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Przedmowa

Oddawaną w Państwa ręce monografię pt. Granice władzy- współczesny 
stan dyskusji cechuje różnorodność podjętych tematów i stosowanych metod 
badawczych. Na jej łamach wyniki badań oraz analiz opublikowali Autorzy 
reprezentujący ośrodki naukowe z całej Polski. 

Opracowanie zawiera siedem rozdziałów naukowych, z których wyłania 
się ciekawa obserwacja dotycząca problemów w obszarze szeroko rozumianej 
władzy. Zarówno wieloaspektowy wymiar władzy, jak i permanentne zmiany 
w jej obrębie, jakie wynikają  z przemian dokonujących się we współczesnym 
zglobalizowanym świecie uzasadniają każdą nową próbę analizy tegoż zjawi-
ska. Niniejsza publikacja zawiera rozważania dotyczące m.in. władzy państwo-
wej, władzy korporacyjnej, czy władzy rodzicielskiej. Należy podkreślić, że we 
współczesnym społeczeństwie informacyjnym władzę stanowi również infor-
macja  i przekaz medialny. Nie ulega wątpliwości, że władza stanowi feno-
men o wielu wątkach badawczych, co zostało ukazane na kartach poniższych 
rozdziałów. 

Publikację otwiera artykuł pt. Zasada ‘primum non nocere’ w działalności 
urzędników rzymskich okresu wczesnego pryncypatu autorstwa Pani Renaty Ka-
mińskiej, który przedstawia problematykę związaną z funkcjonowaniem rzym-
skiej administracji publicznej. Autorka zwracając szczególną uwagę na dzia-
łalność utworzonych przez cesarza Klaudiusza urzędów procuratores aquarum, 
dąży do ukazania prawdziwych motywów ich utworzenia. Tym samym rozwa-
żania nie dotyczą tylko działalności urzędników, ale również i samego cesarza. 

Drugi rozdział pt. Polacy na Syberii w nowej narracji muzealnej współ-
autorów Pana Sebastiana Wacięgi oraz Pana Marcina Florka porusza pro-
blematykę doświadczenia Syberii. Autorzy, nie pomijając martyrologicznego 
wymiaru zauralskich terenów, zwracają uwagę na inny wymiar doświadcze-
nia Syberii, jako doświadczenia formującego i wzbogacającego. Artykuł jest  
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tekstem towarzyszącym wystawie „Opowieści syberyjskie, czyli tam i z powro-
tem” zorganizowanej w Muzeum Ziemi Miechowskiej. 

Trzeci rozdział pt. Maksymalizacja zysku czy ochrona praw człowieka? - 
rozważania  o genezie i rozwoju współczesnych korporacji transnarodowych 
autorstwa Pani Małgorzaty Kuczery skupia się na problematyce związanej  
z funkcjonowaniem korporacji transnarodowych. Autorka dokonując ana-
lizy historycznego rozwoju korporacji transnarodowych dąży do określenia 
ich statusu w międzynarodowym prawie praw człowieka. Tym samym zwra-
ca uwagę, że jednym z istotnych wątków w obrębie globalnych problemów  
z zakresu ochrony praw człowieka jest współcześnie ich ochrona przed naru-
szeniem ze strony podmiotów niepaństwowych.

Czwarty rozdział pt. Między dokumentacją a tanią sensacją – wybrane 
aspekty fotografii prasowej w kontekście współczesnej kultury wizualnej autorstwa 
Pani Barbary Sitko podejmuje problematykę związaną z funkcjonowaniem 
fotografii prasowej na tle współczesnej kultury wizualnej. Obecnie obraz za-
stąpił niemal słowo i stał się jednym z podstawowych mediów interpretacji. 
Autorka w głównej mierze skupia się na ukazaniu roli, specyfiki i dwóch wy-
miarów fotografii prasowej- pozytywnego, jak i negatywnego.

Piąty rozdział pt. Rola instytucji szkolnych i pozaszkolnych w kształtowaniu 
kultury pedagogicznej rodziców autorstwa Pani Eweliny Kurowickiej- Roman 
przedstawia problematykę związaną z edukacją i wychowaniem. Niemniej 
Autorka nie skupia swej uwagi na uczniach, ale na rodzicach. Podkreślając 
wpływ rodziców na rozwój intelektualny  i emocjonalny dziecka wskazuje na 
istotę kultury pedagogicznej rodziców, której podniesienie może wywołać po-
zytywne skutki w rozwoju i socjalizacji dzieci. Na kształtowanie kultury peda-
gogicznej rodziców wpływają m.in. szkolne i pozaszkolne inicjatywy, których 
rolę Autorka stara się przybliżyć.  

Szósty rozdział pt. Rynek pracy w czasie pandemii COVID-19 w Polsce 
autorstwa Pana Grzegorza Czapskiego przedstawia zmiany zachodzące na pol-
skim rynku pracy, jakie spowodowane zostały pojawianiem się wirusa wywo-
łującego chorobę Covid-19. W Polsce wirus pojawił się w pierwszej połowie 
2020 r. niosąc ze sobą nie tylko poruszenie, strach  i panikę. Autor ukazuje, że 
wirus ten spowodował globalny kryzys gospodarczy, pozostawiając ślady m.in. 
na rynku pracy. W opracowaniu dokonano analizy zmian na rynku pracy, 
jakie miały miejsce w latach 2020-2021. 

Ostatni rozdział pt. Problemy i strategie radzenia sobie pacjenta z kręgu 
kulturowego Indii w roli chorego autorstwa Pani Wiolety Kubik skupia się na 
problematyce funkcjonowania opieki medycznej w Polsce. Autorka prezentuje 
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wyniki analizy dotyczącej opinii pacjentów pochodzących z Indii na temat 
problemów i strategii radzenia będąc w roli chorego. Analiza ta jest szczególna, 
gdyż dotyczy nie tylko problemów związanych funkcjonowaniem polskiego 
sytemu opieki medycznej, ale dotyka również różnic kulturowych dotyczących 
m.in. obyczajów, wiary, czy sposobu komunikowania się pacjentów, które to 
w istotny sposób mogą utrudniać ich adaptację. 

Mamy nadzieję, że prezentowana publikacja wzbogaci wiedzę na temat 
zagadnień  w niej poruszonych, jak również będzie stanowić inspirację dla 
dalszych działań i dociekań.

Wyrażamy serdeczne podziękowania wszystkim Autorom, którzy przy-
gotowali poszczególne rozdziały, za wkład naukowy wniesiony w niniejsze 
opracowanie. Pragniemy podziękować również Szanownym Recenzentom za 
cenne wskazówki i uwagi merytoryczne, które to przyczyniły się do nadania 
ostatecznego kształtu niniejszej monografii. 

Joanna Kata 

Małgorzata Kuczera
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RENATA KAMIŃSKA1

 

ZASADA PRIMUM NON NOCERE 
W DZIAŁALNOŚCI URZĘDNIKÓW 

RZYMSKICH OKRESU 
WCZESNEGO PRYNCYPATU

Streszczenie: Zasada primum non nocere została sformułowana przez greckiego lekarza 
Hipokratesa na przełomie V i IV w. p.n.e. i od tamtej pory stanowi kardynalną zasadę 
etyczną w medycynie. Zasada ta ma jednak wymiar uniwersalny, co oznacza, że stoso-
wać się do niej powinno także w innych dziedzinach życia społecznego czy polityczne-
go. Prawdziwość tej tezy starano się zweryfikować na przykładzie stworzonych przez 
cesarza Klaudiusza urzędów procuratores aquarum. Ich zadaniem było pomaganie  
curatores aquarum w gospodarowaniu zasobami wody publicznej w Rzymie. Praw-
dziwe motywy utworzenia urzędów prokuratorów były jednak zgoła inne. Klaudiusz, 
tak jak jego poprzednicy, dążył do osłabienia roli senatu w państwie. Procuratores, re-
krutujący się de facto z grona wyzwoleńców cesarskich, mieli więc nie tyle pomagać,  
ile raczej kontrolować pracę curatores wywodzących się z ordo senatorius. Szybko jed-
nak okazało się, że zaczęli oni realizować własne cele dopuszczając się licznych oszustw 
 i kradzieży.

Słowa kluczowe: procuratores aquarum, curatores aquarum, woda publiczna

WSTĘP

Zasada primum non nocere jest kardynalną zasadą etyczną dedykowaną 
medycynie. Została sformułowana na przełomie V i IV w. p.n.e., ale o jej aktu-
alności świadczy choćby fakt, że co roku kolejni adepci medycyny przysięgają 

1  dr hab. Renata Kamińska, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie
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wypełniać swoje obowiązki kierując się przede wszystkim wiedzą o tym, co 
pożyteczne zawsze wykazując gotowość do niesienia pomocy (Czerny 2006, 
s. 11). Zdaniem Hipokratesa, autora tej zasady, przyszły lekarz powinien być 
między innymi bezinteresowny, wyrozumiały oraz zachowywać się z godno-
ścią i rozsądkiem. Jednym słowem profesję tę powinno się traktować jako 
służbę ludziom. 

Jednak medycyna nie była ani nie jest jedynym zawodem, który moż-
na rozważać w kategoriach służby publicznej. Podobne cechy charakteryzują 
pracę w administracji publicznej. I choć termin „służba” wywołuje różne sko-
jarzenia, niezaprzeczalnie jest on wpisany w naturę tej profesji. Służba ozna-
czająca pracę albo wręcz troskę o dobro wspólne od zawsze stanowiła jedną  
z podstawowych zasad aksjologicznych określających istotę państwa. Nim zaś 
kierują urzędnicy i czynią to, albo przynajmniej czynić powinni, dążąc do 
osiągnięcia wspólnego celu, którym jest wspólne dobro (Dylus 2007, s. 27).  
I nawet, jak powiedział Arystoteles, jeśli „to samo jest najwyższym dobrem  
i dla jednostki, i dla państwa, to jednak dobro państwa zdaje się czymś więk-
szym i doskonalszym, zarówno gdy idzie o osiągnięcia, jak też o zachowanie 
go” (Ross 1923, s. 80).

Najpoważniejszy zatem problem powstaje wówczas, gdy osoba powo-
łana do tego, by dążyć do wspólnego – najwyższego – celu w rzeczywistości 
realizuje cele prywatne. Sytuacja komplikuje się zaś jeszcze bardziej, gdy urząd 
zostaje stworzony głównie z myślą o realizacji tych właśnie prywatnych celów2. 

Historia zna wiele takich przypadków począwszy od czasów antycznych. 
Co było przyczyną sprawczą takiego działania? Można postawić tezę, że była 
nią władza. Ona z reguły jest najsilniejszym motywem w takich przypadkach. 
Jednak czy tylko? Otwarte pozostaje także pytanie o metody i ostateczne 
skutki działań osób sprawujących stanowiska państwowe. W poniższych roz-
ważaniach problematyka ta zostanie przedstawiona na przykładzie urzędów  
z okresu pryncypatu oraz działalności samego władcy. Za przykład posłużą zaś 
organy odpowiedzialne za zarządzanie zasobami wodnymi Rzymu.

GENEZA I CEL POWOŁANIA PIERWSZYCH 
PROCURATORES AQUARUM

Przejęcie władzy przez Oktawiana Augusta oznaczało dla państwa 
rzymskiego diametralne zmiany przed wszystkim o charakterze politycznym, 

2  Więcej na temat celów administracji według koncepcji Arystotelesa zob. (Filek 2007,  
s. 14-23).
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ale również społecznym. Bo choć oficjalnie pierwszy princeps głosił chęć 
przywrócenia porządku republikańskiego, to w praktyce stopniowo, acz kon-
sekwentnie wprowadzał nowy model rządów. Odtąd władza w państwie miała 
skupiać się w rękach panującego, zaś udział innych organów, de facto do tej 
pory pełniących najważniejsze role na scenie politycznej, miał zostać odpo-
wiednio umniejszony (Syme 2009, s. 318). Zmieniły się także reguły perso-
nalnego doboru kandydatów na poszczególne stanowiska. August dążąc do 
ograniczenia władzy senatu, postanowił stworzyć dla tego organu przeciwwagę 
obsadzając urzędy cesarskie głównie przedstawicielami ordo equester (Scullard 
2007, s. 219). Dla ekwitów zarezerwowano więc prefektury (poza prefektem 
miasta, którym zostawał senator) (Ruciński 2008, s. 48 i n.), natomiast osoba-
mi z ordo senatorius obsadzane były, niższe rangą urzędy curatores. Z uwagi na 
treść funkcji pełnionych przez prefektów przypominają oni urzędników cen-
tralnych podczas gdy zadania wykonywane przez kuratorów świadczą raczej o 
lokalnym charakterze tych urzędów. Ich funkcje zasadniczo koncentrowały się 
na zapewnianiu należytego funkcjonowania poszczególnych elementów skła-
dających się na infrastrukturę miejską (Martin 2014, s. 168). Dysproporcje w 
zakresie obowiązków prefektów i kuratorów wydają się dość duże, co prowa-
dzi do pytania o przyczynę takiego podziału kompetencji. Jedną z nich było 
zapewne wspomniane już dążenie cesarza do ograniczenia wpływu senatorów 
na sprawowanie rządów w państwie. Trzeba jednak pamiętać, że współcześnie 
nieco inaczej postrzega się rolę i pozycję prefektów aniżeli czynili to Rzymia-
nie, przynajmniej w okresie wczesnego pryncypatu. Oni bowiem nie uważa-
li ich raczej za urzędników wysokiej rangi, a przydzielone im funkcje łączyli 
jedynie z obowiązkiem utrzymania porządku publicznego (Ziółkowski 2004,  
s. 377-378). 

Pierwsi kuratorzy pojawili się na scenie politycznej już pod rządami Au-
gusta. Byli to kuratorzy do spraw budowli świątynnych i publicznych (curato-
res aedium sacrarum et operum locorumque publicorum3) oraz do spraw związa-
nych z wodą publiczną (curatores aquarum4). Kolejną komisję, do zarządzania 
Tybrem i jego brzegami, czyli curatores riparum et alvei Tiberis utworzył drugi 
z rzędu princeps, Tyberiusz5. Kuratorzy działali także poza granicami Miasta, 

3  W źródłach nie ma zgodności odnośnie momentu powstania tego kolegium. Nastąpiło 
to albo za panowania Augusta, jak sugeruje Swetoniusz (Suet., Aug. 37) albo u początków 
panowania Tyberiusza (CIL IX 3305/6 (=ILS 932).
4  (Suet., Aug. 37).
5  (Tac., Ann. 1,76; Aldrete 2007, s. 163, 201).
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jak choćby curatores viarum6, których zadania koncentrowały się na budowie 
i zarządzaniu drogami podmiejskimi. 

Co do zasady komisje kuratorskie składały się z kilku funkcjonariuszy 
powoływanych i odwoływanych przez princepsa. Z początku działały one sa-
modzielnie, dopiero na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych I w. n.e. 
przydzielono im pomocników w osobie prokuratorów. Jako pierwsi zostali 
powołani procuratores aquarum, a sto lat później procuratores operum publi-
corum (Sandys 1927, s. 226.) Bardzo ważną kwestią, szczególnie z punktu 
widzenia tematyki niniejszego opracowania jest fakt, że prokuratorzy rekruto-
wali się spośród wyzwoleńców cesarskich. Na temat genezy tych urzędów pisał 
Frontinus w traktacie De aquaeductu urbis Romae.

Front., De aq. 105,2: Procuratores autem primus Ti. Claudius videtur 
admovisse, postquam Anionem Novum et Claudiam induxit. 

Jak wynika z przytoczonego passusu, procuratores aquarum zostali po-
wołani z inicjatywy cesarza Klaudiusza po doprowadzeniu akweduktów Anio 
Novus i Aqua Claudia7. Niestety Frontinus przemilczał w swoim dziele kwe-
stię celu stworzenia tych urzędów. Z kontekstu jego wypowiedzi można jedy-
nie domniemywać, że było nim wspieranie kuratorów w wypełnianiu przez 
nich ich obowiązków. W przypadku procuratores aquarum mieli oni wspoma-
gać kuratorów, którym po wzniesieniu dwóch nowych wodociągów zdecydo-
wanie przybyło obowiązków. Zastanawiająca jest kwestia związana z personal-
nym doborem kandydatów na prokuratorów. Jak już bowiem wspomniano, 
rekrutowali się oni z grona wyzwoleńców cesarskich, co z pewnością nie było 
rozwiązaniem przypadkowym, tym bardziej, że nie należeli również do gro-
na specjalistów w dziedzinie zarządzania infrastrukturą miejską. Okoliczno-
ści te pozwalają zatem przypuszczać, że prawdziwy powód powołania przez 
Klaudiusza tych funkcjonariuszy miał raczej wymiar polityczny. Głównym 
celem cesarza, podobnie jak jego poprzedników, było bowiem doprowadze-
nie do osłabienia pozycji senatu. Począwszy od rządów pierwszego princepsa 
rola tego organu była umniejszana, niemniej jednak nadal pełnił on ważną 
funkcję jako ośrodek władzy, a członkowie ordo senatorius, decyzją Augusta 
piastowali niektóre urzędy, w tym kuratorskie (Bruun 2010 s. 11; Kamińska 

6  Kolegium to istniało prawdopodobnie już w republice, ale rozpowszechniło się pod 
rządami Augusta, a następnie Tyberiusza. (Zob. Kamińska 2008, s. 90; Kamińska 2010,  
s. 96-97; Kamińska 2013, s. 21)
7  (Front., De aq. 13) Akwedukty te zostały uruchomione 1 sierpnia 52 roku, a więc w dniu 
urodzin Klaudiusza. (Zob. Hainzmann 1975, s. 121; H.B. Evans 1994, s. 115)
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2010, s. 102; Bruun 1991, s. 219). Kres tej sytuacji postanowił położyć cesarz 
Klaudiusz, a jednym z przyjętych przez niego środków miało okazać się wła-
śnie przydzielenie kuratorom funkcjonariuszy pomocniczych rekrutujących się 
spośród wyzwoleńców cesarskich, w pełni zależnych od władcy i przez niego 
sterowanych. To rozwiązanie idealnie zresztą wkomponowywało się w prowa-
dzoną przez Klaudiusza politykę umacniania pozycji dworu cesarskiego jako 
centralnego ośrodka władzy z minimalną rolą senatu (Ramón Robles 2009,  
s. 90). W praktyce procuratores mieli więc monitorować działalność swoich 
przełożonych, skutkiem czego między kuratorami i prokuratorami wykształci-
ła się swoista zależność, o której krytycznie wypowiadał się Frontinus8. 

Front., De aq. 2,1: Neque enim ullum omnis actus certius fundamentum 
crediderim, aut aliter quae facienda quaeque vitanda sint posse decerni, 
aliudve tam indecorum tolerabili viro, quam delegatum officium ex adiu-
torum agere praeceptis, quod fieri necesse est, quotiens imperitia praepositi 
ad illorum decurrit usum; quorum etsi necessariae partes sunt ad ministe-
rium, tamen ut manus quaedam et instrumentum agentis.

Jego zdaniem nie ma nic bardziej niestosownego dla godnego męża, niż 
sprawowanie powierzonego urzędu według wskazówek podwładnych. To 
ostatnie jest rzeczą nieuniknioną, ilekroć niewiedza zwierzchnika ucieka się do 
korzystania z usług ludzi, którzy, mimo że ich udział przy wykonywaniu funk-
cji jest niezbędny, są jednak jak gdyby ręką i narzędziem sprawującego funkcję. 

Ta swoista relacja podporządkowania prokuratorom musiała być dla ku-
ratorów tym bardziej upokarzająca i trudna do zaakceptowania, że wywodzili 
się oni z ordo senatorius, podczas gdy prokuratorami zostawali (przynajmniej  
w okresie, o którym mowa) cesarscy wyzwoleńcy. Doprowadzenie do takiej sy-
tuacji nie było jednak dziełem przypadku, ale zaplanowanej i rozmyślnie pro-
wadzonej gry politycznej dworu cesarskiego, której celem było, sygnalizowane 
już wcześniej, zminimalizowanie roli senatu w państwie. Przejawem tego były 
coraz częstsze przypadki powoływania na urzędy, do tej pory zarezerwowane 
dla przedstawicieli stanu senatorskiego, osób z ordo equester (Homo Paris 1951, 
s. 193; Bruun 1991, s. 219). Co prawda, przynajmniej w omawianym okresie 
zdarzało się to sporadycznie, niemniej był to już wyraźny symptom dążenia 
do budowania aparatu urzędniczego złożonego z przedstawicieli ordo equester. 
Plan ten konsekwentnie wprowadzali w życie kolejni również princepsi aż po 

8  W ten sposób, jak stwierdza (Kunderewicz 1961, s. 57-58, 104) princepsowi udało się, 
bez konieczności likwidowania stanowiska curator aquarum, przekazać faktyczne sprawo-
wanie funkcji swoim wyzwoleńcom. 
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Hadirana i Antoninusa Piusa, którzy nadali ostateczny kształt administracji 
publicznej opartej na stanie rycerskim (De Ruggiero 1925, s. 136). Zmiany te 
stopniowo zaczęły obejmować również sektor administracji zarządzającej wo-
dami publicznymi. W tym jednak przypadku zaszły one nieco później, na co 
wydają się wskazywać dostępne źródła. Wzmianki o pierwszych ekwitach pia-
stujących urząd procurator aquarum pochodzą bowiem dopiero z okresu pa-
nowania Trajana (98-117 r.) (Geißler Berlin 1998, s. 69; Bruun 2000, s. 148). 
Jednak co ciekawe, obsadzanie urzędów prokuratorów ekwitami nie oznacza-
ło rezygnacji z powoływania na nie w dalszym ciągu również wyzwoleńców ce-
sarskich9. Ślady ich działalności zachowały się choćby w pochodzących jeszcze 
z okresu panowania Hadriana inskrypcjach widniejących na nadzorowanych 
przez nich dyszach pomiarowych (fistulae)10. W ten sposób doszło do wyjąt-
kowej, wręcz kuriozalnej sytuacji, w której równorzędne stanowiska sprawo-
wali jednocześnie obywatele z wyższego stanu społecznego i osoby o statusie 
libertini. W rozwiązaniu tym trudno nie dopatrywać się dążenia władców do 
osiągnięcia konkretnych celów, nierzadko o charakterze personalnym. Rację 
wydaje się w związku z tym mieć Christer Bruun (Bruun 1991, s. 220), który 
doszedł do wniosku, że w przyjętym rozwiązaniu princeps upatrywał realizacji 
dwóch zamierzeń. Pierwszym i najważniejszym z punktu widzenia polityki 
dworu cesarskiego było zapewnienie sobie stałej kontroli nad działaniami 
ekwitów. Drugim było dążenie do usprawnienia pracy prokuratora w randze 
ekwity, któremu do tego właśnie celu przydzielono pomocnika w osobie ce-
sarskiego wyzwoleńca11. Za słusznością tezy uczonego przemawia dodatkowo 
fakt, iż, co do zasady, urzędy cesarskie były jednoosobowe. Takie wyjaśnienie 
dość dobrze eksplikuje sens ustanawiania libertum Caesaris prokuratorem do 
spraw wód, który obok podstawowej funkcji bycia pomocnikiem prokurato-
ra-ekwity, dodatkowo sprawował nad nim kontrolę, jakkolwiek irracjonalnie 
to brzmi. 

Christer Bruun prowadził także rozliczne badania nad czasem trwa-
nia kadencji procuratores aquarum, co z punktu widzenia ich roli jako 

„nadzorców” nad ekwickim prokuratorem jest ważką sprawą. Ostatecznie 

9  Więcej na temat współpracy prokuratorów liberti Augusti i ekwitów (zob. Kłodziński 
2017, s. 108 i n.).
10  CIL XV 7308; XV, 7310.
11  (Bruun 1991, s. 217), który rozwiązanie to wprost nazywa „niesłychanym” („The ex-
istence of colleagues in administrative sectors led by imperial freedmen and equestrian 
procurators is almost unheard of”).
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uczony stanął na stanowisku, że kadencja ta wynosiła maksymalnie dwa lata12.  
Do takiego wniosku doszedł na podstawie obliczeń opartych na inskrypcjach. 
Bruun zliczył wszystkich prokuratorów, których nazwiska zostały wyryte na 
rurach przewodzących wodę i porównał tę liczbę z przedziałem czasowym,  
w jakim sprawowali urząd. Z wyliczeń tych wynika, że pod rządami Domicjana,  
w latach 83-96, urząd, o którym mowa piastowało przynajmniej siedem osób, 
co oznacza, że okres kadencji każdego prokuratora nie przekraczał dwóch lat. 
Rozwiązanie to budzi zastanowienie. Odpowiedzi zaś nasuwają się przynaj-
mniej dwie. Po pierwsze można przypuszczać, że w ten sposób princeps chciał 
zwiększyć kontrolę nad kuratorami. Rotacja nadzorujących ich prokurato-
rów nie pozwalała bowiem na nawiązanie się między nimi lepszej współpracy, 
która nie zawsze byłaby z korzyścią dla polityki cesarskiej. Uniemożliwienie 
nawiązania bliższej relacji służbowej między urzędnikami zapewniało większy 
obiektywizm w ocenie działalności kuratorów przez prokuratorów, a przecież 
właśnie ocenianie i nadzór nad nimi były najpewniej nieoficjalną przyczyną 
powołania procuratores aquarum. Druga prawdopodobna przyczyna skrócenia 
przez Domicjana kadencji tych funkcjonariuszy do dwóch lat była wynikiem 
prowadzonych przez niego obserwacji działalności prokuratorów od momentu 
ich powstania aż do jego czasów. Widząc zaś mnogość i wagę popełnionych 
przez nich nadużyć, władca postanowił być może położyć temu kres ogranicza-
jąc czas trwania ich kadencji. Prawdopodobnie chciał w ten sposób zapobiec 
zmowom i ukrócić przestępczą współpracę prokuratorów z pojedynczymi oso-
bami, a niewykluczone, że także z kuratorami. 

KOMPETENCJE PROKURATORÓW A CHARAKTER 
POPEŁNIANYCH PRZEZ NICH NADUŻYĆ

W tym momencie powraca jedno z postawionych na początku rozważań 
pytań, a mianowicie, czy udało się osiągnąć cel, który przyświecał mu w mo-
mencie tworzenia urzędów procuratores aquarum? Czy służby te spełniły swoją 
rolę? Aby udzielić odpowiedzi na te pytania warto przedtem zatrzymać się przy 
kompetencjach tych funkcjonariuszy. W tym celu należy ponownie sięgnąć do 
traktatu De aquaeductu urbis Romae.

12  (Bruun 1991, s. 216). Z kolei zdaniem (Geißler 1998, s. 72) z założenia kadencja pro-
curator aquarum miała być roczna, jednak w rzeczywistości zdarzało się, że trwała nawet  
20 lat, czego dowodem jest przykład Alypiusa urzędującego od przełomu lat 83/84 aż do 
roku 102 n.e. (Por. Iulianus, Epistulae et leges 404B).
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Front., De aq. 105, 4-5: Procurator calicem eius moduli, qui fuerit im-
petratus, adhibitis libratoribus signari cogitet, diligenter intendat men-
surarum quas supra diximus modum et positionis notitiam habeat, ne 
sit in arbitrio libratorum, interdum maioris luminis, interdum minoris 
pro gratia personarum calicem probare. Sed nec statim ab hoc liberum 
subiciendi qualemcumque plumbeam fistulam permittatur arbitrium, ve-
rum eiusdem luminis quo calix signatus est per pedes quinquaginta, sicut 
senatus consulto quod subiectum est cavetur.

W przytoczonym fragmencie Frontinus opisał zadania, jakie procurato-
res, a więc funkcjonariusze odpowiedzialni za nadzór nad techniczną stroną 
korzystania z wody publicznej, mieli do pełnienia w procesie przyznawania 
koncesji wodnych. Ich rola rozpoczynała się w chwili, gdy zainteresowana 
osoba prywatna przyniosła kuratorowi (curator aquarum) list od cesarza po-
twierdzający przyznaną jej koncesję. Wówczas kurator wyznaczał prokuratora 
mającego przeprowadzić czynność doprowadzenia wody do posiadłości kon-
cesjonariusza. Zadanie urzędnika polegało więc na ostemplowaniu instalacji 
publicznych mających dostarczać tam wodę, a następnie sprawować nadzór 
nad realizowaniem przez osobę jej uprawnień (Geißler 1998, s. 74). Dlatego 
za każdym razem, gdy została komuś udzielona koncesja, zadaniem proku-
ratora było oznakowanie fistula o kalibrze odpowiadającym przyznanej ilości 
wody oraz piecza nad wymiarami poszczególnych dysz i ich położeniem. 

Bez trudu można zauważyć, że zakres i treść obowiązków procuratores 
aquarum stwarzały doskonałą sposobność do popełniania przez nich różnych 
przestępstw, co również zostało opisane przez Frontinusa.

Front., De aq. 112,2-3: Ampliores quosdam calices quam impetrati er-
rant positos in plerisque castellis inveni et ex iis aliquos ne signatos quidem. 
Quotiens autem signatus calix excedit legitimam mensuram ambitio pro-
curatoris qui eum signavit detegitur.

Jak stwierdził, jedno z bardziej powszechnych nadużyć polegało na insta-
lowaniu niewłaściwych podłączeń do rur przewodzących wodę. Bezprawność 
takiej czynności polegała na tym, że w zbiornikach rozdzielczych (castella) za-
kładano odprowadzające rury z brązu (calices) o średnicach większych niż było 
to dozwolone na podstawie udzielonej jednostce koncesji. Sprawcami tej pod-
stępnej działalności byli dozorcy wodociągów, tj. aquarii, oraz ich przełożeni, 
a więc prokuratorzy. Istota tego procederu polegała zaś na tym, że zakładali 
oni calices o 13,5% większe bądź o 20% mniejsze niż powinny być. Skut-
kiem tego, zwiększała się objętość wody w zbiorniku, co pozwalało dozorcom 
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wodociągów nielegalnie zaopatrywać w wodę dodatkowe, nieuprawnione oso-
by. Te zaś, otrzymując wodę, były zobowiązane zapłacić podatek, który jednak 
zamiast do skarbu państwa, trafiał do kieszeni aquarius. Bezpośrednia stycz-
ność z instalacjami przewodzącymi wodę umożliwiała im zakładanie i ostem-
plowywanie (jako prawidłowych) fistulae o średnicy większej niż wskazana  
w koncesji. Zdarzały się nawet przypadki, że nie ostemplowywano ich w ogóle. 
Skutkiem tego rosła zarówno ilość wody pobieranej bezprawnie na użytek pry-
watny, jak też liczba jej odbiorców. 

Trudno zatem dziwić się negatywnej ocenie, jaką autor traktatu De aqu-
aeductu urbis Romae wystawił prokuratorom i dozorcom wody za ich działal-
ność. Jednak przyczyny jego ostrej krytyki mogą mieć jeszcze inne podłoże. 
Należy mianowicie pamiętać, że Frontinus pełnił obowiązki curator aquarum 
pod rządami cesarza Nerwy w latach 90-tych naszej ery, a więc w czasach, gdy 
prokuratorami do spraw wód często zostawali już ekwici. Tymczasem jego kry-
tyka skierowana jest pod adresem prokuratorów-wyzwoleńców. Wystawiając 
im tak negatywną ocenę, Frontinus chciał więc być może dobitniej pokazać 
jak wielkim błędem było powoływanie na to stanowisko osób z tej grupy spo-
łecznej. Wytykając im wszelkie przewinienia obnażył to, co w rzeczywistości 
liczyło się dla tych urzędników, a więc prywatna korzyść i zysk kosztem dobra 
i korzyści publicznej. Pamiętając jednak o tym, kto obejmował te stanowiska  
i jakie były ich relacje z pozostałymi funkcjonariuszami, problem może nie być 
już tak zaskakujący. Poza tym trzeba pamiętać o prawdziwych przyczynach  
i okolicznościach powołania pierwszych procuratores. Jak bowiem zaznaczono 
na wstępie przypuszczalnie główny cel, który przyświecał Klaudiuszowi obsa-
dzającemu urzędy procuratores aquarum miał przede wszystkim zabarwienie 
polityczne. Z ich bowiem pomocą zamierzał on przejąć kontrolę nad dzia-
łalności urzędników ze stanu senatorskiego, co w przyszłości miało mu po-
móc jeszcze bardziej ograniczyć i tak już nieznaczną ich rolę w sprawowaniu 
przez nich władzy w państwie. Procuratores aquarum nie byli zresztą jedynymi 
urzędnikami pełniącymi w tym okresie rolę pomocniczą w zakresie zarządza-
nia i nadzoru nad infrastrukturą miejską. Klaudiuszowi przypisuje się bowiem 
także powołanie pierwszego procurator Augusti ad ripam Tiberis, do którego 
należało koordynowanie i nadzorowanie zarządzonych przez princepsa prac 
nad sztuczną przystanią w Ostii13. Jest jednak prawdopodobne, że urząd ten  
 

13  (CIL XI, 6337 = ILS 1422; CIGr. X, 797; Plin., Nat. hist. 9,14; 16,202; Seut., Claud. 20; 
De Ruggiero 1925, s. 139; Homo 1951, s. 242).
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przestał funkcjonować wraz ze śmiercią jego twórcy, czego dowodzi choćby 
brak jakichkolwiek źródeł na ich temat z późniejszego okresu. 

ZAKOŃCZENIE

Czy Klaudiusz, a po nim kolejni panujący zrealizowali zatem zamierzony 
cel? Przeprowadzone rozważania wskazują, że udało im się to jedynie poło-
wicznie. Dodatkowo narazili Miasto i jego mieszkańców na liczne oszustwa 
ze strony nowo powołanych funkcjonariuszy. W rzeczywistości prokuratorzy 
rekrutujący się z grona wyzwoleńców cesarskich stali się quasi urzędnikami,  
a zadania, które im powierzono wykonywali, jak dowodzą źródła, rzetelnie, 
tyle że we własnym, a nie w publicznym, interesie. Co więcej ich korzyść 
niekoniecznie pokrywała się z interesem cesarza, który urzędy te stworzył, 
głównie przecież po to, by temu właśnie interesowi czynili zadość. Nieste-
ty rzeczywistość okazała się więc dla cesarza dość brutalna, gdyż działalność 
jego urzędników rychło wymknęła mu się spod kontroli. Okazało się więc, że 
misternie konstruowany przez Klaudiusza plan, który miał doprowadzić do 
pozbawienia stanu senatorskiego władzy w państwie, nie tylko się nie powiódł, 
ale okazał się szkodliwy dla interesu państwa i szerokiej rzeszy jego mieszkań-
ców. Sami zaś procuratores aquarum zapisali się na kartach historii jako funk-
cjonariusze nieuczciwi, niedbali i nierzetelni, dla których sprawowanie urzędu 
oznaczało jedynie sposobność szybkiego i łatwego wzbogacenia się.

