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Wstęp

Kolejny tom publikacji Wyzwania współczesnego świata, jest wynikiem
współpracy wielu ośrodków akademickich, ale i osób praktycznie zajmujących
się problematyką otaczającego świata w tym młodych naukowców.
W niniejszym tomie zawarte zostały prace osób, którzy prezentują wyjątkowe spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. Ciekawe unikalne spostrzeżenia
a także cenne odniesienia wobec współczesnego świata nadają publikacji charakter wyjątkowy - interdyscyplinarny. Nad „gorącymi” zagadnieniami wyzwań współczesnego świata, i zachodzących w nim ciągle zmianach pochylają
się środowiska naukowe reprezentujące świat nauki. W tejże publikacji możemy znaleźć teksty autorów reprezentujących Uniwersytet Rzeszowski, Uniwerytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademię Marynarki Wojennej
w Gdyni, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Uniwersytet Gdanski.
W tym miejscu zasługuje przywołanie słów Ewy Judy pod tytułem Na
pocieszenie, w którym to autorka porusza kwestie współczesnego świata:
Jeszcze będzie pięknie, jak dawniej nam było, Jasne słońce zaświeci
ze zdwojoną siłą, Jeszcze wszyscy się wspólnie spotkamy I o swoich
problemach porozmawiamy; Jeszcze będziemy w kinie i teatrze, A złe
wspomnienia płynący czas zatrze; Jeszcze swobodnie pełną piersią odetchniemy, Jeszcze potańczyć do rana zechcemy, Jeszcze ktoś nas serdecznie
przytuli bez obawy, Jeszcze będą ważne błahe dzisiaj sprawy, Jeszcze
ktoś nam porady osobiście udzieli, Jeszcze będziemy radośnie się śmieli,
Jeszcze uczeń doceni obecność nauczyciela I w czyn wprowadzi to, co go
dziś onieśmiela; Jeszcze koncertów nie tylko z radia posłuchamy, Jeszcze
wzajemnie sobie zaufamy, Jeszcze zrealizujemy swoje marzenia, Jeszcze
powiemy to, co mamy do powiedzenia, Bo choć czas trudny, to i on
przeminie, Nie traćmy więc nadziei w tej ciężkiej godzinie, Dostosujmy
się do chwili, by kolejna lepsza była I oby nas ta życiowa lekcja czegoś
nauczyła; A przede wszystkim uzbrójmy się w cierpliwość I w walce o swe
zdrowie zapobiegliwość; Spróbujmy spojrzeć z optymizmem w przyszłość
jaka nas czeka, Bo nie po to świat istnieje, by w nim zabrakło człowieka
I choć człowiek chwilowo na tym świecie gości, Po to żyje, by innym dać
powód do radości.
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W tomie VI pod wspólnym tytułem Wyzwania współczesnego świata znajduje się dziesięć autorskich tekstów, które odzwierciedlają tematy toczących
się dyskusji człowieka XXI wieku.
Niniejszą publikacje otwiera Wstęp, a po nim tekst Agnieszki Bień pod
tytułem Duch wolności, duch zmiany. Współczesne przeobrażenia przestrzeni
Gdańska a historia miasta, w którym autorka analizuje współczesne projekty
renowacyjne Gdańsk w kontekście historii odbudowy miasta po 1946 roku,
współczesnych projektów architektonicznych (planów zabudowy Nowego
Miasta) oraz artystycznych (ruch FasadaOdNowa). Autorka w swoich rozważaniach skupia się problemach relacji pomiędzy postulowaną koncepcją
przestrzenią miasta a współczesnymi problemami tożsamościowymi, ideologicznymi oraz społecznymi nurtującymi Gdańsk. Autorka w sposób krytyczny
opisuje analizowane zjawiska, a jednocześnie nie stawia się po żadnej ze stron
konfliktu.
W rozdziale drugim pod tytułem Sustainable Urban Development in the
European Union: the role of cities in the implementation of the Europe 2020
Strategy autorstwa Lilii Hrytsai została poruszona problematyka roli Europejskich obszarów miejskich we wdrażaniu strategii “Europa 2020”. Artykuł ten
omawia definicje koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich
oraz przedstawia ewolucję polityki Unii Europejskiej w tym obszarze. W tej
pracy również zostaje dokonana analiza wyzwań stojących przed Europejskimi miastami w trakcie realizacji założeń zrównoważonego rozwoju, które są
priorytetowymi dla strategii „Europa 2020”.
W rozdziale trzecim pod tytułem Psychospołeczne aspekty przemian ekonomicznych w Polsce po 1989 roku autorstwa Janusza Kawy zostają poruszone
ważne tematy wobec zachodzących przemian systemowych. Autor przybliża
czytelnikowi istotne zagadnienia, z którymi młody człowiek zmuszony jest do
działania ku lepszej przyszłości.. Proces transformacji systemowej otworzył
szansę dla młodzieży do samodzielnego decydowania o metodach, sposobach,
środkach i formach modernizacji systemu edukacji co z kolei wpłynęło w pozytywny sposób na sposób kształcenia nowych pokoleń. Jednym z głównych i
naczelnych zadań współczesnej edukacji jest zapewnienie uczniom warunków
optymalnego i wielostronnego rozwoju. Predyspozycje rozwojowe młodzieży
przybierają szczególne, wyjątkowe znaczenie w okresie dorastania.
Negatywne postawy rodziców wobec dzieci mogą wpływać deformująco na przekazywane informacje, co nie sprzyja kształtowaniu realistycznego
poziomu aspiracji. W procesie wychowania następuje kształcenie warunków
osobistych wyznaczających efektywność działania. Należą tu różne zdolności
8
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i uzdolnienia, od których zależy, czy przejawiany przez danego osobnika poziom aspiracji jest realistyczny. Autor tekstu podkreśla na podstawie literatury należy stwierdzić, że aspiracje są składnikiem osobowości i predyspozycji
człowieka aktywnego, podejmującego innowacyjne działania, zmierzające do
przekształcenia, oraz doskonalenia samego siebie, lub swego środowiska. Niniejszy artykuł zawiera wiele ważnych wskazówek dla rodziców, nauczycieli
i wychowawców.
Następny rozdział pod tytułem Problematyka treści obronnych w okresie
międzywojennym jako źródło współczesnej edukacji dla bezpieczeństwa autorstwa Jolanty Martuszewskiej zostały poruszone treści obronne okresu międzywojennego w Polsce. Poważnym brakiem jest realizowanie Edukacji dla
Bezpieczeństwa w oderwaniu od wybranych elementów powszechnej samoobrony ludności. Zatem, czerpiąc z tradycji historycznych, obszary obejmujące problematykę obronną, powinny znaleźć się w przedmiocie Edukacja dla
Bezpieczeństwa.
Następny rozdział Katarzyny Materny pod tytułem Doskonalenie zawodowe nauczycieli poświęcony jest kwestiom zwiazanych z ksztłceniem idoskonaleniem zawodowym nauczycieli, których motywacja wewnętrzna, pasja
oraz dążenie do sukcesu i samorealizacji jest czynnikiem procesu transgresji.
Katarzyna Materna inicjuje potrzebę badań i rozważań nad etyką, mądrością
i dążeniem do samodoskonalenia nauczyciela, które stanowi jedno z bardzo
wielu wyzwań współczesnego świata.
Kolejny rozdział pod tytułem Kształcenie zawodowe dorosłych - wybrane zagadnienia autorstwa Joanny Garbulińskiej-Charchut, w którym zostały zaprezentowane aktualne miejsce zaocznego szkolnictwa policealnego na
współczesnej mapie edukacji ustawicznej. Autorka ukazuje również główne
tendencje kształcenia zawodowego w Unii Europejskiej, a także charakteryzuje predyspozycje kandydatów do podejmowania nauki na określonych specjalnościach. Ponadto autorka opisuje specyfikę pracy nauczycieli w szkole
policealnej.
W kolejnym rozdziale pod tytułem Seksualność w kulturze islamu autorstwa Katarzyny Cyrkun i Aleca Siekierskiego. Praca odnosi się do aspektów
kulturowych związanych z seksualnością wyznawców islamu oraz do zagadnień związanych w szczególności z normami seksualnymi określonymi w świętych księgach. Kwestia seksualności w tej kulturze a także religii jest niezwykle
ważna ze względu na to, iż w tym obszarze może dojść do wielu nadużyć. Artykuł omawia w szczególności aspekty związane z postrzeganiem seksualności
przez wyznawców islamu w odniesieniu do zapisków świętych ksiąg.
9
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W rozdziale autorstwa Igi Kleszczyńskiej pod tytułem Analiza potencjałów nuklearnych Izraela i Iranu w kontekście bezpieczeństwa Bliskiego
Wschodu została dokonana analiza potencjałów nuklearnych Izraela i Iranu
w kontekście bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu. Autorka wskazuje na zagadnienia związane z posiadaniem broni nuklearnej przez wskazane państwa
w perspektywie historycznej (wskazując na kontekst pozyskania atomu
w XX wieku oraz jego rozwój w latach najnowszych) oraz systemowej (analizując w jaki sposób potencjał nuklearny wskazanych państw determinuje kwestie
bezpieczeństwa regionalnego). Rozdział dotyczy ponadto relacji bilateralnych
w kontekście Bliskiego Wschodu oraz geopolitycznego zaangażowania Stanów Zjednoczonych.
Następny rozdział pod tytułem Sytuacja wewnętrzna Stanów Zjednoczonych w latach 50. - nastroje, kultura i społeczne reakcje wobec zmieniającego się
świata autorstwa Sebastiana Barczaka, przybliżona zostaje problematyka odnalezienia się amerykańskiego społeczeństwa w trudnych realiach pierwszych
lat zimnej wojny. Opisane zostały instytucjonalne działania o charakterze antykomunistycznym, których zasadność czy sprawiedliwość jest do dziś kwestią
sporną. W artykule znaleźć można także informacje o ówczesnej amerykańskiej kulturze i roli, jaką odegrała w zażegnywaniu międzyrasowych napięć.
Książkę zamyka rozdział pod tytułem Znaczenie przeciwdziałania i reagowania w terroryzmie autorstwa Karoliny Przewoźnik, w którym zostały poruszone poruszone kwestie zapobiegania, zwalczania, a także reagowania na
wszelkie zagrożenia wynikając z działalności terrorystycznej. Już na początku
artykułu dowiadujemy się czym jest terroryzm. Kolejno, poznajemy instytucje, programy oraz organizacje, które sprzyjają zapewnianiu bezpieczeństwa
w kontekście międzynarodowym oraz stanowią dobre narzędzie dla działań
prewencyjnych na płaszczyźnie działalności rządowych w zakresie zapobiegania i niwelowania wszelkim przejawom terroryzmu. Poruszona zostaje również kwestia pozyskiwania funduszy dla organizacji terrorystycznych, które
często pochodzą z legalnych źródeł i stanowią brzemię dla przeciwdziałania
temu zjawisku. Z kolei odpowiednia reakcja daje bardz duże możliwości
w zakresie niwelowania skutków podczas ataku terrorystycznego.
Redaktor pragnie serdecznie podziękować Recenzentom poszczególnych
artykułów: prof. nadzw. dr hab. Krzystofowi Żarna, dr. Piotrowi Andrzejewskiemu, dr. Marii Kocór, dr. Joannie Leśniak, dr. Agnieszka Małek, dr.
inż. Zbigniewowi Małodobremu, dr. Annie Moskwa, dr. Tomaszowi Świder, a także mgr. Lucynie Kwiatkowskiej, mgr. Marzenie Jakubek za cenne
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i życzliwe wskazówki merytoryczne (uwagi), dzięki którym publikacja przybrała ostateczny kształt.

Janusz Kawa
Redaktor Naukowy
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Agnieszka Bień
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

DUCH WOLNOŚCI, DUCH ZMIAN.
WSPÓŁCZESNE PRZEOBRAŻENIA
PRZESTRZENI GDAŃSKA
A HISTORIA MIASTA
THE SPIRIT OF FREEDOM, THE SPIRIT OF CHANGE.
CONTEMPORARY TRANSFORMATIONS OF THE SPACE OF GDAŃSK
AND THE HISTORY OF THE CITY

Wstęp
Günter Grass opisywał Danzig trzema kolorami: niebieskim od koloru
wody w Zatoce Gdańskiej, zielonym od koloru wzgórz opasających miasto
oraz czerwienią od koloru kamienic i flagi miasta. Ten poetycki opis przedstawia Danzig jako miasto symbol – miasto wartości, wolności i stabilności.
Współcześnie miasto posiada inną symbolikę powstałą na nadbudowie wydarzeń historycznych z ostatnich stu lat historii Polski. Kierski pisał, że „Gdańsk
jest europejskim miejscem pamięci: tu rozpoczęła się druga wojna światowa
i tutaj narodziła się Solidarność, jeden z największych i najbardziej skutecznych pokojowych ruchów XX wieku. Gdańsk stanowi znaczący element kulturowego pejzażu Europy[…]”(Kierski 2014, s. 7).
Sama historia Gdańska jest niezwykle bogata i obfitująca w wydarzenia dramatyczne, spektakularne a często nawet makabryczne. Wszystkie
one odbijają się jak „matryca” w bruku ulic, fasadach kamienic czy cegłach
murów obronnych. Zjawisko to często bagatelizowane w okresie PRL-u powraca współcześnie w nowej „odsłonie” – projektów, przedsięwzięć oraz ruchów artystycznych. Artykuł obejmuje analiza relacji pomiędzy współczesną
przestrzenią miasta Gdańsk a jego historią w kontekście wybranych wydarzeń,
zjawisk oraz dyskusji teoretycznych powstałych w ich wyniku.
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Odbudowa Gdańska
Peter Oliver Loew, historyk i badacz historii Gdańska pisał, że „nie ma
innej możliwości. I nie ma alternatywnej historii Solidarności. Solidarność
musiała powstać w Gdańsku […] – gdański etos wolności, tradycyjne krnąbrnością, świeży powiew z morza, czyli genius loci” (Loew 2014, s. 315). Historyk jednocześnie zaprzecza wielokulturowości mieszkańców miasta.
„Jest to stosunkowo nowy mit, a powstał wtedy, gdy dawniejsze narodowe narracje tracić zaczęły swoją moc i gdy powstawały ponadnarodowe wspólnoty. Jednak powstał jeden element znany z narracji
o polskości Gdańska. Dotyczy on pomniejszania udziału Niemców w
tej historii poprzez podkreślenie gdzie tylko się da, wpływu innych nacji na miasto. […] Funkcje, jakie mają do spełnienia tego typu deklaracje lokalnej wielokulturowości, są oczywiste. Lokalnym elitom liberalnym chodziło o ucieczkę zarówno przed narracją o niemieckości, jaki
i propagowaną szczególnie w okresie reżimu komunistycznego narracją o polskości. Dążą do one do stworzenia nowej ciągłości lokalnego
bytu, co pasowało by do obrazu europejskości – zgodnie z wymogami
politycznej poprawności, prymitywnej chwili obecnej i potrzebą stworzenia nowej lokalnej tożsamości” (Loew 2006, s. 68-69).

Mit wielokulturowości nie jest jedynym odnoszącym się do historii
Gdańska po 1945 roku. Po opuszczeniu Danzing przez androgeniczną ludność niemiecką jej miejsce zastąpili obywatele polscy, którzy nie znali historii
i kultury miasta. Charakter Gdańska i gdańskości musiano stworzyć od nowa,
co stało się głównym celem ówczesnej władzy PRL-u.
„Podkreślano więc związki miasta z Polską; przeciwstawiano mroczny,
naznaczony przemocą okres krzyżackiego panowania – epoce, w której
obdarzone przywilejami polskich królów miasto wzrosło materialnie
i duchowo, na fundamencie związku z Polską; przywoływano polskie
orły na gdańskich zabytkach; wreszcie relatywizowano niemieckość
tradycji kulturalnej miasta” (Fredrich 2014, s.181).

