni nocy, która jednak rozświetlona blaskiem 
księżycowego światła nie pogrąża go w ciemności, lecz w przedziwnym srebr-
nym spokoju141. W twórczości Czechowicza badacze dopatrywali się dwóch nur-
tów: wiejsko-arkadyjskiego oraz katastroficznego. W tym miejscu trzeba po-
święcić parę słów katastrofizmowi, który przejawia się u niego w dwóch głów-
nych postaciach: w postaci profetycznej i w postaci mitu eschatologicznego. Dla 
autora Poematu szczególnym miejscem staje się miasto rodzinne ocalone mocą 
Poematu i włączone w mit eschatologiczny „apokalipsy negatywnej” jako jego 
prawdziwe przezwyciężenie. Jego istotą jest wizja rzeczywistości zamkniętej 
przez noc i pogrążającej człowieka i Boga w stanie wiecznego uwięzienia142. 

Bardzo istotny w mitologii Czechowicza jest motyw zamknięcia, uwięzienia 
człowieka wraz z Bogiem w zapieczętowanej otchłani. Kaplica zamkowa, to 
miejsce ważne dla poety świętym, która wszak stała wewnątrz więziennych mu-
rów, taką bowiem funkcję pełnił wtedy zamek lubelski143. Symbolem pojednania 
Boga i człowieka jest tęcza w wierszu Muzyka Ulicy Złotej: 

Domów muzyczne milczenie 
Złączone tęczy łukiem 
Na czoło kościoła promieniem 
Opada, jak pukiel144. 

Trudno stwierdzić, aby nocą na niebie mogła pojawić się tęcza, ponieważ: 
„Niebo fioletem szeleści145”. Jednak łączy ona domy z bazyliką. Wykorzystany 
został tu trop poetycki – antropomorfizacja. Wpadający na kościół rząd domów 
imituje pukiel włosów, który opadł z ułożonej fryzury. Równocześnie fasada 
kościoła zmienia się w ludzką twarz. Pojawia się tu topos człowiek – budowla146. 
Wizyta na zamku stała się przekroczeniem mitu i wstąpieniem w rzeczywistość: 
„Były czary i dziwy. Minęły, zrobiło się codziennie, powszednio. Tylko ten księ-
życ… Chyba już czas na ciebie147.” 

Poemat o mieście Lublinie to podróż wędrowca po „mieście mroku” podczas 
nieobecności jego mieszkańców. Wprawdzie można znaleźć fragmenty, że: „W 
głównej ulicy tu i ówdzie rozmowa spóźnionych przechodniów, tu i ówdzie bra-
ma zamykana trzaśnie148”, ale wyrazy „rozmowa” i „trzaśnie” świadczą tylko o 
ich ulotności.  

 

                                                                                                                         
140 M. Całbecki, dz. cyt., s. 141. 
141 A. Tyszczyk, Poemat o mieście Lublinie i jego fotografie, „Na przykład” 1999, nr 70-71. 
142 Scriptores, s. 61-63, W. Panas, Wokół Czechowicza: o prowincji, Lublinie i sa-

motności artysty, „Scriptores” 37(2009), s. 64-69. 
143 A. Tyszczyk, Czechowicz i miasto, „Scriptores” 32(2008) s. 51.  
144 Poemat, s. 20. 
145 Tamże, s. 20. 
146 M. Całbecki, dz. cyt., s. 162-163. 
147 Poemat, s. 22.  
148 Poemat, s. 18. 
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Zakończenie 
Zmieniający się świat XXI wieku, zmiany cywilizacyjne, tempo życia, po-

wodują że świat naszych wspomnień jest zagrożony zapomnieniem. Poematu o 
mieście Lublinie Józefa Czechowicza - to utwór niezwykły, ponieważ w siedmiu 
niezbyt długich wierszach poeta zawarł ogromny ładunek poezji. Czechowicz 
studiował Lublin, jego topografię, architekturę, historię, legendy, gwary, miejsca 
szczególne i symboliczne. Utrwalając swoje miasto rodzinne w słowie poetyc-
kim, uczynił je Czechowicz niezapomnianym. Poemat jest podróżą poetycką po 
miejscach, które Czechowicz doskonale znał.  

Niniejsza praca poświęcona jest związkom dwóch, wydawałoby się, odle-
głych dziedzin: miejsca i wyobraźni. Obraz Lublina, jego ulice i kościół, przed-
mieścia i cmentarz, kolory i głosy, znajdują się w opisie Poematu. Motyw arkadii 
zawarty w Poemacie wiąże się z podróżą do miejsca urodzenia, wspomnieniami 
z lat dzieciństwa, wyrażającą się w tęsknocie z utracona krainą, domem rodzin-
nym. Mityczną arkadię można odnaleźć jedynie w wyobraźni. W Poemacie moż-
na dostrzec wprawianie w ruch tego, co nieruchome, działanie siłą wyobraźni 
pobudzającej do życia przedmioty martwe, stwarzanie im możliwości zaistnienia 
w taki sposób, jaki daje fantazja. Natomiast muzyczność łączy się ze skłonnością 
do spostrzegania tego, co momentalne i ulotne. 

Zakończenie pracy w tym miejscu nie świadczy bynajmniej o tym, że temat 
uważam za zamknięty i w pełni opracowany. Autorowi pozostaje, zatem liczyć 
na to, że jego praca stanie się dla innych badaczy inspiracją do podjęcia własnych 
badań nad tą tematyką. 

 
Summary 
The changing world of the twenty-first century, civilization changes, rate of life, 

they cause that world of our memory is threatened oblivion. Poem about Lublin of 
Józef Czechowicz, this track unusual, because in seven very long poems the poet has 
entered into a huge load of poetry. Czechowicz studied Lublin, its topography, archi-
tecture, history, legends, dialect, specific and symbolic. Perpetuating their hometown in 
the word poetic Czechowicz made them memorable. The poem is a poetic journey 
through places that Czechowicz well known. This work is dedicated to the trade of two 
seemingly distant fields: space and imagination. Image of Lublin, its streets and the 
church, the suburbs and cemetery, colors and sounds, are in the description of Poem. 
Theme Arcadia contained in the Poem associated with traveling to the place of birth, 
the memories of childhood, expressing the longing of the lost land, the family home. 
Mythical Arcadia can be found only in the imagination. The Poem can be seen driving 
of what is still, of a force stimulating the imagination to life inanimate objects, provid-
ing opportunities for their existence in a way that gives fantasy. In contrast, musicality 
combined with a tendency to perceive what is momentary and fleeting. 
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