Rozważana w niniejszym opracowaniu zasada nieszkodzenia, jakkolwiek 
ma kluczowe znaczenie w medycynie, w odniesieniu do której dostrzega się 
jej korzeni, faktycznie ma wymiar uniwersalny. Oznacza to, że rozważać ją na-
leży w kontekście współistnienia obowiązków oraz poszanowania autonomii  
i sprawiedliwości. Jednak przedstawiony powyżej przypadek urzędów procura-
tores są dobitnym przykładem na to, że w administracji publicznej stosowanie 
się przez funkcjonariuszy państwowych do tej zasady zdecydowanie trudniej 
było wyegzekwować, skutkiem czego nierzadko interes publiczny przegrywał 
z prywatnym. Utilitas publica nieraz musiała ustąpić pierwszeństwa dobru 
prywatnemu urzędnika, czy to wyższego czy niższego, co potwierdza kazus 
urzędników, których powyższe rozważania dotyczyły. I choć, jak powiedziano 
na wstępie, sprawowanie urzędu publicznego od zawsze utożsamiane było ze 
służbą na rzecz wspólnego dobra stanowiąc tym samym jedną z podstawo-
wych zasad aksjologicznych określających istotę państwa, to jednak konkretne 
przypadki, z opisanymi powyżej włącznie, pokazują jak duża odległość dzieli 
ideę od praktyki. 
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THE PRINCIPLE OF PRIMUM NON NOCERE 
IN THE ACTIVITIES OF ROMAN OFFICIALS  

DURING THE EARLY PRINCIPATE

Summary: The principle of primum non nocere was formulated by the Greek phy-
sician Hippocrates at the turn of the 5th and 4th centuries BCE. and has been a 
cardinal ethical principle in medicine ever since. However, this principle has a uni-
versal dimension, which means that it should also be applied in other areas of social 
or political life. The truth of this thesis was tried to be verified on the example of 
procuratores aquarum offices created by emperor Claudius. Their task was to help 
curatores aquarum manage public water resources in Rome. The real motives behind 
the establishment of procuratores offices, however, were quite different. Claudius, like 
his predecessors, sought to weaken the role of the senate in the state. The procuratores, 
recruited de facto from the group of imperial liberators, were therefore not so much 
to help as to control the work of the curatores who descended from the ordo senatorius. 
However, it soon turned out that they started to pursue their own goals, committing 
numerous frauds and thefts.

Keywords: procuratores aquarum, curatores aquarum, public water
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SEBASTIAN WACIĘGA1

MARCIN FLOREK2

POLACY NA SYBERII W NOWEJ 
NARRACJI MUZEALNEJ

Streszczenie: Słowo Syberia z polskiej perspektywy ma nie tylko geograficzne, ale rów-
nież symboliczne znaczenie za sprawą historycznych doświadczeń oraz ukształtowanej 
pod ich wpływem pamięci zbiorowej. W ciągu kilkuset lat tysiące osób z terenów  
I Rzeczpospolitej, a następnie z ziem zaboru rosyjskiego znalazło się na Syberii wbrew 
swej woli. Trafiały tam jako jeńcy wojenni, zesłańcy po kolejnych przegranych po-
wstaniach narodowych, rekruci wcielani przymusowo do carskiej armii, a w okresie 
sowieckim jako masowe ofiary Gułagu. Zbiorowa pamięć Syberii jest naznaczona cier-
pieniem. Jednak w ostatnim okresie narracja muzealna na wystawach czasowych Mu-
zeum Ziemi Miechowskiej oraz Muzeum Etnograficznego w Krakowie zwraca uwagę 
również na wzbogacający wymiar doświadczenia Syberii dla osób, które znalazły tam 
szansę na swój rozwój i miały swój udział w jej odkrywaniu, zagospodarowaniu, czy 
pomocy rdzennym mieszkańcom ziem położonych między Uralem, Oceanem Spo-
kojnym i górami Ałtaj. Artykuł prezentuje przykład wystawy „Opowieści syberyjskie, 
czyli tam i z powrotem”, która jest próbą uzupełnienia wątków martyrologicznych,  
o ukazanie również wzbogacającego, czy „hartującego” doświadczenia Syberii. W tek-
ście przedstawiono również metody przydatne do konstruowania narracji muzealnych 

– warsztat interpretacji dziedzictwa oraz model „podróży bohatera” autorstwa wybitne-
go mitoznawcy Josepha Campbella potraktowany tu jako narzędzie analityczno-narra-
cyjne wspierające proces pracy koncepcyjnej nad scenariuszem wystawy. 

Słowa kluczowe: Syberia, narracja muzealna, dziedzictwo, wystawa, pamięć zbiorowa, 
scenariusz ekspozycji

WSTĘP- HISTORIA I PAMIĘĆ SYBERII

Syberia w kulturze polskiej to słowo znaczące. Zajmuje ważne i pocze-
sne miejsce w historii, literaturze. Jest magnesem, który przyciąga młodsze 

1  dr Sebastian Wacięga, Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
2  mgr Marcin Florek, Muzeum Ziemi Miechowskiej w Miechowie
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pokolenia naukowców i eksploratorów. Wiąże trudną historię polsko – rosyj-
ską jak również sięga doświadczeniami daleko poza pogranicze tych narodów 

– na północ i zachód, aż po Ocean Spokojny poprzez ziemie zamieszkałe od 
setek lat przez rdzenne ludy. W tradycyjnym ujęciu obszar Syberii oznacza li-
czący około 17 milionów kilometrów kwadratowych teren całego rosyjskiego 
obszaru azjatyckiego (Janik 1928, s. 1).

Sybir to w głównym nurcie polskiej pamięci zbiorowej „przestrzeń zesła-
nia” i „miejsce kulminacji męczeństwa” obecna w historii polskiej martyrolo-
gii zapoczątkowanej w XVIII wieku (zob. Trojanowiczowa 1992, s. 91), kiedy 
z niepodległej jeszcze Rzeczpospolitej wywożeni byli w głąb Rosji obywatele 
polscy nie godzący się na ingerencję wschodniego sąsiada w sprawy krajowe. 
W tym sensie można powtórzyć za francuskim podróżnikiem i analitykiem 
XIX – wiecznej Rosji, że „Syberia rozpoczyna się od Wisły” (de Custine 2001, 
s. 48). Warto zwrócić uwagę, że do początków XX wieku Polacy byli najlicz-
niejszą grupą represjonowaną na Syberii z powodów politycznych (Kaczyń-
ska 1991, s. 10). Według Elżbiety Kaczyńskiej „Syberia – to słowo obrosłe 
w legendę, i w Polsce, i w Rosji, ma ono wagę symbolu” (cyt. za Kaczyńska 
1991, s. 12). Michał Janik - badacz Syberii z okresu XX – lecia międzywojen-
nego, stwierdził, że Syberia w polskiej perspektywie przedstawia obraz „piekła 
ziemskiego w pustynnej krainie wieczystego mrozu, lodu i śniegu. Sprawiła 
to legenda, osnuwana przez długie lata dokoła opowiadań o męczeństwie Po-
laków na Syberii, zamieniona w trwały nabytek tradycji narodowej” (Janik 
1928, s. 1). 

W głównym nurcie zbiorowej pamięci mamy historię ogromu cierpień 
w „białym piekle”. Aspekt martyrologiczny, uwieczniony w malarstwie, fo-
tografii, poezji i pamiętnikarstwie to ogromna część tradycji i kultury, stano-
wiącej określoną narrację pełniącą, zwłaszcza w okresie zniewolenia istotną 
funkcję. Doświadczenia cierpienia służyły upamiętnianiu ofiar Sybiru, jak i 
umacnianiu oporu wobec władzy zaborcy. Współcześnie, w warunkach wol-
ności, konieczne jest pamiętanie o martyrologicznym doświadczeniu Syberii 
współdzielonego nieraz z innymi narodami i grupami etnicznymi, ale również 
przypominanie o możliwym również pozytywnym wymiarze Syberii, jako do-
świadczenia formującego i wzbogacającego. Jednym z pozytywnych aspektów 
doświadczenia Syberii był zachwyt nad pięknem jej przyrody, trafnie oddany 
przez Sybiraka Feliksa Lewickiego, który szczęśliwie z niej powrócił (cyt. za 
Janik 1928, s. 5): 
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„Dziś przyjemnie marzyć o Syberji o tych stepach ciągłych bez końca, 
o tych lasach prawie dziewiczych, przyjemnie marzyć o tym kraju nie-
szczęść tak, jak się myśli o burzy i nawałnicy w zimie, przy kominku, 
gdy na dworze rozhukane żywioły wyprawiają saturnalja”.

Syberia to nie tylko locus horridus (miejsce przerażające). „Granice tego 
świata można było w przeżyciu przekroczyć, nadal jednak granice takie istnia-
ły” (cyt. za Trojanowiczowa 1992, s. 96). Możemy zatem mówić o zjawisku 

„zbiorowej pamięci Syberii” czy pewnej „narracji historycznej”, która przede 
wszystkim uhonorowała pamięć poległych i zesłanych. Warto martyrologiczny 
wymiar pamięci Syberii rozszerzyć – w wymiarze egzystencjalnym ukazać moż-
liwość rozwijania „hartu ducha”, jak również przypominać wkład wielu Pola-
ków w rozwój azjatyckiej części imperium rosyjskiego, jaki był udziałem tysięcy 
osób, które tam trafiły, najczęściej wbrew swej woli. Ich aktywność miała licz-
ne przejawy. Ci, którzy nie przebywali na katordze (przymusowych pracach) 
mieli możliwość samodzielnego działania, mogli oddawać się działalności go-
spodarczej jak Alfons Koziełł Poklewski, który po dobrowolnym wyjeździe  
za Ural stał się jednym z najbogatszych mieszkańców Syberii (Caban 2014, 
t. 105, z.4, s.99-123); badaniom przyrody, jak ikona badań naukowych nad 
jeziorem Bajkał i wybitny kolekcjoner Benedykt Dybowski (Dyakowski 1931, 
Brzęk 2000, s. 57-60); czy poznawaniem miejscowych ludów oraz ich kultury 
jak Bronisław Piłsudski, wybitny badacz plemienia Ajnów (Kuczyński 2015, 
s.7-93) oraz działalnością medyczną, czy filantropijną, którą podejmowali 
również Polacy na Syberii. Zdarzało się, że na Syberię migrowali również za 
lepszym bytem chłopi z ziem dawnej Rzeczypospolitej, jak przedstawieni na 
wystawie w Muzeum Niepodległości w Warszawie mieszkańcy wsi Wierszyna 
w pobliżu Irkucka (Podróż do Wierszyny – Sybiracy 2012). Były to liczby 
znacznie niższe niż migracji do Stanów Zjednoczonych. W samym okresie 
1871-1913 z trzech zaborów za Ocean wyemigrowało 1.9 mln Polaków, z cze-
go 950 000 były to osoby z zaboru rosyjskiego (Brożek 1977, s. 36; Leszczyńska 
2019, s. 3). Syberia z polskiej perspektywy to zatem historia o wielu splotach 
i powiązaniach międzynarodowych, etnicznych, rodzinnych oraz osobistych 
doświadczeniach Polaków, którzy znaleźli się tam, najczęściej pod przymusem, 
ale również niejednokrotnie dobrowolnie, o czym pisze w swoim artykule Ser-
giusz Leończyk (Leończyk 2019). Syberia z jej surowym klimatem, ogrom-
nymi przestrzeniami, bywała dla wielu więzieniem, a dla niektórych również 
okazją do inicjowania badań naukowych, czy rozwijania przedsiębiorczości. 
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Historia Syberii w działalności muzeum jako instytucji czerpiącej z hi-
storii i „przetwarzającej” jej treści na narracje dla odbiorców przybiera formę 
wystaw, materiałów pisanych, czy lekcji i warsztatów muzealnych. Tematyka 
Syberii jako miejsca zesłań wielu pokoleń Polaków wciąż fascynuje, zadziwia 
i przyciąga nowe rzesze młodych odkrywców i badaczy. Syberia jest również 
ciekawą przestrzenią dla muzealników, czego dowodem są dwie wystawy cza-
sowe powstałe w 2020 r. w Małopolsce: „Syberia. Głosy z północy” w Mu-
zeum Etnograficznym w Krakowie oraz „Opowieści Syberyjskie, czyli tam  
i z powrotem” w Muzeum Ziemi Miechowskiej w Miechowie (we współ-
pracy z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie i wsparciem Muzeum 
Niepodległości w Warszawie). „Syberia. Głosy z Północy” to ekspozycja, któ-
ra przygotowana została przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli  
w Krakowie, które posiada w swoich zbiorach 350 unikatowych w skali 
światowej obiektów prezentujących kultury rdzennych mieszkańców Syberii  
i Dalekiego Wschodu Rosji. Część tych cennych zbiorów zostało wypoży-
czonych do Miechowa i znalazło również swoje miejsce na wystawie czaso-
wej w Muzeum Ziemi Miechowskiej. Warto również wspomnieć, że w latach 
2016-2019, w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 
(NPRH), Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, prowa-
dziło 3 – letni, interdyscyplinarny program badawczy zatytułowany Antropo-
logiczna reinterpretacja kolekcji syberyjskiej ze zbiorów Muzeum Etnograficznego 
w Krakowie, pochodzącej od polskich badaczy Syberii XIX wieku. Jednym z efek-
tów prowadzonych wówczas rozległych badań archiwistycznych jak i bezpo-
średnich badań terenowych na Syberii jest portal tematyczny pn. Kolekcja 
syberyjska – nowe spojrzenie: www.etnomuzeum.eu/syberia. 

Ekspozycja „Opowieści syberyjskie, czyli tam i z powrotem” jest wyni-
kiem projektu realizowanego w ramach programu „Małopolskie Wizyty Mu-
zealne”. Na początku 2020 r. Małopolski Instytut Kultury z Krakowa (MIK) 
zaprosił do współpracy krakowskie Muzeum Etnograficzne (MEK) oraz Mu-
zeum Ziemi Miechowskiej (MZM). Dwa różne muzea: jedno o ugruntowanej 
pozycji z bogatą i ciekawą historią, mające również bogate zbiory oraz drugie, 
które jest regionalną placówką o skromniejszych, lecz znaczących zasobach 
stały się partnerami projektu. Tematyka syberyjska wpasowała się w misję 
miechowskiego muzeum, którego część wystawy stałej poświęcona jest wyda-
rzeniom związanym z powstaniem styczniowym i krwawą bitwą miechowską 
17 lutego 1863 r. zakończoną klęską powstańców i m. in. zesłaniami na Sy-
berię. Efektem blisko rocznej współpracy MIK-MEK-MZM jest ekspozycja,  
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która w oryginalny sposób opowiada historię czterech bohaterów, których losy 
„rzuciły” na Syberię (Florek 2020, s.81-84).

Koncepcja wystawy połączyła warsztat badawczy, historyczny oraz etno-
graficzny (kwerendy źródeł oraz opracowań, analiza zebranego materiału), jak 
również warsztat narracyjny (modele i techniki interpretacji dziedzictwa oraz 
narzędzia mitoznawstwa porównawczwego).

ZESŁANIA I AMNESTIE OD XVI DO XX WIEKU

Kara zesłania stosowana była w Rosji jako jedna z głównych już  
od 1563 roku (cyt. za Kaczyńska 1991, s. 15). I już w XVI wieku odnotowano 
zesłanych Polaków na Syberii, których obecność sięga tam czasów króla Bato-
rego, panowania Wazów oraz rządów Stanisława Leszczyńskiego, kiedy to jeń-
cy wojenni byli zsyłani za Ural. Niejednokrotnie wcielani byli do syberyjskich 
oddziałów, a następnie w rotach i pułkach kozackich brali udział w kolonizacji 
Syberii prowadzonej m. in. brzegami rzek Toboł oraz Om. Polacy (wraz z Li-
twinami i Niemcami) walczyli między innymi w oddziałach pioniera podboju 
Syberii Timofiejewicza Jermaka (Łukawski 1981, s. 59), który w 1583 roku 
zdobył miasto o nazwie Sybir, a następnie walczyli u boku jego następców. 
Niektórzy pod przymusem przechodzili na prawosławie i żenili się z Sybiracz-
kami (cyt. za Janik 1928, s. 36, cyt. za Trojanowiczowa 1992, s. 12). Również 
w XVII i z początkiem XVIII wieku mniej liczne grupy polskich zesłańców 
docierały za Ural. Tak np. z czasów panowania Władysława IV Wazy zachował 
się ukaz cara Aleksego Michajłowicza z 1646, umożliwiający jeńcom polskim 
i litewskim prowadzenie własnego hufca, który przyczynił się do ocalenia To-
bolska przed najazdem hord kałmyckich (cyt. za Janik 1928, s. 37). W XVIII 
wieku natomiast car Piotr Wielki zsyłał na Syberię obywateli Rzeczpospolitej 

- stronników Stanisława Leszczyńskiego
Wzmożona fala zesłań związanych konfederacją barską zapoczątkowana 

została porwaniem i wywiezieniem do Kaługi nad Oką w 1767 r. trzech sena-
torów I Rzeczpospolitej – biskupa Kajetana Sołtyka, biskupa Józefa Andrzeja 
Załuskiego, hetmana Wacława Rzewuskiego (z synem Sewerynem - starostą 
dolińskim i posłem na sejm) (cyt. za Janik 1928, s.50; Kuczyński 2007, s. 63). 
Wkrótce znaczącą liczbę obywateli I Rzeczpospolitej – około 10 000 konfede-
ratów barskich zesłano na Sybir na mocy ukazu carycy Katarzyny II spisanym 
przez Repnina w 1768 r. (cyt. za Trojanowiczowa 1992, s. 15), którego frag-
ment przytoczył Antoni Kuczyński (cyt. za Kuczyński 2007, s. 63): 
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„wojsko Jej Imperatorskiej Mości brało się do oręża na tych buntowni-
ków i innych podobnych, i postępować z nimi, jako nieprzyjaciółmi jej 
państwa i własnej swej ojczyzny, i wzruszycielami pokoju, prześladując 
ich i karząc, jak zasłużyli za tak zuchwałą i buntowniczą odwagę”.

Na mocy wymienionych wytycznych, dowódcy, jak Iwan Drewitz, czy 
Karol Rönne mogli nie brać jeńców, tylko rozstrzeliwać na miejscu schwyta-
nych konfederatów. Mimo tego, że prawnie konfederaci podlegali polskiemu 
monarsze, zostali potraktowani jak poddani carscy. Około 40% z nich straciło 
życie w drodze, zanim jeszcze dotarli do Kijowa, a około 12% z nich zginęło 
w dalszej drodze (Kaczyńska 1991, s. 18). Wielu dotarło na miejsce okaleczo-
nych – „przyszli na Sybir z obrąbanemi nosami i uszami” (Janik 1928, s. 53). 
Następnie część zesłańców wcielana była do kozackich wojsk stacjonujących 
na Syberii. Jak donosi pamiętnik jednego z zesłańców – Karola Lubicza Cho-
jeckiego, połowa konfederatów została wcielona do rosyjskiej armii, by tłumić 
antycarski bunt Jemieliana Pugaczowa, a wielu z nich zostało wysłanych do 
pracy w kopalniach srebra lub do prac rolnych. Wielu brało udział w rozbu-
dowie Tobolska, Tomska, czy Orenburga. Większość z nich nie zdołała już 
powrócić z zesłania. Część z nich zajęła się z czasem pracą na roli, rzemiosłem 
i handlem, wypracowała sobie dostatnie życie, a nawet wybierana była do 
pełnienia służby w urzędach, ze względu na chroniczny brak wykształconych 
kadr na Syberii (Kuczyński 2007, s. 67).

 W liczbowych doniesieniach, warto wspomnieć o amnestiach wydawa-
nych z różnych okazji, np. w 1725 r. z okazji pokoju ze Szwecją, kiedy car da-
rował winy katorżnikom i więźniom zakutym. Insurgentów kościuszkowskich 
objęła amnestia z 10 grudnia 1796 r. Podobne akty wydawane były z okazji 
koronacji carskich. Jak zauważyła Elżbieta Kaczyńska „manifest koronacyjny 
Aleksandra III z 1883 r. był prawdziwą amnestią, choć o wąskim zasięgu” (Ka-
czyńska 1991, s.257), dzięki której części zesłańców udało się powrócić z ze-
słania. Carskich amnestii i aktów łaski było w Rosji dużo, gdyż aparat władzy 
często musiał łagodzić skutki nadmiernych represji (cyt. za Kaczyńska 1991, 
s. 256). Jedną z nich ogłoszono już w 1773 roku, jednak nie obejmowała ona 
zesłanych do kopalni srebra w Nerczyńsku, żołnierzy, konwertytów na pra-
wosławie, jak również dłużników (Borowik 2020, s. 20). Dla większości woj-
skowych jedyną szansą na wolność była dezercja i ucieczka, jak ta z 1771 roku 
przez granicę chińską (ślad po uciekinierach zaginął), czy nieudana ucieczka 
120 żołnierzy wyłapanych przez Kirgizów, którzy część branki sprzedali jako 
niewolników (cyt. za Borowik 2020, s. 24). Karol Chojecki, konfederat barski 
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i pamiętnikarz, również skorzystał z możliwości ucieczki w stroju rosyjskiego 
żołnierza i po 8 latach dotarł do swoich rodzinnych ziem. Jeśli chodzi o spek-
takularność ucieczki rekordzistą był niewątpliwie konfederat barski Maurycy 
Beniowski, który na Kamczatce porwał statek „św. Piotr i Paweł” (cyt. za Bo-
rowik 2020, s. 24). Zasłynęła również ucieczka z katorgi Rufina Piotrowskiego 
z 1846 roku, który po burzliwym życiu działacza politycznego i powstańca 
spoczął pod Tarnowem. Po zesłaniu zbiegł on z obwodu tarskiego i doszedł do 
Archangielska, a następnie dotarł do Paryża przez Petersburg, Rygę i Królewiec 
(cyt. za Borowik 2020, s. 44).

Druga fala zesłań nastąpiła po upadku powstania kościuszkowskiego  
w 1794 roku i objęłą nawet do 20 000 osób, z których, według rosyjskich hi-
storyków, ponad 5000 zesłano w głąb Rosji, a na administracyjnie rozumianą 
Syberię trafiła ich część (cyt. za Borowik 2020, s.25). Do dziś udało się ustalić 
personalia zaledwie 50 z nich. Bezcennym źródłem poznania losów tej grupy 
są pamiętniki brygadiera Józefa Kopcia, który wziął udział w bitwie pod Ma-
ciejowicami, a następnie trafił na Kamczatkę (miasto Niżniekamczacka), gdzie 
prowadził badania etnograficzne, a następnie opisał historię swojego powrotu 
(cyt. za Borowik 2020, s.28) na mocy ukazu cara Pawła I z 1796 roku, naka-
zującego uwolnienie polskich jeńców powstańczych. Brygadier zorganizował 
sobie powrót z udziałem kilkunastu tłumaczy, uzbrojonej ochrony, a sam po-
dróżował w saniach z kabiną wyłożoną futrami i wyposażoną w niezawodne 
źródła ciepła – „dwa psy kosmate” (cyt.za Borowik 2020, s. 37). Dzięki znako-
mitemu przygotowaniu dotarł z Jakucka do Irkucka, wzbudzając tam sensację 
swoim jakuckim strojem. Po wielu przygodach dotarł do Moskwy w 1799 r., 
a stamtąd dopiero do ojczyzny – osiadł w Luszewie na Białorusi. 

Kolejne fale zesłańców obejmowały jeńców z czasów napoleońskich, po-
wstańców listopadowych i styczniowych. Po kampanii moskiewskiej Napo-
leona na Sybir i Kaukaz zesłanych zostało około 11 000 żołnierzy, z czego 
zdecydowana większość wysłana została m. in. do walk z Czerkiesami i Per-
sami (Trojanowiczowa, 1992, s. 16). Po upadku powstania listopadowego  
i nadaniu Królestwu Statutu Organicznego zniesiony został nakaz odbywania 
kar w kraju. Deportowano wówczas ponad 50 000 Polaków, którzy trafili na 
Sybir, Kaukaz oraz linię orenburską (cyt. za Trojanowiczowa, 1992 s. 23). Na 
zesłanie trafił wówczas również inicjator powstania listopadowego Piotr Wy-
socki, po tym jak karę śmierci przez poćwiartowanie ostatecznie zamieniono 
mu na karę 20 lat katorgi (cyt. za Trojanowiczowa, 1992 s. 23). Po nieudanej 
próbie ucieczki, jako jeden z nielicznych przeżył karę tysiąca kijów, a następnie 
pracował w kopalni przykuty do taczek w Akatui. Po odbyciu wyroku założył 
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przedsiębiorstwo zajmujące się wyrobem popularnego mydła pod nazwą Aka-
tuja. W tym okresie nawet do 30 000 polskich jeńców wcielono do wojsk 
kaukaskich, uralskich oraz azjatyckich. Po powstaniu dokonywano w latach 
1832-1849 również przesiedleń szlachty z guberni litewsko – ruskich – około 
54 000 tzw. odnodworców, z których część trafiła na Syberię. Oprócz zesłań 
jeńców wojennych oraz przesiedleń do ogólnej liczby osób doświadczonych 
przez Syberię doliczyć należy polskich rekrutów wcielonych przymusowo do 
armii (w okresie 1832-1852 około 200 000 osób), którzy trafiali na Kaukaz 
lub kazachskie stepy (cyt. za Trojanowiczowa, 1992, s.27). Przy 25-letnim 
okresie służby na Syberii lub Kaukazie szanse na powrót w rodzinne strony 
były nikłe. 

Najwięcej Polaków trafiło na Syberię Wschodnią i Zachodnią w wyniku 
klęski powstania styczniowego. Według Stefana Kieniewicza fala deportacji 
z lat (1861-1866) objęła 38 000 osób (cyt. za Trojanowiczowa, 1992 s. 34). 
Natomiast Sergiusz Leończyk, wyliczył, że w latach 1863-1867 zesłano do 
Rosji europejskiej, na Kaukaz i na Syberię około 25 200 Polaków, kilkuset 
chłopów ukraińskich i białoruskich oraz Rosjan, którzy przyłączyli się do 
powstania z pobudek ideowych (Leończyk 2013). Represjami, które trwały aż 
do 1867 r., objęte były wszystkie klasy społeczne. 

Motyw zesłania i podróży na Syberię jest obecny wyraziście w twórczości 
Artura Grottgera, który w przejmujący sposób ukazał drogę skazańców w ob-
razie Pochód na Sybir. Podobnie, w twórczości studenta warszawskiej Szkoły 
Sztuk Pięknych, a zarazem powstańca styczniowego i zesłańca do Usola Alek-
sandra Sochaczewskiego przebija realizm. Jego największym dziełem jest obraz 
Pożegnanie Europy. Główna scena przedstawia zesłańców na granicy między 
Europą a Azją, za którą rozciągały się tereny Syberii. Widoczny słup, istniejący 
zresztą do dziś we wsi Rieszoty w pobliżu Swierdłowska – jak zauważyła Lidia 
Michalska Bracha – miał w metaforyczny sposób uwypuklać cywilizacyjną 
antynomię Wschodu i Zachodu (Michalska-Bracha 2018, s. 253-271). 

SYBERIA- ROZUMIENIE I GRANICE POJĘCIA

Syberia (z rosyjska: „Sybir”), często bywa określana „największym wię-
zieniem świata bez dachu”. Ten „inny świat”, leżący po azjatyckiej stronie 
imperium między Uralem, Ałtajem i Pacyfikiem nazywano również „ziemią 
przeklętą”, „lodowym piekłem”, „krainą, gdzie nie ma nadziei”, „krainą wiecz-
nych śniegów i wiecznej tęsknoty”, „dzieckiem nieszczęść, łez i cierpień Rosji  
i Polski”, „czyśćcem odkupienia”, „ziemią milczenia i grozy” (Trojanowiczowa 
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1992, s. 11), „nieludzką ziemią”, „Golgotą wschodu”, „ziemią milczenia”, „zie-
mią wiecznych śniegów” (Stawicki 2009, s. 4), „krainą powolnego konania” 
(Kuczyński 2007, s. 5) czy wspomnianym wyżej „największym więzieniem 
świata bez dachu”(Kaczyńska 1991, s. 7).   

Ciekawe spojrzenie na temat etymologii słowa Sybir, przedstawia Alek-
sandra Starzyńska, autorka artykułu Сибирь (Syberia) w świetle danych syste-
mowych języka rosyjskiego (Starzyńska 2016, s. 187-205). Przytacza ona wiele 
hipotez, które „sugerują, że nazwa określa topografię terenu, pokazuje, że do-
minujący element krajobrazu obszaru, do którego się odnosi, stanowią bagna, 
lasy (w tym brzozowe) oraz rzeki. Kolejnymi cechami komunikowanymi przez 
etymologię interesującej nas nazwy są: północne położenie, piękno (odnoszą-
ce się do ogromnego obszaru), związek z zamieszkującymi go koczowniczy-
mi narodami i występowanie na nim zwierząt (psa)” (cyt.za Starzyńska 2016,  
s. 187). Choć jak dotąd nauka rosyjska nie wypracowała jednolitego sta-
nowiska na temat pochodzenia i pierwotnego znaczenia słowa Syberia to  

„w różnych kontekstach językowego użycia wyrazu Сибирь (i jego derywatów) 
najbardziej wyraźnie ujawnia się negatywne wartościowanie Syberii, które  
w sposób bezpośredni wyrażają jej charakterystyki związane z miejscem odby-
wania kary, także ze specyficznymi warunkami klimatycznymi oraz trudnymi 
warunkami bytowymi, jakie w niej panują” (cyt.za Starzyńska 2016, s 191).

XIX – wieczni zesłańcy nazywali ją ziemią przeklętą lub więzieniem bez 
krat. W wydanej w 1991 r. książce poświęconej zagadnieniu rosyjskiego sys-
temu karnego i dziejom zesłańców różnych narodowości w XIX w. Elżbieta 
Kaczyńska nadała tytuł Syberia: największe więzienie świata (Kaczyńska 1991). 
Tak właśnie wielu Polaków postrzega Syberię, jako miejsce związane z tragicz-
nym losem dziesiątków, a nawet setek tysięcy osób, zsyłanych tam od końca 
XVI w. na skutek wojen Rzeczpospolitej toczonych z Rosją do XX w. Wielu 
straciło tam młodość, życie i zdrowie. Funkcjonuje również inne określenie: 
Sybir, które jest pojęciem politycznym związanym z brutalnym doświadcze-
niem narodowym, które można rozumieć szerzej niż Syberia, gdyż był to teren, 
gdzie zsyłano Polaków (Krajewska 2018). Trafnie ujął to zagadnienie Tadeusz 
Dmochowski (Dmochowski 2013/3, s. 35-62), który pisze, iż: 

Syberia w ujęciu historycznym i w najszerszych granicach geograficz-
nych u schyłku imperium Romanowów obejmowała całe azjatyckie 
terytorium Rosji, z wyłączeniem Zakaukazia, Obwodu Zakaspijskiego 
i Turkiestanu. Zatem Syberią nazywano azjatyckie terytorium Rosji 
położone na wschód od Uralu i ciągnące się aż do Oceanu Spokojnego,  
w tym także obecny rosyjski Daleki Wschód oraz północno-wschodnią 
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część dzisiejszego Kazachstanu. Tak też określano tę część Rosji w ofi-
cjalnych dokumentach do 1917.

Dziś, w ujęciu geograficznym Syberię można rozumieć na dwa sposoby: 
jako całe terytorium dawnej Syberii z Dalekim Wschodem, lecz zamknięte 
w granicach Federacji Rosyjskiej lub jako Syberię bez Dalekiego Wschodu. 
Niektórzy dzielą również Syberię na Syberię Zachodnią, która rozciąga się po-
między górami Ural na zachodzie i doliną Jeniseju na wschodzie i na Syberię 
Wschodnią ograniczoną od zachodu rzeką Jenisej, od północy działami wod-
nymi rzek wpadających do Oceanu Arktycznego i na wschodzie Oceanem 
Spokojnym. Od północy Syberia i Daleki Wschód zamknięte są wodami Oce-
anu Arktycznego, a od południa granicą państwową z Chinami, Mongolią  
i Kazachstanem (cyt. za Dmochowski 2013/3 s. 36).

Mapa podłogowa z wystawy- „Opowieści syberyjskie, czyli tam i z powrotem”

Źródło: wystawa „Opowieści syberyjskie, czyli tam i z powrotem” (2020), Muzeum Zie-
mi Miechowskiej

Bohaterowie wystawy z Miechowa „Opowieści 
Syberyjskie, czyli tam i z powrotem”

Z mnogości życiorysów i wątków na potrzeby wystawy w Muzeum Zie-
mi Miechowskiej wybrano cztery postaci, z których trzy wiążą się bezpośred-
nio z historią miasta, dwie z powstaniem styczniowym oraz dwie z wojną 
rosyjsko-japońską. 
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Edmund Klemensiewicz (1839-1916)

W powstaniu 1863 r., brał udział Edmund Klemensiewicz oraz Benedykt 
Dybowski. Pierwszy z nich, Edmund Klemensiewicz od dzieciństwa związany 
był z Bochnią, gdzie urodził się i uczęszczał do szkoły. Po przenosinach do 
Krakowa kształcił się w gimnazjum świętej Anny i rozpoczął studia na wydziale 
prawa UJ. Gdy wybuchło powstanie styczniowe, Edmund był w trakcie stu-
diów na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak wielu ówczesnych 
studentów, wraz z przyjaciółmi postanowili walczyć zbrojnie o niepodległość, 
przekroczyli więc granicę austriacką i zaciągnęli się do oddziału formowanego 
w Ojcowie położonym w Królestwie Kongresowym. Edmund został członkiem 
elitarnej jednostki Żuawów Śmierci. Jej członkowie byli specjalnie szkoleni, 
a nazwa jednostki nawiązywała do przysięgi, którą składali - nigdy się nie cof-
ną, ani nie poddadzą. W bitwie miechowskiej, 17 lutego 1863 roku, walczył  
z Rosjanami. Ze 150-osobowego oddziału przeżyło kilkunastu. Klemensiewicz 
został ranny i trafił do niewoli (Bieńkowski 2004, s. 326).  