Dyskusja ta zapoczątkowała rozmowy nad planami odbudowy śródmieścia Gdańskiego. W szeregu koncepcji powstały dwa obozy – tradycjonalistyczny, który zakładał odbudowanie Gdańska w sposób historyczny,
z zachowaniem wszelkich zasad architektonicznych miasta, oraz nowoczesny,
który postulował stworzenie Danzing „od nowa”. „Nowocześnicy” chcieli
budowy na miejscu dawnych kamienic i zabytkowych budynków nowoczesne, modernistyczne osiedla mieszkaniowe, przy pozostawieniu tylko dobrze
14
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zachowanych budowli zabytkowych. Orędownicy rekonstrukcji historycznej,
skupiający się wokół Generalnego Konserwatora Zabytków Jana Zachwatowicza i Konserwatora Gdańskiego Jana Borowskiego, postulowali odbudowę
historyczną jako najlepszą oprawę dla zachowanych budowli monumentalnych. Predestynowane miały być style od gotyku po klasycyzm jako odpowiadające czasom „polskiego Gdańska” (zarówno w przypadku tego pierwszego,
jak i ostatniego stylu teoria jest oczywiście mocno naciągana). Nawet stronnictwo „historyków” nie nawoływało jednak do pełnej rekonstrukcji, zdając
sobie sprawę z nierealności takich postulatów. Przywrócona miała zostać sieć
ulic oraz bryła i dekoracje elewacji kamienic, wnętrza planowano zaś zaprojektować od nowa, wg współczesnych standardów. Podobnie na straty spisano
oficyny wypełniające przed wojną szczelnie powierzchnie działek. Ostateczne
decyzje o formie odbudowy zapadły dopiero, gdy w 1947 do rejestru zabytków wpisano Gdańsk jako całość, w obrębie nowożytnych fortyfikacji oraz
gdy rok później przygotowano plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia zwany potocznie „Planem Zachwatowicza”. Plan zakładał rekonstrukcję zabudowy miejskiej, ale tylko dla obszaru Głównego Miasta. Stare Miasto
i Stare Przedmieścia miały uzyskać zabudowę nową, z zachowaniem jednak
istniejących budowli monumentalnych. W rzeczywistości rozpoczęta od południowej części Głównego Miasta rekonstrukcja, zakończyła się praktycznie na
ulicy Szerokiej, której znaczne fragmenty są już tylko parodią formy dawnych
kamienic (Gawlicki 2012; Friedrich 2015; Stankiewicz 2012, s. 153-172;
2013, s.177-191).
Przedstawicielem obozu tradycjonalistycznego był Janusz Czarnecki,
który już 1 września 1945 roku opisał plany zagospodarowani przestrzennego
Głównego Miasta.
„Zakładał, żeby nie budować w tym miejscu jakiejś zupełnie nowej
dzielnicy. To było raczej dość niezwykłe, bo w innym miastach Europy stawiano raczej na nowoczesność. I w zasadzie później zrealizowano
te założenia. Odtworzono śródmieście Gdańska w historycznej formie”
(Anuszkiewicz 2015).

Jacek Fredrich w swojej książce Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945-1960 nazywa Czarneckiego ojcem współczesnego Gdańska
(Fredrich 2015, s.20-46). To właśnie dzięki staraniom i „wpływom” architekta śródmieście Gdańska posiada obecną formę. Prof. Jacek Dominiczak,
architekt gdańskiej ASP, twierdzi, że:
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„Główne Miasto w Gdańsku to urbanistyczne laboratorium. Jego
odbudowa od początku powiązana była ze środowiskiem akademickim Gdańska. Ideę odbudowy oparto nie tylko na historii, ale również
na rezultatach ówczesnych badań – zarówno naukowych, prowadzonych na Politechnice Gdańskiej, jak i artystycznych, prowadzonych w
Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, późniejszej (od 1966
roku) Akademii Sztuk Pięknych” (Dominiczak 2014, s. 262).

Proces ten trwał do 1989 roku.
Projekt Fasada OdNowa
Współcześnie uruchomione zostały projekty odbudowy fasad kamienic
Gdańskich. Projekt:
„Fasady OdNowa” realizowany od 2013 roku zakłada współpracę
właścicieli i administratorów budynków z Urzędem Miasta w celu
odbudowy zabytkowych frontów kamienic. Koncepcja zakłada także
możliwość „uzupełnienia” elewacji budynku o nowoczesne elementy
wzornictwa jak wykorzystanie murali lub wzornictw artystycznego
(np. mozaik, kolarzy). Barbara Brzuskiewicz, jedna z konserwatorów
zabytków nadzorująca realizację projektu podkreśla, że „na każdej kamienicy w Gdańsku historia nakładała pewne warstwy. Wojna pozbawiła nas tego dziedzictwa. Odbudowanym budynkom nadano tylko
wygląd z danego okresu, od okresu powojennego one cały czas jedynie niszczały […] Teraz, po tym długim okresie przerwy, wchodzimy
w kolejny etap: odnawiania i nakładania następnej warstwy historycznej. My jesteśmy tą warstwą historyczną, ponieważ identyfikujemy się
poprzez współczesne naszej epoce formy, materiały i techniki stosowane podczas prac. To duża wartość, pokazujemy że istniejemy, że tu
jesteśmy” (Bielak 2017).

Podział środków zakłada współfinansowanie przez Urząd Miasta Gdańsk
prac remontowych, wynajmu rusztowań oraz częściowego pokrycia kosztów
samej renowacji.
„Głównym założeniem projektu od strony ekonomicznej była partycypacja wspólnot mieszkaniowych w kosztach remontów. Musiały
one sfinansować wspólne przeprowadzenie prac przygotowawczych
tj. związanych z remontem czysto technicznym. Natomiast po stronie Fundacji Urban Forms, dysponującej środkami miejskimi, znalazło się sfinansowanie kosztów wynajmu rusztowań, malowania oraz
dekoracji artystycznej dla elewacji frontowych kamienic, małej architektury wraz z zielenią oraz sporządzenie dokumentacji projektowej.
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Początkowo ze strony miasta jednostką organizacyjną nadzorującą projekt był Referat Estetyzacji Miasta w wydziale Urbanistyki,
Architektury i Ochrony Zabytków a w ostatnich latach po przekształceniu Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej w Gdańskim Zarządzie
Dróg i Zieleni. Rolą Fundacji Urban Forms było również przechodzenie procedury administracyjne i uzgodnienia projektów w urzędzie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także konsultacje społeczne z mieszkańcami obiektów objętych projektem. Od strony
artystycznej rolą fundacji było wyłonienie artystów i przypisanie ich do
poszczególnych zadań tak, by efekt końcowy przedsięwzięcia tworzył
spójną harmonijną całość o wysokim walorze artystycznym”.

Renowacji poddane zostały kamienice przy ulicach Ogarna, Szeroka oraz
Ławnicza.
Projekt artystyczno – urbanistyczny „Fasady OdNowa” jest przejawem
chęci wejścia w dialog z przestrzenią publiczną miasta oraz jego historią. Artyści, architekci, konserwatorzy zabytków oraz wszystkie inne osoby zaangażowane w tworzenie „uwspółcześnionych” fasad kamienic Głównego Miasta
rekonstruują, a zarazem „indywidualizują” elewacje budynków poprzez wprowadzenie nowych form, jak mozaiki, odlewy czy murale. Poprzez swoją pracę
artystyczną zachęcają do namysłu nad historią Gdańska, jego tradycją i kulturą. Korespondują jednocześnie ze współczesnymi elementami przestrzeni publicznej miasta, np. fasada budynku przy ul. Organowej 121 autorstwa Macieja Pakalskiego odzwierciedla geometryczną strukturę miasta, nie posiada
bezpośrednich odniesień do tradycyjnych elementów dekoracyjnych kamienic Danzig a jej minimalistyczna forma zmusza do refleksji nad współczesną
historią Gdańska. Wszystkie pomysły stworzone w ramach projektu „Fasady
OdNowa” nie naruszają struktury przestrzennej miasta, ani nie zmieniają jej
znaczenia. Ich celem jest rekonstrukcja fasad kamienic z zachowaniem ich
oryginalnej symboliki z dodatkiem współczesnych elementów dekoracyjnych.
Cel prac sam w sobie zachowuje „ducha miasta” i poczucie „Gustu Gdańskiego”, nie ingeruje w jego odbiór i znaczenie, oraz w poczucie tożsamości
mieszkańców Gdańska (nie odrywa wyglądu Głównego Miasta od jego historii społecznej i politycznej).
Zabudowa Nowego Miasta
Dialog projektu „Fasada OdNowa” z historią miasta jest oczywisty - nie
wywołuje skrajnych emocji, a kolejne projekty renowacyjne przyjmowane są
z aprobatą władz miasta, jak i samych mieszkańców Gdańska. Zachwycają
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także turystów odwiedzających najstarszą część Danzig. Dużo więcej skrajnych emocji wywołuje projekt zagospodarowania przestrzennego Nowego
Miasta, które mieścić ma się na byłych terenach Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Artysta i pracownik ASP, szef Fundacji Wyspa Progress Prof. Grzegorz
Klaman przedstawiał obawy, że Młode Miasto stanie się „klastrem gigantycznych, wyizolowanych bloków” (Wierciński 2013). Wysuwa jednocześnie
twierdzenie, że aktywność społeczna może się przyczynić do zmiany tego niekorzystnego zjawiska, jakim jest izolacja przestrzeni miasta. Przyczynić ma
się temu Rady Interesariuszy Młodego Miasta złożona z artystów i działaczy
społecznych. Jest to grupa o charakterze doradczo-dyskusyjnym, dzięki któremu polepszyła się wymiana informacji pomiędzy podmiotami publicznymi i
prywatnymi oraz stawiająca sobie za cel rozwój nowej dzielnicy Gdańska.
„Klaman odnotowuje, że wskutek prowadzonej w domenie publicznej
dyskusji inwestorzy i projektanci Nowej Wałowej zmienili jej profil
przestrzenny na bardziej przyjazny dla poruszających się ruchem pieszym. Uważa jednak, że <mimo korekt, to wciąż brutalizm rodem
z lat pięćdziesiątych, najwyżej siedemdziesiątych>. Postuluje także, by
mimo istnienia uchwalonych przez miasto planów zagospodarowania,
próbować je zmieniać, gdyż <jeśli wybierzemy złe rozwiązania i tak
będziemy musieli do planów wracać>. I dodaje: <Potrzebny jest głos
mieszkańców i miasta. Deweloper dziś jest, jutro go nie będzie, my
zostaniemy i będziemy ponosili przez dziesięciolecia koszty anachronicznych rozwiązań>” (Lipiński, Lorens 2016, s.242).

Prof. Jacek Dominiczak na łamach „Gazety Wyborczej” z 26 stycznia
2013 roku stwierdził, że:„zaproponowany plan gdańskiego Młodego Miasta
jest karykaturalny. Niczym się nie różni od koncepcji falowca i centrum handlowego obok. A może to być dzielnica dla kreatywnych młodych ludzi, jak
nowojorskie SoHo” (Sandecki 2013).
Architekt krytykuje plany zagospodarowania przestrzennego Młodego
Miasta, twierdzi, że niszczy on „tożsamość lokalną” Gdańska, a w szczególności odnosi się to do Nowej Trasy Wałowej. Profesor dużą role w budowaniu
Nowego Miasta przypisuje artystom.
„Po zamknięciu stoczni ogromną wartością było zainteresowanie, jakie
skierowało na nią pokolenie młodych ludzi. Na tereny dawnej Stoczni weszli wtedy artyści. To mechanizm obserwowany w wielu miastach świata i wiele znanych miast go z powodzeniem wykorzystało,
np. Nowy Jork czy Londyn. Klasyczny przykład to SoHo na nowojorskim Manhattanie, które też kiedyś było dzielnicą przemysłową, a artyści, którzy tam się sprowadzili, uczynili z niej jedną z najmodniejszych
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dzielnic Nowego Jorku. Ale dokonało się to nie poprzez zburzenie starych magazynów, ale poprzez fakt, że artyści zakochali się w tej poprzemysłowej aurze, zachowali jej autentyczność. To oni wypromowali na
cały świat modę na mieszkania w loftach, to oni pokazali poprzemysłową architekturę jako młodą alternatywę dla nudnych swoją przesadną
funkcjonalnością deweloperskich mieszkań w blokach i wieżowcach.
Takie przykłady można mnożyć” (Sandecki 2013).

Dominiczak dodaje także, że „szkoda, że nie mamy równie precyzyjnych
narzędzi do zmierzenia skutków społecznych i ekonomicznych! Burzenia autentycznej stoczni, autentycznych miejsc historii naszego miasta. Możemy je
jedynie przewidzieć” (Sandecki 2013). Profesor w wywiadzie podkreślał, że
przestrzeń Młodego Miasta powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne
do funkcjonowania w niej – miejsca pracy, odpoczynku, szkoły oraz przedszkola, jak również osiedla mieszkalne. Podkreślał, że tylko w takiej formie
pozwoli ona na połączenie jej z obszarami Głównego Miasta, jak również Dolnego Miasta. Jednocześnie konieczne jest zachowanie specyfiki historycznej
terenu – wkomponowanie przestrzeni postyczniowej w przestrzeń nowopowstającego obszaru miasta.
Na zarzuty Prof. Dominiczaka dwa dni później w czasie konferencji
prasowej, jak również na łamach „Gazety Wyborczej” odpowiedzieli urzędnicy Miasta Gdańsk odpowiedzialni za zabudowę obszarów Młodego Miasta.
„Plan zagospodarowania Młodego Miasta jest bardzo szeroki i wszystkie przedstawione przez prof. Dominiczaka funkcje mogą tam się zmieścić - odpowiada
prezydent Bielawski. - Budujemy już tam przecież ECS i Muzeum II Wojny
Światowej. Reszty miasto budować nie będzie. To są prywatne tereny, a to, co
tam powstanie, zależeć będzie od inwestorów. Póki co zgłosił się tylko jeden
inwestor, który chce wybudować galerię handlową. Jeśli zgłoszą się kolejni
inwestorzy z projektami obiektów, które będą zgodne z planem zagospodarowania, to nie będzie podstaw do odmowy” (Sandecki 2013).
Obecnie na terenach postyczniowych planowana jest budowa osiedla.
Deweloperem zajmującym się zabudowaniem przestrzennym Młodego Miasta jest firma Euro Styl (Pietrzak 2019). W większości wypadków będą to
mieszkania o wysokim standardzie oraz apartamenty. W części parterowej
znajdować się mają biura oraz punkty usługowe (sklepy, apteki, punkty gastronomiczne itp). Na tle tego idylli stoczniowego wizerunku toczy się debata
o formę dalszej rozbudowy Młodego Miasta. W czasie debaty „Młode Miasto
- wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość”, która miała miejsce 30 listopada
2018 roku na Politechnice Gdańskiej zastanawiano się w którym kierunku
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powinna rozwijać się zabudowa przestrzenna na terenach po stoczniowych.
Prof. Atonii Taraszkiewicz odniósł się niezwykle krytycznie do obecnej sytuacji na terenach przy Nowej Trasie Wałowej. Mówi: „jestem pełen jak najgorszych obaw. Istnieje wieloletni konflikt, niechęć do kompromisu. W związku
z tym, przynajmniej czasowo, należy zawiesić nazwę Młode Miasto. Nie jest
to ani młode, ani miasto”1. Ówczesny prezydent Miasta Gdańsk Paweł Adamowicz podczas debaty stwierdził, że władze państwowe, przy współpracy z
konserwatorami zabytków utrudniają rozwój Gdańska.
„Koniunktura już się kończy, już można wyczuć symptomy osłabiania
się boomu inwestycyjnego […] Jeśli tereny postoczniowe nie załapią
się na koniunkturę, nie będzie biur międzynarodowych firm, które
chcą inwestować w Gdańsku, nie będzie nowych mieszkań. Gdańsk
straci możliwość pozyskania nowych mieszkańców, podatników, wyborców. Władza konserwatora zabytków jest w tym przypadku większa
niż władza prezydenta Gdańska, a przecież Młode Miasto jest integralną częścią Gdańska, a nie eksterytorialnym terenem rządu polskiego”
(Rozwadowski 2018).

Dyskusje wokół budowy Nowego Miasta podsumowuje Jacek Lipiński
oraz Paweł Lorens. Według urbanistów
„[…] jest to właściwie spór o doktrynę rozwoju miasta, leżącą u podstawy prezentowanych podejść do sposobów kształtowania organizmu
miejskiego. Jest to jednocześnie dyskusja o modelu miasta idealnego
XXI wieku, a możliwościami jego realizacji tu i teraz. Jest to także
świadectwo współczesnego pluralizmu doktrynalnego, istniejącego
w wolnej i demokratycznej Polsce. Jest to również dowód na to jak
ważny dla wszystkich zainteresowanych rozwojem Młodego Miasta
a także całego Gdańska jest sposób i jakość urbanizacji tego śródmiejskiego obszaru poprzemysłowego” (Lipiński, Lorens 2016, s. 245).

Jest to próba wprowadzenia w życie koncepcji miasta zwartego.
„Z doktrynalnego punktu widzenia jest to model miasta zwartego,
rozwijającego się głównie poprzez rewitalizację dogęszczającą, rozumianą jako zespół działań mających doprowadzić do odnowy obszaru
miejskiego będącego w sytuacji kryzysowej lub nieoptymalnie zagospodarowanego, zgodnie z ideą spójności terytorialnej i inteligentnego rozwoju, w efekcie czego następuje znaczne powiększenie habitatu
Słowa Prof. Taraszkiewicza potwierdzają także plany konserwatora zabytków Bartosza Skaldowskiego, który pragnie wciągnąć tereny postoczniowe na listę zabytków UNESCO
(Rozwadowski 2018)
1
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(rozumianego jako optymalne miejsce do życia we wszystkich jego
aspektach), przede wszystkim w granicach istniejących obszarów zurbanizowanych” (Lipiński, Lorens 2016, s. 246).