Na początku lipca 1863 r. obywatel austriacki Edmund Klemensie-
wicz został skazany na posielenie, czyli przymusowe osiedlenie się na Syberii.  
Z cytadeli warszawskiej, w kolejowym transporcie, wyruszył przez Petersburg  
i Moskwę do Niżnego Nowogrodu. Przez kolejne 9 dni i nocy, bez przerw na 
nocleg, był wieziony w kibitce (karetce więziennej) do Tobolska. Z końcem 
lipca wyruszył piechotą, wraz z grupą innych zesłańców, do Krasnojarska, od-
dalonego o ok. 2000 km. Szedł od lipca do grudnia. Często z kajdanami na 
dłoniach, jak wspominał po latach (Klemensiewicz 1903, s. 201-204):

skuto mi ręce i to podczas 400 mrozu. Raz w Tomsku, za to, że policmaj-
strowi za ostro się postawiłem- drugi raz przed Krasnojarskiem za to, że podofi-
cera, który mnie za kołnierze do szeregu pociągnął- w pasyi w twarz uderzyłem. 
Koledzy ratowali mnie od odmrożenia rąk, nacierając je śniegiem i okręcając 
szmatami.

Edmund zamieszkał nad rzeką Angarą, w wiosce Pinczuga. Początkowo 
imał się różnych prac fizycznych, później otrzymał posadę szynkarza, a na-
wet tworzył własne nalewki z wanilii i olejku różanego. Klemensiewicz poznał  
w Pinczudze Tunguzów, którzy przychodzili do jego szynku i “kładli swoje 
krzyże srebrne, które im na chrzcie dawano, jako prezent i za ten prezent kazali 
się częstować”. Jego opowieści o Polsce i polskim zrywie wolnościowym do-
prowadziły do niebezpiecznego zdarzenia, kiedy to pod wpływem Edmunda 
Tunguzi zbuntowali się i odmówili płacenia podatków (cyt. za Klemensiewicz 
1903, s.203). Dzięki interwencji naczelnika okręgu Gasztoffta, który polubił 
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Klemensiewicza, sprawa nie wyszła na jaw i dzięki temu nikt nie poniósł żad-
nych konsekwencji.       

Po roku pobytu w Pinczudze, dzięki wstawiennictwu posłów krakow-
skich, Klemensiewicz powrócił z zesłania. Ukończył studia i rozpoczął prak-
tykę notarialną. Przez wiele lat pracował w Grybowie i w Nowym Sączu.  
W wieku 50. lat został posłem na Sejm Krajowy, gdzie pełnił wiele ważnych 
i zaszczytnych funkcji. Jako zawsze zaangażowany, nie poprzestał na działal-
ności zawodowej i politycznej. Po przeprowadzce do Krakowa włączył się ak-
tywnie w działalność Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. 
Był członkiem organizacji „Sokół”, był też związany z Towarzystwem Szkoły 
Ludowej. Ciężko chory na serce zmarł w 1916 r. w Krakowie, w wieku 77 
lat (Micińska 2004, s. 326). Całe swoje życie pamiętał o swoich towarzy-
szach niedoli, szczególnie wtedy, gdy po powrocie z zesłania interweniował  
u ks. Ludwika Ruczki w imieniu zesłańców Zygmunta Włyńskiego i Inno-
centy Zabawski. Efektem starań Klemensiewicza był powrót Włyńskiego do 
Galicji w 1868 r. Rok później stał się on jednym ze współzałożycieli Stowa-
rzyszenia Wzajemnej Pomocy Sybiraków w Krakowie (cyt. za Micińska 2004 
s. 837-838).

Benedykt Dybowski (1833-1930) 

Drugim bohaterem miechowskiej ekspozycji jest Benedykt Dybowski, 
uczestnik powstania z 1863 r., postać niezwykle zasłużona dla polskiej na-
uki (Brzęk 1994; Dyakowski 2019, s.77-88; Brzęk 2000, s.57-60; Trepka 
1979). Benedykt urodził się w Adamczynie (inna nazwa Adamaryn) w guber-
ni mińskiej i tu ukończył gimnazjum. Życiowa postawa Dybowskiego została 
ukształtowana już w domu rodzinnym, gdzie panowała atmosfera przywią-
zania do polskości. Przez całe swoje dorosłe życie, aż po jego kres był wierny 
zasadom wpojonym w młodości.   

W Dorpacie studiował nauki przyrodnicze zaś we Wrocławiu medycz-
ne. Kontynuował studia w Berlinie, gdzie napisał swój pierwszy doktorat  
o płciowości pszczół. Praca, dzięki której uzyskał opinię znakomitego badacza 
była poświęcona rybom karpiowatym Inflant. Dybowski, jako osoba miłują-
ca ojczyznę zaangażował się w działalność konspiracyjną. Przez pewien czas 
był więziony za udział w manifestacji w katedrze wileńskiej. W roku 1862 
rozpoczął pracę w Szkole Głównej w Warszawie, która jednakże nie trwała 
zbyt długo. Intensywne przygotowania do wybuchu powstania w Królestwie 
Polskim wciągnęły Dybowskiego, który objął stanowisko komisarza Rządu 
Narodowego na Litwie i Białorusi. Po upadku powstania został aresztowany  
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i osadzony w warszawskiej Cytadeli, gdzie oczekiwał na proces. W wyniku pro-
cesu został skazany na śmierć, zamienioną – dzięki wstawiennictwu przyjaciół 
naukowców - na 12 lat zesłania. W życiu Dybowskiego rozpoczynał się nowy 
okres związany z odkrywaniem fauny Bajkału i Dalekiego Wschodu.  
Lata 1864-1877 to okres kiedy Dybowski po raz pierwszy przebywał na Sybe-
rii. To przymusowe zesłanie obejmowało zasięgiem Zabajkale – Daurię oraz 
obszary położone w dorzeczu Amuru. Drugi raz Dybowski wraca na Syberię 
dobrowolnie w charakterze lekarza kontraktowego na Kamczatkę oraz Wyspy 
Komandorskie. Cały czas prowadził badania naukowe tamtejszych terenów. 

Po powrocie z kontraktu na Syberii w 1883 r., objął katedrę zoologii 
Uniwersytetu Lwowskiego poświęcając się jednocześnie pracy pedagogicznej  
i naukowej. Ważnym jego dokonaniem w tamtym czasie było ogłoszenie teorii 
budowy zębów ssaków. Pozostawanie w gronie zwolenników teorii ewolucji 
spowodowało, że w 1906 r., w wieku 73 lat Dybowski został przeniesiony 
na emeryturę. Późne lata swojego życia Benedykt Dybowski spędza również 
bardzo intensywnie i aktywnie, pisząc i publikując wiele wartościowych dzieł 
o charakterze naukowym i popularnonaukowym. 

Wraz z wybuchem I wojny światowej w 1914 r., który zastał Dybow-
skiego w nowogrodzkim majątku swej siostry na terenie Rosji, jako obywatel 
austriacki został ponownie zesłany na Syberię do Irkucka. Jedynie wstawien-
nictwo wybitnych ludzi nauki skupionych w tak znamienitych gremiach jak 
Cesarska Akademia Nauk czy Cesarskie Towarzystwo Geograficzne uratowały 
Dybowskiego od powtórnej zsyłki na Daleki Wschód. Swoje długie i inten-
sywne życie Benedykt Dybowski zakończył 31 stycznia 1930 r., w wieku bli-
sku 97 lat. Spoczął na górce powstańców styczniowych lwowskiego cmentarza 
łyczakowskiego, istnieje również symboliczny grób Dybowskiego na warszaw-
skich Powązkach.    

Bogactwo życiowych dokonań Benedykta Dybowskiego jest ogromne, 
zaś jego postać budzi wciąż żywe zainteresowanie nowych pokoleń, nie tylko 
biologów, historyków czy przyrodników, lecz także muzealników. Czerpią oni 
pełnymi garściami z tej bogatej spuścizny materialnej, ale i duchowej Syberii 
oraz Dalekiego Wschodu jaka została zachowana dla potomności dzięki posta-
ci Benedykta Dybowskiego, który z godną podziwu starannością i poświęce-
niem przesyłał do Polski nie tylko okazy przyrodnicze z badanych przez siebie 
terenów i akwenów wodnych, lecz także elementy strojów etnicznych ludów 
zamieszkujących te bezkresne obszary, dziś ubogacające ekspozycje muzeal-
ne. Wiele z eksponatów przesłanych do Polski przez Dybowskiego znajduje 
się obecnie w Muzeum Etnograficznym w Krakowie i stanowi znaczną część 
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kolekcji syberyjskiej (Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie 2020). Unikal-
ność tych obiektów sprawia, że dziś przyjeżdżają przedstawiciele różnych in-
stytucji z Rosji w celu poznawania zachowanych przedmiotów. 

Romuald Barczyński (1882-1961)

Jednym z Miechowian, któremu dane było na początku XX wie-
ku doświadczyć Syberii był Romuald Barczyński. Urodzony w Miechowie  
w 1882 r., jako dziewiętnastoletni młodzieniec po zakończeniu nauki rzemio-
sła kowalsko-ślusarskiego otrzymał dyplom czeladniczy. Marzeniem Romu-
alda było posiadanie własnego zakładu kowalskiego. Po zdobyciu praktyki  
u swojego mistrza Feliksa Górskiego, zamierzał uruchomić swój własny warsz-
tat w domu rodzinnym. Niestety w 1903 r. otrzymał „powiastkę” do car-
skiego wojska i wszystkie jego plany się załamały. Przed wojskiem nie było 
ucieczki, ani się ukryć, ani wyjechać do Galicji, gdzie Austriacy zaraz by go 
chwycili i deportowali do Królestwa. Spowinowacony z rodziną Barczyńskich 
Karol Olkuśnik doradzał, aby „zaciąć zęby” i odsłużyć batiuszce carowi służ-
bę wojskową. Pożegnany przez najbliższą rodzinę Romuald odjechał w głąb 
Rosji. Po tygodniu podróży dotarł do Riazania, gdzie przydzielony został do 
5 batalionu saperów, który wędrował aż na wschodnie krańce imperium car-
skiego. W listopadzie oddział dotarł do Władywostoku. Tam Barczyński zo-
stał przeniesiony do 14 batalionu saperów i w nim odbywał służbę. Wojna 
z Japonią wybuchła na wiosnę, kiedy Romuald był już wyszkolonym żołnie-
rzem. Jako żołnierz – saper brał udział w wykonywaniu przejść technicznych 
przez mokradła nadrzeczne w Mandżurii. Podczas służby zaprzyjaźnił się  
z kilkoma towarzyszami broni, z którymi nawet po odbyciu służby utrzymy-
wał korespondencję.    

Jako biegły w pracach ślusarskich i kowalskich czasami wykonywał drob-
ne naprawy, a ponieważ lubił precyzyjne mechanizmy zajmował się również 
naprawą broni i biżuterii. Z czasem uzbierał taką sumę z którą mógł się udać 
do swojego dowódcy z prośbą o zwolnienie z wojska. Znana z przekupstwa 
administracja wojskowa chętnie korzystała z różnych dodatkowych docho-
dów. Dowódca zaproponował, że da mu zwolnienie z pełnienia służby z uwa-
gi na chorobę. W czasie zwolnienia chorobowego (wrzesień 1905 r.) zarabiał 
jako kowal, a kiedy nadarzyła się okazja naprawił uszkodzony karabin żandar-
mowi. Za zniszczenie broni karano nawet rozstrzelaniem, dlatego żandarm po 
naprawie ofiarował jako zapłatę cenny przedmiot: płaszcz generała straży po-
żarnej. Okazało się, że generalski płaszcz ma grubo pozłacane guziki, których 
wartość wystarczała na zakup biletów kolejowych, dodatkową łapówkę dla 
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dowódcy i na zakup wyżywienia na drogę powrotną. Dowódca wydał papiery 
zwalniające z wojska i Romuald zakupił bilet na kolej transsyberyjską. Jako 
przewodnika użył wyrwaną z gazety „Russkoje Słowo” mapę i pojechał. Droga 
trwała kilka tygodni. Pociąg zatrzymywał się dla celów technicznych nieraz 
na dłużej, tak, że Romuald miał w tym czasie okazję zakupywać wiktuały. 
Podróż zakończył w punkcie demobilizacyjnym w Jędrzejowie, gdzie oddał 
otrzymane we Władywostoku dokumenty a otrzymał książeczkę- świadectwo 
ukończenia służby wojskowej. Z Jędrzejowa chłopską furmanką szczęśliwie 
dotarł do rodzinnego Miechowa. Romuald Barczyński wracał z bogatym 
doświadczeniem życiowym i zawodowym, co w późniejszym czasie zaowoco-
wało uruchomieniem własnego warsztatu kowalskiego we własnym domu na 
Janowie Górnym w Miechowie. Romuald powrócił do domu w 1906 r., sześć 
lat później w 1912 r. zawarł związek małżeński z Wiktorią Spiechowiczówną. 
Z niego zrodziło się czworo dzieci: Stefan, Helena, Jerzy oraz jedno dziecko, 
które zmarło w niemowlęctwie. Romuald Barczyński zmarł w 1961 r. w wieku 
79 lat (Barczyński 2020).

Wojciech Piechota (1886-1959)

Podczas prac nad projektem „Opowieści Syberyjskie, czyli tam i z powro-
tem” odkryto niezwykłą historię człowieka, który na piechotę wrócił z Syberii. 
Niewiarygodne jest również to, że człowiek ten nazywał się Wojciech Piecho-
ta. Urodzony ok. 1886 r., został ochrzczony w małym, romańskim kościółku  
w Wysocicach, starej wiosce oddalonej od Miechowa o 17 km. W 1903 r., 
jako młody chłopak został wcielony do Armii carskiej. Niedługo później,  
w 1904 r. wybucha wojna pomiędzy Rosją i Japonią. Oddział, w którym służył 
Wojciech Piechota został wysłany w rejony działań zbrojnych do Władywosto-
ku, który jest miastem portowym i leży nad Morzem Japońskim. Nie udało 
się ustalić, w którym oddziale służył Wojciech Piechota, jak również nieznany 
jest jego dokładny udział w toczących się tam walkach. Po zakończeniu wojny 
przez kilka lat (do ok. 1911 r.), Wojciech stacjonował wraz ze swoim od-
działem na Dalekim Wschodzie, we Władywostoku. Po zwolnieniu z Armii 
carskiej – według relacji przekazanej przez Włodzimierza Barczyńskiego – wró-
cił z Władywostoku do Miechowa na piechotę. Jego podróż trwała ok. 5 lat  
i zakończyła się ok. 1915 lub 1916 roku. O swoich przejściach i przygodach 
niechętnie opowiadał swoim najbliższym. Chętnie zaś spotykał się z kilka 
lat starszym Romualdem Barczyńskim, który również uczestniczył w woj-
nie rosyjsko japońskiej 1904-1905. Częste spotkania w miechowskim domu  
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Romualda na Janowie Górnym owocowały ciekawymi opowieściami z Sybe-
rii, które słyszał wnuk Romualda Włodzimierz Barczyński.

W 1918 r., kilka lat po powrocie z Syberii Wojciech Piechota zawarł 
związek małżeński z Anną Marchewką. Z tego związku urodziła się córka 
Bronisława oraz syn Józef. Swoje ciekawe życie Wojciech Piechota zakończył 
4 października 1959 r. w wieku 73 lat i spoczął na miechowskim cmentarzu 
(Barczyński 2020).

METODY NARRACYJNE WYKORZYSTANE  
W PRACY NAD WYSTAWĄ „OPOWIEŚCI SYBERYJSKIE” 

W pracy nad wystawą wykorzystano narzędzia z zakresu interpreta-
cji dziedzictwa oraz inspirację antropologiczną – model wędrówki boha-
tera opracowany przez wybitnego mitografa i mitoznawcę Josepha Cam-
pbella. Interpretacja dziedzictwa to nurt w edukacji, którego celem jest 
zwiększenie znaczenia dziedzictwa (naturalnego i kulturowego) w społecz-
nym obiegu. Zręby metodyki interpretacji przedstawił jeszcze w latach 50.  
XX wieku Freeman Tilden w wielokrotnie wznawianej książce pt. Inter-
preting our heritage z 1957 roku. Od 2019 roku jego opracowania są dostępne  
w tłumaczeniach na język polski. Interpretacja ma ułatwiać odbiorcom 
tworzenie osobistych związków z dziedzictwem i odkrywaniu jego zna-
czenia (Tilden 2019, s. 42). Zaangażowanie odbiorców i wzrost znacze-
nia tematyki syberyjskiej we współczesnym społecznym obiegu wpisuje się  
w cele Muzeum Ziemi Miechowskiej, dlatego w pracy nad wystawą korzystano  
z metod interpretacji dziedzictwa. 

Po pierwsze, przeprowadzono selekcję zakresu tematycznego wystawy.  
Z mnogości dostępnych wątków wybrano losy czterech bohaterów, którzy 
znaleźli się na Syberii i szczęśliwie z niej wrócili. Dwie postacie były bezpo-
średnio związane z Miechowem przez więzi rodzinne, a jedna brała udział  
w bitwie miechowskiej podczas powstania styczniowego. 

Po drugie, w pracy nad treściami wystawy rozważano związki wybra-
nych bohaterów z tzw. uniwersaliami, czyli szerokimi kategoriami wspólny-
mi dla wielu osób (np. wartościami i potrzebami). Przykładowo, analizując 
dzieje dwóch bohaterów skazanych na zesłanie po powstaniu styczniowym 

– Edmunda Klemensiewicza i Benedykta Dybowskiego – można powiązać 
opowieści o tych postaciach z następującymi uniwersaliami: Bunt, Patrio-
tyzm, Wolność, Kariera, czy Innowacyjność. Natomiast generację przedsta-
wionych na wystawie rekrutów z Miechowa uczestniczących wojnie rosyjsko 
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– japońskiej powiązać można ze Sprytem, Zaradnością i Przedsiębiorczością 
(Barczyński) oraz Przetrwaniem i Wytrwałością (Wojciech Piechota).  

Po trzecie, w trakcie pracy nad wystawą stawiane były prowokacyjne 
pytania (np. Co łączy Miechów z Władywostokiem? O jaką sprawę walczyli 
chłopcy z Miechowa w Mandżurii?). Prowokacja to jedno z kluczowych pojęć 
i metod interpretacji. Jest ona traktowana przede wszystkim jako narzędzie 
pobudzające do myślenia. Pytania stawiane w Miechowie ukazywały związek 
lokalności z tzw. wielką historią (np. wojną rosyjsko-japońską), który w tym 
wypadku oznaczał rekrutację żołnierzy z Miechowa, których transportowano 
koleją transsyberyjską do Władywostoku na służbę wojskową. Przykład histo-
rii bohaterów pokazuje jak przenikały się osobiste losy z wydarzeniami histo-
rycznymi a ukazanie związków między oboma miastami zaskakuje i pokazuje 
zabory, w kontekście szerszej całości - imperium zbudowanego przez państwo 
rosyjskie (Florek i Wacięga, 2020): 

Te miasta w czasie zaborów, do 1918 roku, znajdowały się w granicach 
tego samego państwa, choć dzieliło je 10 000 km. Położone były na 
dwóch biegunach rosyjskiego imperium – Miechów był najdalej wysu-
nięty na zachód, a Władywostok to ostatnie miasto na wschodzie. Były 
dobrze skomunikowane. Z Władywostoku do Miechowa można było 
dotrzeć pociągiem już w 2 miesiące (trasa: Władywostok– Jędrzejów).

Po czwarte poruszając temat syberyjski zastosowano kilka form prezento-
wania treści tak, by dotrzeć do zróżnicowanych odbiorców (wystawa muzealna, 
komiks, piosenka o jednym z bohaterów wystawy). 

Co ciekawe, zarówno pamięć zbiorowa, jak również piśmiennictwo, sku-
pia się na drodze „tam”, pozostawiając kwestię powrotu nieporuszoną. „Opis 
wielotygodniowej, wielomiesięcznej drogi na Sybir to niemal nieodłączny ele-
ment wspomnień o zesłaniu. Natomiast powrót, mimo że trwał często równie 
długo i odbywał się niejednokrotnie w równie ciężkich warunkach i drama-
tycznych okolicznościach, wspominano dużo rzadziej” (Borowik 2020, s. 12). 
Faktem jest, że ogromna liczba osób zesłanych na Syberię nie powróciła – rów-
nież ze względu na zmiany granic, utratę rodziny, czy trudności finansowe  
w przeprowadzeniu powrotu. 
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MODEL MONOMITU („DROGA BOHATERA”)  
JAKO NARZĘDZIE ANALITYCZNO- NARRACYJNE

Narzędzie analityczne jakim jest model opracowany przez wybitnego 
mitoznawcę Josepha Campbella, wykorzystane zostało jako do analizy oraz 
budowania narracji o życiu wybranych postaci – podróży na Syberię i powro-
cie naszych bohaterów. Model został wykorzystany do analizy przebiegu życia 
bohaterów i wydobycia z faktografii informacji kluczowych dla budowania 
narracji muzealnej o bohaterze. W pierwszej otwierającej wystawę tablicy mu-
zealnej skonstruowano również krótkie „autoprezentacje” bohaterów, które 
wprowadzają do ich życia i stanowić mogą kanwę fabularną do różnych dzia-
łań towarzyszących wystawie (tworzeniu komiksów o miejscowych bohate-
rach, czy zbiórce opowieści rodzinnych lub lokalnych w tradycyjnej pisemnej 
formie).

Poniżej zebrano robocze ujęcie losów czterech bohaterów wystawy  
w Muzeum Ziemi Miechowskiej z wykorzystaniem analityczno-narracyjnego 
modelu Josepha Campbella („droga bohatera”). Każda analiza poprzedzona 
jest narracyjnym eksperymentem- próbą skrótowego streszczenia losów bo-
hatera napisaną z jego perspektywy – w pierwszej osobie liczby pojedynczej. 

Edmund Klemensiewicz - droga bohatera w modelu Campbella

Kończyłem właśnie studia prawnicze w Krakowie, kiedy wybuchło 
powstanie styczniowe. Musiałem dołączyć, wyruszyłem poza granicę 
zaboru austriackiego i walczyłem w bitwie miechowskiej. Przegraliśmy. 
Rosjanie zesłali mnie na Syberię...

Zwykły świat
Urodzony w Bochni, syn urzędnika. 
Zdał maturę w Krakowie i rozpoczął studia prawnicze na 
Uniwersytecie Jagiellońskim . 

Wezwanie do przygody
Wybuch Powstania Styczniowego jest wezwaniem do przygo-
dy. Edmund udaje się na zgrupowanie powstańców narażając 
studia i życie na czwartym roku studiów prawniczych.

Odrzucenie  
wezwania do przygody

Z obranej drogi nie było odwrotu, choć w głowie mogła koła-
tać się myśl czy dobrze robi i czy wróci cało? Chęć uczestnic-
twa w powstaniu styczniowym okazała się silniejsza niż lęk. 

Spotkanie z Mentorem

„Przemiana” ze studenta w powstańca. Autorytetem i wzorcem 
osobowym dla powstańców z obozu Ojcowskiego był zawo-
dowy francuski żołnierz Francois Rochebrun, który stworzył 
oddział Żuawów Śmierci
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Przejście  
przez pierwszy próg

„Przemiana” z powstańca w więźnia. Udział w pierwszej bitwie. 
W trakcie walk w Miechowie 17 lutego 1863 r., został ranny, 
a następnie trafił do carskiego więzienia.

Próby Sojusznicy, 
Wrogowie

Doświadczenia w drodze na zesłanie – kary i pomoc kolegów 
w drodze z Warszawy przez Petersburg, Niżny Nowogród,  
aż do Krasnojarska.

Droga  
do najskrytszej groty

Dotarcie do celu zesłania. W Kranojarsku Edmumd został 
skierowany do Pinczugi nad rzeką Angarą. 

Ciężka Próba

Adaptacja do warunków na zesłaniu i zachowanie swojego 
światopoglądu. Edmundowi trudno było powstrzymać się od 
szczerych rozmów z Tunguzami o powstaniu styczniowym. 
Jego opowieści o Polsce i polskim zrywie wolnościowym 
doprowadziły do niebezpiecznego zdarzenia, kiedy to pod 
wpływem Edmunda Tunguzi zbuntowali się i odmówili 
płacenia podatków. Na szczęście dla niego wydarzenie zostało 
zatuszowane.

Nagroda

Dzięki wstawiennictwu posłów krakowskich w Wiedeńskiej 
Radzie Państwa oraz księdza Ludwika Ruczki, Edmund 
Klemensiewicz został ułaskawiony jesienią 1864 r. i powrócił 
do Krakowa w maju 1865 r. i za zgodą Prezydium Namiest-
nictwa został ponowanie przyjęty na Uniwersytet.

Droga Powrotna
Droga powrotna Edmunda Klemensiewicza mogła być równie 
trudna jak ta na Syberię. Nie dysponujemy źródłami na jej 
opisanie.

Wskrzeszenie

Wznowienie studiów na wolności. Po powrocie do Krakowa 
Klemensiewicz uzyskał zgodę na powrót na UJ celem dokoń-
czenia studiów prawniczych.

Powrót z Eliksirem
Edmund Klemensiewicz wracał z bogatym doświadczeniem 
życiowym. Wiózł nadto list od Antoniego Kisielewskiego, 
który jeszcze pozostał na zesłaniu, do jego ojca Leona. 

Zwykły Świat

Po ukończeniu studiów, piastował funkcje w Nowym Sączu, 
notariusza w Krakowie, Grybowie i Nowym Sączu. Z czasem 
rozpoczął karierę poselską i założył rodzinę. 
Miał w pamięci obraz Syberii i ludzi tam zesłanych. Działał na 
ich rzecz (m. in. wspierał tzw. przytuliska dla osób bez rodzin, 
korespondował z Sybirakami). 

Benedykt Dybowski - droga bohatera w modelu Campbella

Byłem naukowcem. Przerwałem rozwój mojej kariery w Berlinie  
i wstąpiłem do powstańczego rządu w zaborze rosyjskim. Dostałem za 
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to karę śmierci, ale dzięki wstawiennictwu kolegów-naukowców za-
mieniono mi ją na wieloletnie zesłanie na Syberię. To zmieniło moje 
życie i karierę...

Zwykły świat

Studia, badania, tytuły i osiągnięcia badawcze. 
Urodził się w Adamarynie w guberni mińskiej. Ukończył 
medycynę i nauki przyrodnicze w Dorpacie, Wrocławiu  
i Berlinie, gdzie zdobył stopień doktora. Jego kariera rozwijała 
się znakomicie, a środowiska naukowe wysoko ceniły jego 
osiągnięcia badawcze.

Wezwanie do przygody

Początek konspiracji patriotycznej. 
Aresztowany za udział w demonstracji w Wilnie, nie otrzymał 
przez to katedry zoologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, ze 
względu na brak zgody władz politycznych. 

Odrzucenie wezwania 
do przygody

Kariera naukowa wydaje się nieuchronna. 
W 1862 Dybowski został adiunktem w Warszawskiej Szkole 
Głównej.

Spotkanie z Mentorem
Intelektualnym mentorem Benedykta był Darwin (jego 
lektura wpływała na prowadzone badania, w których szukał 
dowodów na potwierdzenie teorii ewolucji)

Przejście  
przez pierwszy próg

Włączenie się do powstania styczniowego jako komisarz Rzą-
du Narodowego na Litwie i Białorusi.

Próby Sojusznicy, 
Wrogowie

Kolejne aresztowania jako uczestnika powstania, zakończone 
uwięzieniem w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej i skaza-
niem na śmierć przez powieszenie. Złagodzenie wyroku na 
12 lat zesłania uzyskał dzięki wsparciu niemieckich zoologów, 
którzy dotarli do samego kanclerza Bismarcka.

Droga  
do najskrytszej groty

W 1864 roku skazany na karę śmierci, zamienioną na zesłanie.

Ciężka Próba
Kara 12 lat zesłania zmieniła się w wyprawę badawczą m in.  
w Kraju Zabajkalskim 

Nagroda

Przełomowe odkrycia naukowe. 
Powszechne uznanie i zebrany materiał badawczy do analizy 
przez innych naukowców.
Złoty medal Towarzystwa Geograficznego w Petersburgu.

Droga Powrotna
Inni badacze to Sojusznicy (zgoda na powrót do kraju dzięki 
Towarzystwu Geograficznemu i Akademii w Petersburgu). 
Przed drogą powrotną działania dla społeczności lokalnych. 



47

POLACY NA SYBERII W NOWEJ NARRACJI MUZEALNEJ

Wskrzeszenie

Powrót do roli naukowca akademickiego i dydaktyka na Uni-
wersytecie Lwowskim Jednak jako zwolennik kontrowersyjnej 
wówczas teorii ewolucji, mimo wybitnych osiągnięć, znalazł 
się na wcześniejszej emeryturze. 

Powrót z Eliksirem
Benedykt sprowadził do Europy bezcenną kolekcję i wypraco-
wał potężny dorobek naukowy.

Zwykły Świat

Przedwczesna emerytura z powodu kontrowersyjnej w tym 
czasie teorii ewolucji.
Wybuch I wojny zagroził mu ponownym zesłaniem, bo był 
obywatelem Austro-Węgier (ratują go Sojusznicy m. in. z 
Cesarskiej Akademii Nauk w Sankt-Petersburgu i szereg zna-
nych naukowców rosyjskich). Wraca do Lwowa jako działacz 
społeczny, który założył we Lwowie Muzeum Zoologiczne. 
Pochowany po śmierci na Cmentarzu Łyczakowskim we 
Lwowie, jako honorowy obywatel tego miasta. 

Romuald Barczyński (1882-1961) - droga bohatera w modelu 
Campbella

Pracowałem jako kowal w Miechowie, kiedy upomniała się o mnie ar-
mia. Oderwali mnie od kowadła i wsadzili do pociągu na Syberię. Przy-
dzielili do saperów w wojnie rosyjsko-japońskiej, a potem zostawili we 
Władywostoku bez pieniędzy. Ale wróciłem...

Zwykły świat
Romuald szczęśliwie zakończył naukę rzemiosła kowalsko-

-ślusarskiego i jako dziewiętnastoletni młodzieniec otrzymał 
dyplom czeladnika tego zawodu.

Wezwanie do przygody
Nagle w 1903 r. otrzymał „powiastkę” do carskiego wojska  
i wszystkie jego plany się załamały.

Odrzucenie wezwania 
do przygody

Przed wojskiem nie było ucieczki, ani się ukryć, ani wyjechać 
do Galicji, gdzie Austriacy zaraz by go chwycili i deportowali 
do Królestwa.

Spotkanie z Mentorem
Spowinowacony z rodziną Karol Olkuśnik doradzał, aby 

„zaciąć zęby” i odsłużyć carowi służbę wojskową. Jego młodszy 
kolega Wojtek Piechota również został zabrany w sołdaty.

Przejście  
przez pierwszy próg

Młodych ludzi wywieziono na dworzec kolei Iwanogrodzko-
-Dąbrowskiej. W Riazaniu porozdzielano rekrutów. Romuald 
trafił do batalionu saperów we Władywostoku.

Próby Sojusznicy, 
Wrogowie

Wojna z Japonią wybuchła na wiosnę, kiedy Romuald był już 
wyszkolonym żołnierzem. Jako saper brał udział w wykony-
waniu przejść przez mokradła Mandżurii. Tam zaprzyjaźnił 
się z kilkoma towarzyszami broni z którymi nawet po odbyciu 
służby utrzymywał korespondencję.
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Droga  
do najskrytszej groty

Wykonywał jakieś drobne naprawy, zajmował się również 
naprawą broni i biżuterii. Uzbierał taką sumę, że przekupna 
administracja wojskowa dała mu zwolnienie z pełnienia służby 
z uwagi na chorobę.

Ciężka Próba Przeżycie wojny. 

Nagroda

W czasie zwolnienia chorobowego zarabiał jako kowal, a kiedy 
nadarzyła się okazja naprawił uszkodzony karabin żandarmowi. 
Za zniszczenie broni karano nawet rozstrzelaniem, dlatego 
żandarm po naprawie ofiarował jako zapłatę cenny przedmiot 

- płaszcz generała straży pożarnej. Jego pozłacane guziki, wystar-
czyły na łapówkę dla dowódcy, bilety i wyżywienie na powrót.

Droga Powrotna
Dowódca wydał papiery zwalniające z wojska i Romuald 
zakupił bilet na kolej transsyberyjską. Jako przewodnika użył 
wyrwanej mapy z gazety Russkoje Słowo i pojechał.

Wskrzeszenie

Droga trwała kilka tygodni. Pociąg zatrzymywał się dla celów 
technicznych nieraz na dłużej, tak, że Romuald miał w tym 
czasie okazję zakupić wiktuały. Podróż zakończył w punkcie 
demobilizacyjnym w Jędrzejowie, gdzie oddał otrzymane we 
Władywostoku dokumenty, a otrzymał książeczkę- świadectwo 
ukończenia służby wojskowej.

Powrót z Eliksirem
Romuald Barczyński wracał z bogatym doświadczeniem 
życiowym i zawodowym wyniesionym z wojska, dzięki czemu 
uruchomił własny warsztat kowalski w Miechowie.

Zwykły Świat
Romuald powrócił do domu w 1906 r. i sześć lat później w 
1912 r. zawarł związek małżeński z Wiktorią Spiechowiczówną. 
Z niego zrodziło się czworo dzieci.

Wojciech Piechota - droga bohatera w modelu Campbella

Byłem młodym chłopakiem, kiedy wzięli mnie z Miechowa do armii 
carskiej. Walczyłem dzielnie w wojnie rosyjsko-japońskiej, ale nie 
dostałem biletu powrotnego na pociąg do domu. Wyruszyłem więc  
z Władywostoku do Miechowa piechotą...

Zwykły świat
Wojciech Piechota urodził się w 1886 r., być może w Wysoci-
cach pod Miechowem.

Wezwanie do przygody
Jak młodzieniec został powołany do carskiej armii w wieku  
17 lat, tuż przed wojną rosyjsko-japońską 1904-1905.

Odrzucenie wezwania 
do przygody

Chciałby uniknąć pójścia do armii i walki w armii carskiej, 
ale kombinowanie i unikanie służby wojskowej to zbyt duże 
ryzyko. 
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Spotkanie z Mentorem
Weteran wojny krymskiej przekonuje Wojciecha Piechotę do 
podjęcia decyzji o wstąpieniu do armii ukazując mu przykre 
konsekwencje odrzucenia powołania do wojska.

Przejście przez  
pierwszy próg

Po rozmowie z byłym żołnierzem armii carskiej Piechota 
Wojciech podejmuje decyzję o pójściu do wojska. Jest o wiele 
spokojniejszy i nie czuje się już tak niepewnie.

Próby Sojusznicy, 
Wrogowie

Pierwsze próby, jak również sojusznicy i wrogowie pojawiają 
się już na początku. To napotkani ludzie: towarzysze z oddzia-
łu jak również przełożeni i dowódcy oddziału w którym służy 
Wojciech Piechota. 