Podsumowanie
Historia Gdańska jest niezwykle bogata – przepełniona legendami i magią, walką o niepodległość i suwerenność kraju i narodu oraz bólem i cierpieniem, którym zdobycie tych wartości zostało okupione. Wszystkie te elementy możemy odnaleźć w przestrzeni publicznej miasta.

„Przestrzeń publiczna ulic, placów i budynków to system miejskich
wnętrz (urbanistycznych i architektonicznych), który łączy nas wszystkich możliwością spotkania. Każdy i każda z nas, każdy człowiek, który
przechodzi ulicami Głównego Miasta, zatrzymuje się w jego restauracjach, tetrach, kościołach, jest częścią tego spotkania. Tworzenie gęstej siatki ludzkich spotkań to społeczny sens przestrzeni publicznej.
Główne Miasto odwzorowuje ten sens w swojej miejskiej formie: dla
sieci ludzkich spotkań buduje sieć miejskich ulic i placów, miejskich
budowli publicznych, miejskich kamienic, które na swoich parterach
oferują przechodniom kawiarnie, restauracje, galerie i sklepy. Miejskie
budowle, budynki i ulice, podobnie jak ludzie, w przestrzeniach miasta prowadzą ze sobą architektoniczne rozmowy. W tym rozmowach
tworzą się historie, układane jak filmy w sekwencjach kolejnych obrazów. Jakże często na Głównym Mieście architektura tworzy swoje
niebywałe filmy odwrotne: tu nie obraz porusza się przed nieruchomo
siedzącym widzem, ale odwrotnie – to widz porusza się w nieruchomo
wybudowanych obrazach” (Dominiczak 2014, s. 267).

Widz wchodzi w dialog z historią miasta. Poprzez doświadczenie przestrzeni miasta odczuwa „ducha miejsca”. Projekt odbudowy kamienic „Fasada
OdNowa” pomaga wejść widzowi w dialog z przestrzenią publiczną Gdańska,
uchwycić jej znaczenie oraz symbole. Dzięki uwspółcześnionym elementom
wystroju ułatwia użytkownikowi wkroczenie w niezwykle rozbudowaną sieć
znaczeń i symboli miasta – pozwala ją czytać i zrozumieć, a jednocześnie pozostawia przestrzeń do namysłu i refleksji.
Odczytanie znaczenie symbolu Stoczni Gdańskiej, jej historii oraz wydarzeń, które miały miejsce na jej terenach w kontekście planów zagospodarowania przestrzennego terenów Młodego Miasta nie jest oczywista i jednoznaczna.
Nie ma jednego dobrego „pomysłu” na stworzenie nowej infrastruktury przestrzennej tych terenów. Dyskusje wciąż trwają i budzą wiele skrajnych emocji.
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Próby zachowania historycznej przestrzeni Stoczni Gdańskiej (konserwatorzy
zabytków, działacze społeczni) konfrontują się z celami komercyjnymi (deweloperzy, inwestorzy). W dyskusji zapomina się często, że przestrzeń Młodego
Miasta ma w szczególności służyć mieszkańcom Gdańska, oraz to, że historyczność Stoczni Gdańskiej jest jednym z elementów opisujących ich tożsamość. Plany zagospodarowania przestrzennego nowej dzielnicy Gdańska nie
mogą być „tworzone od nowa”. Powinny one korespondować z pierwotnym
znaczeniem zagospodarowywanych terenów lub nawet uzupełniać je. Jednocześnie konieczne jest zachowanie potencjału rozwojowego Gdańska.
„Jak się wydaje, niezależnie od złożonej i interesującej historii przemysłu stoczniowego czy dziedzictwa „Solidarności” istnieje znacznie
bardziej fundamentalny ku temu powód – otóż Młode Miasto jako
jedyna dzielnica Gdańska pozwala na wykreowanie przestrzeni reprezentacyjnej, o metropolitalnej randze, w bliskim związku z bijącym
sercem gospodarki miasta, jakim jest dzielnica portowo-przemysłowa
rozlokowana nad Martwą Wisłą. Równocześnie społeczność Gdańska
– zakorzeniona już w jego przestrzeni – zaczyna coraz bardziej identyfikować się z tożsamością miasta – i to nie tylko jako <miasta historycznego>, ale także współczesnego <miasta portowego, nadmorskiego>.
Tym samym proces, który jest naturalny w Hamburgu czy Rotterdamie, pomału zaczyna się urzeczywistniać także w Gdańsku” (Lipiński,
Lorens 2016, s.329-330).

Jest to proces niezwykle trudny, ale nie niemożliwy.
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Streszczenie
Gdańsk jest miastem kontrastów w aspekcie społecznym, historycznym i przestrzennym oraz wielowymiarowym „tworem” urbanistycznym
o niejednorodnym znaczeniu. Zjawiska odnoszące się do powyższych stwierdzeń opisujących Danzig zauważyć można w projektach zagospodarowania
przestrzennego miasta na terenie Głównego Miasta (Gdańskie Fasady ...) oraz
Nowego Miasta (projekt zagospodarowania przestrzennego terenów Stoczni
Gdańskiej). Oba przedsięwzięcia budzą szeroką dyskusję oraz skrajne emocje
wśród mieszkańców miasta, urbanistów oraz działaczy społecznych. Stawiane
są pytania o tożsamość Gdańska oraz o pamięć historyczną i społeczną miasta.
O granice rozwoju przestrzennego oraz wyznaczniki współczesnego miasta
zwartego.
Słowa klucze: Gdańsk, historia, przestrzeń miasta, tożsamość, miasto
zwarte

Summary
Gdańsk is a city of contrasts in the social, historical and spatial aspects
as well as a multi-dimensional “urban creation” with a heterogeneous meaning. The phenomena referring to the above statements describing Danzig
can be seen in the town’s spatial development projects in the Main Town
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(„Fasada OdNowa” project) and in the New Town (the spatial planning for
the Gdańsk Shipyard area). Both projects arouse a wide discussion and extreme emotions among city residents, urban planners and social activists. They
ask the questions about the identity of Gdańsk and the historical and social
memory of the city. About the boundaries of spatial development and the
determinants of a modern compact city.
Key words: Gdańsk, history, city space, identity, compact city
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SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT
IN THE EUROPEAN UNION:
THE ROLE OF CITIES
IN THE IMPLEMENTATION
OF THE EUROPE 2020 STRATEGY
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH
W UNII EUROPEJSKIEJ:
ROLA MIAST WE WDRAŻANIU STRATEGII „EUROPA 2020”

Introduction
Nowadays, urban areas account around two thirds of the EU citizens,
consume 80% of the total energy use and generate more than 85% of the
EU’s GDP (Eurostat 2016, p. 13). European cities and towns are considered
as “engines of economic growth” not only at the local, but also at the EU
level due to the high level of economic and financial activity and a great concentration of jobs. Urban areas are characterised by significant concentration
of entrepreneurship, high-skilled jobs, innovations, R&D, universities, etc.
Cities play an important role as political, social, cultural and tourist centres.
Urban areas offer to their inhabitants not only attractive opportunities for
investment and employment, but also a high quality of life. As any other
part of the world, European cities and towns simultaneously face a range of
challenges, including poverty, social exclusion, unemployment, crime, population decline, air and noise pollution, urban sprawl, traffic jams, etc. Under
these circumstances, the European Union decided to promote the concept of
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Sustainable Development as the most suitable way enabling to fight a number
of environmental, social and economic problems.
The concept of Sustainable Development (SD) was created as an idea
focused on the mutual correlations between environmental, social and economic problems in contemporary world. For the first time, the SD concept
appeared in 1987 in the report of the World Commission on Environment
and Development (WCED) entitled “Our Common Future”, so-called
Brundtland Report. The idea of SD was defined as the following: “Economic
and social development that meets the needs of the current generation without undermining the ability of future generations to meet their own needs”
(World Commission 1987, p. 16). The SD concept contains three interlinked
dimensions – environmental, social and economic – which meets at the point
of Sustainability. Illustration 1 below demonstrates the most common presentation of SD.
Illustration 1: Three Spheres of Sustainable Development

Source: Sustainability Project Studio 2020.

Due to the huge capabilities of urban areas and their growing role in all
three SD dimensions, cities and local communities receive a lot of attention
from the European Union policy-makers. According to the principle of subsidiarity, the European Union policy for SD is required to be established and
implemented at the lowest level, in other words, the closest level to the EU
28

SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN UNION ...

citizens. The EU uses a range of various actions and instruments at different
levels of political and administrative scope, including local, regional, national,
supranational and global level. Solving problems by the local administration
on its own may be totally ineffective, thus the European Union takes a strong
position when it comes to environmental, social and economic issues, which
have cross-border and supranational character. The SD concept constitutes
a key element of the EU development policies and one of the main priorities
of the Europe 2020 Strategy (European Commission 2010, p. 6).
The main aim of this research is to analyse the role of cities in the implementation of the Europe 2020 Strategy as the initiative supporting Sustainable Urban Development. In this paper, the author set three research questions
(RQ):
RQ1: What is Sustainable Urban Development (SUD)?
RQ2: What is the genealogy of the EU sustainable urban policies?
RQ3: What is the role of cities in the implementation of the Europe
2020 Strategy as a part of the EU policies promoting SUD?
RQ4: What challenges cities may face during the realisation of the
Strategy?
Methodology of this paper is based on desk research of available books, scientific articles and EU reports in the topic-related area. The author uses the free access library of the Maria Curie-Skłodowska University.
The official websites of the EU provided with very useful and actual information and statistics on the European urban policies. The paper is supplemented
by definitions of Sustainable Urban Development elaborated by various research centres. Both qualitative and quantitative research strategies enable to
research the chosen topic from different perspectives and, at the same time,
leave a large space for conclusions and reflections to readers.
The concept of Sustainable Urban Development
Like in a case of Sustainable Development, there is no generally accepted definition of Sustainable Urban Development (SUD). The Centre for
Sustainable Development at the Simon Fraser University defined SUD the
following: “A sustainable community uses its resources to meet current needs
while ensuring that adequate resources are available for future generations.
It seeks a better quality of life for all its residents while maintaining nature’s ability to function over time by minimizing waste, preventing pollution,
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promoting efficiency and developing local resources to revitalize the local economy” (Simon Fraser University 2020). Another definition was formulated in
2000 at the URBAN21 conference in Berlin, which stressed the importance
of economic dimension of Sustainable city: “Improving the quality of life in
a city, including ecological, cultural, political, institutional, social and economic components without leaving a burden on the future generations, […]
which is the result of a reduced natural capital and an excessive local debt”
(Young & Dhanda 2013, p. 6).
The European Union also does not provide with one formal definition of
SUD in its acts and documents. Nevertheless, in order to ensure a proper allocation of funding from the European Regional Development Fund (ERDF),
the EU proposed the four basic, necessary elements of SUD:
1. Sustainability, with emphasise on reinforcement of the environment,
territorial balance, intergenerational fairness and accomplishment of country’s competitiveness in financial terms;
2. Integration of multi-sectoral policies, establishment of new instruments of governance and combination of policies;
3. Participation in formal and informal public information and consultation, as well as public-public and public-private partnerships;
4. Urban development connected to economic growth and cohesion
(European Commission 2010, p. 5).
Table 1 below presents the main elements of the SUD according definitions found in the related literature.
Evolution of the EU’s sustainable urban policy
However the European treaties do not contain any legal basis of urban
policy, the European Union has conducted a range of studies and established
a number of initiatives supporting innovations in urban policy; cities and
towns’ regeneration; and share of good practices and knowledge. In 1989,
the European Commission launched the Urban Pilot Programme aiming
to support the exchange of know-how, as well to facilitate the development
of new European urban policy. The second, 2-years phase of the Urban Pilot Programme was extended in 1997 and followed by two generations of
URBAN Community Initiative programmes (1994-2006), which supported
exchange of knowledge in urban development. This objective was included
in the next important document for European urban sustainability, mainly
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the Convergence and Regional Competitiveness and Employment Objectives
for the period 2007-2013 (Palumbo 2013, p. 50-51).
Table 1: The main elements of the definition of Sustainable Urban Development
Environmental pillar

Social pillar

Economic pillar

• Reduce the use of natural
resources by promoting
circular economy and
zero-waste management;
• Promote the use of renewable energy, instead of
traditional fossil fuels;
• Reduce air, water and soil
pollution;
• Improve land and space
management;
• Reduce the use of water.

• Improve the quality of life
for the cities and towns
inhabitants;
• Eliminate social exclusion,
crime and other pathological phenomena;
• Promote sustainable consumption behaviours
among citizens;
• Develop environmental
awareness among citizens;
• Encourage citizens to
take part in local decision-making;
• Strengthen urban governance and support local
empowerment;
• Ensure intergenerational
equity and fairness.

• Improve and develop
conditions for economic activity and
entrepreneurship;
• Encourage investments, entrepreneurship, R&D
and growth of the
knowledge-based
economy;
• Support local businesses and labour
market;
• Facilitate the development of proecological attitudes
and technologies
among local businesses.

Source: my own elaboration on the basis of Paradowska & Platje 2015, p. 96-98.

In 2002, the European Union established the Urban Development
Network Programme (URBACT) with the following goals: to provide learning and exchange instruments for policy-makers, practitioners and other
stakeholder involved in urban governance; to exchange experiences between
URBACT members; and to share good practices between European cities
and towns. During the period 2007-2013, URBACT II supported various
projects connected to one of the three main topics: 1) cities as engines of
economic growth and job creation; 2) cities, governance and social inclusion;
3) cities and integrated, sustainable development. Furthermore, initiated in
1998, the Urban Audit played a crucial role as the European instrument assessing individual EU cities. Comparable data and indicators from European
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cities were gathered twice – in 2003 and between 2006 and 2007 (Fura et al.
2017, p. 970-971).
During the period 2007-2013, the focus on urban development was notably strengthened since the promotion of sustainable urbanization became
the core element of European Cohesion Policy. This was the result of the two
main factors. The first one is a pressure to achieve the objectives of the Lisbon
Strategy for Growth, while the second one is the willingness to overcome consequences of the financial crisis and economic downturn of 2008 and 2012.
Published in 2016, an important document entitled “Thematic strategy on
the urban environment” proposed several measures in order to improve the
quality of European urban environment. This strategy provided with a range
of guidelines for the integration of environmental issues into urban policies,
including sustainable urban mobility plans, programmes for best practices exchange, and the roadmap for the EU cohesion policy (Angeles & Ruiz-Martos
2018, p. 2323-2325).
The role of cities in the implementation
of the Europe 2020 Strategy
Adopted in 2010, the Europe 2020 Strategy set a number of new objectives for the European economies and policies with the special consideration
of the European urban areas. The Strategy divided its priorities into three
mutually reinforcing categories. Moreover, in order to achieve these priorities
by 2020, a set of headline targets were presented. The Strategy provides with
a specific roadmap for European policy-makers for the programming period
of ten years (2010-2020) (European Commission 2010, p. 6-7). Table 2 demonstrates three priorities and five targets of the Europe 2020 Strategy.
Due to the huge potential mentioned above, urban areas are considered
as a key element enabling the implementation of the Europe 2020 Strategy.
Most of objectives listed in the definition of SUD take place in the Europe
2020 Strategy. Focus on the importance of cities and towns for the EU’s
competitiveness and socio-economic development is underlined in multiple
documents and legislative acts of the European Union. Many of them stress
a number of challenges and opportunities linked to the capability of European urban development in the context of implementation of the three key
priorities of the Strategy (Pasimeni & Pasimeni 2016, p. 1023).
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Table 2: Priorities and targets of the Europe 2020 Strategy
Priorities
• Smart growth: developing an economy
based on knowledge and innovation;
• Sustainable growth: promoting a more
resource efficient, greener and more
competitive economy;
• Inclusive growth: fostering a high-employment economy delivering social
and territorial cohesion.

Targets
• 75 % of the population aged 2064 should be employed;
• 3% of the EU’s GDP should be
invested in R&D;
• The “20/20/20” climate/energy
targets should be met (including
an increase to 30% of emissions
reduction if the conditions are
right);
• The share of early school leavers
should be under 10% and at least
40% of the younger generation
should have a tertiary degree;
• 20 million less people should be at
risk of poverty.

Source: my own elaboration based on European Commission 2010, p. 3.