Droga  
do najskrytszej groty

Może Wojciech Piechota przeżył w 2 Dywizji strzelców  
w 1 Brygadzie - 5,6 Pułk strzelców - Kielce, które brały udział 
w krwawej bitwie pod Mukdenem. 

Ciężka Próba
Gdy kończy się przegrana dla Rosji wojna Wojciech Piechota 
musi zostać i odbyć do końca służbę wojskową. Przebywa  
w jednostce we Władywostoku.

Nagroda
Po wielu latach służby dotrwał do końca. Wiedział, że chce 
wracać z Dalekiego Wschodu do domu w Miechowie. Po 
latach osiągnął swój cel.

Droga Powrotna

Wracał z Władywostoku oddalonego od Miechowa o ponad 
10 000 kilometrów. Drogę tę przebył w czasie blisko 5 
lat. Szedł, gdy rozpoczęła się I wojna światowa, a dotarł do 
Miechowa w 1915 roku. Przez pewien okres tej wędrówki 
zatrzymał się w Czelabińsku i tam strugał łyżki. Dalszą drogę 
odbywał z ważnym narzędziem - nożem do wyrobu łyżek. 
Dzięki niemu mógł łatwiej zarabiać w drodze do domu.

Wskrzeszenie

Wiemy, że tak długi okres, jak również trasa i droga były 
dla Wojciecha Piechoty niezwykle męczące. Pewnie niejed-
nokrotnie przeżywał różne dylematy i wahania nastroju, co 
mogło osłabiać jego zapał do dalszej wędrówki. To prości, lecz 
życzliwi ludzie dawali mu nadzieję i siły do dalszej wędrówki. 
To było jego wskrzeszeniem. 

Powrót z Eliksirem
Nabyte doświadczenie, umiejętności manualne, umiejętność 
przystosowywania się do zmieniających się warunków itp.

Zwykły Świat
To co wydarzyło się po powrocie do domu, aż do śmierci  
w 1959 r. w wieku 73 lat, czyli rodzina, dzieci i lubiana przez 
Wojciecha praca siekierką w drewnie.
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PODSUMOWANIE – NARRACJA MUZEALNA MIĘDZY 
FAKTOGRAFIĄ A INTERPRETACJĄ DZIEDZICTWA

Muzealna praca z dziedzictwem to działalność „przetwórcza”, która łączy 
perspektywę historyczną (badawczą, faktograficzną) z perspektywą narracyj-
ną (tworzeniem opowieści dla odbiorców w oparciu o zgromadzoną wiedzę). 
Muzeum transponuje wiedzę historyczną (materiał źródłowy oraz opracowa-
nia badawcze) na pewną narrację zawartą w opowieści przewodnika, wysta-
wie, czy materiałach jej towarzyszących. Konieczność godzenia obu tych per-
spektyw: faktograficznej i narracyjnej, wiąże się z trudnością działania w taki 
sposób, by pozostać w zgodzie z aktualną wiedzą naukową i jednocześnie za-
angażować, dzięki narracji, różnorodnych odbiorców do refleksji nad prezen-
towaną tematyką. To zadanie dotyczy również tematyki syberyjskiej. Syberyj-
ska narracja muzealna jest również prowadzona między aktualną faktografią  
a interpretacją zgromadzonych informacji. Podejmowanie tej tematyki polega 
współcześnie na stawianiu pytań o jej obecne znaczenie i próby wciągnięcia 
do refleksji odbiorców. Pewną nowością w tym zakresie jest zastosowanie 
narzędzi z zakresu interpretacji dziedzictwa, czy antropologii porównawczej,  
w celu budowania atrakcyjnej i angażującej opowieści. Selekcję pokazywanych 
postaci i eksponatów z nimi związanych (fenomenów), stawianie pytań pro-
wokujących do własnych odkryć i refleksji, szukanie i ukazywanie powiązań 
ze współczesnością oraz nawiązywanie do uniwersaliów, które nadają głębszy 
sens prezentowanym obiektom i faktom. 

Przy okazji pracy z dziedzictwem wyłaniają się również odkrywcze wąt-
ki o potencjale uniwersalnych opowieści. Przykładowo, ukazanie Miechowa  
i Władywostoku jako dwóch naprzeciwległych miast imperium „związanych” 
systemem komunikacji kolejowej służącej m. in. do transportu rekrutów oraz 
ukazanie uwikłania lokalnych bohaterów z Miechowa w tzw. wielką historię 
(wojna japońsko-rosyjska) może posłużyć jako kanwa fabularna do opowieści 
o władzy, wolności, przetrwaniu, a nawet przedsiębiorczości, której poten-
cjał ujawnić się może w każdych warunkach. Porównawcze zestawienie losów 
młodzieży miechowskiej, ukazuje oddziaływanie tzw. wielkiej historii na lo-
kalność. „Wielka historia” wpływała na bieg losu młodzieży miechowskiej bez 
względu na ich wolę (branka w rekruty, udział w wojnie rosyjsko-japońskiej 
w walkach o chińskie terytoria na rzecz Rosji). Młodzież miechowska de facto 
walczyła tutaj o własne przetrwanie. Inna była sytuacja przedstawionych bo-
haterów powstania styczniowego, którzy z własnej woli włączali się do insu-
rekcji z narażeniem swojej edukacji, kariery i życia. 



51

POLACY NA SYBERII W NOWEJ NARRACJI MUZEALNEJ

Jeśli chodzi o zakres treściowy syberyjskiej narracji muzealnej, to pewną 
nowością jest ukazywanie Syberii nie tylko jako ziemi zesłania, ale również 
miejsca nowych możliwości i rozwoju oraz miejsca z którego możliwy był 
szczęśliwy powrót. Przez taki bardziej zróżnicowany obraz Syberii „wyzwalane” 
są kolejne przemyślenia i pytania odbiorców. Martyrologiczna pamięć Syberii 
(zaborów, niepodległościowych zrywów, ich upadków i cierpień), uzupełniana 
jest tu o wymiar rozwoju osobistego i wkładu, jaki wnieśli Polacy w przemiany 
tego rozległego obszaru. 

Praca z pamięcią i dziedzictwem ma na celu stwarzanie możliwości inspi-
rowania odbiorców działań Muzeum do własnych poszukiwań, np. odkrywa-
nia własnych historii rodzinnych (może nasi przodkowie byli w jakiś sposób 
związani z Syberią?), a nawet zbiórek opowieści rodzinnych lub lokalnych oraz 
związanych z nimi artefaktów (pamiątek rodzinnych, czy dokumentów), czy 
twórczości inspirowanej poznanymi historiami i opowieściami syberyjskimi. 

Dzięki odwołaniu się do uniwersaliów (potrzeb, wartości) te mikrohisto-
rie mają potencjał dotarcia do szerszego niż lokalne grona odbiorców i mogą 
stać się uniwersalną opowieścią o człowieku. Obiekty muzealne, które pre-
zentowane są na ekspozycji potraktować można wówczas jak symbole, które 
współtworzą narrację i docierają do głębszej prawdy o człowieku oraz jego 
związkach ze światem w duchu antropologii Josepha Campbella „tworząc  
w sumie obszerne i zdumiewająco stałe zestawienie podstawowych prawd, któ-
rymi kierował się człowiek przez tysiąclecia swego istnienia na tej planecie” 
(Campbell 2013, s. 5).
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POLES IN SIBERIA IN THE NEW MUSEUM NARRATION

Summary: The word Siberia from the Polish perspective has not only a geographical 
but also a symbolic meaning due to historical experiences and the collective memory 
shaped under their influence. Within several hundred years, thousands of people 
from the territories of the Polish-Lithuanian Commonwealth, and then from the 
territories annexed by Russia, found themselves in Siberia against their will. They 
were sent there as prisoners of war, exiles after successive defeated national uprisings, 
recruits forcibly conscripted into the tsarist army, and during the Soviet period as 
mass victims of the Gulag. The collective memory of Siberia is marked by suffering. 
However, recently the museum narrative at the temporary exhibitions of Museum of 
the Miechów Region and the Ethnographic Museum in Krakow also highlight the 
enriching experience of Siberia for people who found there a chance for their deve-
lopment and had their share in discovering, developing or helping the indigenous 
inhabitants of the land located between the Urals, the Pacific Ocean and the Altai 
Mountains. The article presents an example of the exhibition “Siberian Tales, That 
is, There and Back", which is an attempt to supplement the martyrdom threads by 
showing also the enriching or "hardening" experience of Siberia. The text also pre-
sents methods useful for constructing museum narratives - a workshop on heritage 
interpretation and a model of the "hero's journey" (by mythologist Joseph Campbell), 
treated as an analytical and narrative tool supporting the process of conceptual work 
on the exhibition scenario.

Key words: Siberia, museum narration, heritage, exhibition, collective memory, 
exhibition scenario
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MAKSYMALIZACJA ZYSKU CZY 
OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA? - 

ROZWAŻANIA O GENEZIE   
I ROZWOJU WSPÓŁCZESNYCH 

KORPORACJI TRANSNARODOWYCH

Streszczenie: Korporacje transnarodowe odgrywają coraz silniejszą rolę w stosunkach 
międzynarodowych, a ich pozycja i status stale się umacnia. Z uwagi na ogromne 
wpływy mają imponujący wpływ na wartości objęte międzynarodową ochroną praw 
człowieka. Celem niniejszego artykułu jest analiza historycznego rozwoju korporacji 
transnarodowych. Aby prawidłowo umiejscowić status korporacji w międzynarodo-
wym prawie praw człowieka, należy sięgnąć ad fontes, poznać korzenie, zrozumieć tło 
w jakim powstawały, wniknąć dostatecznie głęboko w ich istotę oraz wskazać na funk-
cje i rolę jakie pełnią w globalnych stosunkach gospodarczych. 

Słowa kluczowe: korporacja transnarodowa, geneza i rozwój korporacji transnarodo-
wych, prawa człowieka, rozwój gospodarczy, odpowiedzialność prawna

Kwestia ochrony praw człowieka jest jednym z najszerzej analizowanych 
zagadnień  z perspektywy prawa międzynarodowego publicznego. Jednym  
z istotnych wątków w obrębie globalnych problemów z zakresu ochrony praw 
człowieka jest współcześnie ich ochrona przed naruszeniem ze strony podmio-
tów niepaństwowych tj. korporacji transnarodowych. Celem artykułu jest ana-
liza historycznego rozwoju korporacji transnarodowych, która przyczyni się do 
określenia statusu korporacji transnarodowych w międzynarodowym prawie 
praw człowieka. Bez uwzględnienia genezy, poznania korzeni i zrozumienia  
 

1  mgr Małgorzata Kuczera, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
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okoliczności, w jakich kształtowały się korporacje, badania nad ich statusem 
będą powierzchowne. 

Przed przystąpieniem do rozważań nad genezą korporacji transnaro-
dowych uznaje się za konieczne odniesienie do pojęcia oraz znaczenia uży-
wanej terminologii. Niestety mocne zróżnicowanie terminologiczne pojęcia 
korporacja transnarodowa pogłębia trudności w jego jednolitym rozumieniu. 
Zarówno w doktrynie, jak i w dokumentach międzynarodowych  w zasa-
dzie równorzędnie występują co najmniej cztery terminy: przedsiębiorstwo 
międzynarodowe, przedsiębiorstwo wielonarodowe, korporacja ponadnarodowa  
i korporacja transnarodowa. Ich stosowanie jest bardzo często zamienne, bez 
próby wyznaczenia zakresów znaczeniowych, które odróżniałyby je od siebie. 
Oprócz powyższych terminów występują również inne określenia (Ziemblicki 
2020, s. 1-10). Należy zgodzić się z A. Jarczewską- Romaniuk, że „«trudno 
wskazać obiektywne przyczyny dla których poszczególni badacze i instytu-
cje stosują odmienną terminologię»” (Jarczewska-Romaniuk 2004, s. 17).   
W kontekście niniejszych rozważań przyjęto określenie korporacja transnaro-
dowa, którym to terminem najczęściej posługuje się nauka polska. Termin ten 
jest również konsekwentnie stosowany przez ONZ. Pojęcie to po raz pierw-
szy zostało wypowiedziane przez amerykańskiego ekonomistę E. Karchera  
w 1964 r. Osiem lat później termin ten został uznany przez Radę Społeczno-

-Gospodarczą ONZ. Następnie utworzono przy ONZ Centrum Korporacji 
Transnarodowych, jak również Komisję ds. Korporacji Transnarodowych. Za 
sprawą ONZ termin korporacja transnarodowa stopniowo zastąpił określenie 
przedsiębiorstwo międzynarodowe (stosowane w latach 50. XX w., określające 
podmioty prowadzące działalność o zasięgu pozakrajowym) oraz przedsiębior-
stwo wielonarodowe. Uznano bowiem, że przymiotnik transnarodowy w odróż-
nieniu od wielonarodowy lepiej oddaje specyfikę tych podmiotów (Rosińska-

-Bukowska 2009, s. 112). 
Doktryna prawa międzynarodowego posługuje się licznymi definicjami, 

jednak żadna  z nich nie ma charakteru prawnie wiążącego. Z tego względu 
raczej intuicyjnie wskazuje się jedynie podstawowe różnice między korpora-
cją transnarodową a innymi formami aktywności gospodarczej. Także przy-
pisanie podmiotowości napotyka na trudności. Brakuje bowiem prawnego 
jednoznacznego pojęcia i zakresu podmiotowości prawnomiędzynarodowej, 
co prowadzi do zróżnicowania poglądów doktrynalnych. Należy zgodzić się  
z B. Ziemblickim, iż „«tak duża różnorodność i swoboda stosowanej 
terminologii jest rzadko spotykana w nauce, tym bardziej że używają jej nie  
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tylko prawnicy, ale także ekonomiści czy specjaliści z zakresu stosunków 
międzynarodowych»” (Ziemblicki 2020, s. 1). 

Trudności sprawia również ujęcie tegoż fenomenu w pewne ramy i za-
kwalifikowania  w świetle prawa międzynarodowego. Doktryna stworzyła 
wiele pojęć, za pomocą których określany jest status prawny korporacji 
transnarodowej. I tak odpowiednio pojawiają się następujące określenia:

 beneficjent prawa międzynarodowego, czy też beneficjent uprawnień 
wynikających z umowy międzynarodowej, nosiciel prawa międzynaro-
dowego, niepaństwowy aktor, twór niepaństwowy, uczestnik stosunków 
międzynarodowych, osoba posiadająca ograniczoną podmiotowość praw-
nomiędzynarodową, osoba prawa międzynarodowego, czy podmiot prawa 
międzynarodowego. 

Większość pojęć oscyluje wokół pojęcia podmiot prawa międzynarodowego, 
jednakże tejże podmiotowości wprost nie przypisują. Posiadanie danego poję-
cia i przyporządkowanie wydaje się niemniej konieczne i potrzebne. Wpraw-
dzie nauka prawa międzynarodowego tworzy określenia alternatywne, jednak-
że ich pojawienie się niestety nie służy jasności i klarowności, a tym samym, jak 
słusznie wskazuje K. Karski „«nie sprzyjają rozjaśnieniu problemu zakwalifiko-
wania osób prawnych prawa wewnętrznego w świetle prawa międzynarodowe-
go»” (Karski 2009, s. 48). Zaskakującym jest fakt, że najsilniejsze podmioty 
gospodarki światowej, jakimi są niewątpliwie korporacje transnarodowe nie 
doczekały się definicji, nie zostały również zakwalifikowane w świetle prawa 
międzynarodowego, a do ich określenia stosowana jest różnorodna termino-
logia. Co więcej, analizując genezę korporacji transnarodowych, badacze od-
wołują się do różnych okresów. Większość ekonomistów  i historyków biznesu 
wskazuje, że ich współczesna forma ukształtowała się po II wojnie światowej. 
Jednakże są też tacy, którzy wskazują bardzo odległe historyczne wydarzenia. 

Nie ulega wątpliwości, że działalność gospodarcza, w tym w szczególności 
permanentny rozwój handlu stanowił istotny przejaw funkcjonowania cywi-
lizacji starożytnych. To właśnie za pomocą handlu, istniejące w Azji, Afry-
ce i Europie cywilizacje starożytne, mogły w istotny sposób oddziaływać na 
rozległe obszary. Wówczas pojawiały się pierwsze próby wymiany towarowej 
pomiędzy poszczególnymi krajami, z którymi niektórzy badacze wiążą genezę 
przedsiębiorstw międzynarodowych, np. Karl Moor i David Lewis prekurso-
rów korporacji transnarodowych doszukują się już w działalności prowadzo-
nej przez asyryjskich kolonistów (Moore, Lewis 1999, s. 27). Twierdzenie to 
jest w istocie dość śmiałe. Niemniej handel zagraniczny pełnił znaczącą rolę 
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w gospodarce Asyrii, a asyryjscy koloniści prowadzili wyprawy dalekosiężne 
(Grayson 1990, s. 115). W istocie położenie geograficzne, skrzyżowanie szla-
ków z Zatoki Perskiej na Kaukaz oraz z Azji Mniejszej do Indii, sprzyjało 
zdobyciu surowców za pomocą handlu, w wyniku wypraw morskich (Matera, 
Skodlarski 2003, s. 8). 

Idąc tokiem rozumowania wskazanych powyżej autorów należałoby 
przywołać również twórców śródziemnomorskiego imperium gospodarcze-
go- Fenicjan, którzy utworzyli struktury o profilu handlowym zbliżone do 
funkcjonujących współcześnie korporacji transnarodowych. Historycy pod-
kreślają, że Fenicjanie posiadali niezwykły dar do interesów oraz wyczucie 
rynku. O sile przedsiębiorczości może świadczyć fakt, że Fenicja nie posiadała 
własnych surowców naturalnych, jednakże Fenicjanie potrafili wykorzystać 
jej położenie geograficzne, w taki sposób by określana była mianem najlepiej 
rozwiniętych gospodarczo krajów starożytności. Fenicjanie opanowali handel 
nie tylko w basenie Morza Śródziemnego  i u południowych wybrzeży Morza 
Czarnego, ale również stali się sprawnymi pośrednikami  w handlu ze Środko-
wym i Dalekim Wschodem. Niewątpliwie działalność tego narodu zaznacza 
się na kartach historii. Wyróżnia się na tle działalności gospodarczej ludów 
koczowniczych, pasterskich i rolniczych. Fenicjanie nie tylko parali się han-
dlem międzynarodowym, ale również zakładali miasta, które utrzymywały się 
z handlu. Okres pojawienia się ludów, które posiadały zdolność prowadzenia 
wymiany handlowej o charakterze transgranicznym wskazuje się na początek 
międzynarodowego prawa handlowego (Lic 2009, s. 300). 

Od VII w. p.n.e., handel międzynarodowy prowadzili również Grecy 
(Lengauer 1999, s. 30), dla których istotne znaczenie miał handel morski. 
Handel ten został przez nich uregulowany, a normy zostały częściowo przejęte 
przez Rzymian (Janczewski 1946, s. 9). Cel w postaci osiągnięcia sprawnego  
i efektywnego przewozu oraz transportu morskiego, tak istotnego dla rozwoju 
gospodarki Rzymu, implikował potrzebę wydania stosownych regulacji praw-
nych, które łącznie z innymi regulacjami składających się na ius privatium,   
a obejmujących materię związaną z m.in. pożyczką morską, funkcjonowaniem 
spółek i innych form prawnych, zapewniały skuteczne ramy prawne gospo-
darce Rzymu (Marzec 2018, s. 378). Regulacje dotyczące przewozu i trans-
portu morskiego obejmowały zarówno kwestie organizacji prawnej przedsię-
biorstwa przewozowego, jak również relacje z klientem, agentem handlowym 
czy zarządcą. Odnośnie pierwszej kwestii prawo rzymskie skrupulatnie regu-
lowało materię związaną z zatrudnieniem załogi, w szczególności z sprawo-
wanymi funkcjami  w operacjach morskich, jak również odpowiedzialnością 
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poszczególnych osób (m.in. armatorów za działania kapitanów). I tak kapitan, 
powoływany przez armatora lub wyznaczonego uprzednio zarządcę, zajmował 
się całym statkiem a armatorowi przypadały korzyści. Co istotne mogła być 
nim kobieta, czy też niewolnik (Marzec 2018, s. 374). Należy zauważyć, że 
szczegółowo rozwinięte zostały regulacje prawne odnoszące się do relacji ze-
wnętrznych na linii: przewoźnik- klient. Obejmowały one wzajemne obowiąz-
ki umowne tychże podmiotów, które co do zasady oparte były one na locatio 
conductio operis (umowa najmu dzieła). Do instrumentów prawnych regulu-
jących obrót rynku pracy i usług zaliczano również kontrakty stanowiące inny 
rodzaj najmu tj. locatio conductio operarum (umowa najmu pracy/usług) oraz 
locatio conuctio rei (umowa najmu rzeczy), jak również mandatum (umowa 
zlecenia). Charakter prawny umów budził jednak sporo wątpliwości. Zasa-
dy tyczące się przewozu i transportu morskiego starożytnego Rzymu odnaleźć 
można m.in. w receptum nautarum (umowa pretorska uregulowana w edykcie 
nautae, caupones, stabularii ut recepta restituant) oraz w lex Rhodia de iactu 
(ustawa rodyjska o zrzucie morskim). Ustawa o zrzucie morskim (ze statku) 
określana jest mianem starożytnej kodyfikacji prawa handlowego,  w szcze-
gólności handlu morskiego w basenie Morza Śródziemnego (Wojciechowski 
2006,  s. 324). To właśnie rodyjskie prawo określiło pierwszy opis umowy 
przewozu morskiego, który to został przejęty przez Rzymian a współcześnie 
znajduje odzwierciedlenie w konstrukcji tzw. awarii wspólnej (Stec 2019,  
s. 1046-1047). Rodyjska ustawa regulowała zasady rozkładu ryzyka pomiędzy 
właścicielami (kupcami) towaru i przewoźnika wówczas, w sytuacjach kry-
tycznych, gdy w celu odciążenia znajdującego się w niebezpieczeństwie statku 
wyrzucano towary jednego kupca. Rodyjskie prawo przewidywało proporcjo-
nalny podział powstałych szkód między właścicieli ładunków i przewoźnika. 
Decydował o tym kapitan, wobec którego roszczenia odszkodowawcze kiero-
wali poszkodowani. Kapitan wyposażony był jednak  w prawo do dochodzenia 
naprawienia swej szkody od tych nadawców, których ładunki nie ucierpiały 
(Płodzień 2010, s. 172). Regulacja ta wskazuje, że kwestia odpowiedzialno-
ści podmiotów funkcjonujących w handlu (w tym przypadku morskim), któ-
ry przejawiał cechy transgraniczne, stanowiła przedmiot zainteresowania już  
w starożytności. Regulacje te odnosiły się jednak do kwestii związanych z prze-
mieszczaniem się i organizacją przewozu,  w szczególności wskazywały na obo-
wiązki i uprawnienia stron kontraktu. Rozwój handlu morskiego, stanowiący 
determinant rozwoju cywilizacji starożytnych, wymuszał potrzebę unormo-
wania stosunków z nim związanych. Analizując natomiast działalność bytów 
gospodarczych w świecie rzymskim, pod kątem organizacji struktur, należy 
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zauważyć,  że przedsięwzięcia te miały w zasadzie charakter indywidualnych 
działań. Niemniej prawo rzymskie przyznawało status podmiotów prawa 
zarówno osobom fizycznym, jak i pewnym związkom osób universitates (Ko-
lańczyk 2001, s. 203). Związki te tworzone były i działały  w niektórych obsza-
rach życia gospodarczego. Słowa Donicjusza Ulpiana „«jeżeli coś nie należne 
korporacji, nie jest należne poszczególnym osobom i nie jest zobowiązana 
korporacja do tego, co winny świadczyć poszczególne osoby»”(Osuchowski 
1962, s. 187) świadczyć mogą, że już w czasach starożytnych funkcjonowały 
związki osób, których prawa i obowiązki były niezależne od praw i obowiązków 
osób, będących ich członkami. 

Niektórzy badacze doszukują się korzeni korporacji w epoce średniowie-
cza. Wskazują w szczególności na okres, w którym miało miejsce stopniowe 
przekształcanie się zrzeszeń kupieckich i rzemieślniczych, tzw. gildii, w struk-
tury oparte na wspólnym funduszu. Konieczność prowadzenia efektywnych 
wypraw zamorskim wymagała bowiem zaangażowania większej ilości kapitału 
(Cimek 2012, s. 47). Należy zauważyć, że już  w średniowieczu byty nie-
będące państwem mocno wpływały na funkcjonujące wówczas rozwiązania 
prawne. Dobitny przykład tegoż zjawiska stanowi rozwój prawa kupieckiego 
(lex mercatoria), które zostało wykształcone przez kupców (Ziemblicki, 2017, 
s. 121) i rozwijane niezależnie od prawa tworzonego przez państwa, zarówno 
krajowego, jak i międzynarodowego. Rozwój handlu i działalności gospodar-
czej stwarzał potrzebę tworzenia zasad prostych, elastycznych i uniwersalnych. 
Potrzeba ta została zaspokojona przez działania najbardziej zainteresowanych 
tj. kupców i handlowców. Pierwotnie lex mercatoria była prawem morskim. 
Z biegiem czasu objęła swym zasięgiem również handel lądowy (Trakman 
1980, s. 4). Wywodziła się ze zwyczajów kupieckich i przez kupców była 
stosowana. Istotne jest jednak to, że dotyczyła stosunków transnarodowych. 
Stanowi przykład swoistego systemu normatywnego ukształtowanego przez 
niepaństwowy ośrodek normotwórczy. W XIX została zaadoptowana przez 
krajowe porządki prawne. Jednakże odrodziła się w wersji przystosowanej do 
nowych warunków w XX w. jako „nowa lex marcatoricT” (Ziemblicki 2017, 
s. 142-143). 

Na linii ewolucji i rozwoju przedsiębiorstw mocno odcisnął się okres 
wielkich odkryć geograficznych. To właśnie pod koniec XVI czy też począt-
kiem XVII wieku wielu badaczy doszukuje się początków działalności kor-
poracji, jako bytów działających na arenie międzynarodowej (Kilarski 2020, 
s. 257-258). Co istotne to właśnie w tym okresie zaczęły pojawiać się zagra-
niczne inwestycje bezpośrednie, które w okresie początkowym były domeną 
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jednostek (handlarzy czy bankierów), a nie kompani handlowych. Jednakże 
mimo że formujące się w XVII w. kompanie handlowe nie dokonały integracji 
pionowej, ani poziomej, czy też nie przeniosły swojej działalności za granicę 
(Rewizorski 2011, a. 325) to z całą mocą dążyły do podporządkowania świa-
ta własnym interesom. Korzystały z praw oraz obowiązków, jakie wypływały 
bezpośrednio z prawa międzynarodowego. W doktrynie to właśnie one naj-
częściej uznawane są za prekursorów współczesnych korporacji transnarodo-
wych (Freeman 2007, s. 184). O ile ich konstrukcja prawna i zakres działania 
odbiegał od współczesnych korporacji transnarodowych, niemniej cel funk-
cjonowania i forma ekonomicznej aktywności nastawiona na zysk w istocie 
wydaje się być zbliżona. Na kompanie handlowe wskazuje się również szukając 
prototypu spółek akcyjnych. Owa konstrukcja pierwej pojawiła się w prawie 
angielskim. Ich działalność zdeterminowana była królewskim nadaniem, gdyż 
na mocy przywilejów nadanych przez władcę, przyznającym monopol handlu 
z określonym krajem, mogły działać pod własną firmą i co istotne nabywały 
zdolność prawną. Skutkiem tego było uwypuklenie kompanii, a w zasadzie jej 
odseparowanie od kupców, którzy byli jej członkami. Oczywiście członkowie 
wyposażenie byli w prawo do zysku ze wspólnego kapitału,  w zależności od 
ilości posiadanych akcji (Sczaniecki 1994, s. 283). Należy zauważyć, że koloni-
zację subkontynentu jakim były Indie nie rozpoczął pierwotny podmiot prawa 
międzynarodowego (Imperium Brytyjskie), lecz prywatna spółka londyńskich 
kupców. Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska zapisała wiele kart w histo-
rii europejskiego kolonializmu, jednak nie sposób nie dostrzec jej wpływu na 
rozwój międzynarodowego biznesu na świecie. Jak wskazuje L. Malczewski 

„«Indie rządzone były przez to Towarzystwo. Głównym celem Towarzystwa 
był handel; panowanie zupełnie podrzędnym»” (Malczewski 1920, s. 124). 
Status Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej budzi zainteresowanie ba-
daczy. Kompania stanowi żywy przykład podmiotu o dużej zdolności oddzia-
ływania, który odegrał znaczącą rolę na arenie międzynarodowej. Kompania 
założona została w 1600 r.  a w 1689 r. zatwierdzono ją jako spółkę akcyj-
ną. Wówczas otrzymała od rządu angielskiego kompetencje władcze. Spółka 
prowadziła również działania w swoim imieniu. Co istotne, nabywała w swe 
władanie nowe terytoria, np. w 1819 r. wyspę Singapur objął w imieniu spółki 
Sir Thomas Stamford Raffles (Gardner Ph., Scott A., Scott Rohan M.S., Shac-
kleton A 1994,  s. 252). Dopiero 179 lat po utworzeniu Kompanii, parlament 
brytyjski postanowił uregulować stosunki w Indiach Wschodnich. Potwier-
dzono wówczas władcze kompetencje Kompanii. Władze na terytorium spra-
wowało Dyrektorium Kompanii (organ zarządzający spółki wybierany przez 
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posiadaczy akcji). Był to organ niezależny od rządu brytyjskiego. Faktycznie 
pod częściową kontrolą rządu Kompania znalazła się w 1780 r. Jednak do-
piero wybuch powstania w Indiach w latach 1857-1858 r. spowodował, że 
prawa Kompanii i bezpośrednią administrację Indiami przejął rząd brytyjski. 
Kompania stopniowo traciła swe uprawnienia.  W 1874 r. została zlikwido-
wana (Karski 2009, s. 290-291). Niemniej należy zauważyć,  że Kompania 
otrzymała monopol handlowy na terytorium jej działania oraz uprawnienie 
do stanowienia i stosowania prawa. Była instytucjonalną hybrydą, poniekąd 
publicznym przedsięwzięciem, narządzeniem państwa, ale też środkiem do 
uzyskania prywatnych zysków (Cziomer, Zyblikiewicz 2000, s. 80-81).

Kompanie handlowe nie powstawały tylko i wyłącznie na podstawie pra-
wa angielskiego. Wiele kompanii funkcjonowało na postawie prawa francu-
skiego, niemieckiego, duńskiego, portugalskiego, szwedzkiego czy prawa au-
striackich prowincji holenderskich (Sczaniecki 1994, s. 283, 307, 324, 439). 
Analizując status oraz zakres przyznanych uprawnień należy zauważyć, że 
wiele tak powstałych bytów zostało wyposażonych w szerokie i znaczne kom-
petencje, czego dobitnym wyrazem było wyposażenie ich w niektóre funk-
cje państwowe. Co istotne często posiadały własne armie, które umożliwiały 
im panowanie nad terytoriami. Porównując ich status do części składowych 
współczesnych państw złożonych zauważyć można, że kompetencje, w które 
zostały wyposażone były szersze. Jak zauważa K. Karski „«niektóre z kompanii 
handlowych (kompani kolonizatorskich) były częściami składowymi państw 
ukonstytuowanymi w formie spółek akcyjnych. Są doskonałym przykładem 
tego,  iż określone terytorium może być administrowane (zarządzane), w tym 
na zasadzie szerokiej autonomii, nie tylko przez osobą fizyczną, ale i przez 
osobę prawną prywatnego prawa wewnętrznego»”(Karski 2009, s. 293).

Początkiem XIX w. korporacje coraz mocniej zaczęły dążyć do interna-
cjonalizacji operacji. Merkantylizm powoli odchodził w zapomnienie, jako 
doktryna nieefektywna. Elastyczność, zarządzanie ponad granicami, między-
narodowe inwestycje i transfer technologii stawał się coraz bardziej pożądany. 
Widoczna w II poł. XIX w. rewolucja technologiczna, postęp w doskonaleniu 
metod produkcji, upowszechnienie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
sprzyjało rozwojowi działalności gospodarczej. Wiek XX to bezprecedensowy 
rozwój korporacji transnarodowych. W doktrynie najczęściej wyróżnia się trzy 
fazy rozwoju korporacji transnarodowych. A. Jarczewska-Romaniuk porząd-
kuje historię rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych poprzez uwypu-
klenie okresu dominacji przedsiębiorstw ze względu na miejsce pochodzenia. 
I tak, faza europejska została ujęta w przedziale od poł. XIX w. do II wojny 
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światowej. Faza ta jest bezpośrednio związana z konsekwencjami wielkich od-
kryć geograficznych oraz istnieniem omówionych powyżej kompanii i fakto-
rii handlowych. Obszarem inwestycji były często zamorskie terytoria zależne 
(kolonie), jednak najchętniej korporacje europejskie lokowały swą działalność 
na terytorium Europy (Jarczewska-Romaniuk 2004, s. 37). To właśnie przed-
siębiorstwa pochodzące z Europy były pierwszymi wielkimi przedsiębior-
stwami, jakie prowadziły działalność poza granicami krajów macierzystych.   
W okresie tym największe trudności związane były z eksportem towarów do 
innych krajów, wysokimi cłami i kosztami transakcyjnymi. Wśród motywów 
ekspansji wskazuje się również uzyskanie dostępu do lokalnych surowców (Ro-
sińska-Bukowska 2012, s. 29). Natomiast  P. Muchlinski dokonuje głębsze-
go podziału. Wskazuje na cztery etapy rozwoju. Dzieli okres od II poł. XIX  
do II wojny światowej na dwa etapy. Pierwszy z nich, przypadający na lata 
1850-1914, charakteryzuje się dominacją inwestycji brytyjskich. Pomimo że 
pod koniec XIX w. korporacje amerykańskie rozpoczynają gwałtowną ekspan-
sję to przez cały wskazany powyżej okres suma inwestycji w Stanach Zjed-
noczonych przewyższa sumę inwestycji korporacji amerykańskich za granicą.  
W latach 1918-1939 niepewność polityczna i niestabilność ekonomiczna bę-
dąca efektem powojennym utrudniała inwestowanie w pewnych regionach 
świata. Według P. Muchlinskiego etap drugi charakteryzuje się głównie in-
tegracją firm tej samej narodowości i zakładaniem międzynarodowych karteli 
z przedstawicielami konkurencji z innych krajów (Muchlinski 2007 s. 13). 
Wówczas rynek światowy został podzielony na strefy wpływów największych 
graczy. Regiony Ameryki Łacińskiej i Kanady były miejscem lokowania inwe-
stycji korporacji amerykańskich. Z kolei Australia, Południowa Afryka i Indie 
były najważniejsze dla korporacji brytyjskich. Pozostałe korporacje europej-
skie inwestowały  w Europie (Żenkiewicz 2010 s. 63).

Gwałtowny rozkwit aktywności korporacji transnarodowych nastąpił po 
1945 roku. Sytuacja na świecie, jak i pojawienie się nowych regulacji prawnych, 
stanowiły ku temu mocne bodźce. Koniec II wojny światowej, w wyniku której 
zniszczona została Europa i Japonia spowodował szybki wzrost korporacji ame-
rykańskich. Dlatego jako drugie miejsce szybkiego rozwoju korporacji wska-
zuje się Stany Zjednoczone. Aktywność korporacji amerykańskich rosła wraz 
ze wzrostem znaczenia Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. 
Okres ich dominacji najczęściej lokowany jest na lata 1945-1970. Oczywiście 
korporacje amerykańskie funkcjonowały na rynku dużo wcześniej. Niemniej 
w tym okresie nastąpił ich potężny rozkwit i dominacja na rynku światowym. 
P. Muchlinski dzieli natomiast okres 1945-1990 na dwa podokresy. Wskazuje, 
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że lata 1945-1960 to podokres dominacji amerykańskiej (dla ukazania potę-
gi Stanów Zjednoczonych warto zaznaczyć, że według szacunków w 1960 r. 
amerykańskie inwestycje zagraniczne stanowiły 49,2% światowych inwesty-
cji zagranicznych (Muchlinski 2007, s. 17). Zaś drugi podokres, wyznaczony 
przez P. Muchlinskiego, na lata 1960-1990, charakteryzuje się powrotem do 
międzynarodowej konkurencji. Paradoksalnie Stany Zjednoczone stają się 
krajem, który przyjmuje najwięcej inwestycji zagranicznej. W związku z de-
precjacją dolara od 1985r. inwestowanie w Stanach Zjednoczonych stało się 
tańsze (Muchlinski 2007, s. 20). 

Należy zwrócić uwagę, iż w tymże okresie intensywnie rozwijała się na-
uka o prawach człowieka. Nastąpiło wyodrębnienie jej jako osobnej dyscy-
pliny nauk społecznych. Przyjęto do prawa pozytywnego prawno-naturalne 
koncepcje nawiązujące do godności ludzkiej oraz jej ochrony (Rojowska 2019, 
s. 1). Zbrodnia ludobójstwa, rozmiar okrucieństwa i krzywdy dokonanej pod-
czas II wojny światowej ukazał i uświadomił społeczeństwu potrzebę ograni-
czenia władzy państwa. Moralny imperatyw nakazywał osądzenie i potępienie 
zbrodniarzy nazistowskich i tym samym powrót do prawa naturalnego (Osia-
tyński 1996, s. 6), które znalazło wyraz w normach prawa międzynarodowego 
i regulacjach wewnątrzkrajowych. Skupiono całą uwagę na kwestii związanej 
z odpowiedzialnością państw. W tamtym czasie nie było podstaw, aby po-
święcać w tym zakresie uwagę również innym podmiotom działającym na 
arenie międzynarodowej, m.in. funkcjonującym już wówczas korporacjom 
transnarodowym. 

Faza trzecia, według A. Jarczewskiej- Romaniuk, wyłoniła się jako na-
turalna konsekwencja stopniowej utraty pozycji Stanów Zjednoczonych na 
rzecz korporacji japońskich i europejskich. Wielki kryzys naftowy, czynni-
ki zewnętrzne, jak i wewnętrzne dotyczące gospodarki amerykańskiej przy-
czyniły się do zmiany sytuacji na rynku międzynarodowym.  Z początkiem 
lat 70 rozpoczął się okres równowagi pomiędzy korporacjami europejskimi, 
amerykańskimi i japońskimi. Jak zauważa Magdaleny Rosińskiej- Bukowskiej  

„«w „fazie triady” nie tyle dokonał się podział globalnej gospodarki na trzy 
obszary wpływów o podłożu cywilizacyjno-kulturowym, co nastąpił powrót 
do zachwianego przez lata stanu równowagi»” (Rosińska-Bukowska 2009,  
s. 138). Natomiast według P. Muchlinskiego od 1990 r. trwa okres czwar-
ty, który charakteryzuje się dużą dynamiką zmian. Pojawiają się nowe potęgi 
ekonomiczne. Gwałtowanie rośnie rola Chin, a globalny łańcuch produkcji 
odbywa się w coraz częściej w ramach jednej korporacji transnarodowej lub  
w ramach korporacji i jej filii (Muchlinski 2007, s. 22). 
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Współcześnie liczba korporacji transnarodowych wciąż rośnie. Rośnie nie 
tylko liczba, ale ich siła ekonomiczna w porównaniu do państw, będących no-
tabene pierwotnymi podmiotami prawa międzynarodowego. Obecnie następ-
stwa aktywności korporacji transnarodowych możemy zauważyć w różnych 
dziedzinach objętych prawem międzynarodowym, między innymi w między-
narodowym prawie praw człowieka. Dzięki globalizacji korporacje transnaro-
dowe stały się kreatorami globalnej przestrzeni, zyskując  w wielu dziedzinach 
dość szerokie kompetencje do działania, zarówno w sferze prawa krajowego, 
jak i międzynarodowego. De facto dysponują one nie tylko środkami o cha-
rakterze rynkowym, ale również znacznym potencjałem naukowym, technolo-
gicznym i organizacyjnym (Wasiński 2010, s. 157-158). Z uwagi na ogromne 
wpływy korporacje transnarodowe mają imponujący wpływ na wartości objęte 
międzynarodową ochroną praw człowieka. Oczywiście wpływ ten nie musi 
objawiać się zdolnością do naruszeń praw człowieka. Siła korporacji może rów-
nież służyć celom szczytnym (skądinąd aspekt przestrzegania praw człowieka 
stanowi dość znaczący element oceny wartości przedsiębiorstwa). Współcze-
śnie mocno zauważalny jest systematyczny rozrost działań, których celem jest 
zapewnienie skutecznych instrumentów prawnych w zakresie odpowiedzial-
ności korporacji transnarodowych za łamanie praw człowieka. Powstało wiele 
inicjatywy prawnych i standardów w dziedzinie odpowiedzialności korporacji 
transnarodowych za naruszenia praw człowieka, w tym mechanizmów oceny 
ich skuteczności. Wielość i różnorodność inicjatyw może jednak utrudniać ich 
zrozumienie,  a nawet powodować mylną interpretację ich prawnego charak-
teru. Oprócz prób instytucjonalnych następuje olbrzymi rozwój samoregula-
cji korporacji. Dużą rolę w celu zaangażowania korporacji transnarodowych  
w rzeczywistą ochronę praw człowieka odgrywają również organizacje poza-
rządowe, jak i sama społeczność międzynarodowa. Coraz mocnej widoczne 
są inicjatywy oddolne, w szczególności różnego typu kampanie społeczne.   
W przypadku nadużyć korporacji sprzeciw ze strony konsumentów często 
przyjmuje formę zorganizowanego bojkotu. Wzrasta rola sygnalistów, którzy 
reagują na zagrożenie praw człowieka i zgłaszają przypadki ich łamania. 

Współczesna ochrona praw człowieka wymaga myślenia wielopłaszczy-
znowego. Nie ulega wątpliwości, że działalność współczesnych korporacji 
transnarodowych zasadniczo przyczynia się do tworzenia oraz ugruntowania 
pewnego standardu ochrony praw człowieka (nie wchodząc w rozważania nad 
motywacjami i pobudkami korporacji). Wydaje się, że obecnie korporacje tran-
snarodowe, a przede wszystkim ich zdolności, zostały dostrzeżone  i docenione 
przez współuczestników przestrzeni globalnej. Społeczność międzynarodowa 
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zaczyna również dostrzegać realny wpływ korporacji na ochronę praw człowie-
ka. Szkoda jednak, że tak późno. Korporacje stopniowo, ale konsekwentnie 
wkraczały w poszczególne sfery i wymiary globalnego świata. Współcześnie 
podkreśla się, że stały się nie tylko najpotężniejszymi podmiotami gospodar-
czymi, ale również niezwykle aktywnymi podmiotami procesów globalizacji 
umiejętnie poruszającymi się w systemie społecznym i prawno-politycznym. 
Nie należy przy tym zapominać, że korporacja transnarodowa dąży przede 
wszystkim do maksymalizacji zysku. W tym celu penetruje i rozwija rynek, 
wychodzi poza kraj macierzysty, poszerza swe strefy wpływu (co widoczne 
było już w działalności cywilizacji starożytnych), dostosowuje swój produkt 
do zdobytego rynku, podejmuje strategie, których zadaniem jest pełniejsze za-
spokajanie uprzednio odkrytych potrzeb ludzkich, a przede wszystkim stosuje 
dywersyfikację. Światowa konkurencja wywiera presję, aby produkować tanio 
i szybko. Potrzeby ludzi rosną w dynamicznym pędzie. Korporacje szukając 
dogodnego rynku kierują swą uwagę na państwa, w których prawa człowie-
ka są marginalizowane, gdzie występuje korzystne dla inwestorów regulacje 
prawne, tania siła robocza i przede wszystkim wartościowe surowce natural-
ne. Wykorzystują luki w krajowych systemach prawnych oraz słabość państw,  
w szczególności państw rozwijających się, które działając w celu przycią-
gnięcia inwestycji zaniżają standardy ochrony praw człowieka. Inwestycje te 
oczywiście implikują zwiększenie liczby pracujących i przepływ technologii, 
 a tym samym rozwój gospodarczy państwa, jednakże kosztem praw człowieka  
i środowiska, które to nie są właściwie zabezpieczone. Niestety zwykle istnieje 
ujemna korelacja pomiędzy posiadaniem przez państwo cennych surowców 
naturalnych i minerałów a polityczną stabilnością, demokratyzacją i ochroną 
praw człowieka. Pożądanym skutkiem inwestycji, w szczególności w Trzecim 
Świecie, byłaby poprawa poziomu życia mieszkańców, a nie prawie wyłączny 
zysk korporacji transnarodowych. 
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OPTMISING PROFIT OR PROTECTING HUMAN 
RIGHTS? DELIBERATIONS ON THE ORIGIN 

AND DEVELOPMENT OF THE CONTEMPORARY 
TRANSNATIONAL CORPORATIONS

Summary: Transnational Corporations play an increasingly stronger role in inter-
national relations, and their position and status are constantly strengthening. Due 
to the great influence, present an impressive influence on the value covered with the 
international protection of human rights. The aim of this article is the analyse the 
historical development of transnational corporations. In order to place properly status 
as a Corporation in international human rights law, should be consulted ad fontes, 
know roots, understand the background in which they were created, penetrate deeply 
enough into their relevance and point out the function and role they perform in the 
global economic relations.

Keywords: transnational corporation, origin and development of the transnational 
corporations, human rights, economic development, legal liability
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MIĘDZY DOKUMENTACJĄ  
A „TANIĄ SENSACJĄ” –  

WYBRANE ASPEKTY FOTOGRAFII 
PRASOWEJ W KONTEKŚCIE 

WSPÓŁCZESNEJ KULTURY WIZUALNEJ

Streszczenie: Fotografia prasowa pełni bardzo ważne funkcje, w szczególności: in-
formuje odbiorców, unaocznia przekaz słowny, czy też jest jego potwierdzeniem.  
W szerszym znaczeniu ma ona aspekt zarówno pozytywny- gdy jest w pełni wiarygod-
na, jak i destrukcyjny- wtedy, kiedy służy do niegodziwych celów, np. wywołując tzw. 

„tanią sensację”, czy stając się narzędziem manipulacji. Aktualnie balansuje ona często 
między jednym a drugim. W artykule zostały przedstawione najważniejsze zagadnie-
nia związane z funkcjonowaniem fotografii prasowej (jako szczególnej formy przekazu 
wizualnego) na tle współczesnej kultury wizualnej. Uwzględniono przy tym jej funkcje 
dokumentalno-informacyjne, sensacyjno-rozrywkowe oraz kwestie etyczne. 

Słowa kluczowe: fotografia prasowa, funkcje fotografii prasowej, etyczne aspekty fo-
tografii prasowej, kultura wizualna

WSTĘP

Najogólniej rzecz biorąc, fotografia prasowa to „fotografia zamieszczona 
w gazecie lub czasopiśmie, pełniąca funkcję wypowiedzi prasowej- samoistnej 
lub z tekstem uzupełniającym bądź też uzupełniająca tekst” (fotografia pra-
sowa). Należy podkreślić, iż nie ma ona jednoznacznie określonego miejsca 
w dyskursie o fotografii, co m.in. wpływa na jej niski status naukowy i sto-
sunkowo niewielką liczbę publikacji naukowych poświęconych tej tematyce. 
Poza fotografią reportażową, która jest cenionym gatunkiem dziennikarskim  

1  mgr Barbara Sitko, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
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i stanowi część przekazu prasowego, pozostałe fotografie z obszaru dziennikar-
stwa sytuują się bowiem na pograniczu socjologii obrazu i nauki o mediach 
(Szylko-Kwas 2017, s. 69). 

Współczesna kultura, określana m.in. jako wizualna czy obrazkowa, 
wyróżnia się tym, że dominują w niej różnego typu przekazy wizualne. Ten 
swoisty typ przekazu stanowią głównie zdjęcia, ilustracje czy grafiki, które 
otaczają człowieka niemal wszędzie. Szczególne miejsce wśród niezliczonej 
liczby przekazów wizualnych zajmuje fotografia prasowa. Pozycja fotografii 
prasowej w dzisiejszej kulturze jest znacząca, co ma związek z jej dużą popular-
nością wśród odbiorców prasy2. Pełni ona bowiem bardzo istotne funkcje, do 
których należy przede wszystkim informowanie m.in. o różnych zdarzeniach 
oraz unaocznianie przekazu słownego, a także jego potwierdzanie. 

Godny uwagi jest fakt, iż termin kultura wizualna odnosi się w głównej 
mierze do olbrzymiej liczby sposobów, dzięki którym, to co wizualne, staje 
się częścią życia społecznego. Warto zauważyć, iż w samym określeniu „kultu-
ra wizualna” akcent jest położony na umiejscowienie przekazów wizualnych  
w szerszym kontekście kulturowym (Rose 2010, s. 22, 29). Dotyczy to rów-
nież fotografii prasowej, przez co rozważania na jej temat warto przedstawić  
w nieco szerszych ramach.

Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza najważniejszych kwestii zwią-
zanych z funkcjonowaniem fotografii prasowej na tle współczesnej kultury 
wizualnej. Głównym celem artykułu jest omówienie dokumentalno-informa-
cyjnego oraz sensacyjno-rozrywkowego wymiaru zagadnienia, w tym kluczo-
wych aspektów etycznych. 

STATUS FOTOGRAFII PRASOWEJ  
WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE WIZUALNEJ

Można wyszczególnić trzy następujące po sobie epoki historyczne, które 
wyróżnia się ze względu na przeważający rys kultury. Pierwsza z nich określa-
na jest jako epoka oralna z dominującym przekazem ustnym poprzez słowo 
mówione. Druga epoka to ta, która warunkuje pismo. Z kolei trzecią epokę 

– wizualną – wyróżnia przede wszystkim obraz (Sztompka 2005, s. 12).
Współczesny świat charakteryzuje m.in. nasycenie przez wszelkiego typu 

wrażenia wizualne. Jest to jego ontologiczna, a zarazem niezwykle istotna wła-
ściwość. Ludzie częściej patrzą na różnorakie obrazy, niż poświęcają czas na 

2  Dotyczy to również prasy w formie elektronicznej.
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czytanie dołączonych do nich tekstów, co uchodzi za powszechną praktykę. 
Co więcej, tworzenie przekazów wizualnych jest aktualnie pewnego rodzaju 
pospolitą rozrywką. Bardzo łatwo stać się obecnie nadawcą jakiegoś przekazu 
wizualnego (w pewnym stopniu również, jeśli chodzi o fotografie, które są 
zamieszczane w prasie). Dotyczy to także rozpowszechniania tych przekazów. 
Zjawisku temu sprzyjają popularne gadżety naszych czasów, takie jak kamery 
wideo, a nade wszystko aparaty fotograficzne wraz z telefonami komórkowy-
mi, które w zdecydowanej większości posiadają funkcje wykonywania zdjęć 
(Sztompka 2012, s.12). 

Omawiając kwestie dotyczące fotografii prasowej w kontekście kultury 
wizualnej, wypada odnieść się do zagadnień związanych z komunikowaniem 
wizualnym. Przede wszystkim należy podkreślić, iż powstanie pisma obrazko-
wego miało pionierskie znaczenie w rozwoju komunikowania wizualnego. Na-
stępnie, już po samej rewolucji związanej z wynalezieniem pisma, obraz zaczął 
pełnić coraz większą rolę w procesach komunikacyjnych. Jednocześnie trzeba 
zwrócić uwagę na pewną kwestię. Geneza pojęcia „komunikacja wizualna” od-
nosi się głównie do sposobów przekazywania informacji przy użyciu obrazu 
oraz do nowych mediów. Komunikacja wizualna stanowi więc w tym ujęciu 
odmianę komunikacji medialnej, w której wykorzystywane są takie środki, jak 
fotografia, ilustracja oraz inne tego typu przekazy, w celu przekazywania róż-
nych informacji. Tym samym pełnią one nade wszystko funkcję informacyjną, 
a nie komunikacyjną, która wyróżnia wyłącznie język spośród innych kodów 
(Kawka 2015, s. 16, 18-19). Jak zauważa Justyna Szulich-Kałuża (Szulich-Ka-
łuża 2011, s. 69), język werbalny traci swoją przewagę w komunikacji spo-
łecznej na rzecz obrazów, które są nośnikami różnorodnych treści i ogromnej 
liczby znaczeń. 

Godny uwagi jest fakt, iż fotografie tracą swój medialny charakter, kiedy 
zaczynają stawać się ikonami czy symbolami, a więc wtedy, gdy pełnią funkcję 
symboliczną. Z drugiej jednak strony, komunikowanie się za pomocą obrazu 
bez użycia mediów (co oznacza inne niż medialne rozumienie komunikacji 
wizualnej) jest w pewnym stopniu możliwe. Wskazuje na to kilka następują-
cych tez:

1. Obraz jest głównym nośnikiem treści z powodu szybkości dotarcia do 
odbiorców.

2. Żyjemy w cywilizacji obrazu.
3. Fotografia kształtuje naszą wizję świata.
4. Sztuka fotografii osiągnęła prestiż w społeczeństwie (Kawka 2015,  

s. 19).
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Kluczowy jest fakt, iż „historia rozwoju fotografii prasowej pokazuje, że 
stała się ona pierwszym i najistotniejszym fundamentem «kultury obrazko-
wej», w której tekst pisany zastępuje się obrazem” (Jesiółkowski 2009, s. 49). 
Funkcjonowanie fotografii prasowej na płaszczyźnie kultury wizualnej i jed-
nocześnie społeczeństwa o rysie typowo obrazkowym, wpływa na przypisywa-
nie fotografiom nowych funkcji, a także wymusza w pewnym sensie wzrost 
ich liczby w prasie drukowanej (Szylko-Kwas 2011, s. 139). Spośród różnych 
ról przypisywanych temu szczególnemu typowi fotografii, na specjalną uwagę 
zasługują wspomniane dwa wymiary, które warto teraz przybliżyć.

DOKUMENTALNO-INFORMACYJNE  
ZNACZENIE FOTOGRAFII PRASOWEJ

Fotografia prasowa jest uznawana za młodszą siostrą fotografii dokumen-
talnej. Obie więc mają wartość dokumentu i jednocześnie stanowią pochodne 
gatunki. Fotografię prasową wyróżnia zatem to, że informuje o różnych zda-
rzeniach oraz utrwala je. Przedstawia też problemy, jakimi żyją ludzie, społecz-
ne relacje i wiele innych zjawisk. Tym samym, w wymiarze dokumentalno-

-informacyjnym stanowi imitację, kalkę rzeczywistości (Wolny-Zmorzyński 
2007, s. 55-59). Ze względu na charakter dokumentalny, nigdy nie powinna 
być przypadkowo publikowana, lecz ma stanowić ilustrację do danego tekstu. 
Zawarte w niej przedstawienia powinny być więc zawsze prawdziwe. Jest ona 
bowiem dla odbiorcy źródłem informacji (Wolny-Zmorzyński 2007, s. 48-
49). Dlatego ma za zadanie odzwierciedlać rzeczywistość oraz być jej wierną 
rejestracją. Ukazywane przez nią obiekty muszą być więc autentyczne, rozpo-
znawalne przez odbiorców. Wszystko to sprawia, że jej treść oraz przesłanie 
nie mogą być wymyślone. Najogólniej rzecz biorąc, nie istnieje to, co niewi-
dzialne w fotografii dziennikarskiej (Wolny-Zmorzyński 2010, s. 102-103).

Główne zadanie fotografii prasowej sprowadza się niewątpliwie do 
przekazywania wszelkiego rodzaju zaistniałych faktów, a więc informowania 
odbiorców prasy. Jest to bardzo istotna funkcja, dlatego fotografia prasowa 
nie stanowi wyłącznie pewnego dodatku, lecz jest pełnoprawnym gatun-
kiem. Tym samym, to właśnie informacyjny charakter, wraz z aktualnością 
przekazu, wysuwa fotografię, jako gatunek dziennikarski na pierwszy plan.  
Co więcej, ukazuje ona niezwykle bezpośrednio to, co się wydarzyło. Przypisu-
je się jej wartość dokumentu, ponieważ dokumentuje bieżące zdarzenia, a tak-
że stanowi wizualne uzupełnienie różnorodnych informacji zamieszczanych  
w prasie. W świetle tego, powinna się charakteryzować brakiem kreacji, która 
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cechuje fotografie reżyserowane (Szylko-Kwas 2011, 140-141). Ideałem dla 
fotografii jako dokumentu jest bowiem jak najmniej indywidualnych decyzji 
podejmowanych przez fotografa. Ważna jest również jak najmniejsza ingeren-
cja eksperymentalna ze strony medium fotograficznego. Wszystko to sprawia, 
że fotografia dokumentalna nie oddala się wtedy aż zanadto od rzeczywistości, 
którą ma wiernie reprezentować. Trzeba jednak dodać, iż jest to ideał, często 
nieosiągalny w pełni przez fotografię o charakterze dokumentalnym (Potocka 
2010, s. 160). Niemniej jednak, nawet jeden obraz fotograficzny, najcelniej 
dobrany spośród innych, jest w stanie przybliżyć odbiorcom wiele z tego, cze-
go nie mogli doświadczyć osobiście (Wolny-Zmorzyński 2007, s. 62). Dowo-
dzi to, iż zdjęcia prasowe odgrywają istotną rolę w społeczeństwie.

Fotografia prasowa w dokumentalnym wymiarze przywołuje jakiś frag-
ment rzeczywistości, mówi w jej imieniu i przede wszystkim opowiada jakąś 
historię. Przyjmuje zatem charakter rzeczywistości zastępczej, ponieważ jest 
symulacją zdarzeń, które już przeminęły, a więc są niedostępne w wersji real-
nej. Z samego więc założenia ma ona świadczyć prawdę o tym, co przedstawia 
(Potocka 2010, s. 157). Są one niczym lustro, w które człowiek spogląda. Ma 
to dowodzić tzw. „ontologicznego autentyzmu fotografii”, co oznacza, że foto-
grafowany przedmiot czy zjawisko musiały naprawdę istnieć podczas wykony-
wania danej fotografii (Wójtowicz 2002).

Fotografia w znaczeniu informacyjnym jest pewną rejestracją znaczącego, 
a zarazem konkretnego momentu utrwalonego przez fotoreportera. Stanowi 
także rodzaj publikacji, która zwraca uwagę odbiorców na coś godnego zatrzy-
mania się oraz utrwalenia. W pierwszej kolejności należy patrzeć na nią tak jak 
na obraz, który gromadzi szczegóły danego wydarzenia, a dopiero później jak 
na dzieło sztuki artystycznej, o ile wywołuje jakieś doznania natury estetycznej 
(Wolny-Zmorzyński 2010, s. 110-111). 

W świetle powyższego warto podkreślić, iż fotografia prasowa może sta-
nowić pewien rodzaj dzieła sztuki, lecz musi wówczas spełniać odpowiednie 
warunki – przede wszystkim powinna wzruszać, zachwycać czy wstrząsać. Nie 
zawsze jednak jest to do osiągnięcia, pomimo tego, że dobry fotoreporter naj-
częściej dąży do uzyskania takiego efektu. Ostatecznie, zazwyczaj trudne i nie-
korzystne warunki działają na niekorzyść otrzymania artystycznego wyniku. 
Tym bardziej, jak już zostało wspomniane, główny cel, który stoi przed fotore-
porterem, polega na uzyskaniu aktualnego obrazu rzeczywistości, co powodu-
je stworzenie zdjęcia raczej pozbawionego walorów artystycznych (Wójtowicz 
2002).
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Ważną rolę w odniesieniu do fotografii prasowej (szczególnie w jej doku-
mentalno-informacyjnym znaczeniu) pełni podpis. Zawarte w podpisie foto-
graficznym słowa pełnią bowiem kluczową rolę z punktu widzenia informa-
cyjnego przekazu fotograficznego. Zgodnie z Anną Smolińską, pozbawienie 
zdjęcia prasowego podpisu sprawia, iż jego wydźwięk informacyjny staje się 
dyskusyjny (Smolińska 1972, s. 36). Również odbiorcy choć trochę zoriento-
wanemu w temacie danego przekazu, niepodpisana fotografia prasowa niewie-
le będzie mówiła. Szczególnie, jeśli chodzi o zdarzenia czy ludzi przywoływa-
nych po raz pierwszy na obrazie (Wolny-Zmorzyński 2010, s. 228). Można 
więc uznać, iż funkcja podpisu jest zasadnicza, ponieważ „ustanawia możliwe 
sposoby odczytania (dekodowania) obrazu” (Kobylarczyk 2005, s. 86). Na-
jogólniej rzecz biorąc, słowo, a więc: tytuł, lid i podpis, jakie towarzyszą foto-
grafii, ułatwiają odczytanie i zrozumienie przekazu wizualnego (Szylko-Kwas 
(2019a, s. 40).

Godny uwagi jest jeszcze fakt, iż Joanna Szylko-Kwas (2019b, s. 86-
87) zaproponowała na podstawie obserwacji współczesnej fotografii prasowej 
pewną typologię. Przedstawiła ją według takich kryteriów, jak: cel i funkcje 
obrazu, miejsce i sposób publikacji, temat oraz kryterium warsztatowo-ga-
tunkowe. Jednocześnie do każdego wskazanego wyznacznika przypisała odpo-
wiadające mu odmiany gatunkowe. W odniesieniu do niniejszych rozważań 
warto wspomnieć, iż autorka ze względu na cel i funkcje obrazu wyróżniła 
m.in. 2 następujące rodzaje fotografii prasowej: 

a) informacyjną – akcent jest położony na przekazanie odbiorcom infor-
macji, bez skupiania się na emocjach i bez intencji ich pobudzenia; 

b) perswazyjną – przekaz emocjonalny jest w niej dominujący, a reakcja 
emocjonalna odbiorcy pojawia się jako pierwsza.

SENSACYJNO-ROZRYWKOWY  
WYMIAR FOTOGRAFII PRASOWEJ

Należy zauważyć, iż wszelkiego rodzaju fotografie prasowe o charakte-
rze sensacyjnym czy szokującym stają się w dzisiejszych czasach coraz częściej 
niezwykle pożądanym materiałem dziennikarskim. Co więcej, mają one czę-
sto siłę idealnych dokumentów, pomimo tego, że na ogół nie należą do naj-
lepszych pod względem merytorycznym czy formalnym (Strzałkowska 2011,  
s. 76). Tym samym, nawet pomimo pewnych niedoskonałości, znaczna część 
zdjęć może przybierać obecnie miano niemal doskonałych fotografii praso-
wych. Za wyróżnik wartościujący uchodzi bowiem pewna ponadprzeciętność 
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przekazu czy jego fenomenalność, a nie sama jakość fotograficzna. Tym, co 
jest w stanie przebić wszystko inne, co się składa na dobre zdjęcie, jest obec-
nie w głównej mierze atrakcyjność tematu, a co za tym idzie – jak najwyższa 
jego „temperatura” (Potocka 2010, s. 136). Godny uwagi jest fakt, iż dzien-
nikarze pism sensacyjnych traktują rzetelność bardzo elastycznie. Zdarza się 
bowiem, że wykorzystują bohaterów zdarzeń, aby wywoływać niepotrzebną 
sensację. Ma to na celu osiągnięcie przez nich spektakularnych efektów, przy 
czym granice dobrych obyczajów zostają wówczas pominięte (Wolny-Zmo-
rzyński 2007, s. 106). 

Wielu fotografów prasowych decyduje się na przedstawianie na swoich 
zdjęciach różnego rodzaju bólu, często z jak najbliższej perspektywy. Jest to 
najczęściej spowodowane przekonaniem, iż tego typu ujęcia wpływają na 
zwiększenie zainteresowania wśród odbiorców. Odbiorcy po zapoznaniu się  
z tego typu fotografiami mają pewne wrażenie wizualne o zaprezentowanej im 
sensacyjnej historii, której sami nie byli naocznymi świadkami. Jest to więc 
pewna odpowiedź fotoreporterów na swego rodzaju „zapotrzebowanie” ze 
strony odbiorców (Wolny-Zmorzyński 2007, s. 110). Należy dodać, iż to „za-
potrzebowanie” wynika najczęściej z czystej ciekawości. Człowiek jest z natury 
istotą niezwykle ciekawą otoczenia. Niemal od zawsze pociągało go w jakimś 
stopniu podglądanie, chęć zobaczenia czegoś interesującego, niestosownego,  
a także tego, co cechuje się odmiennością czy ułomnością (Białek-Szwed 2012, 
s 32).

Zgodnie z omówionymi do tej pory kwestiami, zdaje się, iż najwarto-
ściowszy w fotografii prasowej jest jej temat, który im bardziej jest spektaku-
larny, tym lepiej. Można więc przyjąć, iż na mocy tego typu tematów funkcjo-
nuje dzisiejsza prasa tabloidowa. Warto nieco przybliżyć jej specyfikę. Przede 
wszystkim należy zaznaczyć, że pisma tabloidowe przedstawiają bardzo często 
tematy (a przy tym mnóstwo obrazów fotograficznych) uchodzące za kontro-
wersyjne. Obrazy te epatują najczęściej okrucieństwem czy przemocą. Stosu-
nek do osób zamieszczanych na łamach tego typu pism jest niejednokrotnie 
przedmiotowy. Ukazują one wizję rzeczywistości wyjątkowo tendencyjnie,  
w sposób niezwykle uproszczony. Tym samym, wszelkie materiały zamiesz-
czane w tego rodzaju gazetach nakierowane są na szokowanie oraz mocne od-
woływanie się do emocji odbiorców. Ponadto, pozbawione są one zazwyczaj 
wspomnianej rzetelności dziennikarskiej, a także opiniotwórczości. Zdarza się 
również, iż pomijają one jedną z podstawowych wartości, jaką jest prawda 
(Makowski 2010, s. 201, 209). W odniesieniu do prawdy warto podkreślić 
za Jerzym Jastrzębskim, iż „Mniej niebezpieczna dla nadawców niż kłamstwo 
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jest prawda niskiej próby (a więc z dużą domieszką czegoś, co nie ma z nią nic 
wspólnego), czyli modna dziś «postprawda», rozumiana jako zrelatywizowany, 
rozmyty, wieloznaczny, a zarazem sugestywny i niekiedy wiarygodny pozór 
prawdy” (Jastrzębski 2020, s. 185). Zdaje się zatem, iż istotnym motywem 
sensacyjnych pism jest przekonanie, że „fotografia ma razić w oczy, bo tylko 
wtedy skupi na sobie uwagę potencjalnego czytelnika” (Szylko-Kwas 2011,  
s. 147). 

Podczas omawiania sensacyjnego wymiaru fotografii prasowych, nie 
można pominąć najważniejszych kwestii związanych z paparazzi. Ci specy-
ficzni fotoreporterzy są autorami pism o charakterze plotkarskim, które żyją 
głównie z zamieszczania zdjęć budzących jak największą sensację. Są oni 
skłonni wdzierać się w prywatność sławnych osób, aby osiągnąć swój cel.  
W swej bezwzględności nie zastanawiają się nad tym, co mogą, a czego nie wol-
no im pokazywać. Fotografie autorstwa tzw. fotografów-podglądaczy są zatem 
przejawem łamania niemal każdego tabu, a nawet prawa (Wolny-Zmorzyński 
2007, s. 116-117). Wszystko to zdecydowanie przemawia na niekorzyść pism 
o charakterze sensacyjnym, a co za tym idzie, związanych z nimi fotografii  
o takiej właśnie tematyce, które tak samo nabierają negatywnych cech. 

Warto jeszcze zauważyć, iż zdjęcie, które ukazuje coś nadzwyczajnego, 
sensacyjnego, wzbudza wśród większości ludzi ogromną ciekawość, przez co 
nie mogą oni zazwyczaj przejść obok niego całkiem obojętnie. Kieruje nimi 
zazwyczaj poczucie, że zobaczą oni coś wyjątkowego, niepowtarzalnego. Coś, 
czego sami nie byli naocznymi świadkami. Z drugiej jednak strony, fotogra-
fie prasowe ukazujące dany wycinek rzeczywistości w wymiarze sensacyjnym, 
czasami bardzo nachalnie, bez jakiegokolwiek dystansu czy ograniczeń, budzą 
niejednokrotnie pewien niesmak, a także wywołują sprzeczne uczucia wśród 
wielu odbiorców. Dotyczy to zwłaszcza osób wrażliwych. Mimo tego, nawet 
takie osoby mogą nie zignorować sensacyjnych obrazów, choćby z czystej cie-
kawości świata (Wolny-Zmorzyński 2007, s. 114, 116). Świadczy to więc 
o tym, iż niemal każdy jest w jakimś stopniu skazany na oddziaływanie ze 
strony tego typu fotografii. Nie jest się więc w stanie pozostać obojętnym na 
nie, choćby ze względu na ich masowość. Tym samym, etyczny namysł nad 
fotografią prasową jest niezbędny w dzisiejszych czasach.
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ETYCZNE ASPEKTY FOTOGRAFII PRASOWEJ –  
ZARYS PROBLEMATYKI

Na podstawie powyższych rozważań nasuwa się wniosek, iż fotografia 
prasowa jako szczególny rodzaj przekazu wizualnego ma w sobie ogromną 
moc. Na tyle dużą, iż dla wielu odbiorców zobaczyć znaczy tyle, co uwierzyć. 
Niemniej jednak, pełne przekonanie o prawdziwości zdjęć prasowych czy za-
ufanie do ich obiektywności wzbudzają wątpliwości. Istnieją bowiem pewne 
problemy natury etycznej w odniesieniu do fotografii prasowej, przez co należy 
podkreślić, iż „(…) jak w przypadku wszystkich innych mediów, fotografia po-
winna być podporządkowana normom etycznym, niwelującym jej – możliwe 

– szkodliwe działanie” (Zwoliński 2004, s. 164).
Dzisiejsze czasy charakteryzują się tym, że dominuje barwny druk, przez 

co można mówić o zwiększeniu się dosadności obrazu. Ponadto, w porów-
naniu do przeszłości wszelkie normy etyczne czy moralne rozluźniły się  
w pewnym stopniu. Odnosi się to przede wszystkim do wydawców. Dawniej-
sze publikacje były raczej pozbawione obrazów fotograficznych ukazujących 
ofiary klęsk żywiołowych, zbrodni czy katastrof. Obecnie kluczowe znaczenie 
dla wydawców prasy ma jak największa liczba sprzedanych egzemplarzy, przez 
co decydują się oni sięgać coraz częściej po dużo „mocniejsze” fotografie. Jest to 
dla nich jednym z podstawowych, a zarazem najskuteczniejszych sposobów na 
zwiększenie nakładów. Znaczna część wydawców często więc ryzykuje narusze-
nie kanonów etyki tylko po to, aby zwiększyć sprzedaż pism (Zygmuntowicz). 