Due to the huge potential mentioned above, urban areas are considered
as a key element enabling the implementation of the Europe 2020 Strategy.
Most of objectives listed in the definition of SUD take place in the Europe
2020 Strategy. Focus on the importance of cities and towns for the EU’s
competitiveness and socio-economic development is underlined in multiple
documents and legislative acts of the European Union. Many of them stress
a number of challenges and opportunities linked to the capability of European urban development in the context of implementation of the three key
priorities of the Strategy (Pasimeni & Pasimeni 2016, p. 1023).
Cities play the role of powerful centres of knowledge-based economy
and R&D, thus they are more important for smart growth than rural areas. Moreover, innovative capacity of urban areas is supported with the high
share of tertiary educated people aged 25-64. Nevertheless, in more developed European countries other indicators of the innovativeness level between
urban and rural areas do not differ so much. It can be claimed that living and
working in urban areas is more sustainable that in rural areas due to the less
pollution produced per a citizen and a better energy effectiveness. Though,
due to the high intensity of production and consumption, improved energy
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and resource efficiency seems to be not enough to mitigate degradation of
natural resources (Stec & Grzebyk 2016, p. 56).
As industry left many of city centres during the last decades, transport
sector (individual motorization) and heating systems became activities producing the majority of external costs in cities, simultaneously causing air pollution and, in consequence, many health problems. Urban sprawl provides to
a decrease in energy and resource efficiency by making citizens use cars more
frequently, which also increases costs of the infrastructure maintenance. Moreover, there are also major problems linked to the achievement of inclusive
growth in the urban areas (Gros & Roth 2012, p. 970).
Besides the fact that cities are most often associated with a great concentration of job opportunities, the share of unemployment people living in
urban areas prevails the number of jobless people in rural areas. Higher unemployment rates are also attributing of many cities situated in the more developed EU countries. This phenomenon is so-called ‘urban paradox’, which
is mentioned in two State of European Cities Reports. Large and increasing
income disparities and high at-risk-of-poverty rate are present in many urban
areas in the more developed EU Member States. On the other hand, people
who live and work in cities and towns in the less developed EU countries are
in a more favourable position (Angeles & Ruiz-Martos 2018, p. 2314).
European urban areas create the most opportunities in terms of implementation of the Europe 2020 Strategy, thus they can be perceived as a kind
of valuable asset. New instruments of Cohesion Policy are proposed for the
period 2014-2020 in order to facilitate integrated urban policies and sustainable urban development, which will strengthen the role of cities within the
cohesion policy. Updated Cohesion Policy and ERDF became a core element
for achieving the priorities and targets of the Europe 2020 Strategy with goals
of improving the overall urban ecology, facilitating sustainable urban mobility, promoting low-carbon models for urban areas, and supporting social
inclusion with respect to SUD (Paradowska & Platje 2015, p. 99-100).
Much emphasis is given to the integrated urban development and planning. An innovative instrument in the form of Integrated Territorial Investment (ITI) is implemented with the management delegated to cities. In accordance with the EU regulatory framework, a minimum of 5% of the ESRD
sources should be provided for ITI in each EU country in order to promote
SUD. Furthermore, ITI is financially supported by a number of priority axes
of several operational programmes. As a result of the specific ITI structure,
integrated actions in cities and towns presented the efforts of cross-sectoral
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and multi-dimensional investments and initiatives. Each EU Member State
is required to prepare a list of urban areas, which implement integrated actions under the consideration of Partnership Contracts (Dobrovic et al. 2018,
p. 23-24).
On the basis of this list, the European Commission launched the Urban
Development Platform gathering together 300 cities from all EU countries
in order to create a supranational mechanism for exchange of information,
common dialogue and support to urban policy provided on national and local
level. This solution aims to make the support of European cities and towns
under cohesion policy of the Europe 2020 Strategy more visible. These arrangements also should to facilitate an integrated approach to the use of European funds for SUD set by Partnership Contracts (Eurostat 2016, p. 86). Cities
and towns are required to develop integrated urban strategies with emphasis
on integrated planning, which need to boost the implementation of priorities
and targets outlined in the Europe 2020 Strategy. During the programming
period 2014-2020, innovative actions are also supported by the 0.2 % of the
total ERDF allocation in the form of urban research and pilot projects regarding to various European thematic objectives (Batzogianni 2019).
Challenges related
to the cities’ implementation
of the Europe 2020 Strategy
From the beginning, the Europe 2020 Strategy had been implemented
with much enthusiasm, using an innovative and more integrated approach
than in a case of the Lisbon Strategy. Nevertheless, some issues remained
to be doubtful in terms of adopting a path of SUD and at the same time
using SUD as a tool in a way of achieving the Europe 2020 Strategy. First
of all, SUD need to be considered in general SD assumptions and categories,
which can be misunderstood in some documents. The Europe 2020 Strategy
concentrates on sustainable and smart growth, especially on positive changes
in terms of poverty reduction, employment, education, innovation, energy
and resource efficiency. Nevertheless, a specific focus on short-term objectives
seems to be quite visible, notably in social and economic dimensions (Paradowska & Platje 2015, p. 101).
According to the set of three priorities and five targets, the general mission of the Strategy is to overcome social and economic problems, as well
strengthen the EU’s economy and competitiveness. While this can be treated
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as a positive direction of development, it does not compulsorily harden the
method of the SD building foundations, as in case of too slow technological
innovation assumes some sacrifices, e.g., decrease of overconsumption by reducing of people’s pressure on environment. Thus, a complexity of goals is
requiring much compromise, which seems to be mandatory in a way of achieving SD. Furthermore, some stakeholders consider the Europe 2020 Strategy
as a slightly changed version of the Lisbon Strategy, which appeared to be
ineffective due to the lack of practical thinking, adequate tasks and a proper
organizational structure needed for its implementation (Fura et al. 2017,
p. 970).
While the Europe 2020 Strategy and linked documents include many
elements of SUD, the main focus is put on priorities and targets to be achieved by 2020. These targets are created for the European Union as a whole.
As the environmental, social and economic institutions at the local level differ,
it is impossible to assume that these targets can be identically implemented
in all European urban areas. What is more, due to the multitude of the SUD
goals and different understanding of their assumptions, a lot of actions can
be taken within the framework of ITIs or integrated urban strategies, which
are not always convergent with the SUD principles, however they can be in
accordance with the EU’s priorities. For instance, growing competitiveness
can provide to infrastructural improvements attracting investments, while
emerging the negative side effects of the use and maintenance of the urban
mobility system (Eurostat 2016, p. 204-205).
In order to achieve targets set in the Strategy, the European Union
is trying to provide cities with better institutional and decision-making system. For instance, the Urban Development Platform was created in order to
supervise and coordinate a political discussion related to the European urban
policy at the local level. Besides of the important role of the national level, not
all EU countries have developed effective urban policy. The impact of local
authorities on urbanization is growing, mainly due to decentralization and
the increased adoption of the subsidiarity principle. The main problem is that
cities’ interests should not be coherent with the EU’s priorities, even due to
their realisation (Palumbo 2013, p. 51).
At the same time, quite frequently national interests are not totally convergent with the directions of the EU policy. Especially the less developed
EU Member States can face a range of problems with fulfilling some of the
targets of the Strategy. The European Commission emphasizes that not all
regions expected to achieve the EU or state targets since they have different
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starting positions (Batzogianni 2019). Due to the different levels of development of Member States, it is assumed different results in achieving innovation, employment or education targets. A threat of the implementation of the
Europe 2020 Strategy is that it can provide to strengthening of metropolitan
areas, and in turn decreasing opportunities for less developed urban areas,
which lead to growing disparities and reduced cohesion within EU countries.
For instance, gathering about 300 cities, the Urban Development Platform
rather represents interests of big cities and metropolitan areas instead of urban
areas affected by poverty, high unemployment or crime. This problem was
stressed in the Territorial Agenda of the European Union 2020, where it was
mentioned that the different starting positions, as well as local, regional and
national specificities should be better considered during the realisation and
monitoring process of the Europe 2020 Strategy (Paradowska & Platje 2015,
p. 102).
In addition to multiple challenges related to multilevel governance,
a number of goals can get different priority at different levels, thus compromise in necessary. This causes serious problems for the SUD policies. Moreover,
the improvements in market functioning and economic growth should go
hand in hand with fulfilment of environmental and social priorities (Stec &
Grzebyk 2016, p. 34). The Europe 2020 Strategy stresses its aspirations to
develop a deeper, stronger and extended single market through well-connected and well-functioning markets, where consumer access and competition
stimulate innovation and growth. The subsidiarity principle is strongly supported by the market logic – a soundly functioning market where citizens
have access to housing, healthcare, education and basic income enabling them
to direct their own lives. The market itself is considered as public good, where no one should be excluded. Moreover, many other aspects of SUD have
characteristics of public good, e.g. reducing air pollution and fighting poverty,
thus the focus on market institution may lead to the prioritization of economic issued over environmental and social ones. While this might be seemed
as something obvious, many of institutional capacity building concentrates
mainly on economic dimensions of SUD leaving behind environmental and
social aspect (European Commission 2010, p. 20).
Conclusions
Due to the emerging urbanization trends, urban economic growth and
significant impact on environment, cities and towns play an important role
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in fulfilment of Sustainable Development objectives. In its turn, Sustainable
Urban Development ensures the proper functioning of environmental, social
and economic dimensions of urban areas. The Europe 2020 Strategy considers all of SUD spheres by focusing on the improvement of energy and resource efficiency, reduction of CO2 emission, reduction of poverty and crime,
improvement of healthcare and education, facilitation of economic growth,
support for jobs creation and empowerment of local businesses.
During the last decades, the European Union became highly urbanized, thus nowadays, when about two thirds of European citizens live in cities
and towns, the EU gives a special attention to the problems and challenges
of urban inhabitants. While the economic dimensions were in trend some
decades ago, at the present time the EU takes responsibly for environmental
impact of European cities, as well as health and well-being of its citizens. The
European Union support cities with numerous projects aiming to establish
and develop sustainable mobility, smart city, green growth, circular economy
and renewables.
Nevertheless, to achieve the Europe 2020 Strategy objectives, cities need
to manage a range of challenges standing ahead of them. Obviously, cities’
capabilities to pursue the basic foundations of SUD are different. It depends
on type and size of a city, availability of natural capital, financial and human
resources available, the level of economic growth, etc. In consequence, the
European Union needs to consider the disparities between urban areas, especially while setting European urban policies and local targets. Moreover, cities
and towns require a large scale of cooperation between both urban areas and
the EU itself to reduce the aforementioned disparities and ensure SUD.
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Abstract
Cities account for two thirds of the European Union population, generate about 80% of the EU’s GDP and are responsible for 80% of the total
energy use. Due to the strong economic and social position of urban areas
and their significant environmental impact, European cities became the main
actors in the EU strategical documents supporting the idea of Sustainable
Development. One of such documents is the Europe 2020 Strategy, which
promotes smart, sustainable and inclusive growth. Adopted in 2010, the Strategy set a range of priorities and targets for the period of 2010-2020. This
article aims to research the role of European cities and towns in the realisation
of the Europe 2020 Strategy. On the one hand, the paper analyses the contribution of urban areas to the implementation of the Strategy, and on the other
hand it discusses how the Strategy supports European cities in achieving of
Sustainable Urban Development (SUD). The paper constitutes from the four
parts. The first one defines and explains the concept of SUD, the second one
provides with the evolution of the EU urban policy, the third one analyses
the role of cities in the context of the Europe 2020 Strategy, and the fourth
part discuss the most important challenges that urban areas face in a way of
achieving objectives of the Strategy and SD principles.
Keywords: Sustainable Urban Development, the Europe 2020 Strategy,
European Union, cities
Streszczenie
Miasta stanowią dwie trzecie populacji Unii Europejskiej, generują
około 80% PKB UE i odpowiadają za 80% całkowitego zużycia energii. Ze
względu na silną pozycję gospodarczą i społeczną obszarów miejskich oraz ich
znaczący wpływ na środowisko naturalne, europejskie miasta zostały głównymi aktorami w dokumentach strategicznych UE wspierających ideę zrównoważonego rozwoju. Jednym z takich dokumentów jest strategia „Europa
2020”, która promuje inteligentny, zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu. Przyjęta w 2010 r. strategia wyznaczyła szereg priorytetów
i celów na lata 2010-2020. Ten artykuł ma na celu zbadanie roli europejskich
miast w realizacji strategii „Europa 2020”. Z jednej strony ta praca analizuje
wkład obszarów miejskich we wdrażanie strategii, z drugiej zaś omawia w jaki
sposób strategia wspiera europejskie miasta w dążeniu do zrównoważonego
rozwoju obszarów miejskich. Artykuł składa się z czterech części. Pierwsza
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określa i wyjaśnia koncepcję zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich,
druga przedstawia ewolucję polityki miejskiej UE, trzecia analizuje rolę miast
w kontekście strategii „Europa 2020”, a czwarta część omawia najważniejsze wyzwania dla obszarów miejskich w drodze do osiągnięcia celów strategii
i zasad zrównoważonego rozwoju.
Słowa kluczowe: Zrównoważony rozwój obszarów miejskich, Strategia
„Europa 2020”, Unia Europejska, miasta
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PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY
PRZEMIAN EKONOMICZNYCH
W POLSCE PO 1989 ROKU
PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF ECONOMIC CHANGE
IN POLAND AFTER 1989