Należy wspomnieć, iż fotografie prasowe mogą stać się również narzę-
dziem manipulacji. Manipulowanie obrazem fotograficznym jest w obecnych 
czasach dość częstą praktyką, do czego przyczynił się m.in. rozwój techno-
logii. Tymczasem stanowi ono poważny problem na gruncie etyki. Zgodnie  
z definicją w „Słowniku Języka Polskiego PWN”, termin „manipulacja” ozna-
cza m.in. „wykorzystywanie jakichś okoliczności, naginanie lub przeinaczanie 
faktów w celu udowodnienia swoich racji lub wpływania na cudze poglądy  
i zachowania”. Manipulacja przy użyciu fotografii prasowej może spowodować 
zatem poważne konsekwencje w społeczeństwie. Zgodnie z Dziennikarskim 
Kodeksem Obyczajowym, dziennikarz nie może manipulować informacją 
(odnosi się to także do informowania w formie wizualnej). Do jego obowiąz-
ku należy skrupulatna ocena źródeł, sprawdzenie autentyczności informacji 
oraz rzetelność w ich przekazywaniu (Bertrand 2007, s. 161). Zafałszowany 
przekaz wizualny w formie fotografii prasowej uchodzi zatem za niepożądany 
i niedopuszczalny materiał dziennikarski ze względów etycznych. Przy czym 
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wypada zauważyć, iż pewien rodzaj obróbki graficznej fotografii przeznaczo-
nych do publikacji w prasie jest czymś naturalnym, ponieważ tego typu ma-
teriały najczęściej wymagają drobnych poprawek. Jednakże powinien to być 
podstawowy retusz, którego celem jest nade wszystko poprawa jakości zdjęcia, 
a nie poważna ingerencja, która spowoduje zmianę zawartości merytorycznej 
obrazu. 

Warto podkreślić, iż wspomniany rozwój technologii, który pomimo 
tego, że ułatwił dokonywanie manipulacji za pomocą obrazu fotograficznego, 
nie ma wyłącznie negatywnego znaczenia. Należy przyjąć, iż fotografia cy-
frowa (która z różnych względów ma inny wymiar niż fotografia analogowa), 
wiąże się z pewną uniwersalizacją. Kojarzy się też z precyzyjnym oddawaniem 
rzeczywistości ze względu na techniczne kwestie. Niemniej jednak o tym, czy 
dana fotografia będzie wiernie oddawać rzeczywistość, czy ją przekłamywać, 
decydują przede wszystkim intencje jej nadawcy. 

PODSUMOWANIE

Reasumując, w artykule przedstawiono zarówno pozytywne, jak i nega-
tywne przejawy przekazu wizualnego na przykładzie fotografii prasowej. Jej 
popularność na łamach dzisiejszej prasy (również w e-wydaniach) jest wy-
razem dużego zainteresowania ze strony odbiorców (z drugiej jednak stro-
ny, Szylko-Kwas zauważa pewną tendencję, zgodnie z którą liczba fotografii  
w prasie <rozumianej jako tradycyjne medium> aktualnie zmniejsza się. Nie-
które pisma, np. „Dziennik Gazeta Prawna”, ograniczają bowiem ich liczbę 
do niezbędnego minimum (Szylko-Kwas 2019b, s. 92)). Jak zostało wykazane  
w pracy, fotografie prasowe niedopuszczalne pod względem etycznym zazwy-
czaj budzą jeszcze większe zainteresowanie wśród odbiorców niż zdjęcia po-
zbawione szokujących elementów. Ten sensacyjny wymiar, niekiedy wręcz 
szokujący, nie stanowi jednak jedynego obszaru jej funkcjonowania. Fotogra-
fia prasowa spełnia także inne funkcje, które uchodzą za fundamentalne. Jed-
ną z nich jest informowanie w postaci wizualnej o najróżniejszych zdarzeniach, 
w sposób wyważony, bez wzbudzania szoku wśród odbiorców. Przy czym jej 
szczególna rola polega nie tylko na informowaniu, lecz również na kształto-
waniu obrazu rzeczywistości. Jeśli jednak ukazuje ona zakłamany obraz świata, 
jej aspekt jest wówczas wyjątkowo destrukcyjny.

Zaprezentowane w pracy dwa główne wymiary fotografii prasowej w kon-
tekście współczesnej kultury obrazkowej warto podsumować następującymi 
słowami Katarzyny Ziółkowskiej-Banak: „fotografia prasowa to balansowanie 
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na bardzo cienkiej linie – między informacją a sensacją” (Ziółkowska-Banak 
2010). Słowa te zdają się wyrażać jej specyfikę. Ponadto są one dowodem na to, 
że bardzo łatwo jest przekroczyć pewną granicę pomiędzy wyczuciem w infor-
mowaniu za pomocą obrazów fotograficznych, a wzbudzaniem za ich pomocą 
wyłącznie „taniej sensacji”, co jest jednoznaczne z brakiem wyczucia etycznego.

Zawarte w artykule przemyślenia i oryginalne uwagi na temat fotografii 
prasowej w kontekście dzisiejszej kultury wizualnej stanowią zachętę do dal-
szych, pogłębionych badań w tym obszarze.



86

BARBARA SITKO

BIBLIOGRAFIA

Bertrand C. J.
2007 Deontologia mediów, Warszawa.

Białek-Szwed O.
2012 Podłoże i genealogia współczesnego voyeuryzmu medialnego, 

[w:] Voyeuryzm medialny w kontekście współczesnej prasy  
w Polsce, Toruń.

Jastrzębski J.
2020 Media, masy, maszyny. Szkice o infosferze i komunikacji spo-

łecznej. Wrocław.

Jesiółkowski J.
2009 Fotografia jako perswazja, [w:] Sztuki wizualne jako nośniki 

ideologii, red. M. Lisiecki, Toruń.

Kawka M.
2015 Komunikowanie wizualne a nauka o mediach – współczesność 

i perspektywy, „Media i Społeczeństwo”, nr 5, s. 16-19.

Kobylarczyk K.
2005 Fotografia jako mit. Zdjęcia streszczają stulecie. „Zeszyty Pra-

soznawcze”, nr 1-2, s. 79-89.

Makowski M.
2010 Tabloidyzacja mediów. Dlaczego konsumenci mediów godzą 

się na przedmiotowe traktowanie bohaterów wydarzeń? Próba 
analizy psychologicznej, [w:] Wolność w mediach – między 
poprawnością a odpowiedzialnością, red. M. Drożdż, Tarnów.

Potocka M. A.
2010 Fotografia dokumentalna, [w:] Fotografia. Ewolucja medium 

sztuki, Warszawa.

Potocka M. A.
2010 Fotografia prasowa, [w:] Fotografia. Ewolucja medium sztuki, 

Warszawa. 

Rose G.
2010 Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia 

badań nad wizualnością, Warszawa.



87

MIĘDZY DOKUMENTACJĄ A „TANIĄ SENSACJĄ” ...

Smolińska A.
1972 O funkcjach fotografii prasowej, „Zeszyty Prasoznawcze”,  

Nr 4, s. 33-40.

Strzałkowska M.
2011 Ile kosztuje dobre zdjęcie. Rola fotografii prasowej w teorii es-

tetycznej Alfreda Ligockiego, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1-2, 
s. 76-93.

Sztompka P.
2012 Wyobraźnia wizualna i socjologia [w:] Fotospołeczeństwo. An-

tologia tekstów z socjologii wizualnej, red. M. Bogunia-Bo-
rowska, P. Sztompka, Kraków.

Sztompka P.
2005 Wizualność świata i wyobraźnia wizualna, [w:] Socjologia wi-

zualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa.

Szulich-Kałuża J.
2011 Sposoby wizualizacji rodziny w „Przekroju” i „Polityce” w la-

tach 1985-1989 i 2005-2009, [w:] Zawartość mediów, czyli 
rozważania nad metodologią badań medioznawczych, red.  
T. Gackowski, Warszawa.

Szylko-Kwas J.
2019a  Odbiór fotografii i prasowej w kontekście teorii wizualnego al-

fabetyzmu (visual literacy), „Studia Medioznawcze”, nr 1 (76), 
t. 20, s. 29-41.

Szylko-Kwas J.
2019b  Fotografia jako wypowiedź dziennikarska – odmiany gatunko-

we, „Studia Medioznawcze”, nr 1 (76), t. 20, s. 83-98, online: 
https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznaw-
cze/article/view/99/69 [dostęp: 09.06.2021].

Szylko-Kwas J.
2011 Fotografią po oczach. O fotografii na pierwszej stronie „Gazety 

Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”, „Studia Medioznawcze”, nr 1, 
s. 139-147.



88

BARBARA SITKO

Szylko-Kwas J.
2017 Między informacją a obrazem – o funkcji fotografii w prasie, 

„Zeszyty Artystyczne”, nr 30, s. 69-80.

Wolny-Zmorzyński K.
2007 Fotograficzne gatunki dziennikarskie, Warszawa.

Wolny-Zmorzyński K.
2010 Jaka informacja? Rzecz o percepcji fotografii dziennikarskiej, 

Kraków.

Wójtowicz J.
2002 Fotografia prasowa – co to znaczy [online], http://www.repor-

terzy.info/141,fotografia_prasowa_co_to_znaczy.html [do-
stęp: 09.06.2021].

Ziółkowska-Banak K.
2010 World Press Photo, [online], http://www.dwutygodnik.com/

artykul/967-world-press-photo.html [dostęp: 09.06.2021].

Zwoliński A.
2004 Fotografia – najlepsza imitacja rzeczywistości, [w:] Obraz  

w relacjach społecznych, Kraków.

http://www.pdf.edu.pl/
Zygmuntowicz A. Fotograf u granic [online], http://www.pdf.edu.pl/text-fo 

tograf-u-granic-270#content [dostęp: 08.06.2021].

https://encyklopedia.pwn.pl/
Fotografia prasowa [w:] Encyklopedia PWN [online], https://encyklope-

dia.pwn.pl/haslo/fotografia-prasowa;3902221.html [dostęp: 
08.06.2021].

https://sjp.pwn.pl/
Manipulacja [w:] Słownik Języka Polskiego PWN [online], https://sjp.pwn.

pl/szukaj/manipulacja.html [dostęp: 01.07.2021].



89

MIĘDZY DOKUMENTACJĄ A „TANIĄ SENSACJĄ” ...

BETWEEN DOCUMENTATION  
AND "CHEAP SENSATION" –  

SELECTED ASPECTS OF PRESS PHOTOGRAPHY  
IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY  

VISUAL CULTURE

Summary: Press photography plays very important roles, in particular: it informs 
the recipients, makes the verbal message visible or confirms it. In a broader sense,  
it is both positive – when it is fully believable, and destructive – when its goals are 
wicked, e.g., by causing the so-called "cheap sensation" or becoming a tool of manip-
ulation. Currently, it often balances between the two. The article presents the most 
important issues related to the functioning of press photography (as a special form 
of visual communication) in relation to contemporary visual culture. The article also 
presents the documentary-informative and sensational-entertainment roles of press 
photography as well as ethical issues.

Keywords: press photography, roles of press photography, ethical aspects of press 
photography, visual culture
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ROLA INSTYTUCJI SZKOLNYCH  
I POZASZKOLNYCH  

W KSZTAŁTOWANIU KULTURY 
PEDAGOGICZNEJ RODZICÓW

Streszczenie: Funkcjonowanie rodziny, proces wychowania rodzinnego i charakter 
relacji między rodzicami i dziećmi w dużym stopniu zależy od kultury pedagogicznej 
rodziców. Poziom kultury pedagogicznej rodziców tworzą posiadane przez nich kom-
petencje i umiejętność ich wykorzystania. W artykule zdefiniowano pojęcie rodziny  
i omówiono jej funkcje. Celem artykułu jest ukazanie roli instytucji szkolnych i po-
zaszkolnych w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców. 

Słowa kluczowe: kultura pedagogiczna, rodzice, dziecko, rodzina, szkoła

WSTĘP

W czasie współczesnych, dynamicznie dokonujących się przemian  
w różnych dziedzinach życia społecznego, ekonomicznego, politycznego,  
w obszarze edukacji i wychowania pojawia się pytanie o wartość kultury peda-
gogicznej rodziców. Pytanie to wydaje się ważne i aktualne w kontekście analiz 
naukowych, jak również praktycznych implikacji. Współcześni rodzice pomi-
mo wzrostu poziomu wykształcenia nie zawsze w swoich oddziaływaniach są  
w stanie w pedagogiczny sposób wpływać na rozwój, wychowanie i socjaliza-
cję dzieci. Nieintencjonalne działania wychowawcze rodziców mogą nieść za 
sobą często niepożądane skutki. Dlatego też wiele instytucji w sposób plano-
wy i celowy realizuje zadania z zakresu kultury pedagogicznej. Zamierzeniem 
tego typu inicjatyw jest poszerzanie umiejętności wychowawczych rodziców  

1 mgr Ewelina Kurowicka- Roman, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
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i wspieranie ich w zdobywaniu wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, która 
będzie wspomagać funkcjonowanie we wspólnocie, jaką jest rodzina. 

POJĘCIE I FUNKCJE RODZINY 

Rodzina jest podstawowym i najważniejszym środowiskiem życia czło-
wieka. Na jej priorytetową w funkcjonowaniu społeczeństwa zwracał uwagę 
już Arystoteles. Rodzina stanowi przedmiot badań wielu dziedzin nauki: so-
cjologii, pedagogiki, psychologii, teologii, ekonomii, demografii, medycyny, 
prawa. Każda z tych nauk podkreśla jej ogromne znaczenie w życiu każdego 
człowieka. Zanim zostanie zdefiniowanie pojęcie kultury pedagogicznej, któ-
re stanowi jedno z zagadnień, jakim zajmuje się pedagogika rodziny, należy 
zdefiniować pojęcie rodziny. W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele 
jej definicji. Według Zbigniewa Tyszki stanowi ona „integralną część każdego 
społeczeństwa; stanowi jego najcenniejszą i podstawową komórkę. Jest naj-
ważniejszą grupą społeczną, grupą podstawową, z którą człowiek jest ściśle 
związany znaczną częścią swej osobowości i ważnymi pełnionymi przez siebie 
rolami społecznymi” (Tyszka 1993, s. 695). Ze względu na złożoność i zróż-
nicowanie funkcjonowania i struktury rodziny trudne jest stworzenie pojęcia 
rodziny obejmującego wszystkie te aspekty.

Dla tematyki podejmowanej w niniejszym artykule istotne jest spojrze-
nie na rodzinę jako przede wszystkim środowisko wychowawcze. Definicje 
pedagogiczne koncentrują się na akcentowaniu wszystkich funkcji rodziny 
związanych z wychowaniem i socjalizacją. W tym kontekście rodzinę można 
pojmować jako „podstawowe, naturalne i pierwotne środowisko, w którym 
dziecko rozwija się i wychowuje, mające ogromny wpływ na kształtowanie 
osobowości dziecka, rozwój jego zdolności i umiejętności osiągania sukce-
su” (Brągiel 1994, s. 12). W niniejszym artykule przyjęto tę definicję jako 
wiodącą, ze względu na to, że obejmuje ona aspekty szczególnie istotne dla 
kultury pedagogicznej rodziców. Podczas uczestniczenia w codziennych czyn-
nościach, dziecko zdobywa podstawową wiedzę o świecie, określony system 
wartości i norm moralnych, uczy się nawiązywania interakcji z innymi ludźmi 
i radzenia sobie w różnych sytuacjach. Rodzina stanowi „podstawowe i jed-
nocześnie pierwotne środowisko opiekuńczo-wychowawcze i socjalizacyjne 
dziecka, począwszy od jego urodzenia, i uczestniczy w większym bądź mniej-
szym stopniu w poszczególnych jego fazach rozwojowych” (Cudak 1999,  
s. 5). Według Stanisława Kawuli „rodzina stanowi wewnętrzny świat, jednak 
podlega wpływom z zewnątrz, które docierają tam różnorodnymi kanałami  
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i kształtują społeczny i indywidualny system wartości oraz norm zachowania się 
społecznego poszczególnych członków” (Kawula, Brągiel i Janke 1997, s. 50). 
Obowiązkiem rodziców jest zapewnienie swoim dzieciom odpowiedniej opie-
ki, wychowania i socjalizacji. Rodzina ma niezwykle ważny wpływ na kształto-
wanie się osobowości dziecka. Może ona pobudzać lub hamować jego rozwój. 
Czynnikami zakłócającymi właściwe wychowanie w rodzinie mogą być słabe 
więzi emocjonalne między członkami rodziny, różne dysfunkcje, brak miłości 
rodzicielskiej czy też złe postawy rodzicielskie. Postawy rodzicielskie powinny 
cechować się plastycznością i w miarę możliwości dostosowywać się do danego 
okresu rozwoju dziecka. 

Rodzina realizuje szereg funkcji, które są niezbędne w życiu dziecka, prze-
kazuje mu określony system wartości, wychowuje, przygotowuje do dalszych 
etapów życia, nauki, pracy czy też uczestnictwa w kulturze. Według Franciszka 
Adamskiego, funkcje rodziny to „cele, do których zmierza życie i działalność 
rodziny oraz zadania, jakie pełni rodzina na rzecz swych członków: zaspaka-
jając ich potrzeby” (Adamski 1984, s. 50). W literaturze przedmiotu funkcje 
rodziny są ujmowane w sposób bardzo różnorodny. Zbigniew Tyszka wyod-
rębnia następujące funkcje: materialno-ekonomiczną, socjalizacyjną, prokre-
acyjną, opiekuńczo-zabezpieczającą, seksualną, legislacyjno-kontrolną, kla-
sową, kulturalną, emocjonalno-ekspresyjną, rekreacyjno-towarzyską (Tyszka 
1979, s. 20). Poziom realizacji każdej z wymienionych funkcji jest uzależniony 
od wielu czynników, do których można zaliczyć między innymi: wydolność 
wychowawczą rodziców, więź emocjonalną między rodzicami i dziećmi, świa-
domość rodziców pełnionej przez nich roli, okres życia dzieci, warunki ekono-
miczne rodziny.

Właściwe funkcjonowanie rodziny zależne jest od spełniania wszystkich 
funkcji, jednakże wiele opracowań podkreśla szczególne znaczenie funkcji wy-
chowawczej, gdyż prawidłowa jej realizacja umożliwia zaspokajanie psychicz-
nych, społecznych i biologicznych potrzeb dziecka. Środowisko rodzinne jest 
dla dziecka ważną płaszczyzną, na której przebiega całościowy rozwój czło-
wieka. Budowanie dobrych relacji rodziców z dzieckiem sprzyja rozwijaniu  
i pogłębianiu kontaktów interpersonalnych z innymi członkami rodziny,  
a w późniejszym czasie kontaktów z rówieśnikami i dalszym otoczeniem. 

Ważnym terminem dla omawiania podejmowanej problematyki jest wy-
chowanie. Według Stanisława Kawuli wychowanie jest „procesem wdrażania 
młodych pokoleń do życia w społeczeństwie. Działalność wychowawcza rodzi-
ny zapoczątkowuje ten proces, który w dalszym ciągu jest przejmowany przez 
szkołę i inne instytucje wychowawcze, wzmacniany przez wpływy środowiska 
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(dalszego i bliższego) oraz przez aktywność własną jednostki. Wychowanie  
w rodzinie może mieć charakter celowy, planowy i świadomy ze strony rodzi-
ców (refleksyjny), podobnie jak w instytucjach wychowania bezpośredniego 
(np. w szkole) oraz może odbywać się w sposób przygodny i samorzutny (bez-
refleksyjny)” (Kawula, Brągiel i Janke 1997, s. 102). 

KULTURA PEDAGOGICZNA RODZICÓW

Dzieci potrzebują wzorców, dzięki którym będą mogły właściwie  
(w zgodzie z obowiązującymi normami i własnymi predyspozycjami) kształ-
tować swoje przyszłe życie. Pierwszymi i najważniejszymi wzorami pełnienia 
ról powinni być dla dziecka jego rodzice. Henryk Cudak wyodrębnia trzy 
wyznaczniki budujące pojęcie kultury pedagogicznej rodziców:

a) poznawczy (wiedza, świadomość celów oraz zadań),
b) uczuciowo-motywacyjny (wzory wychowania, potrzeby, poczucie 

odpowiedzialności za wychowanie dziecka),
c) behawioralny (umiejętność wykorzystywania wiedzy pedagogicznej 

w wychowaniu dzieci) (Cudak 1997, s. 54). 
Zdaniem Janiny Maciaszkowej kultura pedagogiczna to „ogół wartości, 

norm, wzorców i modeli zachowań, które wynikają ze świadomości celów 
wychowania i z posiadanej wiedzy o wychowaniu, a przejawiają się umiejętno-
ścią reagowania na sytuacje wychowawcze” (Maciaszkowa 1977, s. 164). Do 
składników tworzących treści kultury pedagogicznej rodziców zaliczyć można:

• świadomość własnej roli wychowawczej,
• znajomość dziecka i rozumienie jego potrzeb,
• poczucie odpowiedzialności, 
• umiejętność organizowania życia dziecka i środowiska wychowawczego,
• życzliwość w stosunku do młodego pokolenia,
• uznawane wzory zachowań,
• stosowane metody i środki wychowawczych oddziaływań (Izdebska 

2015, s. 161). 
Irena Jundziłł podając definicję kultury pedagogicznej zwraca uwagę na 

aspekt kształcenia i wychowania przez całe życie. Jej zdaniem kulturę pedago-
giczną można określić jako „rodzaj zachowania, przejawiający się w uświado-
mieniu przyjętych celów wychowania, w zdobywaniu wiedzy o wychowaniu, 
wrażliwości na sprawy dotyczące dzieci i młodzieży, w poczuciu odpowie-
dzialności za młode pokolenie i znajdujący najpełniejszy wyraz w prawidło-
wym oddziaływaniu na dzieci, młodzież i dorosłych” (Jundziłł 1983, s. 149). 
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Zdaniem Henryka Cudaka tylko świadomi wychowawczo i charaktery-
zujący się wysoką kulturą pedagogiczną rodzice mogą z jednej strony stwarzać 
system pożądanych działań rodzicielskich w celu optymalizowania rozwoju, 
edukacji, adaptacji społecznej i losów życiowych własnych dzieci. Z drugiej 
strony odpowiednio wysokie przygotowanie rodziców do funkcjonowania  
w rodzinie i budowanie życzliwej atmosfery życia domowego mogą być czyn-
nikami środowiska rodzinnego, które będą przeciwdziałać trudnościom wy-
chowawczym, a nawet patologiom społecznym dzieci (Cudak 20212, s. 22). 
Autor w swoim opracowaniu pt. „Szkice z badań nad rodziną” podaje cele 
kształtowania kultury pedagogicznej, do których można zaliczyć:

1) W sferze poznawczej:
• uzyskanie wiedzy o wychowaniu i jego uwarunkowaniach,
• zdobywanie wiedzy o psychicznym i fizycznym rozwoju dziecka,
• znajomość odstępstw od norm rozwojowych w sferze psychicznej oraz 

umysłowej,
• znajomość celów, zasad oraz metod wychowania;
2) W sferze emocjonalnej:

• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za losy swoich dzieci i całego 
młodego pokolenia,

• rozwój zainteresowań sprawami wychowania dzieci i młodzieży,
• wrażliwość na potrzeby dzieci i młodzieży,
• gotowość pomocy dzieciom w różnych trudnych sytuacjach życio-

wych, wychowawczych czy też edukacyjnych;
3) W sferze behawioralnej:

• doskonalenie umiejętności działania pedagogicznego w zakresie stwa-
rzania odpowiednich sytuacji wychowawczych w rodzinie i poza nią, rozwija-
nia pożądanych cech osobowości u dzieci itp.,

• rozwój postaw prospołecznych w zakresie podejmowanych działań 
opiekuńczo-wychowawczych (Cudak 1995, s. 193).

SZKOLNE I POZASZKOLNE INICJATYWY  
W PROCESIE PEDAGOGIZACJI RODZICÓW

Kształtowanie kultury pedagogicznej rodziców jest procesem, który po-
winien być realizowany poprzez różnorodne formy, metody między innymi 
w toku działalności instytucjonalnej i nieformalnej (nieinstytucjonalnej), tj.:

• szkolne formy kształcenia: zebrania z rodzicami, wykłady, prelekcje, 
dyskusje, kontakty indywidualne;
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• pozaszkolny system instytucji powołanych do inicjowania i realizo-
wania prac na rzecz rozwijania kultury pedagogicznej kandydatów na małżon-
ków, młodych małżonków i rodziców tworzą m. in. ruchy społeczne, wspól-
noty religijne i świeckie, parafie, stowarzyszenia, miejskie i gminne instytucje 
pozaszkolne opiekuńczo-wychowawcze;

• poradnictwo specjalistyczne: rodzinne, zawodowe, wychowawcze, 
prawne, ośrodki interwencji kryzysowej, poradnie, telefon zaufania itp.

• uniwersytety powszechne dla rodziców, spotkania rodziców z peda-
gogami i psychologami, punkty odczytowe (Izdebska 2015, s. 167).

Szkoła odgrywa istotną rolę nie tylko w procesie przygotowania dzieci  
i młodzieży do życia w rodzinie, ale powinna także wspierać osoby dorosłe  
w ich działalności wychowawczej. W tym kontekście kluczowym i niezbęd-
nym warunkiem jest dobra współpraca pomiędzy nauczycielami i rodzicami. 
Celem współdziałania tych dwóch środowisk wychowawczych jest harmonijny 
rozwój dziecka. Współpraca szkoły i rodziców powinna opierać się na zasadzie 

„pierwszeństwa rodzinnego wychowania, dialogiczności i humanizacji wzajem-
nych relacji, retrospektywności oraz pedagogizacji rodziców” (Siewiora 2012, 
s. 175). Zadanie wychowania dziecka spoczywa przede wszystkim na rodzi-
cach, którzy są pierwszymi wychowawcami dla swojego dziecka. Rolą insty-
tucji takich, jak placówki oświatowe, parafie, poradnie, media, domy kultury,  
a także samorządy terytorialne jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzie-
ci na zasadzie pomocniczości. Spośród wymienionych instytucji główną rolę  
w edukacji prorodzinnej powinna spełniać szkoła, która jest placówką oświa-
towo-wychowawczą zarówno współpracującą z rodzicami, jak i oddziałującą 
wychowawczo na uczniów na lekcjach i poza nimi. Aleksandra Skowrońska  
i Janusz Stanek podkreślają, że „szkoła pełni funkcję pomocniczą w wychowa-
niu dziecka. Rodzice powinni być tymi, którzy decydują o całokształcie jego 
wychowania. To oni bowiem są odpowiedzialni przed światem i przed swoim 
sumieniem za swoje dzieci” (Skowrońska i Stanek 2011, s. 89). W swojej 
działalności oświatowo-wychowawczej dyrekcja szkoły i rada pedagogiczna 
musi uwzględniać cele edukacji rodzinnej i w swoich działaniach wychodzić 
naprzeciwko oczekiwaniom rodziców, udzielać im informacji zwrotnych, pro-
wadzić otwarte dyskusje. Wymaga to od osób prowadzących pedagogizację 
rodziców, umiejętności nie tylko pedagogicznych, ale też organizacyjnych  
i komunikacyjnych. 

Pedagogiczne wspieranie rodziców powinno być ważną częścią działalno-
ści wychowawczej szkoły i może przejawiać się poprzez:
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• udział rodziców w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących 
funkcjonowania placówki,

• poszukiwanie i organizowanie wzajemnej pomocy i wsparcia 
rodzicielskiego,

• przekazywanie rodzicom wiedzy dotyczącej ich praw oraz obowiąz-
ków jako podmiotów edukacji,

• przekazywanie rodzicom informacji i pomysłów odnośnie pomagania 
dzieciom w czynnościach związanych ze szkołą,

• pomoc rodzinie w budowaniu przyjaznego środowiska domowego 
sprzyjającego rozwojowi dziecka i zaspokajaniu potrzeb członków rodziny,

• poszukiwanie skutecznych form wzajemnego porozumiewania się,
• integrowanie działań społeczności lokalnej na rzecz wspierania rodzi-

ny (Kochanowska 2007, s. 151).
Realizacja powyższych działań jest znacznie efektywniejsza, gdy współ-

działanie rodziny i szkoły przebiega dwukierunkowo oraz opiera się na zaufa-
niu i zaangażowaniu. Działania na rzecz podnoszenia kultury pedagogicznej 
powinny być przemyślane i odpowiadać rzeczywistym potrzebom rodziców. 
Dlatego należy prowadzić różnego rodzaju inicjatywy i projekty szanując ich 
prawo do autonomicznego decydowania. 

PODSUMOWANIE

Szkoła jest instytucją, która powinna dążyć do upowszechniania kultury 
pedagogicznej rodziców. Kultura pedagogiczna zakłada świadomość rodzi-
cielskich oddziaływań wychowawczych. Na rozwój intelektualny, życie emo-
cjonalne i zachowanie dziecka bardzo duży wpływ mają rodzice. Wypełnia-
jąc swoje zadania mogą przekazywać dziecku normy, zwyczaje i podstawowe 
zasady zachowania obowiązujące w społeczeństwie, przygotowywać dzieci 
do pełnienia późniejszych ról społecznych, a także kształtować ich wartości 
moralno-społeczne. 

Ważnym komponentem kultury pedagogicznej rodziców są ich poglą-
dy na wychowanie i rozwój dziecka, a także właściwe postawy przejawiane 
w środowisku rodzinnym. Postawy rodzicielskie warunkują zachowanie ro-
dziców wobec dziecka. Właściwe postawy przejawiane przez rodziców mogą 
korzystnie oddziaływać na osobowość dziecka, a niewłaściwe destrukcyjnie 
wpływać na jego rozwój. Rodzice często są nieświadomi popełnianych błę-
dów, co prowadzi do tego, że proces wychowawczy staje się mniej skuteczny.  
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W celu zapobiegania popełnianiu błędów w wychowaniu istotne jest rozwija-
nie umiejętności wychowawczych.

Kluczowym zadaniem współczesnej szkoły jest realizowanie różnorod-
nych działań sprzyjających współpracy z rodzicami swoich wychowanków. 
Podniesienie kultury pedagogicznej rodziców może przyczynić się do po-
lepszenia więzi emocjonalnych w środowisku rodzinnym. Wzrost odpowie-
dzialności rodziców za środowisko rodzinne i ich świadomości wychowawczej 
przyczynia się do zmiany postaw i metod postępowania z dzieckiem. W od-
powiedniej rodzinnej atmosferze są zaspokajane niemalże wszystkie potrzeby 
psychiczne i opiekuńczo-wychowawcze dziecka. Działania instytucji szkol-
nych i pozaszkolnych związane z upowszechnianiem kultury pedagogicznej 
mają na celu motywowanie rodziców i zachęcanie ich do pogłębiania wiedzy, 
kształtowania postaw wychowawczych, a także rozwijania poczucia odpowie-
dzialności za właściwe przygotowanie dzieci do funkcjonowania w społeczeń-
stwie. Postulatem na rzecz propagowania treści pedagogicznych wśród rodzi-
ców jest stworzenie zorganizowanego kształcenia ustawicznego zajmującego 
się problematyką kształtowania kultury pedagogicznej rodziców. 
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THE ROLE OF SCHOOL AND OUT-OF-SCHOOL 
INSTITUTIONS IN SHAPING PARENTS' PEDAGOGICAL 

CULTURE

Summary: The functioning of the family, the process of family education and the 
nature of the relationship between parents and children largely depend on the par-
ents' pedagogical culture. The level of parents' pedagogical culture is created by their 
competences and the ability to use them. The article defines the concept of a family 
and discusses its functions. The aim of the article is to present the role of school and 
out-of-school institutions in shaping the parents' pedagogical culture.

Keywords: pedagogical culture, parents, child, family, school
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RYNEK PRACY W CZASIE 
PANDEMII COVID-19 W POLSCE

Z pracy swojej ma człowiek pożywać chleb codzienny i poprzez pracę ma 
się przyczyniać do ciągłego rozwoju nauki i techniki, a zwłaszcza do nie-
ustannego podnoszenia poziomu kulturalnego i moralnego społeczeństwa, 
w którym żyje jako członek braterskiej wspólnoty; praca zaś oznacza każdą 
działalność, jaką człowiek spełnia, bez względu na jej charakter i okolicz-
ności to znaczy każdą działalność człowieka, którą za pracę uznać moż-
na i uznać należy pośród całego bogactwa czynności, do jakich jest zdolny  
i dysponowany poprzez samą swoją naturę, poprzez samo człowieczeństwo. 

Jan Paweł II

Streszczenie: Celem rozdziału jest przedstawienie zmian zachodzących na polskim 
rynku pracy w roku 2020  i 2021. Analizą objęto skutki, jakie wynikły z pojawienia się 
COVID-19 na terenie kraju.  W związku z trudną sytuacją determinowaną wystąpie-
niem pandemii i zamrożeniem gospodarki władze Polski wprowadziły działania, które 
obejmowały między innymi wsparcie finansowe w ramach tarczy antykryzysowej, by 
minimalizować skutki koronawirusa na rynku pracy w Polsce. Opracowanie wyko-
nano na podstawie pełnych danych statystycznych. Wykorzystano aktualną literaturę 
przedmiotu oraz dane statystyczne z Głównego Urzędu Statystycznego. Opracowanie 
posiada charakter przeglądowy. 

Słowa kluczowe: bezrobocie, COVID-19, rynek pracy, stopa bezrobocia.

1  mgr Grzegorz Czapski, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie
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WSTĘP

Dzisiejszy rynek pracy jest coraz bardziej nieprzewidywalny i wywiera 
coraz silniejszy wpływ na funkcjonowanie gospodarki państwa. Głównym 
elementem rynku pracy jest popyt na pracę, czyli zapotrzebowanie na pracę 
ludzką zgłaszane przez przedsiębiorstwa. Popyt na pracę jest silnie związany 
ze stanem poziomu rozwoju gospodarczego państwa. Wydarzenia związane 
z COVID-19 w 2020 i 2021 roku bez wątpienia miały wpływ na sytuacje 
rynku pracy w Polsce i poza jej granicami. 

W czerwcu 2021 roku w Polsce bez pracy pozostawało 993,4 tys. osób, 
a stopa bezrobocia w przywołanym okresie wynosiła 5,90% (https://stat.gov.
pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-za 
rejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-czerwca-2021-r-,2,107.html). 
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego sytuacja na rynku pracy  
w Polsce w ostatnich miesiącach uległa poprawie.

RYNEK PRACY- WYBRANE ZAGADNIENIA

Istnieje wiele interpretacji definicji rynku pracy. Mają one swoje podłoże 
w złożoności  i wielowymiarowości zjawiska. Rynek pracy stanowi przedmiot 
analiz teoretycznych oraz badań empirycznych w wielu pracach naukowych. 
Najszerzej rynek pracy określany jest jako obszar działania, na którym docho-
dzi do spotkania wolnych zasobów siły roboczej z ofertą miejsc pracy dostęp-
nych na tym rynku (Wasilewska 2009, s. 189).

Według encyklopedii PWN rynek pracy to ,,ogół form i procesów za-
trudniania pracowników przez pracodawców, a także ogół instytucji, uwarun-
kowań oraz czynników negocjacji warunków zatrudnienia, pracy i płac; eko-
nomiczny, społeczny i polityczny obszar, na którym rozgrywają się wszelkie 
procesy z zakresu szeroko rozumianego zatrudnienia  i bezrobocia” (https://
encyklopedia.pwn.pl/haslo/rynek-pracy;3970479.html).

 Według teorii klasycznej, która rozwijała się od drugiej połowy  
XVII wieku, a jej przedstawicielem był Adam Smith- rynek pracy jest idealny, 
a więc nie ma na nim bezrobocia wymuszonego, czyli każdy, kto chce podjąć 
zatrudnienie podejmuje je- występuje pełne zatrudnienie, nie dopuszcza się 
na nim istnienia bezrobocia. Zwolennicy tej teorii są przeciwni regulacjom 
prawnym dotyczących tych kwestii oraz programom społecznym jako, że na-
ruszają one możliwość osiągnięcia równowagi na rynku pracy (Szaban 2016, 
s. 288). 
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Bezrobocie jest powszechnie używanym miernikiem charakteryzującym 
rynek pracy (Kozak 2013 s. 38). W dzisiejszych czasach bezrobocie jest spoty-
kane w każdej gospodarce świata. Współcześnie trudno jest dokładnie określić 
pojęcie bezrobocia. W literaturze przedmiotu określa się trzy cechy związane 
z tym zjawiskiem:

1) pozostawanie bez zatrudnienia, 
2) poszukiwanie pracy,
3) gotowość do podjęcia pracy (Staszewska 2012 s. 18).
 W Polsce po raz pierwszy pojęcie bezrobotny zostało sklasyfikowane 

w ustawie z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu (Dz. U. 1989 Nr 75, poz. 
446). Przywołana ustawa określiła bezrobotnego, jako „osobę zdolną do pra-
cy i gotową do jej podjęcia w ramach stosunku pracy, pozostającą bez pracy  
i zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zamieszkania organie zatrudnienia 
stopnia podstawowego, jeżeli:

a) nie pobiera emerytury,
b) nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) go-

spodarstwa rolnego,
c) nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie podlega ubezpieczeniu 

społecznemu z innego tytułu” (art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 grudnia 
1989 r. o zatrudnieniu (Dz. U. 1989 Nr 75, poz. 446).

 W Polsce obecnie status osoby bezrobotnej reguluje ustawa z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
(Dz. U. 2019, poz. 1482) i rozporządzania wykonawczego do tego aktu praw-
nego. Ustawa ta definiuje bezrobotnego, jako osobę, która „bezpośrednio 
przed rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy oraz osobę 
niezatrudnioną  i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do 
podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w da-
nym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest 
osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej  
w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole z wyjątkiem uczą-
cej się w szkołach dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycz-
nego z zakresu programu nauczania tej szkoły oraz uczącej się w branżowej 
szkole II stopnia i szkole policealnej prowadzącej kształcenie w formie stacjo-
narnej lub zaocznej lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjo-
narnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub 
czasowego w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej, jeżeli:
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a) ukończyła 18 lat,
b) nie ukończyła 60 lat- kobieta lub 65 lat- mężczyzna,
c) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do 

pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości prze-
kraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolni-
czej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjne-
go, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia 
rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku  
w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

ca) nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do 
pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy w wysoko-
ści co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy,

d) nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nie-
ruchomości rolnej  o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha prze-
liczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytu-
łu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym  
o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

e) nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód  
z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku do-
chodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego docho-
du z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych 
ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 
przepisów o podatku rolnym lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym  z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim 
gospodarstwie,

f) nie złożyła wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:

- zgłosiła do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodar-
czej wniosek  o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres 
zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo

- nie upłynął jeszcze okres określonego we wniosku o wpis do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej- dnia podjęcia działalno-
ści gospodarczej,

g) nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozba-
wienia wolności,  z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza 
zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,
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h) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej poło-
wę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyska-
nych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgro-
madzonych na rachunkach bankowych,

i) nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,
j) nie pobiera, na podstawie przepisów oświadczeniach rodzinnych, 

świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku 
do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty pra-
wa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego 
pobierania,

k) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego,
l) nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpie-

czenia społecznego,  z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,
m) nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasił-

ków dla opiekunów zasiłku dla opiekuna” (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy  
(Dz. U. 2019, poz. 1482).

POZIOM BEZROBOCIA  
I ZATRUDNIENIA W POLSCE W LATACH 2010-2020

Podstawowym źródłem informacji o bezrobociu w Polsce są dane staty-
styczne  z Głównego Urzędu Statystycznego. Analizie poddano stopę bezrobo-
cia w Polsce w latach 2010–2020. Stopa bezrobocia w Polsce od 2010 do 2020 
roku ulegała znacznym wahaniom. Dokładną skalę stopy bezrobocia w latach 
2010-2020 przedstawia tabela nr 1.

Na podstawie tabeli nr 1 zauważalny jest wzrost stopy bezrobocia w Pol-
sce w latach 2010-2012 roku, a także zauważa się, że utrzymała ona ten sam 
poziom w 2013 roku. W 2012 roku nastąpił wzrost o 0,90%. Od 2014 roku, 
następuje stopniowy jej spadek. Wyniku tego na koniec roku 2019 stopa bez-
robocia w Polsce wynosiła 5,20% i była najmniejsza w analizowanym okresie. 
Dopiero koniec 2020 roku przyniósł jej wzrost o 1,00% po blisko 6-letnim 
jej spadku.
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Tabela nr 1. Stopa bezrobocia w latach 2010-2020 według stanu na koniec roku 
w Polsce

Rok Stopa bezrobocia

2010 12,40%
2011 12,50%
2012 13,40%
2013 13,40%
2014 11,40%
2015 9,70%
2016 8,20%
2017 6,60%
2018 5,80%
2019 5,20%
2020 6,20%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/
rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-
latach-1990-2021,4,1.html 

Dokładny obraz stopy bezrobocia w latach 2010-2020 na koniec roku 
prezentuje wykres nr 1. 

Wykres nr 1. Stopa bezrobocia na koniec roku w latach 2010-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://stat.gov.pl/obszary-tematycz 
ne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-la 
tach-1990-2021,4,1.html
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Na podstawie wykresu nr 1 można zaobserwować okresy wahań stopy 
bezrobocia w latach 2010-2020. Od 2010 roku stopa bezrobocia zaczęła wzra-
stać osiągając w latach 2012-2013 największą wartość w analizowanym okresie 
wynoszącą 13,40%. Od 2014 roku obserwowalny był ciągły spadek stopy bez-
robocia z 11,40% (w 2014) do 5,20% w grudniu 2019 roku. Niestety koniec 
2020 roku przyniósł wzrost bezrobocia do 6,20%. 

RYNEK PRACY PODCZAS PANDEMII COVID-19  
W POLSCE

Wprowadzony w Polsce lockdown, pozostawił swoje ślady również na 
rynku pracy.  W okresie dwunastu miesięcy liczba osób bezrobotnych zwięk-
szyła się prawie o 20%. Dokładną stopę bezrobocia od marca 2020 do czerwca 
2021- przedstawia tabela nr 2.

Tabela 2. Stopa bezrobocia w Polsce w okresie III – VI 2021 według stanu na 
koniec miesiąca 

Rok Stopa bezrobocia

Marzec 2020 5,40%
Kwiecień 2020 5,80%

Maj 2020 6,00%
Czerwiec 2020 6,10%

Lipiec 2020 6,10%
Sierpień 2020 6,10%
Wrzesień 2020 6,10%

Październik 2020 6,10%
Listopad 2020 6,10%
Grudzień 2020 6,20%
Styczeń 2021 6,50%

Luty 2021 6,50%
Marzec 2021 6,40%

Kwiecień 2021 6,30%
Maj 2021 6,10%

Czerwiec 2021 5,90%

Źródło:  opracowanie własne na podstawie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ 
rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach- 
1990-2021,4,1.html 
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Na podstawie danych z tabeli nr 2 zauważalny jest wzrost stopy bezro-
bocia osób w Polsce  w miesiącach marzec- czerwiec 2020 roku z 5,40% do 
6,10%. W miesiącach czerwiec- listopad 2020 roku stopa utrzymywała się na 
poziomie 6,10%. Od grudnia 2020 roku zaczęła rosnąć z 6,20% do 6,50%  
w styczniu 2021 roku, i utrzymywała się tak przez miesiąc luty. Marzec  
i kolejne miesiące przyniosły spadek tej wielkości i już na koniec czerwca 2021 
roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 5,90%.

Dokładną stopę bezrobocia podczas okresu pandemii prezentuje wykres 
nr 2. 

Wykres nr 2. Stopa bezrobocia w okresie III-VI 2021 roku w Polsce

Źródło: opracowanie własne https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/
bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2021,4,1.
html 

 

W okresie od marca 2020 do czerwca 2021 roku w Polsce stopa bezrobo-
cia wynosiła od 5,40% (marzec 2020) do 6,50% (styczeń- luty 2021). Wpro-
wadzenie stanu zagrożenia epidemicznego 14 marca 2020 roku na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 
spowodował wzrost stopy bezrobocia w miesiącu kwietniu 2020 roku już   
o 0,40% (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku  
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego (Dz.U. 2020 poz. 433)). Nagłe zamknięcie wielu instytucji  
i firm tylko jeszcze bardziej pogłębiło skalę zjawiska bezrobocia, które w maju 
2020 roku osiągnęło już poziom 6,00% i ciągle rosło osiągając  w styczniu 
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2021 roku, największą wartość w analizowanym okresie, która wyniosła 6,50%  
i utrzymała się również w miesiącu lutym. Od marca stopa ta zaczęła spadać 
osiągając w czerwcu 2021 roku najmniejszą wartość w analizowanym okresie 
czasowym- 5,90%.  

Wprowadzenie lockdownu w Polsce i zamknięcie bądź ograniczenie 
działalności wielu przedsiębiorstw snuło prognozy, że liczba bezrobotnych 
na koniec roku 2020 może wzrosnąć nawet do 1,5 mln osób, a stopa bezro-
bocia może wynosić nawet 9-10%. W związku z tym podjęto różne działania 
w ramach tarcz antykryzysowych, by minimalizować odsetek prognozowanej 
liczby osób bez pracy (https://www.pb.pl/emilewicz-liczba-bezrobotnych-mo-
ze-wzrosnac-do-15-mln-a-stopa-bezrobocia-do-10-proc-989250).

Na wykresie nr 3 przestawiono skalę prognozowanego zjawiska bezrobo-
cia na lata 2021-2022. 

Wykres nr 3. Skala zjawiska bezrobocia i prognozy

Źródło: https://kig.pl/bezrobocie-rejestrowane-w-czerwcu-2021/ (29.07.2021)

Według prognozy Krajowej Izby Gospodarczej przedstawionej na rysun-
ku nr 1 w latach 2021-2022 przewidywana jest tendencja wahająca w obszarze 
rozmiarów zjawiska bezrobocia.  W miesiącach letnich 2021 roku bezrobocie 
powinno spadać do około 965 tys. osób w okresie jesiennym 2021, przy sto-
pie bezrobocia 5,7%. Natomiast w grudniu 2021 stopa bezrobocia progno-
zowana jest na 5,8% przy 990 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne. 
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Optymistyczna prognoza przewiduje spadek liczby osób bezrobotnych do 
stanu przed pandemią.

W ramach tarczy antykryzysowej, aż 997,7 tys. miejsc pracy otrzymało 
wsparcie  z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wsparcie 
w ramach tych działań polega na dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników 
z mikro, małych i średnich firm,  w ramach przestoju bądź zmniejszenia ich 
czasu pracy z powodu epidemii. Wsparcie z tarczy antykryzysowej pozwoliło, 
na to, iż mimo trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej wielu pracowników 
zachowało swoje miejsca pracy. (https://businessinsider.com.pl/firmy/tar-
cza-antykryzysowa-i-bezrobocie-w-polsce-ile-miejsc-pracy-udalo-sie-urato-
wac/1fd0jmf).

Epidemia COVID-19 przyniosła wiele negatywnych skutków dla ryn-
ku pracy. Wprowadzenie lockdownu spowodowało ograniczenie funkcjo-
nowania przedsiębiorstw albo ich czasowe zamknięcie; część podmiotów 
gospodarczych przestała zupełnie funkcjonować na rynku. W konsekwen-
cji globalnych problemów wywołanych pandemią część osób straciła swoje 
miejsca pracy. Niepewne jutro nie napajało optymizmem osób pozostających 
bez stałego zatrudnienia, szczególnie że liczba nowych ofert pracy dostęp-
nych w Powiatowych Urzędach Pracy malała. W związku z trudną sytuacją  
finansową wielu przedsiębiorców zawiesiło bądź zamknęło swoją działalność  
w związku z brakiem perspektywy na dalsze funkcjonowanie. Szczególnie  
w złej sytuacji zawodowej były osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne, 
które po utracie pracy często z dnia na dzień pozostawały bez środków do 
życia, co w konsekwencji obniżyło ich warunki socjalno-bytowe i stwarzało 
problemy społeczno-ekonomiczne.

PODSUMOWANIE

Sytuacja na rynku pracy w związku z pandemią COVID-19 uległa dia-
metralnym zmianom. Skutki lockdownu odczuły szczególnie branże z sekto-
ra gastronomii, turystyki, hotelarstwa oraz gałęzie pokrewne. To właśnie te 
przedsiębiorstwa dotknęły głównie obostrzenia wprowadzane na podstawie 
danych medycznych przez rząd na terenie kraju.

 Aktualna sytuacja, jaka nastała w związku z COVID-19 pokazała, że 
każdy pracownik powinien brać pod uwagę zagrożenie utraty pracy i koniecz-
ność poszukiwania nowego zatrudnienia, ponieważ nawet wysoki poziom 
wykształcenia oraz długi okres doświadczenia zawodowego nie gwarantuje 
pewności stałego zatrudnienia.  Z negatywnymi skutkami pandemii przyjdzie 
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nam się jeszcze mierzyć długo po ustaniu pandemii COVID-19. Dlatego też 
Polacy stoją w obliczu ogromnych zmian i wyzwań, jakie niesie coraz bardziej 
wymagający i ciągle niestabilny rynek pracy.
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GRZEGORZ CZAPSKI

JOB MARKET IN POLAND  
DURING PANDEMIC COVID-19

Summary: The purpose of this chapter is to present changes on the Polish labor 
market in 2020 and 2021. Analysis cover effects of the COVID-19 in Poland. Due 
to the difficult situation, country's authorities have taken actions like anti-crisis shield 
implementation to minimize the effects of the coronavirus on the labor market in Po-
land. The study was based on complete statistic data. Current literature and Central 
Statistical Office data were used. The study is an overview.

Keywords: unemployment, COVID-19, labor market, unemployment rate.
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PROBLEMY I STRATEGIE 
RADZENIA SOBIE PACJENTA 

Z KRĘGU KULTUROWEGO 
INDII W ROLI CHOREGO

Streszczenie: Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba obcokrajow-
ców w Polsce stale wzrasta. Mimo, że napływ cudzoziemców do Polski nie jest tak licz-
ny jak w krajach Europy Zachodniej, zauważyć jednak można tendencję rosnącą, która 
wraz z postępem ekonomicznym kraju będzie się z pewnością zwiększać (Jaroszew-
ska 2013, s. 261). Tymczasem postępująca różnorodność społeczeństwa powoduje,  
że opieka medyczna w Polsce staje przed nowym wyzwaniem związanym z odmien-
nością kulturową pacjentów. Warto dodać, że w przypadku pacjentów z Indii różnice 
kulturowe są dość duże, dotyczą bowiem obyczajów, wyznawanej wiary czy sposobu 
komunikowania (Musiał i Kłapa 2013, s. 250). Mogą zatem w istotny sposób utrud-
niać adaptacje w polskim systemie opieki medycznej. Celem artykułu jest prezentacja 
wyników analizy dotyczącej opinii pacjentów z Indii na temat problemów i strate-
gii radzenia sobie będąc w roli chorego. W badaniu wzięło udział 5 przedstawicieli 
kręgu kulturowego Indii, którzy studiują, pracują bądź mieszkają w Polsce. Zastoso-
wano metodę jakościową z wykorzystaniem wywiadu swobodnego ukierunkowanego.   
W rozmowach towarzyszyła swoboda w formułowaniu pytań celem dopasowania do 
indywidualnych doświadczeń badanych. Pytania miały najczęściej charakter otwarty. 
Na podstawie zebranego materiału wyłoniono kategorie analityczne, które odnoszą 
się do odmiennego funkcjonowania placówek ochrony zdrowia w Polsce i kraju po-
chodzenia, odmiennych kulturowo oczekiwań pacjentów, problemów podczas wizyt 
lekarskich w Polsce, strategii radzenia sobie pacjenta z Indii w roli chorego, i wreszcie 
oceny jakości opieki medycznej w Polsce. W związku z powyższym wyciągnięto nastę-
pujące wnioski: pacjenci z Indii bardzo często spotykają się z barierami kulturowymi   
i językowymi w dostępie do świadczeń medycznych w Polsce. Pojawia się więc ko-
nieczność poznania przez pracowników ochrony zdrowia sposobów zachowań pacjen-
tów odmiennych kulturowo, w tym stanów uznawanych przez nich za chorobę, a tak-
że wzorców kulturowych stosowanych na różne sytuacje zdrowotne. Ułatwi to kontakt 
lekarza z pacjentem. Wpłynie też na jego efektywność i pokonywanie występujących 
barier.

Słowa klucze: pacjent z Indii, choroba, problemy, strategie radzenia sobie, opieka 
medyczna w Polsce

1  mgr Wioleta Kubik, Uniwersytet Łódzki
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WSTĘP

Kultura Indii wyróżnia się różnorodnością. Świadczy o tym fakt, że na 
tym terenie zamieszkuje około 2 tys. grup etnicznych. Największe z nich to 
Hindusi, Telugowie, Bengalczycy i Marathowie. Członkowie poszczególnych 
grup etnicznych czynią z Indii raczej zbiór różnych państw niż jeden wspólny 
naród. 

Następnym czynnikiem wskazującym na zróżnicowanie jest wielość wy-
znawanych religii. Zdecydowana większość mieszkańców to wyznawcy hin-
duizmu, ale są też muzułmanie, chrześcijanie i buddyści. Kolejnym aspektem 
jest mnogość języków. W Indiach nie ma jednego, wspólnego dla wszyst-
kich języka.  Ludność włada tam różnymi językami,  a Konstytucja uznaje  
18 oficjalnych języków wśród których są jeszcze dialekty (Musiał i Kłapa 2013,  
s. 250). 

Mając na uwadze różnorodność kultury Indii i obszerność informacji na 
ten temat przedstawienie ich wykracza poza zakres artykułu. Z tego względu 
na potrzeby niniejszej publikacji skupiono się na kulturze i sposobie funkcjo-
nowania Hindusów wyznających hinduizm.

Nazwa „hinduizm” wywodzi się od indoaryjskiego słowa, oznaczającego 
morze. Określenie to stosowano również jako nazwę rzeki Indus. Termin ten 
używany był dawniej przez Persów celem oznaczenia terenów położonych na 
wschód od rzeki Indus, przekształcano je do wyrażenia hind. 

Hinduizm jest jedną z najbardziej elastycznych i uniwersalnych religii na 
świecie. Pełno w niej powiązań i sprzeczności. Dominuje tu brak ścisłej hie-
rarchii, kanonu zasad moralnych, jednolitego kultu, dogmatu czy założyciela. 

Cechą charakterystyczną hinduizmu jest wielość bogów i bogiń posiada-
jących liczne zdolności i przybierających różne formy. Należy do nich Wisznu, 
który przywraca dharmę  i pomaga wiernym. Przyjmuje on różne zstąpienia: 
Ramy, Buddy lub Kryszny. Drugim wielkim bogiem jest Śiwa – niesie on 
zniszczenie i spustoszenie.

Hindusi oddają należną cześć bogom. Wiąże się to z pojęciem bhakti 
czyli osobistą miłością do boga. Oddawanie czci odbywa się w świątyniach, 
ale też jednakowe znaczenie religijne mają domowe ołtarzyki przy których od-
daje się część bogom, przestrzegając rytualne zachowania. W każdej rodzinie 
jest domowy ołtarzyk, po to aby zapraszać bogów do swoich domów. W ten 
sposób prosząc ich o łaskę i przychylność.

Wyznawcy hinduizmu w tradycyjny sposób określają swoją religię jako 
arjadharma – szlachetny porządek, sanatanadharma- odwieczny porządek lub 
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warnaśramadharma – porządek warstw społecznych i okresów życia. W po-
szczególnych wyrażeniach fundamentalnym pojęciem jest dharma – wskazuje 
ona „porządek” oraz „drogę życia  i myślenia”. Podstawę stanowią tu uczynki, 
które poprzez ofiarę i moralną przemianę zapewniają zdrowie, szczęście na zie-
mi, jak również dobrobyt po śmierci. Hindusi uważają, że ich nowe wcielenie 
zależne jest od uczynków na ziemi. Wierzą, że życie zgodne z dharmą prowadzi 
do korzystnego wcielenia. 

Dharma przejawia się usankcjonowanym religijnie systemem kasto-
wym, wyznaczającym zasady codziennego funkcjonowania. Kasty są to grupy, 
do których należy się ze względu na urodzenie, a nie wybór (Reczek 2007a,  
s. 31). Występują cztery podstawowe kasty : bramini (duchowni), kszatrijowie 
(dostojnicy), wajśjowie (rzemieślnicy i rolnicy) oraz śudrowie (służba i artyści); 
grupa piąta, uważana jako dodatkowa, to harijanie (pariasi — zwani są też nie-
czystymi). Kasta decyduje o zajmowanym miejscu w społeczeństwie, narzuca 
zasady zawierania małżeństw, a także określa pokarmy jakie można spożywać 
i w jakim towarzystwie. Osoby z wyższej kasty nie mogą przyjmować zarówno 
pokarmów jak i wody od osób z kast niższych. 

Przynależność do danej kasty decyduje też o wykształceniu i wykonywa-
nym zawodzie. Reprezentanci kast wyższych mogą kształcić się i robić karierę 
zawodową zgodnie  z zainteresowaniami i zdolnościami w dowolnej do tego 
branży. Inaczej jest w przypadku osób należących do kast najniższych. Oni 
bowiem skazani są na wykonywanie zawodów najbardziej nieczystych (Musiał 
i Kłapa 2013, s. 250). Ci, którzy natomiast nie należą do żadnej kasty uważani 
są za „niedotykalnych (pariasów). Ciężki jest ich los. Nie wolno im wchodzić 
do świątyń, mogą korzystać tylko z własnych studni, a przestępstwa wobec 
nich często nie podlegają żadnej karze. 

W wielu przypadkach w hinduizmie małżeństwa zawierane są ze wzglę-
dów materialnych. Duże znaczenie ma tutaj kasta, majątek, wykształcenie oraz 
wykonywany zawód. Rodzina dziewczyny płaci posag za to, że w nowej rodzi-
nie pojawi się kobieta. W hinduizmie bowiem kobiety na mają takich samych 
praw, co mężczyźni. Odkupują one swoją winę wynikającą z przyjścia na świat 
poprzez sumienne wykonywanie obowiązków, posłuszeństwo mężowi, a także 
urodzenie i wychowanie potomków płci męskiej (Reczek 2007a, s. 31). 

Życie codzienne Hindusów przebiega zgodnie z zasadami starych tradycji 
i obyczajów. Ludzie nie spożywają tam wołowiny, bo krowy uważane są za 
święte. Podobnie nie spożywa się koniny, a w niektórych kręgach także ce-
buli, czosnku, grzybów, pomidorów i ziemniaków. Całkowity zakaz dotyczy  
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również picia alkoholu. Oprócz tego wielu hindusów unika picia nawet kawy 
sądząc, że kofeina przyćmiewa mózg.  

W sferze komunikowania duże znaczenie dla Hindusów mają gesty. Wie-
le z nich może być zupełnie niezrozumiała dla Europejczyków, inne zaś – choć 
pozornie podobne – mają odmienne znaczenie. Wśród najpopularniejszych 
gestów stosowanych w Indiach jest użycie lewej dłoni do wykonania czyn-
ności związanych z higieną osobistą (Musiał i Kłapa 2013,  s. 250). Po sko-
rzystaniu z toalety hindusi myją intymne części ciała, używając do tego lewej 
ręki. Do tych celów w toaletach znajduje się kubełek z wodą. Stąd lewa dłoń 
uważna jest  w Indiach za nieczystą (Strządała 2021, s. 101). Dlatego przy-
wiązują oni dużą wagę, aby wszelki czynności wykonywane były prawą dłonią.  
W szczególności niedopuszczalne jest dotykanie lewą dłonią jedzenia oraz in-
nych ludzi (Musiał i Kłapa 2013, s. 253). W takiej sytuacji pacjent z Indii 
może nawet odmówić przyjmowania posiłków lub leków, które miały stycz-
ność z lewą ręką. Podobnie za nieczyste uchodzą płyny fizjologiczne, w tym 
przede wszystkim krew menstruacyjna. Pacjent może wówczas nie chcieć do-
tykać przedmiotów, które uważa za nieczyste (Strządała 2021, s. 101). 

Jeżeli chodzi o gesty obraźliwe w Indiach, to wyrazem braku szacunku 
jest wskazywanie palcem. Aby tego uniknąć należy więc użyć całej dłoni lub 
podbródka. Innym, popularnym gestem stosowanym wśród hindusów to wy-
ciągnięty mały palec. Oznacza on chęć skorzystania z toalety lub z niej powrót. 
Wtedy zaleca się nie podawania dłoni. 

W Indiach uważa się, że najbardziej nieczystą częścią ciała są stopy, gdyż 
mają one styczność z ziemią. Najczystszą natomiast częścią jest dla nich głowa 
(Musiał i Kłapa 2013,  s. 253). 

Hinduizm ze względu na to, że łączy wiele nurtów religijnych, nie po-
siada jednolitego stanowiska w kwestii zdrowia. Istnieje tu wiele tradycyjnych 
metod leczenia. Wśród nich szczególne znaczenie ma medycyna ajurwedy,  
w której istotna dla zdrowia jest równowaga między duchem, ciałem, umy-
słem i zmysłami. Jeżeli równowaga ta zostanie zaburzona, wówczas człowiek 
zaczyna chorować. Dlatego celem ajurwedy jest przywrócenie zakłóconej rów-
nowagi. W terapii stosowane są kąpiele, masaże, posty, ćwiczenia fizyczne  
i oddechowe, maści, diety, inhalacje. Oprócz tego wykorzystywane są też: 
mantry, rytuały, amulety, kamienie szlachetne, minerały oraz różne oczysz-
czone metale. Lekarstwa dla chorego takie jak: maści, proszki, tabletki, olejki 
itp. przygotowywane są samodzielnie przez lekarzy.  

Inną sztuką leczenia stosowaną przez Hindusów jest siddhów. Porów-
nując do ajurwedy w tym rodzaju leczenia większe znaczenie mają minerały  
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i metale oraz badanie pulsu. Chorych leczą chiromanci, astrologowie, wróżbici, 
szamani. Celem szybszego powrotu do zdrowia zaleca się odwiedzanie świą-
tyń, składanie ofiar, noszenie amuletów oraz odbywanie pielgrzymek. Przy-
czyn chorób często poszukuje się w poprzednich wcieleniach chorego.  
W Indiach cieszy się popularnością również medycyna junani. Odwołuje się 
ona do tekstów perskich. Zaleca się w niej, aby choroby gorące leczyć zimnymi 
środkami i odwrotnie (Reczek 2007a, s. 33).

Nawiązując do uwarunkowań kulturowych przedstawicieli kręgu kultu-
rowego Indii, które wpływają na ich codzienne funkcjonowanie, definiowanie 
różnych sytuacji, symboli,  a także oczekiwania i podejmowane działania rów-
nież będąc w roli chorego – opieka medyczna wymaga uwzględnienia kręgu 
kulturowego pochodzenia pacjenta oraz wynikających z tego różnic w zakre-
sie funkcjonowania placówek medycznych jak również potrzeb zdrowotnych, 
oraz odmienności religijnej i obyczajowej (Musiał i Kłapa 2013, s. 250). Świa-
domość  i szacunek różnic kulturowych pacjentów jest niezwykle ważne dla 
świadczenia wysokiej jakości usług medycznych (Kierczuk i in. 2020, s. 33).

CEL ARTYKUŁU

Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy dotyczącej opinii pa-
cjentów z Indii na temat problemów i strategii radzenia sobie będąc w roli 
chorego.

MATERIAŁ I METODY

Badanie przeprowadzono w dniach od 5 stycznia do 2 lutego 2021 roku. 
Podczas realizacji projektu badawczego zastosowano metodę jakościową z wy-
korzystaniem wywiadu swobodnego ukierunkowanego. W procesie poszuki-
wania potencjalnych rozmówców wykorzystano portale społecznościowe zrze-
szające cudzoziemców w Polsce. Rozmowy zostały przeprowadzone w formie 
zdalnej, co ma związek z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną kraju. Osoby, 
które wzięły udział w badaniu zostały poinformowane o celach i przebiegu 
badań oraz o ich anonimowości.

Struktura grupy badawczej

W badaniu wzięło udział 5 osób pochodzących z Indii. Byli to mężczyźni 
w wieku 24-36 lat. Młody wiek badanych wynika zapewne z miejsca rekrutacji,  
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którym były grupy portali społecznościowych zrzeszających cudzoziemców  
w Polsce, w tym przede wszystkim studentów. 

Miejsce aktywności obcokrajowców, którzy zgodzili się na udział w ba-
daniu, mogło mieć też wpływ na deklarowane wykształcenie. Prawie wszyscy 
bowiem posiadali wykształcenie wyższe (N= 4). Jedna osoba tylko wskazała 
wykształcenie średnie (N=1). Wszyscy cudzoziemcy uczestniczący w bada-
niu (N=5) przebywają w Polsce do 4 lat. Wynikać to może z młodego wieku 
badanych. 

Szczegółowe dane demograficzne badanej grupy zostały zamieszczone  
w tabeli 1. 

Tabela nr 1. Struktura grupy badawczej według danych demograficznych

Kod  
respondenta

Kraj  
pochodzenia

Płeć Wiek Wykształcenie
Czas pobytu 
 w Polsce

R1 Indie Mężczyzna 24 Wyższe 2,5 roku

R2 Indie Mężczyzna 26 Wyższe 3 lata

R3 Indie Mężczyzna 29 Wyższe 4 lata

R4 Indie Mężczyzna 32 Wyższe 2 lata

R5 Indie Mężczyzna 36 Średnie
Niecałe  
4 lata

Źródło: Opracowanie własne 

WYNIKI

Analiza jakościowa zgromadzonego materiału pozwoliła na wyodrębnienie 
pięciu kategorii  i odpowiadających im subkategorii (tabela 2).