Wstęp
Od roku 1989 nastąpił w Polsce okres transformacji ustrojowej. Jednakże proces tych zmian, na gruncie społeczno-gospodarczych rozpoczął, się dużo
wcześniej, kiedy na scenie politycznej kraju pojawił się, związek zawodowy
„Solidarność”. Narastało przekonanie społeczne, że aby ratować podupadający
system niezbędne będą reformy ustrojowe. Czynione wysiłki zmian w starym
systemie nie dawały jednak rezultatów. Ostatecznie bieg wydarzeń przyspieszył „Okrągły Stół” i wydarzenia po wyborach do Sejmu w 1989 roku. Tak
zrodził się nowy obraz „Nowej Polski”. Niestety nastąpił wówczas rozkład
prawie wszystkich instytucji gospodarczo-społecznych, a także politycznych.
Demokracja dla większości jest czymś nieznanym, zewnętrznie obcym (Biernat 1994).
W okresie transformacji systemowej, przez jaką przechodził nasz kraj,
chodzi w dużym stopniu o dwie rzeczy: po pierwsze o zburzenie starych układów, interesów i ich ugruntowanych percepcji, po drugie o kreowanie nowych układów rzeczy i stabilizowanie nowych percepcji tych układów.
Dokonujące się w Polsce po 1989 roku zmiany w systemie ekonomicznym wpływają na zachowania ekonomiczne gospodarstw domowych
w dwóch wymiarach - bezpośrednim i pośrednim.
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W wymiarze bezpośrednim nowe otoczenie ekonomiczne i rozwiązania
systemowe narzucają gospodarstwom domowym nowe warunki sprzyjające
ich rozwojowi, ale także ograniczające spełnianie ich funkcji ekonomicznych.
Procesy przystosowawcze w gospodarstwach domowych generowane bezpośrednio przez zmianę ich otoczenia ekonomicznego przebiegają w dwóch
zasadniczych płaszczyznach: pierwsza to konieczność dostosowania się do
nowych ekonomicznych warunków realizacji potrzeb konsumpcyjnych oraz
druga, to zmiana w aktywności ekonomicznej członków gospodarstw domowych i kierunków alokacji zasobów pracy grupy domowej.
W wymiarze pośrednim, nowa rzeczywistość ekonomiczna i jej założenia teoretyczne i ideowe narzucają społeczeństwu filozofię praw rynkowych
zmuszają do innego niż dotychczas wartościowania, wyborów i zachowań zarówno w sferze pracy jak i konsumpcji. Szokowe wtargnięcie nowego systemu
wartości i rynku jako czynnika rozbudzającego potrzeby i warunkującego ich
zaspokojenie, kult prywatnego biznesu dzieli społeczeństwo dwubiegunowo.
Z jednej strony rodzi postawy pozytywne, aktywne, ale także, często cwaniackie ze względu na brak odpowiednich barier prawnych, z drugiej zaś sprzyja
postawom pasywnym, postawom ludzi zagubionych, sfrustrowanych na skutek barier w zaspokajaniu potrzeb.
U źródeł procesów przystosowawczych zachodzących w sposobie życia,
a w tym jednostkowych i grupowych zachowań leży:
- zobiektywizowany punkt wyjścia;
- postrzeganie i reakcja na nowe wskaźniki informacji ekonomicznej,
zmiany wyznaczników sytuacji ekonomicznej oraz przemiany instytucjonalne;
- jednostkowy system wartości, oceny dokonujących się przemian i generowane przez nie dążenia i aspiracje;
W rezultacie istnieje skomplikowany splot czynników obiektywnych
i subiektywnych wyznaczających elastyczność przystosowania się do nowej
rzeczywistości ekonomicznej zarówno poszczególnych osób, jak i całej grupy
domowej.
Obiektywna i subiektywna łatwość „przestawienia się” jest niewątpliwie
poważnym atutem w umiejętnym wykorzystaniu cech nowego systemu ekonomicznego dla pozytywnych zmian w poziomie życia.
Miarą bardzo dobrego przystosowania się do procesu transformacji jest
nie tyle aktualne osiągnięcie najwyższego statusu materialnego i odpowiadających mu wysokich aspiracji, lecz korzystne uplasowanie się na czasowej osi
dochodów, umiejętność artykułowania aspiracji odpowiednich do własnego
statusu materialnego, wysoka aktywność zawodowa.
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Ogólnie można powiedzieć, że najlepiej zaadoptowani są ci, którzy
bez szczególnych wyrzeczeń dostosowali obiektywne możliwości do swoich
potrzeb i aspiracji lub też umiejętnie dostosowali swoje potrzeby i aspiracje
do ograniczonych możliwości. Niezmiernie istotne znaczenie w procesie
adaptacji do nowych warunków społeczno-ekonomicznych mają postawy
psychospołeczne oraz stan zdrowia psychicznego i fizycznego (Beskid 1995,
s. 99-102).
Przemiany społeczno-ekonomiczne które obserwujemy wyznaczają
szkole nowe zadania jako instytucji kształtującej osobowość młodzieży. Ich
realizacja powinna być adekwatna do perspektywicznych skutków obecnych
przemian.
Nowe zadania postawione zostały przed młodymi ludźmi. Obecny stan
przemian gospodarczych, politycznych i społecznych wymaga większej niż
dotychczasowa aktywności młodych ludzi. W tym zakresie oczekiwane są postawy analogiczne do postaw wobec pracy bądź świadczonych usług, reprezentowane przez młodzież w państwach postprzemysłowych (Michno 1994).
Psychologiczne i społeczne aspekty zjawiska
bezrobocia
Od 1989 roku bezrobocie stało się stałym fragmentem społeczno-gospodarczym krajobrazu naszego kraju, towarzyszy ono dokonującym się przemianom politycznym, społecznym i gospodarczym, jest efektem procesów
recepcji i początków restrukturyzacji gospodarki. W ciągu krótkiego czasu
bezrobocie stało się w Polsce także ważnym problemem psychologicznym
i kulturowym.
Międzynarodowa Organizacja Pracy w swej działalności wiele uwagi
poświęca problematyce rynku pracy, definiując bezrobocie jako zjawisko pojawiające się wówczas gdy nie ma pełnego zatrudnienia (Ciechocińska 1965,
s. 9-10).
Praca określa godność człowieka jako jednostki, jego miejsce w społeczności rodzinnej i narodowej. Pozbawienie pracy człowieka jest nie tylko
szokiem dla bezrobotnego ale potencjalnie zagraża ogółowi pracowników
i wywiera wpływ na całokształt stosunków społecznych. Wywołuje ona nie
tylko obniżenie się standardu życia, ale również wiele negatywnych konsekwencji w sferze życia psychicznego, prowadzi do zakłóceń w życiu rodzinnym, do patologii społecznych itp. Masowe bezrobocie wzmaga procesy zanikania solidarności, sprzyja podziałom społecznym, przestępczości, nienawiści
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do obcokrajowców. W życiu człowieka pojawia się jako jeden z głównych problemów społecznych oddziałowujących na wszystkie sfery życia społecznego.
Jednostka czuje się zagubiona i poszkodowana, odrzucona przez najbliższych,
znajomych i przyjaciół. Po utracie pracy stosunki z przyjaciółmi pogarszają się.
Zmienia się sytuacja rodzinna odczuwana nie tylko z punktu ekonomicznego,
ale spadku autorytetu w oczach współmałżonka i dzieci. Występuje stan niepewności, poczucie zagrożenia i zaniżenia aspiracji w zakresie planów edukacyjnych młodego pokolenia.
Nietypowa sytuacja jak mówi w 1993 roku D. Graniewska, wywołuje
w jednych rodzinach wzrost solidarności i spójności rodziny, w innych prowadzi do sytuacji konfliktowych lub kłótni.
Bezrobocie to nie tylko problem człowieka bezrobotnego, to także
problem jego dzieci, gdyż odbija się negatywnie na sytuacji dzieci, zarówno
w sferze warunków życia, jak i w procesach wychowawczych, w stosunkach
wewnątrz – i zewnątrz rodzinnych. Sytuacja rodzinna i środowiskowa spowodowana utratą pracy ma duży wpływ na podstawy bezrobotnych i ich samopoczucie. Najczęściej występującą reakcją na zaistniałą sytuację jest poczucie
krzywdy, wiązane często z poczuciem niesprawiedliwości. Ich samoocena jest
niska.
W „Encyklopedii Popularnej PWN”, bezrobocie określone jest jako zjawisko w którym jest brak, pracy zarobkowej dla jednostek, zdolnych do pracy
lub jej poszukujących (Encyklopedia Popularna 1994, s. 81).
Bezrobocie ma charakter strukturalny i moralny, jest nie tylko zjawiskiem gospodarczym o wymiarze indywidualnym i społecznym, trwale istniejącym w gospodarce rynkowej, ale także zjawiskiem pociągającym za sobą wielorakie konsekwencje o charakterze moralnym. Bezrobocie godzi w godność
jednostki i jest wyrazem społecznej degradacji, poczucie upokorzenia a często
nawet nędzy i krzywdy społecznej. Zasiłki dla bezrobotnych nie rozwiązują
tego problemu, bo nie równają ich pod względem zaopatrzenia z pracującymi,
powiększają natomiast poczucie upokorzenia i zależności, ratując życie nie
chronią zatem godności osobowej człowieka (Majka 1986, s. 33-35).
Praca jest podstawowym źródłem dojrzewania człowieka, poprzez nią
człowiek odkrywa swoje możliwości, aktualizuje je, obdarza owocami swojej
pracy innych ludzi i całe społeczeństwo. Utrata trwającego częstokroć nawet
dziesiątki lat zatrudnienia powoduje szok, zmienia sią utarty rozkład zajęć
w ciągu dnia, zaciera się klarowne rozgraniczenie godzin pracy i innych zajęć.
W miarę niepowodzeń w podejmowaniu pracy wachlarz ten węża się, a wolny
czas jest poświęcony głównie na prace domowe i kontakty z rodziną.
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Bezrobocie może mieć demoralizujący wpływ na pozostających bez pracy
ludzi, którzy czują się niepotrzebni i odrzuceni. Następuje ponadto utrata
kwalifikacji, gdyż ludzie bezrobotni przez długi czas mogą mieć trudności
z odtworzeniem umiejętności zawodowych.
Przymusowa bezczynność wynikająca z brakiem pracy stanowi, czynnik
silnie stresujący co w konsekwencji wywołuje potrzebę jakiegoś rozładowania
energii lub napięcia. Część pozostających bez pracy stara się rozładować to
napięcie za pomocą częstego sięgania po używki, między innymi alkohol (Szydłowska 1995, n 3).
Bardzo niepokojący jest obraz bezrobotnych absolwentów. W związku z brakiem pracy odczuwają oni nieprzydatność, co grozi pogłębianiem się
i utrwalaniem niskiego poczucia własnej wartości, a także osłabienia woli zmiany sytuacji. Przedłużające się bezrobocie oznacza utrwalenie się u młodych
ludzi bierności, co może przyczynić się do rozwijania negatywnych skłonności.
Z metodologicznego punktu widzenia można wyróżnić trzy grupy zachowań bezrobotnej młodzieży:
- zachowanie adaptacyjne, otwarte na metody działania rynkowego, podejmujące samoistne działania w kierunku przystosowania się i znalezienia
pracy,
- frustracyjne - wynikające z załamania systemu wartości kultywowanych
jeszcze w szkole w zderzeniu z realiami rynku pracy, tym bardziej, że dotyczy
to przeważnie uczniów dobrych i bardzo dobrych, kończących szkołę z tzw.
czerwonym paskiem. Ich kosmologia nie przystaje do rzeczywistości,
- naturalno - zachowawcze, ukierunkowane na łatwe przeżycie, wykorzystanie sytuacji, pobieranie zasiłków, podejmowanie pracy w „szarej strefie”,
wykorzystanie układów rodzinnych.
Stwierdzić można, że praca jest ważnym warunkiem indywidualnej
i zbiorowej samorealizacji, dyscypliną w której umacnia się osobowość, nadaje
treść i sens codziennemu życiu.
Społeczeństwo okazuje różnego rodzaju reakcje na bezrobotnych. Reakcje ludzi z najbliższego środowiska społecznego mogą mieć charakter pozytywny (np. chęć niesienia pomocy, współczucie) lub negatywny (lekceważenie,
obojętność).
Inaczej reagują bezrobotni gdy winę za zaistniałą sytuację (bezrobocie)
upatrują w samych bezrobotnych, inaczej zaś gdy bezrobocie jest traktowane
jako „efekt” reform politycznych i gospodarczych.
Pozytywnych aspektów bezrobocia jest niewątpliwie mniej, większość
skutków bezrobocia rozpatruje się w aspekcie negatywnym. Pozytywne
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następstwa towarzyszące bezrobociu wiążą się z reguły z bezrobociem krótkookresowym, frakcyjnym, wyróżnia się w nich:
- postawy wobec pracy;
- racjonalizację wyboru zawodu i podnoszenie kwalifikacji;
- czas wolny bezrobotnych;
- racjonalizację zatrudnienia;
- wspomaganie procesów restrukturyzacji;
- zmiana modelu funkcjonowania rodziny.
W okresie transformacji systemowej koniecznością dla wielu kobiet
stało się bezrobocie. Bezrobocie wywołuje u nich postawy zwrócenia się ku
rodzinie, w której znajdują oparcie i poczucie bezpieczeństwa, daje im to zadowolenie i szacunek. Dla kobiet wychowujących dzieci dezaktywizacja zawodowa spowodowała możliwość sprawowania osobistej opieki nad dziećmi, co
pozytywnie wpływa na proces wychowawczy i stosunki rodzinne oraz przynosi korzyści społeczne, które zaowocują w przyszłości dojrzałym emocjonalnie
młodym pokoleniem oraz bieżące wymierne ekonomicznie w postaci zmniejszonej absencji kobiet wychowujących małe dzieci (Kujda 1994, s. 23).
Kobiety stosują inne niż mężczyźni strategie radzenia sobie w sytuacji bezrobocia, łatwiej się przystosowują, bo są bardziej plastyczne i wykazują więcej
inicjatywy. Bezrobocie kobiet przynosi mniejsze straty psychiczne, społeczne,
materialne niż bezrobocie mężczyzn, ponieważ kobiety w mniejszym stopniu
przeżywają utratę pracy w kategoriach poczucia wartości, ambicji, czują się
moralnie zwyczajowo mniej zobowiązane do zapewnienia utrzymania rodziny
są ze swej natury mniej narażone na popadanie w nałogi i patologie społeczne,
a wolny czas poświęcają na wykonywanie usług dla rodziny, własny rozwój.
Wszystkie te korzyści wynikające z bezrobocia kobiet byłyby bardziej
akceptowane oraz realne, gdyby bezrobocie kobiety nie przyczyniało się do
obniżenia standardu życia ich rodzin poprzez utratę zarobków, a sytuacja materialna pozwalała im dokonać swobodnego wyboru swoich ról społecznych.
Wśród negatywnych skutków bezrobocia wyróżnia się skutki ekonomiczne i społeczne. Skutki społeczne są rozpatrywane w odniesieniu do indywidualnych osób oraz ich kontaktów społecznych i dotyczą ekonomiczno-społecznego i psychologiczno-moralnego położenia bezrobotnych.
Do negatywnych skutków społecznych zalicza się:
- pogorszenie standardu życia i zagrożenie egzystencji materialnej,
- zakłócenie w życiu rodzinnym,
- napięcia i konflikty oraz patologie społeczne
48

PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY PRZEMIAN EKONOMICZNYCH...

- zagrożenia w sferze psychicznej jednostki i szkoły moralno-etyczne oraz
zdrowotne,
- zagrożenia dla grup społecznych młodzieży i kobiet (Leśniak-Moczuk
1997, s. 12).
Płaca stanowi źródło zaspokojenia potrzeb materialnych i kulturowych
jednostki oraz rodziny. Pozbawienie jej w wyniku bezrobocia jest przyczyną
spadku dochodów i pogorszenia się warunków bytowych lub nawet braku
środków do życia.
Rodzina jest podstawowym czynnikiem stabilizacji, prawidłowego rozwoju, oparcia duchowego i pomocy usługowo-materialnej jednostki. Rodziny
dotknięte bezrobociem szybko ubożeją, co jest jednym z głównych powodów
pogarszania się stosunków rodzinnych (Leśniak-Moczuk 1997, s. 13).
Utrata pracy w odniesieniu do jednostki uniemożliwia zaspokojenie takich potrzeb, jak działanie w grupie, kontakty ze środowiskiem pozarodzinnym. Następuje więc zamknięcie się w kręgu rodzinnym, redukcje kontaktów
społecznych, wycofanie się z życia towarzyskiego w obawie przed negatywnymi ocenami ze strony innych ludzi, ponieważ bezrobotni w wyniku pogorszenia się sytuacji materialnej i niemożliwość zrealizowania swoich ambicji
zawodowych czują się gorsi od innych, nie mogą również rewanżować się
za gościnność czy prezenty. Bezrobotni popadają w stan izolacji społecznej,
uskarżają się na samotność i nudę. Obserwuje się ponadto osłabienie solidarności zatrudnionych z bezrobotnymi, co bezrobotni odczuwają jako odrzucenie przez społeczeństwo (Domagała 1992, s. 25).
Bezrobotni tworzą wokół siebie nowy krąg społeczny, w którego skład
wchodzą osoby o podobnej sytuacji życiowej, zainteresowaniach, zajęciach i
osoby z instytucji mających za zadanie pomóc bezrobotnym.
Bezrobocie wywołuje szereg negatywnych konsekwencji w sferze psychicznej spowodowanych utratą poczucia bezpieczeństwa, zaniżeniem samooceny, powstaniem przekonania, że jest się nieudacznikiem, człowiekiem
niezdolnym do samodzielnego życia uzależnionym od innych. Z punktu widzenia psychologicznego bezrobotny nie jest w sytuacji osoby dorosłej, lecz
dziecka.
Niektóre rodziny szukają wyjścia z opresyjnej trudnej sytuacji, materialnej poprzez emigrację, jednego członka rodziny, które przynosi korzyści materialne, ale jednocześnie wiąże się z wieloma szkodami moralnymi,
w postaci nostalgii: za domem, rodziną a nawet krajem. Efektem emigracji,
niejednokrotnie są kłopoty wychowawcze a niekiedy nawet rozbicie rodziny
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czy przestępczości (napady, włamania, kradzieże, rozboje, gwałty, morderstwa
i chuligaństwa), a także demoralizacji, alkoholizmu, narkomani, prostytucji,
żebractwa (Sztumski 1997, s. 6).
Po zdobyciu wykształcenia młodzież nie mogąc się zrealizować, podjąć
pracy zawodowej, wykorzystać wiadomości zdobyte w szkołach, czyni się podatna na stres i frustrację. Opóźnia to również proces usamodzielnienia się
ekonomicznego i społecznego.
Brak zaspokojenia wymienionych potrzeb rodzi u młodzieży stan przygnębienia, wywołuje apatię lub agresję, obniża aspiracje edukacyjne, stępia
wrażliwość na dobra kultury i wyższe wartości życiowe, hamuje rozwój osobowości i poczucie godności, odbiera nadzieję na sensowne życie, budzi lęk
o przyszłość i może spowodować groźne oraz trwałe zmiany w psychice. Przymusowa bezczynność zawodowa, nie uregulowany tryb życia, nadmiar wolnego czasu, kontakty z rówieśnikami będącymi w podobnej sytuacji wyzwalają
u młodzieży zachowanie dewiacyjne bądź patologiczne, które znajdują wyjście w alkoholizmie, narkomani, prostytucji, przestępstwach kryminalnych,
a w skrajnych przypadkach w autodestrukcji w postaci zamachów samobójczych (Mariański 1994, s. 49).
Narastające bezrobocie charakteryzuje się szybszym tempem bezrobocia
kobiet niż mężczyzn. Duża aktywność kobiet wynika z subiektywnej potrzeby wykorzystania zdobytych kwalifikacji zawodowych oraz wzorców kulturowych. Daje się zauważyć dyskryminację kobiet na rynku pracy przez pracodawców, którzy często preferują mężczyzn, chętniej dają im pracę i wyższe
zarobki oraz awanse.
Wszelkie powyższe informacje potwierdzają, że bezrobocie ma wpływ na
kształtowanie się postaw, opinii i zachowań bezrobotnych i ich rodzin. Dotyczy ono bowiem nie tylko osoby, która nie mogła uzyskać pracy, ale także
jej rodziny.
Alkoholizm
Alkoholizm jest stałym fragmentem krajobrazu naszego kraju. Alkoholicy to ludzie cierpiący na chorobę, która wymaga stosowania właściwego leczenia. Alkoholicy to ludzie opanowani nałogiem alkoholowym.
Światowa Organizacja Zdrowia definiuje, że alkoholikami, są ludzie
nadmiernie pijący, u nich następuje zależność od, alkoholu przynoszący szkodę zdrowiu fizycznemu i psychicznemu jednostki a także otoczeniu (Kessel,
Walton 1967, s. 3).,
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Alkoholizm jest chorobą postępującą, chroniczną i prowadzącą do
śmierci. Z alkoholizmu nie można się wyleczyć. Pełna abstynencja jest jedyną
formą powstrzymania skutków tej choroby (Johnson 1987, s. 3).
„Nałogowi alkoholicy” nie są zdolni do samorzutnego przerwania picia. Chociaż mogą obywać się bez alkoholu przez kilka dni, a niekiedy przez
dłuższe okresy, nieuchronnie powracają do picia. Im bardziej konieczne jest
przerwanie picia, tym trudniej im się na to zdobyć. Poza tą charakterystyczną
cechą, że nałogowy alkoholik nie może przez dłuższy czas obywać się bez alkoholu, cierpi on jeszcze na objawy abstynencyjne - czyli krótkotrwałe fizyczne
lub psychiczne dolegliwości, które pojawiają się wówczas, gdy przestaje pić
przez kilka dni lub choćby tylko przez kilka godzin.
U większości alkoholików następuje tak poważne uszkodzenie mózgu
lub nawet
całego organizmu przez alkohol, że skutki jego działania utrzymują się
nadal, nawet jeśli przestaje pić.
Określenie nałogowy w odniesieniu do alkoholików jest słuszne w tym
sensie, że wszyscy nałogowcy uzależnieni są od środka, który zażywają, w tym
przypadku od alkoholu. Jest on przyczyną wielu trudności życiowych, zarówno w grupach społecznych. W większości miast są dzielnice zamieszkałe przez
bezrobotnych, gdzie skupiają się alkoholicy wiodący nędzną, niekiedy psychotyczną egzystencję. Alkoholizm prowadzi do absencji w pracy, do bezrobocia,
do zaciągania długów, do przestępstw, upadku społecznego i do zaniedbywania własnych rodzin. Alkoholicy są odpowiedzialni za wiele wypadków drogowych. ,
Nasilenie alkoholizmu uzależnione jest zarówno od czynników kulturowych lub organizacji, danej społeczności. ,
Jeżeli rodzice piją w sposób umiarkowany, unikając picia nadmiernego,
wówczas jest rzeczą nieprawdopodobną, by ich dziecko było w przyszłości
alkoholikiem. Jeżeli natomiast dziecko będzie często świadkiem nadmiernego
picia rodziców, to wtedy istnieje prawdopodobieństwo że i ono zasili ten krąg
osób nadużywających alkoholu. W przypadku innego skrajnego stanowiska jeśli rodzice przestrzegają surowo całkowitej abstynencji, i dziecko widzi, że
nie tolerują alkoholu, wówczas samo może zająć zdecydowanie wrogą postawę
wobec picia. Ale jeżeli takie dziecko będzie szukało formy wyrażenia buntu
przeciwko swym rodzicom może stać się równie żarliwym alkoholikiem, jak
oni byli żarliwymi abstynentami.
Pacjenci alkoholicy opisują z reguły bądź wczesną śmierć jednego z rodziców, bądź kłótnie między rodzicami, rozbite małżeństwo, zbytnią surowość
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rodziców wobec nich w dzieciństwie, a niekiedy nawet okrucieństwo lub opuszczenie. Alkoholicy którzy stracili jedno z rodziców we wczesnym dzieciństwie,
których wychowywali rodzice przejawiający jakieś zaburzenia charakterologiczne bądź też rodzice nie żyjący w zgodzie, wykazują w swym zachowaniu
po dojściu do dojrzałości wyraźne wpływy urazów psychicznych. Dlatego też
nietrudno wykryć przeżycia, które kiedyś odegrały rolę w powstaniu zaburzeń funkcjonowania osobowości. Takie postawy alkoholików, przynoszące
im samym szkodę, pozostają w związku z kłótniami rodziców, które stwarzały
atmosferę wiecznych swarów domowych. Pacjenci często zdają sobie dobrze
sprawę, że zmartwienia, które przeżywali w dzieciństwie powodują reakcje
zakłócające ich zdolność przystosowania się do życia w zakresie dojrzałości.
Charakterystyczne jest również zachowanie się żon alkoholików. Żona
alkoholika, znacznie częściej niżby się tego należało spodziewać, jest również
córką alkoholika. Być może stara się ona „ożywić” w swoim małżeństwie
związki, które łączyły ją kiedyś z ojcem.
Żona alkoholika często przyznaje, że wiedziała, iż jej mąż pił sporo,
w czasie gdy zdecydowała się go poślubić, ale wówczas nie zdawała sobie sprawy ze skutków, jakie to za sobą pociągnie.
Żony alkoholików potrafią zastąpić ojca i matkę dla dzieci. Spełniając
wszystkie funkcje rodzicielskie pomniejszają męża w jego własnych oczach,
podkreślając jego nieudolność.
Żona alkoholika nie może niczego planować i nie może prowadzić spokojnego, uregulowanego trybu życia, żyje w stałym oczekiwaniu, nie śmie
również zaprosić przyjaciół do domu, ponieważ mąż może być w czasie ich
wizyty nietrzeźwy. Sam alkoholik może być zazdrosny i oskarżać żonę, że
zdradza go z innymi mężczyznami, może ją maltretować fizycznie i moralnie.
Żona alkoholika najczęściej nie jest zdolna do zrozumienia tego, co zaszło w jej życiu. Zaczyna się zastanawiać ile w tym jest jej własnej winy. Niekiedy uważa, że ponosi odpowiedzialność za pijaństwo męża, nie wie, jaką
zająć wobec niego postawę. Często broni go z dużym nakładem sił i energii,
ukrywając przed pracodawcami jego spóźnienia do pracy, absencje lub wcześniejsze wychodzenie z pracy. Usiłuje również, ale z gorszym skutkiem, ukryć
przed dziećmi objawy lekceważenia, na które jest narażona oraz wybuchające
sprzeczki domowe. Próbuje także „domowych środków”, daremnego wysiłku
usuwania alkoholu z domu.
Żona, która nauczyła się uważać alkoholizm swego męża za chorobę,
potrafi pewniej pokierować swoim życiem, nawet jeżeli mąż pije nadal. Ma
oparcie w instytucjach społecznych, które mogą jej udzielić pomocy.
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Postęp choroby alkoholowej u kobiet jest o wiele szybszy, uzależnienie
alkoholowe u kobiet dokonuje się w czasie krótszym niż u mężczyzn. Badania
wykazały, że u kobiet przy tej samej ilości spożytego alkoholu jego stężenie we
krwi jest wyższe, a objawy zatrucia znaczniejsze niż u mężczyzn.
Alkoholizm kobiet przestał być problemem marginesy społecznego,
stwierdza się alkoholizm w środowisku kobiet pracujących, które zatrudnione
były w zawodach mających ułatwioną styczność z alkoholem np. w usługach
gastronomicznych, a następnie zanotowano przypadki alkoholizmu u kobiet
starszych, które popadły w nałóg po rozpadnięciu się ogniska domowego (Łęczycka 1972, s. 3).
W małżeństwach alkoholików często zdarzają się separacje i wiele z nich
kończy się rozwodem. Żona często ulega prośbom męża i wraca do niego wierząc w obietnice zmiany dotychczasowego trybu życia (Kessel, Walton 1967,
s. 114). Obserwuje się wzrost spożycia alkoholu przez kobiety, co niepokoi
naukowców.
Przestępczość
Ostatnie lata w Polsce przyniosły daleko idące zmiany w dziedzinie
społeczno-gospodarczej i politycznej, które w istotny sposób wpływają a w przyszłości wpłyną jeszcze bardziej - na kryminologiczny kształt zjawiska
społecznego, jakim jest przestępczość. Przestępczość jest zjawiskiem społecznym kreowanym przez realia społeczne.
W piśmiennictwie kryminologicznym podkreśla się możliwość wpływu
czynników makrospołecznych, takich jak zmiana społeczna, kryzysy gospodarcze, polityczne i ekonomiczne, migracja, dezintegracja społeczna na wzrost
przestępczości zarówno „tradycyjnej” jak i jej nowych form np. : związanej z
narkomanią, przestępstwa zorganizowane, komputerowe, zjawisko korupcji,
masowe kradzieże samochodowe, przemycanie dzieł sztuki, rozmaite przejawy agresji międzyosobowej (zabójstwa, napady, zgwałcenia, rabunki), formy
przestępczości w skali stosunków „transnarodowych (rozmaite akty terroru jak
porwania samolotów, branie zakładników w celu wymuszenia okupu), podkładanie bomb w celu zastraszenia ludności (Bielicki, Sołtysiak 1994, s. 36).
Jest to najczęściej wynik osłabienia mechanizmów kontroli społecznej
poprzez rozerwanie dotychczasowej więzi społecznej, rodzinnej i załamanie
się dotychczasowych zinternalizowanych systemów wartości kulturowych,
emancypacji kobiet i młodzieży, wzrostu wolnego czasu. Również wszelkie
pozytywne procesy jakimi są między innymi przemiany gospodarcze, mogą
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kreować tzw. nową frustrację u osób z rozbudzonymi ambicjami i oczekiwaniami ekonomicznymi i kulturowymi w obliczu niepełnej możliwości zaspokajania tych ambicji i oczekiwań. Symptomy tego zjawiska dają się obserwować m. in. przez wzrastający wskaźnik spożycia narkotyków, popełnianie
samobójstw, przestępczości itp.
Według Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26,
października 1982 roku (Stan prawny aktualny na dzień: 20.06.2020,
Dz.U.2018.0.966 t.j. - Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich) pojęcie „nieletni” obejmuje trzy kategorie osób
wyróżnione pod względem wieku i rodzaju postępowania, przy czym dwie
pierwsze kategorie osób charakteryzują sytuacje uzasadniające podjęcie działań
przewidzianych w ustawie. Są to: wykazywanie przez nieletniego przejawów
demoralizacji do lat 18 lub dopuszczenia się czynu karalnego po, ukończeniu
13lat, , ale przed ukończeniem, 17 roku życia.
W strukturze sprawców przestępstw dominują chłopcy, wiek nieletnich
przestępstw to 15-16 r. życia. Wśród nieletnich sprawców przestępstwo przeważają zamieszkali w miastach, stanowią oni ponad 70% ogółu nieletnich
przestępców (Bielicki, Sołtysiak 1994, s. 37).
Nieletni przestępcy to najczęściej uczniowie szkół podstawowych, szczególnie klas od VI do VIII . Ponad 90% nieletnich przestępców, i to zarówno
chłopców jak i dziewcząt, przerywa naukę w szkole podstawowej. Z danych
statystyki sądowej wynika dalej, że niemała część nieletnich nadużywa alkoholu (Bielicki, Sołtysiak 1994, s. 39).,
Każdy aspekt sprawy przestępczości wśród młodzieży należy rozpatrywać w szerokim kontekście uwarunkowań społecznych, politycznych, ekonomicznych oraz kulturowych. Należy dostrzec, że, bezrobocie lub częściowe
tylko zatrudnienie to czynniki, które obiektywnie stawiają młodzież w niekorzystnych warunkach społecznych. Nadto masowa migracja dorosłych,
młodzieży ze wsi do miasta w nadziei na znalezienie pracy, dobre zarobki i
polepszenie życia - w zetknięciu z rzeczywistością zastaną w miastach - powoduje rozczarowanie. Młodzież staje się w tych miejskich warunkach grupą najbardziej eksploatowaną i najbardziej podatną na wejście w konflikt z prawem.
W przygotowaniu młodych ludzi do życia w społeczeństwie najbardziej fundamentalną rolę odgrywają rodzina i system oświatowo-wychowawczy. Zarówno pierwsza instytucja jak i druga przechodzą kryzysy o różnym stopniu
nasilenia - nie pozostające bez wpływu na przygotowanie dzieci i młodzieży
do życia w społeczeństwie.
Rozpad rodziny konflikty między rodzicami i dziećmi, często z udziałem
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agresji i inne czynniki stresogenne są ogranicznikami w prawidłowym spełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i w rezultacie prowadzą do demoralizacji oraz przestępczości nieletnich. ,,Zgubny wpływ wywiera także
alkoholizm, ma on swój znaczny udział w genezie przestępstw, głównie dokonywanych przy użyciu gwałtu i przemocy.
Istnieją również inne czynniki mające wpływ na marginalizację dzieci i
młodzieży. Są nimi: niewykazywanie przez państwo właściwej troski o młodzież, konflikt wartości społecznych, negatywne skutki postępu technologicznego, wadliwa organizacja odpoczynku i czasu wolnego nieletnich. Obserwuje się również wzrastający proces wyobcowania społecznego młodzieży oraz
wzrost cynizmu wobec społecznych, ekonomicznych i politycznych instytucji
państwa. Młodzi ludzie czują się wyizolowani, pozbawieni możliwości decydowania w sprawach dla siebie istotnych. Wielu z nich ma wątpliwości co do
istniejącego porządku społecznego ustanawianego przez dorosłych, z którymi
nie znajdują wspólnego języka. Taki zaś stosunek do porządku społecznego
może zaś prowadzić do antyspołecznych zachowań, do politycznego protestu,
do narkomanii i alkoholizmu oraz może skutkować aktami przemocy.
Stwierdzono, że środki masowego przekazu, głównie telewizja, ukazując
brutalne sceny, cechy natury ludzkiej i drastyczne elementy życia społecznego,
w tym: seks, przemoc, alkoholizm luksusowe życie - inspirują lub potęgują
procesy dewiacyjne.
Przestępczość jest zjawiskiem które po osiągnięciu pewnych granic,
z trudem lub w ogóle nie wraca do poziomów poprzednich, a raczej wykazuje
tendencje wzrostowe.
Szczególne niebezpieczeństwo powstawania wykolejenia nieletnich, rozpoczyna się zazwyczaj od negatywnych społecznie zachowań, na, które nie
reaguje się, ,gdyż społeczeństwo uważa je, za mało ważne i istotne.
Rodzina jest pierwszą instytucją, wychowania i kształcenia jednostki.
,Odgrywa ona bardzo ważną rolę, w rozwoju psychospołecznym młodzieży
i dzieci. , Stanowi ona miejsce i ostoję zaspokajania potrzeb, a także zdobywania doświadczeń życiowych co pozwala na kształtowanie, osobowości
i determinację, rozwój człowieka.
Większość przestępców to dzieci w stosunku do których popełniono
błędy lub zaniedbania wychowawcze (Giermakowska 1987). Liczne rodziny
wymagają natychmiastowej pomocy poprzez - rozpoznanie środowiska przez
nauczycieli, pomoc materialną.
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PODSUMOWANIE
Wśród czynników społecznych niemałą rolę w procesie kształtowania
się aspiracji odgrywa grupa społeczna. Środowisko rówieśnicze w znacznym
stopniu wpływa na wybór dalszych dróg kształcenia czy zawodu. Niemałą
rolę odgrywa także szkoła, która powinna pomagać w dokonywaniu wyborów, ,propaguje i przedstawiać wizje wartościowego, życia, prezentować godne
cele życiowe, upowszechnienia hierarchie wartości, oraz zasady, uczestnictwa
w życiu lokalnej społecznym. W procesie decyzyjnym, związanym z wyborem
„szkoły i zawodu”, dużą rolę odgrywają czynniki intelektualne. Młodzież, dokonując wyboru dalszych dróg kształcenia, kieruje się realną oceną własnych
możliwości intelektualnych. Zdolności ogólne współdecydują także, wraz
z innymi czynnikami, o wyborze przyszłej pracy zawodowej.
Uczniowie kończący szkołę średnią podejmują trudną decyzję, co dalej, studia, praca czy założenie rodziny. Ukończenie szkoły średniej, zdobycie
dyplomu nie gwarantuje młodzieży podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie
i wykorzystanie zdobytych wiadomości.
Praca z młodzieżą skłoniła mnie do bliższego zainteresowania się zamierzeniami i dążeniami tej młodzieży. Młodzi ludzie często zmuszeni są do
przystosowania się do otaczającej rzeczywistości, która stawia przed nią do
sprostania zadania rozwojowe. Wśród priorytetowych i wiodących celów a nawet oczekiwań młodych ludzi, jakie pragną osiągnąć cele życiowe w, związku
z poszukiwaniem, swojego miejsca na ziemi, własnej tożsamości i podejmowanie decyzji życiowych np. wybór zawodu, drogi kształcenia która ziści ich
zamierzenia czy nawet przyszłej pracy. Rozwój osobowości w tak szczególnym
okresie dorastania jest ściśle związany z aspiracjami życiowymi młodych ludzi.
W związku z tym należy stwierdzić , że wpływ szkoły i jakości edukacji na
kształtowanie zamierzeń zawodowych czy edukacyjnych może być znaczący
w poszukiwaniu przez młodzież swojego miejsca w świecie.
Ze względu na związek poziomu aspiracji z motywacją osiągnięć w pracy wychowawczej należałoby podjąć działania zmierzające do jej wytworzenia
lub wzmocnienia.
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Streszczenie
Proces transformacji systemowej otworzył szansę dla młodzieży do samodzielnego decydowania o metodach, sposobach, środkach i formach modernizacji systemu edukacji co z kolei wpłynęło w pozytywny sposób na sposób
kształcenia nowych pokoleń. Jednym z głównych i naczelnych zadań współczesnej edukacji jest zapewnienie uczniom warunków optymalnego i wielostronnego rozwoju. Predyspozycje rozwojowe młodzieży przybierają szczególne, wyjątkowe znaczenie w okresie dorastania.
Negatywne postawy rodziców wobec dzieci mogą wpływać deformująco na przekazywane informacje, co nie sprzyja kształtowaniu realistycznego poziomu aspiracji. W procesie wychowania następuje kształcenie warunków osobistych wyznaczających efektywność działania. Należą
tu różne zdolności i uzdolnienia, od których zależy, czy przejawiany przez
danego osobnika poziom aspiracji jest realistyczny.
Na podstawie literatury należy stwierdzić, że aspiracje są składnikiem,
osobowości i predyspozycji człowieka, aktywnego, podejmującego innowacyjne działania, zmierzające do przekształcenia, oraz doskonalenia samego siebie,
lub swego środowiska. Niniejszy artykuł zawiera wiele ważnych wskazówek
dla rodziców, nauczycieli i wychowawców.
Słowa kluczowe: przemiany systemowe, transformacja systemowa, młodzież, uczeń, styl życia
58

PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY PRZEMIAN EKONOMICZNYCH...