Tabela 2. Kategorie i subkategorie wyodrębnione w wyniku analizy materiału 
badawczego

Kategorie Subkategorie 

Odmienność funkcjonowania  
placówek ochrony zdrowia 

-nieznajomości zasad i procedur  funkcjonowania 
systemu opieki medycznej w Polsce:

• szpital jako placówka korzystania z pomocy 
lekarza w Polsce

• negatywne postrzeganie procedur i zasad 
obowiązujących w polskich placówkach ochrony 
zdrowia
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Odmienne kulturowo  
oczekiwania pacjentów

-wizyta lekarska związana ze zrealizowaniem 
badań kontrolnych:

• brak większych oczekiwań
-wizyta lekarska związana z diagnostyką i 
leczeniem:

• znajomość języka angielskiego
• możliwość uzyskania pomocy medycznej 
w każdej placówce ochrony zdrowia: szpital, 
przychodnia

• pilna pomoc lekarza w nagłych przypadkach
• leczenie i diagnozowanie chorób u jednego 
lekarza

• leczenie zgodne z uwarunkowanym kulturowo 
sposobem 

Problemy podczas wizyt lekarskich  
w Polsce

-bariera językowa
• trudność w porozumieniu z lekarzem  
i pozostałym personelem ochrony zdrowia

• trudność w określeniu przypadku 
chorobowego

• nieskuteczne działanie personelu medycznego 
w małym mieście Polski

• wątpliwości w zakresie diagnozy
• niestosowanie zaleceń lekarza
• odmowa udzielenia pomocy medycznej  
w dużym mieście Polski

• alternatywne rozwiązania mające pomóc  
w powrocie do zdrowia

• niechęć do kontaktu z lekarzem w Polsce
• negatywne odczucia
• obawa o własne zdrowie i życie
- działania pacjentów niwelujące barierę 
językową

• nauka języka polskiego

Strategie radzenia sobie pacjenta  
w roli chorego

- działania pacjentów w przypadku łagodnych 
objawów chorobowych

• stosowanie własnej, rodzimej medycyny 
- działania pacjentów w przypadku silnych obja-
wów chorobowych

• korzystanie z pomocy lekarza w Polsce
- czynniki decydujące o stosowaniu się pacjenta 
do zaleceń lekarza:

• znajomość języka angielskiego przez personel 
medyczny

• konsultacja z pacjentem proponowanego 
leczenia
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stosowanie leczenia zgodnego z kulturowymi 
uwarunkowaniami pacjenta

- częstotliwość korzystania z pomocy lekarza  
w Polsce

Ocena jakości opieki medycznej  
w Polsce

-negatywna ocena opieki medycznej w dużym 
mieście Polski:

• przedmiotowe traktowanie pacjentów
• bagatelizowanie objawów chorobowych
• brak działań niwelujących barierę językową
• odmowa udzielenia pomocy medycznej
• nie miłe podejście do pacjentów
-pozytywna ocena opieki medycznej w małym 
mieście Polski:

• podmiotowe traktowanie pacjentów
• bezwzględna pomoc medyczna
• współpraca z pacjentem
• niwelowanie bariery językowej
• uprzejme podejście do pacjentów
• cierpliwość

Źródło: Opracowanie własne

ODMIENNE FUNKCJONOWANIE PLACÓWEK 
OCHRONY ZDROWIA W POLSCE I KRAJU POBYTU

Pierwszą wyodrębnioną w ramach analizy kategorią jest odmienne funk-
cjonowanie placówek ochrony zdrowia – opieka medyczna w Polsce inaczej 
jest zorganizowana niż w kraju pochodzenia cudzoziemca. Migranci zatem 
przekraczając granicę zostawiają dotychczasowy system opieki medycznej 
i podlegają wówczas innemu systemowi obowiązującemu w kraju poby-
tu (Main 2018, s. 54). Nie mają przy tym rozeznania w zakresie specyfiki 
funkcjonowania placówek ochrony zdrowia na terytorium kraju, do które-
go przybyli. Potwierdzają to wypowiedzi pacjentów z Indii przebywających  
w Polsce. Wskazywali oni na nieznajomość zasad i procedur funkcjonowania 
polskich placówek medycznych [R1] „nie znam systemu opieki zdrowotnej  
w Polsce”. Konsekwencją tego są nieporozumienia i konflikty.  

Pacjenci z Indii po pomoc lekarza udają się do szpitala zamiast przychod-
ni [R3] „zawsze idę do szpitala”. O wyborze placówki, do której zgłaszają się 
chorzy decyduje oddalenie od miejsca zamieszkania i polecenie znajomego  
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[R2] „To był najbliższy szpital od mojego domu. Polecił mi go jeden z moich 
znajomych”. 

Należy zauważyć, że pacjenci mają niewielkie możliwości zmiany lekarza 
ze względu na lokalizację placówek, do których z łatwością można dotrzeć 
(Wojtczak 2018, s.231). Z tego powodu negatywnie odbierane było zacho-
wanie lekarza, który po pomoc medyczną kierował pacjentów do przychodni 
[R5] „Zaproponował rejestracje u lekarza pierwszego kontaktu. Nie rozumiem 
dlaczego tak chciał.” 

Podobny, negatywny stosunek przejawiany był do wypisywanych skiero-
wań celem konsultacji schorzenia z lekarzem specjalistą. W Polsce rola lekarza 
pierwszego kontaktu sprowadza się głównie do wypisania skierowania do spe-
cjalisty i zapisania niektórych leków. Pomimo posiadanej specjalizacji uważany 
jest za mało kompetentnego, aby leczyći diagnozować chorych bez okresowej 
konsultacji ze specjalistą (Wojtczak 2018, s. 240). W tym przypadku pacjenci 
z Indii sugerując się rolą lekarza w kraju pochodzenia wskazywali na brak od-
powiedniego doświadczenia polskiego lekarza, o czym świadczy wypowiedź: 
[R3] „(…) zaproponował mi wizytę u lekarza specjalizującego się w pielęgnacji 
skóry. W moim kraju jest inaczej. Każdy lekarz poda mi lekarstwa, ponieważ 
mają duże doświadczenie”. W Indiach lekarze cieszą się dużym poważaniem. 
Panuje tam przekonanie, że każdą chorobę można wyleczyć za pomocą odpo-
wiedniego lekarstwa (Krajewska-Kułak i Chadzopulu 2017, s. 139).

ODMIENNE KULTUROWO OCZEKIWANIA PACJENTÓW

Druga wyodrębniona kategoria to odmienne kulturowo oczekiwania pa-
cjentów. Będąc członkiem pewnej kultury zakładamy, że nasze normy, zwycza-
je, zachowanie, a także oczekiwania są „naturalne”. Dlatego nie zastanawiamy 
się nad ich uwarunkowaniami kulturowymi. Z tego względu kontakt z prak-
tykami obowiązującymi w innych kulturach może dostarczać szoku (Strządała 
2021, s. 98). Potwierdza to przeprowadzone badanie, z którego wynika, że 
pacjenci z Indii mają odmienne oczekiwania i nastawienie wobec opieki me-
dycznej, jak i codziennego funkcjonowania w placówkach ochrony zdrowia. 
Punktem odniesienia w ocenie sytuacji są wówczas wzory obowiązujące w kra-
ju pochodzenia.   

Wypowiedzi badanych koncentrowały się przede wszystkim na rodzaju 
odbywanych wizyt lekarskich w Polsce. Rozmówcy podkreślali, że w przy-
padku wizyt związanych ze zrealizowaniem badań kontrolnych np. do pracy 
nie mają większych oczekiwań, ponieważ istotne jest otrzymanie niezbędnych 
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wyników badań [R1] „Powiedzieli, że po tygodniu mogę odebrać wyniki ba-
dań. Wszystko było normalnie. Nic ciężkiego”. Inne oczekiwania wskazywali 
pacjenci, gdy wizyta lekarska związana była z diagnostyką i leczeniem. Po-
jawiała się wówczas potrzeba znajomości języka angielskiego przez personel 
medyczny w Polsce [R1] „nikt tam nie mówi po angielsku, a byłoby to dla 
mnie bardzo pomocne”, „w Indiach nie mamy takiej bariery językowej dla 
obcokrajowców”. 

Pacjenci zwracali uwagę, że pomoc medyczna powinna być udzielana 
w każdej placówce ochrony zdrowia, zarówno w szpitalu jak i w przychodni. 
Podkreślając jednocześnie, że w razie pilnej potrzeby związanej z nagłym zda-
rzeniem oczekują natychmiastowej interwencji lekarza [R2] „zbyt długi czas 
oczekiwania na wizytę u lekarza”, [R4] „W Indiach nie musimy tak długo 
czekać na kontakt z lekarzem”. 

Ponadto spodziewają się, że lekarze w Polsce podobnie jak w Indiach 
będą diagnozować i leczyć wszystkie schorzenia, z jakimi się pojawili. Uważają 
bowiem, że jest to kwestia posiadania odpowiedniego doświadczenia lekarza, 
o czym świadczy wypowiedź: [R5] „Gdy miałem wysypkę na skórze lekarz dał 
mi skierowanie do specjalisty. Tutaj czuję, że poziom doświadczenia lekarzy 
jest dość niski”.     

Oczekiwania pacjentów związane są też ze stosowaniem leczenia zgod-
nego  z uwarunkowanym kulturowo sposobem leczenia dolegliwości [R2] 

„Lekarka wiedziała,  z jakiego kraju pochodzę, ale leczenia zgodnego z krajem 
mojego pochodzenia nie chciała zastosować”. 

W Indiach szczególne znaczenie ma medycyna ajurwedy, którą Światowa 
organizacja Zdrowia uznała za jedną z ważniejszych tradycji medycznych na 
świecie. Ajurweda dysponuje rozwiniętym przemysłem zielarskim. W celach 
leczniczych wykorzystywane są zabiegi parowe, masaże z użyciem olejków, 
a także różne metody oczyszczania. Są także techniki pomagające zachować 
młodość i odporność organizmu – stosowana wówczas jest odpowiednia die-
ta, zioła, ćwiczenia, joga czy medytacja. Według zasad ajurwedy dla zdrowia  
i witalności cenniejszy jest styl życia, dieta, aktywność fizyczna i medytacja niż 
leki i zabiegi operacyjne, które niosą skutki uboczne (Frawley i Ranade 2018, 
s. 12-29). 
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PROBLEMY PACJENTÓW PODCZAS WIZYT LEKARSKICH 
W POLSCE

Następna wyłoniona kategoria to problemy pacjentów podczas 
wizyt lekarskich  w Polsce. W ramach tej kategorii pojawiła się kwestia 
bariery językowej. Trudność komunikacji jest jedną z ważniejszych przeszkód  
w korzystaniu przez migrantów z opieki medycznej w kraju pobytu. Utrudnienia 
bowiem dostęp do świadczeń medycznych. Ponadto negatywnie wpływa na 
jakość oraz rezultaty leczenia, w konsekwencji powodując pogorszenie stanu 
zdrowia (Jabłecka 2012, s. 16). 

Pacjenci z Indii wskazywali, że problem nieznajomości języka 
pojawia się w kontakcie z lekarzem, jak i pozostałym personelem ochrony 
zdrowia [R2] „Lekarze nie mówią dobrze po angielsku, a drobni pracownicy 
w ogólne nie znają angielskiego”. Powoduje to trudność  w porozumieniu. 
Personel medyczny nie jest wówczas w stanie określić przypadku chorobowego 
(Jabłecka 2012, s. 16) potwierdza to jedna z wypowiedzi [R1] „lekarze, którzy 
nie mówią po angielsku to nie mogą też zrozumieć problemów zdrowotnych 
obcokrajowców”. W takiej sytuacji działania personelu medycznego mające 
pomóc w porozumieniu z pacjentem zależne są od wielkości miejscowości,  
w której zlokalizowana jest placówka ochrony zdrowia. 

W małym mieście Polski lekarze starali się pomóc pacjentowi, stosując 
alternatywne rozwiązania tj. tłumacz Google [R4] „Użyliśmy wtedy tłumacza 
Google żebyśmy mogli się porozumieć”. Działanie to jest jednak nie skuteczne. 
Pacjenci mają wątpliwości do stawianej diagnozy lekarskiej [R2] „może  
z powodu nieznajomości języka lekarka nie zrozumiała dobrze co mi dolega”. 
W rezultacie nie stosują się do zaleceń lekarza [R5] „mimo, że zapisała lekarstwa 
nie mogłem zaufać, że są dla mnie dobre”. Zażywają wówczas leki przekazane 
od znajomych [R5] „(…)kolega mój miał lekarstwo zwane paracetamolem. 
Wziąłem je”. Następnie podejmują decyzję o wylocie do kraju pochodzenia 
celem uzyskania pomocy lekarza [R5] „poleciałem do Indii i tam poddałem się 
leczeniu”.  

Bariera językowa powoduje, że migranci często późno podejmu-
ją leczenie, gdyż niezbędne badania i zabiegi odkładane są do czasu wizyty  
w kraju pochodzenia (Jaroszewska 2013, s. 50). Przekłada się to na obniżenie  
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samopoczucia, występowanie dolegliwości psychosomatycznych, i w konse-
kwencji pogorszenie się stanu zdrowia (Kawczyńska-Butrym 2019,  s. 51).

Lekarzom często zarzuca się brak humanizmu oraz nie przestrzeganie 
zasad etyki zawodowej. W tym kierowaniem się własnym interesem, zamiast 
dobrem pacjentów (Wojtczak 2018, s. 218). W dużym mieście Polski nie 
starano się pomóc chorym nie znającym języka polskiego, nie stosowano 
żadnych alternatywnych rozwiązań w tym zakresie – Odmawiano wówczas 
udzielenia opieki lekarskiej [R5] „Oni nie chcieli mi pomóc, ponieważ nie 
mówiłem w języku polskim.” 

Konflikt wartości między lekarze a pacjentem, w tym brak możliwości 
nawiązania dialogu wywołuje u pacjenta stres, przygnębienie, a także wycofanie. 
Ludzie unikają sytuacji trudnych, które wywołują stres (Dobrowolska 2017, 
s. 370). Z tego względu pacjenci nie znający języka polskiego wystrzegają się 
kontaktu z lekarzem w Polsce [R5] „ tam i tak nikt nie mówi po angielsku”. 

Bariera językowa jest jednym z czynników ograniczającym kontakty 
społeczne, sprzyja więc izolacji i wykluczeniu (Kawczyńska-Butrym 2019,  
s. 52). Na skutek tego pojawiają się negatywne odczucia pacjentów nie 
znających języka polskiego [R4] „Współczuje sobie ze względu na słabą 
znajomości języka polskiego”. Jak również obawa o własne zdrowie i życie 
[R3] „Martwię się, co by było gdyby zdarzył się nagły wypadek, wtedy można 
nawet umrzeć”.

Negatywne emocje spowodowane barierą językowa pobudzają 
pacjentów do działania. Obejmują one czynności, które mają na celu 
zmniejszenie odczuwanego stresu oraz zmianę sytuacji na lepszą (Wojtczak 
2018, s. 129). Potwierdzają to wypowiedzi badanych osób. Pacjenci z Indii 
mając na uwadze stres oraz zagrożenie, jakie niesie nieznajomość języka kraju 
pobytu starają się niwelować barierę językową, która występuje w kontakcie 
z lekarzem [R4] „Jak coś będzie mi pilnego znowu dolegać, to będę musiał 
ponownie odwiedzić lekarza  w Polsce, dlatego uczę się polskiego”. 

Ważą funkcje pełni tu nadzieja, że niekorzystna sytuacja przeminie. 
Należy zatem jej przeciwdziałać, po to aby przystosować się i przetrwać  
w nowej rzeczywistości (Wojtczak 2018, s. 130).



129

PROBLEMY I STRATEGIE RADZENIA SOBIE PACJENTA ...

STRATEGIE RADZENIA SOBIE PACJENTA Z KRĘGU 
KULTUROWEGO INDII  W ROLI CHOREGO

Wyodrębniono także kategorie dotyczącą strategii radzenia sobie pacjenta 
z kręgu kulturowego Indii w roli chorego. Kultura wpływa na postrzeganie 
zdrowia i choroby, a także działania podejmowane w tym zakresie. Potwierdza-
ją to wypowiedzi pacjentów z Indii (Van Damme-Ostapowicz 2017, s. 104).

Badani podkreślali, że w przypadku choroby ich postępowanie zależne 
jest od natężenia występujących dolegliwości. W łagodnych objawach choro-
bowych stosują własną, rodzimą medycynę [R1] „mam swoją medycynę indyj-
ską, z której korzystam w razie potrzeby”. Wiedza na temat skuteczności stoso-
wanego leczenia oparta jest na tradycji, wierzeniach, obserwacjach, jak również 
doświadczeniu (Kostrzanowska 2017, s. 128). Jednak gdy sprawdzone sposoby 
leczenia nie pomagają, gdyż natężenie objawów chorobowych jest na tyle silne, 
że pacjenci nie są w stanie samodzielnie sobie pomóc, wówczas udają się po 
pomoc do lekarza w Polsce [R1] „Wtedy idę do lekarza”. 

Zgłaszanie problemów zdrowotnych uwarunkowane jest kulturowo 
(Kawczyńska-Butrym 2019, s. 52). Kultura wyznacza bowiem sposób reago-
wania na występujące dolegliwości, wpływa na odczucia w zakresie pojawiają-
cych się objawów, jak również postawę i zachowanie w stosunku do siebie sa-
mego jako chorego (Reczek 2017b, s. 232). Kultura wskazuje też drogę i formę 
leczenia (Kostrzanowska 2017, s. 129). Dlatego pacjenci odmienni kulturowo 
różnie reagują na proponowane leczenie (Reczek 2017b, s 234). Niezwykle 
ważne w zakresie stosowania się do zaleceń lekarskich jest przede wszystkim 
możliwość porozumienia z lekarzem [R1] „Lekarz dobrze mówił po angielsku. 
I wykonał świetną pracę”.

Badani zwracali uwagę, że znajomość języka angielskiego przez pracow-
ników medycznych jest istotna, ponieważ oprócz tego, że mogą przedstawić 
swoje dolegliwości, to mogą również odnieść się do proponowanego leczenia 
[R1] „lekarz chciał skierować mnie na operację, tylko że ja nie zgodziłem się”. 

W takiej sytuacji pacjenci przedstawiają uwarunkowane kulturowo sposo-
by leczenia zaczerpnięte z kraju pochodzenia, sugerując lekarzom zastosowanie 
podobnego leczenia, do którego wówczas chętnie się stosują [R1] „Zlecił mi 
wtedy masaże, po których lepiej się czuję”. 

Gotowość do korzystania z porad lekarza zwiększa się, gdy placówka 
ochrony zdrowia oferuje usługi dopasowane do kulturowych potrzeb pa-
cjentów (Jaroszewska 2013, s. 153). Duże znaczenie ma tutaj pokonywanie 
bariery językowej, która utrudnia, a czasem nawet uniemożliwia pacjentowi 
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przedstawienie swojej opinii i obaw w zakresie proponowanego leczenia (Do-
browolska 2017, s. 370). Pacjent ma prawo do współdecydowania o lecze-
niu (Dyk i Gutysz-Wojnicka 2017, s. 195). Naruszenie tego prawa negatyw-
nie wpływa na poczucie tożsamości osobistej pacjenta (Dobrowolska 2017,  
s. 370). 

Ponadto należy też zwrócić uwagę, że porozumienie lekarza z pacjentem 
jest  istotne, gdyż każda kultura ma własne wartości, zwyczaje, praktyki oraz 
zachowania stosowane i niestosowane w różnych sytuacjach (Van Damme-

-Ostapowicz 2017, s. 103). Potwierdzają to wypowiedzi pacjentów z Indii, 
którzy wielokrotnie podkreślali jak duże znaczenie ma dla nich uwzględnianie 
różnic kulturowych w proponowanym leczeniu, ponieważ w przeciwnym ra-
zie nie stosują się do zaleceń lekarza i celem uzyskania preferowanego leczenia 
wylatują do kraju pochodzenia [R5] „(…) poleciałem do Indii i tam podda-
łem się leczeniu. „  [R2] „ (…)Wtedy jadę do Indii”.

 Zatem kultura wpływa  także na podejmowane działania w przypadku 
występujących niedogodności (Van Damme-Ostapowicz 2017, s. 103) takich 
jak proponowanie nieadekwa-tnego kulturowo leczenia.  Zazwyczaj w  takiej 
sytuacji pacjenci rezygnują z terapii i są niechętni do ponownego  korzystania 
z miejscowej oferty medycznej (Jaroszewska 2013, s. 153). Szukają wówczas 
pomocy gdzie indziej (Dyk i Gutysz-Wojnicka 2017, s.  195).

Badani relacjonowali, że rzadko chodzą do lekarza w Polsce, również  
w dobie pandemii nie odczuwają większej potrzeby kontaktu z lekarzem, po-
nieważ medycyna indyjska i leki, które zabierają ze sobą są dla nich bardzo 
pomoce [R2] „medycyna indyjską jest dla mnie bardzo pomocna, dlatego nie 
muszę chodzić do lekarza w Polsce”.

 Samoleczenie oparte jest na tradycjach kulturowych oraz lekach zaku-
pionych w kraju pochodzenia. Bardzo często migranci zabierają ze sobą leki  
i inne specyfiki, które w tradycyjny sposób pomagają na różne dolegliwości. 
W tym przede wszystkim leki pomocne w przypadku łagodnych objawów 
chorobowych. Jednym z powodów są różne uregulowania prawne między kra-
jem pochodzenia a krajem pobytu w zakresie dopuszczenia zakupu niektórych 
leków bez recepty (Kawczyńska-Butrym 2019, s, 95). 

OCENA JAKOŚCI OPIEKI MEDYCZNEJ W POLSCE

Ostatnia wyłoniona w analizie kategoria to ocena jakości opieki me-
dycznej w Polsce. Ocena subiektywna wiąże się z systemem wartości ludzi. 
Uwzględnia zatem różne czynniki istotności występujące w poszczególnych 
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kręgach kulturowych (Jankowiak 2017, s. 184). W tym przypadku wypowie-
dzi badanych osób koncentrowały się na wielkość miejscowości, w której zlo-
kalizowana była placówka ochrony zdrowia. 

Kontakt z lekarzem w dużym mieście Polski negatywnie był oceniany. 
[R3] „Moje doświadczenie jest bardzo złe”. Powodem było przedmiotowe 
traktowanie pacjentów, przejawiające się bagatelizowaniem ich objawów cho-
robowych [R2] „Żaden lekarz nie chciał mi pomóc, mimo że czułem się bar-
dzo źle”. Ponadto brakiem działań niwelujących barierę językową – lekarze  
w takiej sytuacji odmawiali udzielenia pomocy medycznej [R3] „ (…) powie-
dzieli, że nie mówię po polsku, dlatego nie będą mogli mnie leczyć”. Towarzy-
szyło temu nie miłe podejście do pacjentów [R2] „lekarz tam był nie uprzejmy 
i nie miły”. 

Sytuacje, jakie doświadczyli pacjenci w dużym mieście Polski są niespra-
wiedliwe  i krzywdzące. Sprowadzają się bowiem do ograniczenia dostępu do 
podstawowych świadczeń opieki zdrowotnej, powodując tym samym nierów-
ność w zdrowiu wśród określonych grup społecznych (Wojtczak 2018, s. 95).

Zupełnie inaczej, bo pozytywnie oceniano kontakt z lekarzem w małym 
mieście Polski [R1] „Miło wspominam to spotkanie z lekarzem”. Tutaj badani 
zwracali uwagę na podmiotowe ich traktowanie, przejawiające się bezwzględną 
chęcią pomocy medycznej. W tym celu współpracowano z pacjentem [R4] 

„lekarka bardzo chętnie współpracowała ze mną”. Niwelowano występującą 
barierę językową [R4] „lekarka zrobiła wszystko żeby mnie zrozumieć”. To-
warzyszyło temu uprzejme podejście do pacjentów [R1] „lekarka była bardzo 
uprzejma”, jak również cierpliwość [R1] „lekarka dała mi tyle czasu ile potrze-
bowałem na przedstawienie swoich dolegliwości”. 

Satysfakcja wiąże się z subiektywnym poczuciem przyjemności i zadowo-
lenia. Bezpośredni wpływ na ocenę satysfakcji pacjenta ma różnica pomiędzy 
tym, co on dostaje,  a subiektywnymi jego oczekiwaniami. Podłożem oczeki-
wań pacjenta mogą być wyobrażenia  o idealnej opiece medycznej lub wcze-
śniejsze doświadczenia z opieką zdrowotną. Dokonując oceny jakości opieki 
medycznej pacjent porównuje własne doświadczenia z oczekiwaniami  w tym 
zakresie. Jeżeli różnica ma wynik pozytywny, wówczas pacjent jest usatys-
fakcjonowany. Jeżeli natomiast jest negatywna, pacjent wtedy nie odczuwa 
zadowolenia.

Oczekiwania pacjentów mogą nawet znacznie różnić się między sobą. 
Dotyczą one sfer związanych z komunikacją, dostępem do informacji, współ-
uczestnictwem w wyborze leczenia, zaangażowaniem ze strony lekarza, jak 
również pożądanego zachowania i postawy lekarza,  w tym kompetencji  



132

WIOLETA KUBIK

i profesjonalizmu Potrzeby są bardziej stałe od oczekiwań. Wśród najważ-
niejszych podaje się potrzebę informacji, kontroli sytuacji, bezpieczeństwa, 
zainteresowania, wsparcia emocjonalnego, szacunku, akceptacji, intymności, 
poufności  i przyjaznej atmosfery (Dyk, Gutysz-Wojnicka 2017, s. 191). 

Zadowolony pacjent wykazuje lojalność oraz gotowość do ponownego 
skorzystania  z usług lekarza. Dlatego z dużym prawdopodobieństwem osią-
gnie on lepsze wyniki w leczeniu, niż pacjent niezadowolony. Ponadto zado-
wolony pacjent będzie rekomendował placówkę innym potencjalnym pacjen-
tom (Dyk, Gutysz-Wojnicka 2017, s. 195). 

ZAKOŃCZENIE

Dokonana analiza przedstawia, że odmienne funkcjonowanie placówek 
ochrony zdrowia, uwarunkowane kulturowo oczekiwania pacjentów, proble-
my podczas wizyt lekarskich w Polsce, strategie radzenia sobie pacjenta w roli 
chorego, jak również ocena jakości opieki medycznej w Polsce to te aspekty, 
które wymagają większej uwagi personelu medycznego w procesie opieki nad 
pacjentem odmiennym kulturowo, w tym przypadku z kręgu kultury Indii. 

Funkcjonowanie opieki medycznej w danym kraju zależne jest od sy-
tuacji ekonomicznej, religii, edukacji, technologii, a także obowiązujących 
na tym terytorium norm oraz wartości. Różnice w tym zakresie powodują, 
że opieka medyczna w danym kraju może być inaczej zorganizowana niż  
w Polsce (Van Damme-Ostapowicz 2017, s. 105). Potwierdzają to wypowie-
dzi badanych osób, które wskazywały na nieznajomości zasad i procedur funk-
cjonowania polskich placówek medycznych. Pacjenci sugerując się zasadami 
obowiązującymi w kraju pochodzenia po pomoc lekarską udawali się do szpi-
tali zamiast przychodni. Przy tym negatywnie odbierali uwagi dotyczące ko-
rzystania z porad lekarza pierwszego kontaktu w przychodniach zdrowia. Po-
dobnie, negatywnie reagowali na otrzymane skierowanie do lekarza specjalisty. 

Migranci często przejawiają trudność w dostosowaniu się do nowych wa-
runków życia obowiązujących w danym kraju. Mają bowiem do czynienia  
z innym krajem, klimatem, a także odmiennymi zwyczajami. Powodować to 
może lęk i niepokój, niekiedy przeradzając się nawet we wrogość (Marcinkow-
ski 2017, s. 170).

Kultura określa też reakcje ludzi w danych sytuacjach. Wskazuje jak 
należy się zachować i czego należy oczekiwać (Kostrzanowska 2017, s. 128). 
Pacjenci z Indii będąc  u lekarza w Polsce oczekują znajomości języka angiel-
skiego. Ponadto otrzymania pomocy medycznej w każdej placówce ochrony 
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zdrowia – zarówno w szpitalu jak i przychodni. W razie natomiast nagłego 
zdarzenia chcą pilnej interwencji lekarza. Poza tym oczekują diagnozowania 
i leczenie wszystkich schorzeń u jednego lekarza, który według pacjentów  
z Indii powinien uwzględniać różnice kulturowe w proponowanym leczeniu. 

Kolejnym ważnym aspektem dla badanych są utrudnienia w dostępie 
do świadczeń medycznych w Polsce. Powodem jest najczęściej bariera języ-
kowa między lekarzem a chorym. Tymczasem porozumienie jest niezbędne, 
aby pacjent mógł przedstawić objawy chorobowe,  a lekarz przekazał diagnozę  
i odpowiednie leczenie (Jabłecka 2012, s. 16). Z przeprowadzonego badania 
wynika, że w małym mieście Polski lekarze starali się pomóc pacjentowi nie 
znającemu języka polskiego, wykorzystując do tego celu tłumacza Google. 
Działanie to jednak okazywało się nieskuteczne Przeciwnie natomiast zacho-
wywali się lekarze w dużym mieście Polski. W przypadku występującej bariery 
językowej odmawiali udzielenia pomocy medycznej pacjentowi. Z tego wyni-
ka, że wzajemna komunikacja nie była możliwa zarówno w dużym jak i małym 
mieście Polski. 

W ocenie takiej sytuacji wówczas istotną rolę mogą odegrać uprzedzenia 
i emocje, powodując poczucie frustracji u lekarza jak i pacjenta. W rezultacie 
nie miłych doświadczeń ze względu na występującą barierę językową pacjenci 
z Indii unikają kontaktu z lekarzem  w Polsce. Stosują alternatywne sposoby 
mające pomów powrocie do zdrowia (Van Damme-Ostapowicz 2017, s. 107). 
Wśród nich wymieniano leki przekazane od znajomych czy wyjazd do kraju 
pochodzenia celem kontaktu z lekarzem. 

W strategiach radzenia sobie pacjenta z kręgu kulturowego Indii w roli 
chorego duże znaczenie ma kultura zdrowotna. Stanowi bowiem pewien su-
biektywny standard wartości związanych ze zdrowiem. Jest on typowy dla 
danej zbiorowości. Reguluje wyobrażenia zarówno o zdrowiu jak i chorobie. 
Wpływa na sposób odczuwania, postrzegania i opisywania objawów chorobo-
wych. Ponadto normalizuje też stan wiedzy dotyczący przyczyn chorób, jak 
również postawy i zachowania wobec własnej choroby (Reczek 2017b, s. 232). 

Badani relacjonowali, że w przypadku łagodnych objawów chorobowych 
stosują własną rodzimą medycynę, w tym leki zabrane z kraju pochodzenia.  
W przypadku zaś silniejszych objawów chorobowych udają się po pomoc do 
lekarza w Polsce. Zwracają przy tym szczególną uwagę na możliwość porozu-
mienia z lekarzem celem przedstawienia preferowanego sposobu leczenia za-
czerpniętego z kraju pochodzenia. 

Ostatnim aspektem jest ocena jakości opieki medycznej w Polsce. Pa-
cjent jako główna postać procesu terapeutycznego ocenia jakość uzyskanych 
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świadczeń. Bierze wówczas pod uwagę własne potrzeby, oczekiwania i pra-
gnienia (Dyk, Gutysz-Wojnicka 2017, s. 195). Po stronie lekarza zaś okazy-
wane socjoemocjonalne zachowanie, które obejmuje: szacunek, przyjacielską 
atmosferę, zaufanie, empatie, zrozumienie, zainteresowanie, wsparcie i obni-
żenie występującego napięcia (Tobiasz-adamczyk 2002, s. 40). 

Cechy te w opinii pacjentów z Indii spełniali lekarze w małych miastach 
Polski,  co przełożyło się na pozytywną ich ocenę. Badani relacjonowali, że 
czuli się ważni w kontakcie z lekarzem, gdyż ten wykazywał chęć bezwzględnej 
pomocy. W tym celu współpracował  z pacjentem, po to aby przezwyciężyć 
występującą barierę językową. Ponadto lekarz był miły i cierpliwy. 

Przeciwnie natomiast pacjenci wyspowiadali się o lekarzu w dużym mie-
ście Polski. Wskazywali bowiem na przedmiotowe ich traktowanie, przeja-
wiające się bagatelizowaniem objawów chorobowych oraz brakiem działań ni-
welujących barierę językową. Ponadto lekarze byli nie mili. Dlatego pacjenci 
negatywnie oceniali kontakt z lekarzem w dużym mieście Polski. 

WNIOSKI

Z przeprowadzonego badania wynika, że pacjenci z Indii często spotyka-
ją się  z barierami w dostępie do świadczeń medycznych w Polsce. Powodem 
jest ich odmienność kulturowa i językowa, na co personel medyczny nie jest 
przygotowany. Dlatego potrzebne jest upowszechnianie wiedzy na temat wy-
stępujących różnic kulturowych, które w znacznej mierze utrudniają cudzo-
ziemcom korzystanie z usług medycznych w Polsce. Bez wątpienia niezbędna 
jest też znajomość języka angielskiego wśród pracowników ochrony zdrowia.  
Inna kwestia, wymagająca zwrócenia uwagi wiąże się z późnym zgłaszaniem 
objawów chorobowych lekarzom. Pacjenci z Indii często udają się po pomoc 
medyczną dopiero wtedy, gdy choroba jest już zaawansowana. Wynikać to 
może z nieprzyzwyczajenia do kontaktu  z lekarzem w przypadku niektórych 
dolegliwościach. Problem ten związany jest z różnym definiowaniem zdrowia 
i choroby. Nie bez znaczenia jest też system opieki medycznej, z której do-
tychczas korzystał pacjent. Nabył w nim sposoby zachowania na występujące 
objawy chorobowe, w tym kiedy udać się po pomoc do specjalisty (Reczek 
2017b, s. 232).

Mając to na uwadze pojawia się więc konieczność poznania przez pra-
cowników ochrony zdrowia sposobów zachowań pacjentów odmiennych kul-
turowo, w tym stanów uznawanych przez nich za chorobę, a także wzorców 
kulturowych stosowanych na różne sytuacje zdrowotne. Ułatwi to kontakt 
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lekarza z pacjentem. Ponadto wpłynie też pozytywnie na jego efektywność  
i pokonywanie występujących barier (Kawczyńska-Butrym 2019, s. 52).
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PROBLEMS AND COPING STRATEGIES  
OF A PATIENT FROM INDIAN CULTURE  

AS A SICK PERSON

Summary: According to the data of the Central Statistical Office, the number of for-
eigners in Poland is constantly growing. Although the influx of foreigners to Poland  
is not as high as in Western European countries, an upward trend can be noticed, 
which will certainly increase with the country’s economic progres (Jaroszewska 2013, 
s. 261). Meanwhile, the progressive diversity of society means that medical care in 
Poland is facing a new challenge related to the cultural diversity of patients. It is worth 
adding that in the case of patients from India, cultural differences are quite large,  
as they concern customs, faith or the way of communication (Musiał i Kłapa 2013,  
s. 250). Therefore, they can significantly hinder adaptation to the Polish medical care 
system. Aim of the article. The aim of the article is to present the results of the analy-
sis of Indian patients’ opinions on the problems and coping strategies as a patient. 
Material and methods. The study involved 5 representatives of the Indian cultural 
circle who study, work or live in Poland, and one of the selection criteria was a visit to 
a doctor and using the help of the Polish health service. A qualitative method was used 
with the use of free guided interview. The interviews were accompanied by the free-
dom to formulate questions tailored to the individual experiences of the respondents. 
The questions were usually open-ended. Results. On the basis of the collected material, 
analytical categories were established that relate to the different functioning of medi-
cal care in Poland and the country of origin, culturally different patient expectations, 
problems during medical visits in Poland, coping strategies of a sick Indian patient  
and the assessment of the quality of medical care in Poland. Conclusion. Indian 
patients very often face cultural and linguistic barriers in accessing medical services in 
Poland. Therefore, there is a need for healthcare professionals to learn about the ways 
in which patients behave culturally, including conditions they consider to be dise-
ases, as well as cultural patterns used in different health situations. This will facilitate  
the contact between the doctor and the patient. It will also affect its effectiveness  
and overcome existing barriers.

Keywords: Indian patient, disease, problems, coping strategies, medical care in Poland
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