Summary
The process of system transformation has opened the opportunity for
young people to decide independently about the methods, ways, means and
forms of modernizing the education system, which in turn has positively
influenced the way of educating new generations. One of the main and main
tasks of modern education is to provide students with conditions for optimal
and multilateral development. Developmental predispositions for young people take on a special, unique significance during adolescence.
Negative attitudes of parents towards children may affect the information provided, which is not conducive to shaping a realistic level of aspiration.
In the process of upbringing, personal conditions determining the effectiveness of action are developed. These include various abilities and talents, which
determine whether the level of aspiration manifested by a given individual
is realistic.
Based on the literature, it should be stated that aspirations are a component, personality and predisposition of a man who is active and undertakes innovative activities aimed at transforming and improving himself or his
environment. This article contains many important tips for parents, teachers
and educators.
Key words: systemic changes, systemic transformation, youth, student,
style life

59

Jolanta Martuszewska

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

PROBLEMATYKA TREŚCI
OBRONNYCH W OKRESIE
MIĘDZYWOJENNYM JAKO ŹRÓDŁO
WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI
DLA BEZPIECZEŃSTWA
PROBLEMS OF DEFENSE CONTENT IN THE INTERWAR PERIOD
AS A SOURCE OF CONTEMPORARY EDUCATION FOR SECURITY

Obywatele muszą umieć pracować i walczyć
Arystoteles, Polityka, księga VII

Wstęp
Edukacja, kształtująca bezpieczeństwo społeczne państwa, pozwala człowiekowi zrozumieć otaczający świat i daje mu odwagę oraz kompetencje do
jego przeobrażania.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020
r. podkreśla konieczność wiedzy i zdolności do kształtowania bezpieczeństwa narodowego. Jest oparta na zaangażowaniu organów władzy publicznej,
w tym samorządowej, jednostek, tworzących systemy edukacji oraz szkolnictwa wyższego i nauki, gospodarki, organizacji pozarządowych oraz obywateli dla dostosowania do stale zmieniających się potrzeb, w powiązaniu
z promowaniem postaw patriotycznych, powinności obywatelskich oraz
zachowań prospołecznych (Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2020,
s. 15). Z kolei w innym miejscu zwraca się uwagę na wzmocnienie tożsamości narodowej poprzez kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych jako
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niezbędnego czynnika budowania wspólnoty i tożsamości narodowej (Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2020, s. 15). A. Juncewicz twierdzi, że
Edukacja dla Bezpieczeństwa to określony system dydaktyczno–wychowawczej działalności administracji publicznej, rodziny, szkoły, wojska, środków
masowego przekazu, organizacji społecznych i stowarzyszeń służący upowszechnianiu idei, wartości, wiedzy i umiejętności bezpośrednio istotnych dla
zachowania zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa (Huzarski 2014, s. 193-194). Tematyka przedmiotu nawiązuje do polskich tradycji
w edukowaniu obronnym społeczeństwa oraz do tego, co obowiązuje w państwach europejskich.
Rok 1918 to czas powstania polskiego szkolnictwa ze szczególnym
uwzględnieniem kwestii wychowania obronnego. Wiele zachodziło zmian
w tym obszarze.
W Polsce o początkach edukacji obronnej jako kształtowania pożądanego stanu świadomości obronnej całego społeczeństwa, można mówić po
zakończeniu I wojny światowej oraz odzyskaniu niepodległości w 1918 roku.
J. Będźmirowski stwierdza, że okres zmian, zachodzących w rozwoju
edukacji obronnej, można podzielić na następujące cztery okresy: pierwszy to
lata 1919 – 1939, drugi to wojna 1939 1945 trzeci obejmuje lata 1945- 1989,
a czwarty to czas tzw. transformacji ustrojowej, który trwa po dzień dzisiejszy (Będźmirowski 2014, s. 96). Warto zwrócić uwagę, że kwestie wychowania
obronnego (edukacji dla bezpieczeństwa) od okresu międzywojennego do
XXI wieku nie mają odpowiedniej rangi wśród programów nauczania. Jest to
fakt, który należałoby zmienić, gdyż skala zagrożeń wręcz wymaga od społeczeństwa umiejętności praktycznych zachowań w sytuacjach niebezpiecznych.
Edukacja obronna to
ogół zamierzonych procesów, polegających na kształtowaniu świadomości obronnej obywateli oraz poszerzaniu wiedzy i umiejętności,
służących stałemu zwiększaniu efektywności działania obywateli, grup
społecznych, instytucji oraz organów władzy państwowej i samorządowej w celu przeciwstawienia się wszelkim zagrożeniom podczas pokoju,
kryzysów i wojny. Zawiera w sobie wychowanie obronne oraz kształcenie (nauczanie i uczenie się) obronne (Możdżeń 2009, s. 231).

Edukacja obronna wpływa na kształtowanie postaw obywatelskich. Jest
istotne, aby treści przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa zawierały tematykę obronną, zwłaszcza że zagrożenia XXI wieku mają szeroką skalę i często
są nieprzewidywalne. Zatem wydaje się słusznym przedstawienie tematyki
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przysposobienia wojskowego okresu międzywojennego w oparciu o treści
kształcenia szkół oraz organizacji, których celem było kształtowanie postaw
patriotycznych, obywatelskich, obronnych w świecie XXI wieku. W artykule
zastosowano krytyczną analizę literatury.
Wychowanie obronne okresu międzywojennego
Okres międzywojenny w Polsce wiązał się z wieloma problemami militarnymi, politycznymi, gospodarczymi, finansowymi, a także edukacyjnymi.
Rok 1919 rok przyniósł wiele istotnych wydarzeń dla obywateli mianowicie:
w Łodzi wprowadzono powszechny, bezpłatny obowiązek nauczania w zakresie szkoły powszechnej (było to pierwsze miasto w Polsce; w Warszawie
odbył się sejm nauczycielski; 7 lutego dekret Naczelnika Państwa (Dekret
z dn. 7.02.1919 r.) wprowadził obowiązek szkolny dla dzieci w wieku 7-14 lat.
Natomiast 1 lipca 1919 roku sejm uchwalił ustawę o przymusowym
nauczaniu analfabetów w Wojsku Polskim. Szef Departamentu Szkolnictwa
Wojskowego gen. Jan Jacyna podkreślał, że Wojsko Polskie stało się największą szkołą ludową. Wojsko nie tylko uczyło czytać i pisać - dla wielu poborowych, zwłaszcza z Kresów, było pierwszym spotkaniem z takimi zdobyczami
cywilizacji jak toaleta (Możdżeń 2014, s. 232). Polska w tym czasie borykała
się z wieloma problemami, np. brakami kadrowymi oraz tzw. czynnikiem
wielonarodowościowym.
W II RP zamieszkiwało 27,4 mln ludzi, w tym 69% stanowili Polacy,
14,3% Ukraińcy, 7,8% Żydzi, po 3,9% Białorusini i Niemcy, 0,3% Litwini
oraz 0,8% inne narodowości. Takie zróżnicowanie wpływało niewątpliwie na
brak stabilizacji społecznej, narodowej i politycznej w odradzającej się Polsce
(Będźmirowski 2014, s. 97).
Po ciężkich latach I wojny światowej społeczeństwo uważało, że bezpieczeństwo państwa jest zapewnione przez traktat wersalski, traktat ryski,
a także przynależność do powstającego Związku Bałtyckiego (Skrzypek 1925)
oraz sojuszu polityczno-militarnego z Francją (Bułhak 1933). M. Wiśniewska
i L. Wyszczelski uważają, że społeczeństwo stawało się nie tylko mniej uwrażliwione na potrzeby wojska, ale nie czuło teraz potrzeby zajmowania się podnoszeniem własnej edukacji obronnej (Wiśniewska, Wyszczelski 2009, s. 431).
Jednak ówczesne władze uznały, że edukacja obronna jest na tyle istotna, że powołano do życia Komitet Doradczy w Sztabie Ministerstwa Spraw
Wojskowych, który w 1920 r. opracował koncepcję ustawy o przygotowaniu wojskowym społeczeństwa do obrony kraju. Wprowadzono powszechne
63

JOLANTA MARTUSZEWSKA

i obowiązkowe przysposobienie młodzieży od 16 roku życia (Wiśniewska,
Wyszczelski 2009, s. 431). Pierwszy projekt ustawy o obowiązkowym wychowaniu fizycznym i przysposobieniu wojskowym został opracowany w Sztabie
Generalnym Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego w 1920 r. (Ustawa
z 1920 r. ; Wojtycza 2011, s. 84). Zajęcia miały być prowadzone przez wszystkie rodzaje szkół, a nadzór w zakresie edukacji obronnej sprawował premier.
W jego imieniu minister spraw wojskowych był bezpośrednio odpowiedzialny
za organizację i praktyczną realizację.
Mimo że wydarzenia na świecie utwierdzały pokój, to władze rządowe
i wojskowe realizowały proces edukowania obronnego. Doświadczenia I wojny światowej wskazywały, że w edukacji należy się skupić na przygotowaniu
ludności do obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej oraz na wypadek stanu
wojennego (Wiśniewska, Wyszczelski 2009, s. 431). Wiele stowarzyszeń oraz
organizacji społecznych wspierało swoimi działaniami program obronności,
między innymi: Wydział Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Zjednoczenie Młodzieży Polskiej,
Zjednoczenie Powstańców Górnośląskich, Towarzystwo Powstańców i Wojaków oraz Związek Bojowników Kraju, Towarzystwo Wiedzy Wojskowej, Liga
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Przysposobienie Wojskowe Kobiet.
„Związek Strzelecki” w swoim programie zapisał cele i metody następująco: pomnożenie ogólne sił narodowych przez urabianie karności, dzielności moralnej i fizycznej w członkach, ducha obywatelskiego w pracy społecznej i wykształcenie swoich członków pod względem wojskowym bez zajmowania się sprawami
politycznemi. Stowarzyszenie ma prowadzić dla członków ćwiczenia mające na
celu wychowanie fizyczne i wy szkolenie wojskowe zgodnie z regulaminami i przepisami obowiązującymi armję (Statut Stowarzyszenia 1919, s. 1-2). Podkreślić
należy, że wszelkie działania z obszaru wychowania obronnego odbywały się
w oparciu o współpracę trzech ministerstw: Ministerstwa Spraw Wojskowych,
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW), Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP). Na mocy porozumienia pomiędzy Ministerstwem Spraw Wojskowych a MWRiOP powstał Tymczasowy
program przysposobienia wojskowego w szkołach średnich, zawodowych i seminariach nauczycielskich. Dokument ten pozwolił na stworzenie szkolnych ochotniczych hufców przysposobienia wojskowego. Zgodnie z nim w programie
przysposobienia wojskowego ujęto: wychowanie fizyczne, szkołę strzelecką
i naukę o broni, ćwiczenia polowe i wiadomości z tym związane, wiadomości
wojskowe, włączone do przedmiotów z wiedzy ogólnej (Wiśniewska, Wyszczelski 2009, s. 434-435).
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Obecnie istnieje kilka organizacji odwołujących się do tradycji przedwojennego Związku Strzeleckiego. Dla zjednoczenia ruchu strzeleckiego
utworzono Federację Związków i Drużyn Strzeleckich rezultatem stało się
połączenie dwóch z wiodących Związków: Związku Strzeleckiego „Strzelec”
i Związku Strzeleckiego „Strzelec” Równość – Wolność – Niepodległość
w jedną organizację – Związek Strzelecki „Strzelec”. W 2009 r. dwie organizacje strzeleckie Związek Strzelecki i Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja
Społeczno-Wychowawcza podpisały deklarację zjednoczeniową. Natomiast
w 2015 r. największe organizacje strzeleckie współtworzą Federację Organizacji Proobronnych pod patronatem MON (Związek Strzelecki 2020).
P. Stawecki stwierdza, że w czasie przewrotu majowego w 1926 r. w społeczeństwie nastąpił radykalny wzrost prestiżu wojska, co stanowiło istotne
wydarzenie dla tzw. wychowania obronnego. (Stawecki 1965). Wprowadzono powszechny model przeszkolenia wojskowego w związku z wdrażaniem
tezy o tzw. udziale całego narodu nie tylko w armii, ale i w przyszłej wojnie.
M. Wiśniewska i L. Wyszczelski twierdzą, że w latach 30.XX wieku, doprowadzono do tego, że niemal 100% młodzieży męskiej szkół średnich ogólnokształcących i 93% szkół zawodowych uczestniczyło w zajęciach z przysposobienia
obronnego (Wiśniewska, Wyszczelski 2009, s. 451). Wpływ na to miała zarówno
sytuacja w, zdominowanym przez wojskowych, rządzie, jak i zmieniająca się
sytuacja polityczna i militarna w Europie.
Krytykowano programy, które skupiały się wyłącznie wśród młodzieży na
uczuciach humanitarnych i pacyfistycznych. Natomiast z punktu widzenia obronności państwa rozwijanie wymienionych wyżej uczuć było wprost niebezpieczne
i mogło wywołać w przyszłości zupełne zaskoczenie społeczeństwa zjawiskiem
wojny (Odziemkowski 1996, s. 100). Podkreślić należy, że w XXI w. przygotowanie na zagrożenia nie jest traktowane, także wśród rządzących, z należytą
uwagą i starannością. Głębokie przemiany społeczne, spowodowane głównie
postępem technicznym, rozwój informatyki, telekomunikacji oraz ogromna
ilość informacji przyczyniły się do powstania społeczeństwa informacyjnego.
Niebezpieczeństwa wojny hybrydowej są realne. Zagrożeń przybywa, wymaga
to refleksji nad tym, jakie decyzje na temat kształcenia należy podejmować,
aby poprawić bezpieczeństwo.
Warto czerpać z przeszłości. Program wojskowego edukowania społeczeństwa nie ograniczał się tylko do szkół średnich, zawodowych czy rzemieślniczych, ale uwzględniał system szkolnictwa wyższego. Programy były
tak opracowane, aby uczestnicy cyklu szkolenia w szkołach średnich i na studiach, zdobyli określoną wiedzę, niezbędną dla podchorążego rezerwy, a więc
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minimum. z zakresu wychowania i wyszkolenia wojskowego (Będźmirowski
2014, s. 100). W procesie edukacji obronnej młodzieży studenckiej ważną rolę
odgrywała Legia Akademicka. Głównym celem było upowszechnianie wiedzy wojskowej. Początkowo przysposobieniem wojskowym objęto studentów
czterech pierwszych semestrów oraz potrzebną liczbę oficerów rezerwy dla
starszych roczników, powoływanych na stanowiska dowódców, instruktorów
i referentów Legii Akademickiej. Zasadniczym celem było przygotowanie do
obrony Polski inteligencji. Przekazywano im wiedzę z broni strzeleckiej, gazów
bojowych, łączności wojskowej, obrony przeciwlotniczej (Figat 1992, s. 48). Natomiast wiedzę teoretyczną wzbogacono praktyką w czasie ćwiczeń dziennych
i nocnych. Umiejętności praktycznego zastosowania przyswojonych treści
umożliwiały ćwiczenia konkretnych zachowań, co służyło nabraniu pewności
w podejmowaniu prawidłowych decyzji w sytuacjach zagrożenia.
Edukacja obronna obejmowała zarówno szkolnictwo na wszystkich poziomach, ale i zakłady pracy czy organizacje społeczne.
Okres międzywojenny to czas ewolucji przysposobienia wojskowego.
Zmieniały się jego cele, formy, ale zadanie pozostawało takie samo: budowanie państwowości oraz wychowanie nowoczesnych i świadomych obywateli
za pomocą szkolenia wojskowego przy równoczesnym podnoszeniu zdolności obronnych państwa. Najważniejszym zadaniem programu tego okresu międzywojennego było wykreowanie obywatela – żołnierza (Odziemkowski 1996).
Modelowy obywatel-żołnierz charakteryzował się wzorową postawą obywatelską, sprawnością fizyczną i doskonałym wyszkoleniem wojskowym.
Postawę obywatelską rozwijał dom i najbliższe otoczenie oraz szkoła
w ramach w ramach tzw. przysposobienia wojskowego. Sprawnością fizyczną
miały zająć się organizacje, takie jak szkoła, różnego rodzaju młodzieżowe
kluby sportowe oraz wojsko. Wyszkolenie wojskowe leżało w gestii przysposobienia wojskowego i samego wojska (Tyślewicz 2018, s. 159). Faktem jest, że ze
względu na trudności finansowe państwa w tamtym okresie, wojsko stanowiło
narzędzie państwowotwórcze. Dopiero w 1925 r. obowiązek przysposobienia
wojskowego został ograniczony do męskiej części społeczeństwa.
Słusznie stwierdził J. Będźmirowski, że system działał dzięki unormowaniom prawnym, co również przyczyniło się do możliwości finansowania
edukacji obronnej przez różne resorty, szczególnie te, które podlegały militaryzacji (Będźmirowski 2014, s. 101). To wszystko, zdaniem M. Kucharskiego, tworzyło więzi współpracy i wzajemnego zaufania między społeczeństwem
a wojskiem (Kucharski, s. 98). Wobec powyższego, należy zgodzić się ze słowami
L. Wyszczelskiego,
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że pomimo braku jednolitej koncepcji, co do form i metod kształtowanie postaw patriotycznych i obrony społeczeństwa w tym okresie
międzywojennym, popełnionych błędów i różnych ograniczeń, uznać
można, iż dokonano dużego postępu w przygotowaniu do oczekującego go wojny. (…) Największym błędem w edukacji obronnej społeczeństwa – szczególnie widocznym po 1935 roku – był konserwatyzm
w lansowaniu wizji przyszłej wojny i nieprzygotowanie społeczeństwa
do takiego modelu – wojna totalna, masowe użycie najnowszej techniki wojskowej – jaki ona miała w 1939 roku. (…) Za pewne niepowodzenie uznać należy nie do końca rozwiązanie kwestii szkolenia rezerw
i to zarówno przez wojsko, jak i organizacje paramilitarne (Wiśniewska; Wyszczelski 2009, s. 99).

Legia Akademicka 2017 r.
Legia Akademicka (LA) to ochotnicza formacja wojskowa utworzona
11 listopada 1918 roku z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich,
w większości członków POW. W listopadzie 1918 roku została przeformowana w regularny oddział piechoty Wojska Polskiego (36 Pułk Piechoty Legii
Akademickiej), a w 1929 roku została powołana do życia powtórnie, jako
organizacja przysposobienia wojskowego słuchaczy wyższych uczelni w Polsce.
Działała z przerwami do roku 1939, a po 1989 roku została reaktywowana
jako stowarzyszenie (Legia Akademicka).
W 2010 roku zawieszono obowiązkową służbę zasadniczą, w żargonie
wojskowym nazywaną zetką. Zmarginalizowano rolę wojska w kształtowaniu
postaw obywatelskich i propaństwowych w społeczeństwie, co może prowadzić do rozpadu więzi narodowych, a w efekcie osłabia państwo. Obecnie
uczelnie wojskowe, które realizują misję dydaktyczną na kierunkach cywilnych, mają istotny wpływ na społeczeństwo w zakresie bezpieczeństwa i kreowania postaw propaństwowych.
Pogarszająca się sytuacja bezpieczeństwa militarnego w Europie
Środkowo-Wschodniej, skutki zawieszenia zasadniczej służby wojskowej
w 2009 roku doprowadziły do obniżenia liczby rezerwistów, wyszkolonych
na potrzeby armii. Europa Środkowo-Wschodnia zaczęła się jednak zbroić, zaczynając przygotowanie do wojny od przygotowania kadr. W 2017 r.
w Republice Czeskiej podjęto decyzję o zawieszeniu limitów przyjęć na Uniwersytet Obrony w Brnie w perspektywie 3 lat z 30 osób rocznie do poziomu
90 osób. Na Węgrzech dokonano konsolidacji uczelni wojskowych, policji,
straży pożarnej i spraw wewnętrznych i również zwiększono limity przyjęć.
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W Polsce z roku na rok zwiększa się limity przyjęć na studia wojskowe
w AMW z 30 os. w 2016 r. do 115 w roku 2018 (Tyślewicz 2018, s. 169).
1 stycznia 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r.
o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej utworzono Wojsko Obrony Terytorialnej z programem szkolenia opartym na szkoleniu militarnym z dnia 16 listopada 2016 r. (Ustawa z dnia 16
listopada 2016 r.). Szacowano, że liczba żołnierzy obrony terytorialnej ma
docelowo osiągnąć 53 tysiące. W grudniu 2019 roku przekroczono stan 24
tys. Terytorialsi sprawdzili się w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 u boku
Straży Granicznej.
Jednak zaznaczyć należy, że nie rozwiązuje to kwestii masowego i systemowego szkolenia rezerw na potrzeby mobilizacyjne armii. Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia.
Część teoretyczną, realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez
Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe), organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej
(Legia Akademicka).
Część teoretyczna obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają
się w formie wykładów. Po zaliczeniu części teoretycznej, student ochotnik
składa wniosek do organów wojskowych o otrzymanie karty powołania na
ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu (trwająca 21 dni w przypadku szkolenia szeregowych rezerwy oraz 42 dni w przypadku szkolenia podoficerów rezerwy) realizowana jest w czasie wakacji w jednostkach wojskowych
oraz wytypowanych ośrodkach szkolenia. Pierwszy moduł szkolenia podstawowego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem i złożeniem przysięgi, drugi
moduł szkolenia podoficerskiego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem
i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy (Legia Akademicka).
Legia Akademicka jest to projekt realizowany na terenie całego kraju.
Jest to droga odbycia przeszkolenia wojskowego, złożenia przysięgi i uzyskania stopnia wojskowego dla studentów cywilnych uczelni państwowych i niepaństwowych, którzy posiadają obywatelstwo polskie, ale nie mają żadnego
przeszkolenia wojskowego. Obywatele, którzy odbyli służbę przygotowawczą
w Wojsku Obrony Terytorialnej, nie mogą awansować\na stopień podoficerski.
Celem projektu jest zapewnienie systematycznego dopływu rezerw,
szkolonych na potrzeby mobilizacyjne kraju. Co ciekawe, w pierwszej fazie
przyjmowania zgłoszeń wśród uczelni wyższych, nie przewidziano miejsca dla
uczelni wojskowych.
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Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w 2017 roku pilotażowy program
ochotniczego szkolenia wojskowego studentów Legia Akademicka. III edycja
programu realizowana jest w roku akademickim 2019/2020. Organizatorem
części teoretycznej szkolenia, obejmującej, m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej, jest rektor uczelni, która dołączyła do tego programu. Część praktyczną wojskowego szkolenia w formie ćwiczeń poligonowych
organizuje Ministerstwo Obrony Narodowej (Legia Akademicka). Kwestie
dostosowania samej formy prowadzenia zajęć na uczelniach, pozbawionych
kadry, infrastruktury i pomocy dydaktycznych (z wyjątkiem uczelni wojskowych), jest łatwe do rozwiązania, np. poprzez skierowanie tego etapu szkolenia do szkół mundurowych, poprzez angażowanie zespołów szkoleniowych,
odpowiednio przygotowanych i wyposażonych. Należy podkreślić, że jest to
aktualnie jeden z najlepiej rokujących projektów, realizowanych przez MON
w ostatnich latach.
Wnioski
Nie sposób nie zauważyć drzemiącego potencjału w organizacjach proobronnych. Ważna jest również liczba obywateli chętnych do zapoznania się
z zasadami posługiwania się bronią i służbą wojskową. Jest to wymierny dowód poziomu społecznej akceptacji i chęci zaangażowania się w sprawy obrony własnej ojczyzny.
Polska, poprzez doświadczenia dwóch wojen światowych oraz położenie
w centrum Europy, powinna dbać o przygotowanie do obrony obywateli oraz
umiejętność kształtowania prawidłowych decyzji w sytuacji zagrożenia. Wyróżniamy się wśród pozostałych krajów Europy Środkowej, takich jak: Czechy
Słowacja Węgry i Austria.
Posiadamy duży potencjał ludzki który jest entuzjastycznie nastawiony
do spraw wojskowych Ważną rolę odgrywają plany masowego przeszkolenia
obywateli na potrzeby armii. Powstaje pytanie, czy pod względem intelektualnym, ekonomicznym i organizacyjnym nasze państwo jest w stanie wypracować i utrzymać rozwiązania na odpowiednim poziomie. Czy państwo
może zapewnić wysoki standard nauczania o obronności? Czy można zagwarantować ciągłość finansową, która usatysfakcjonuje obywatela i spełni jego
oczekiwania w sprawie suwerenności państwa? W tych kwestiach jest jeszcze
wiele do zrobienia.
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Streszczenie
Stosunkowo długo trwał proces generowania odpowiednich treści
w przedmiocie Edukacja dla Bezpieczeństwa. Można wymieniać wiele przyczyn takiego stanu rzeczy. Najważniejszą z nich była kwestia pieniędzy. Kiedy
przystąpiono do prac, których efektem miało być zmodyfikowanie przedmiotu Przysposobienie obronne, pojawiały się różne koncepcje zarówno
w obszarze tzw. zamiennika dotychczasowego przedmiotu, jak i treści w nim
zawartych.
Problematyka Edukacji dla Bezpieczeństwa leży w zakresie kompetencji
ministra właściwego do spraw edukacji to zadania z zakresu oświaty), i spraw
wewnętrznych, to zadania bezpieczeństwa i porządku publicznego (Centralny
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli; Komenda Główna Policji; Komenda Główna
Państwowej Straży Pożarnej). Twórcą i realizatorem zadań na rzecz Edukacji
dla Bezpieczeństwa są instytucje, uczestniczące w przygotowywaniu programów szkolenia, tj. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) i Ministerstwo
Obrony Narodowej (MON). Jednak dzięki propozycji MON, wdrożono zagadnienia, nawiązujące do tradycji w edukowaniu obronnym społeczeństwa.
Zaznaczyć należy, że obszary, obejmujące problematykę obronną, powinny znaleźć się w przedmiocie Edukacja dla Bezpieczeństwa. Celem artykułu jest przedstawienie tematyki przysposobienia wojskowego okresu międzywojennego w oparciu o treści kształcenia szkół oraz organizacji, których
celem było kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, obronnych
w świecie XXI wieku.
Słowa kluczowe: edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie obronne,
Legia Akademicka, okres międzywojenny
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Abstract
The process of generating relevant content in the subject of Education
for Safety took a relatively long time. There are many reasons for this. The
most important of these was the issue of money. When the work began, the
effect of which was to modify the item Defensive Adoption, various concepts
appeared both in the area of a replacement of the existing subject matter as
well as the content contained therein.
The issue of Education for Security lies within the competence of the
minister competent for education (tasks in the field of education) and home
affairs (security tasks and public order). The creator and implementer of tasks
for Education for Security are participating institutions in preparing training
programs, i.e. the Ministry of the Interior and the Ministry of National Defense. However, thanks to the Ministry of National Defense’s proposal, issues
related to tradition in defense education of society were implemented.
It should be noted that the areas covering defense issues should be included in the subject of Education for Security. The purpose of the article is to
present the subject of military adoption of the inter-war period on the content
of education of schools and organizations whose aim was to shape patriotic,
civic and defensive attitudes in the world of the 21st century.
Keywords: education for safety, defensive education, Academic Legion, interwar period
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DOSKONALENIE ZAWODOWE
NAUCZYCIELI
THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS

Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową
moralność, nieograniczoną tolerancyjność,
do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego
uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym.
Janusz Korczak

Wstęp
Spośród bardzo wielu czynników, które decydują o jakości i efektywności pracy szkoły, najważniejszym jest nauczyciel. Trzeba lubić swój zawód,
chętnie go wykonywać, najlepiej jak się umie. Kształcenie usprawnień zależy
od koncepcji pracy i motywacji jej doskonalenia.
Etyka zawodowa
stoi na straży dobrze realizowanej pracy.
Wszyscy, którzy lubią swoją pracę wykonują ją z pasją i zaangażowaniem.
Nie stanowi ona ciężaru lub wyłącznie obowiązku, jest przyjemnością i terenem samorealizacji, więc dodatkowe starania w postaci doskonalenia zawodowego nie powinny stanowić problemu.
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W niniejszym opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na potrzebę i realizację doskonalenia zawodowego czynnych zawodowo nauczycieli wewnątrz
placówki, jak też samodoskonalenia w trosce o wysokie rezultaty pracy wychowawczo-dydaktycznej, w dążeniu do mistrzostwa i poszukiwaniu satysfakcji z bycia kompetentnym i samorealizacji.
Poszukiwany wzór osobowy nauczyciela
Istnieje specjalna dziedzina wiedzy pedagogicznej, zwana pedeutologią,
której podstawy tworzyli znakomici polscy uczeni.
Według J. Dawida, istotę na istotę „duszy nauczycielstwa” składają się
takie cechy, jak: potrzeba doskonałości, poczucie odpowiedzialności i obowiązku, wewnętrzna prawdziwość i moralna odwaga.
Z. Mysłakowski w rozprawie Co to jest talent pedagogiczny? stwierdza,
że dominującą cechą talentu pedagogicznego jest kontaktowość, a jej tło stanowią: żywość wyobraźni, instynkt rodzicielski, zdolność do wyrażania uczuć
i nastawienie psychiki na zewnątrz. Z kolei, według S. Szumana, osobowość
doskonałego nauczyciela tworzą dwa elementy: pierwszy stanowi to, co nauczyciel posiadł i ma do rozdania (czyli wiedza teoretyczna), drugi – element
stanowi sposób przekazywania tej wiedzy i umiejętność oddziaływania na innych. Bogata osobowość, dojrzały charakter, wielka wiedza i piękna dusza
nie stanowią jeszcze talentu, podobnie jak umiejętność oddziaływania, zdolności agitacyjne lub kontaktowość. Dopiero harmonijne współwystępowanie
wszystkich elementów warunkuje pełną osobowość nauczyciela.
Na temat pożądanych cech dobrego nauczyciela rozważania prowadził również S. Baley. Autor ten uważał, że najistotniejszą cechą osobowości nauczyciela jest zdatność wychowawcza będąca swoistym zbiorem cech
umożliwiających wychowanie. Należą do nich m.in.: przychylność wobec
wychowanków, rozumienie ich psychiki, potrzeba obcowania z ludźmi, cierpliwość, takt pedagogiczny, powinowactwo duchowe z dziećmi, respektowanie indywidualności, swoiste zdolności artystyczne. Wychowawcę, który
posiadłby wszystkie pożądane właściwości w stopniu ponadprzeciętnym
S. Baley proponuje nazywać wychowawcą integralnym.
Doskonalenie zawodowe jest wpisane w zawód nauczyciela, stanowi
jego nieodłączny element stawania się lepszym i bardziej usatysfakcjonowanym efektami pracy wychowawcą pedagogiem. Każdy, kto decyduje się na
uzupełnianie i doskonalenie swoich umiejętności w zakresie realizacji zadań
zawodowych powinien być świadomy i umotywowany. Może to być chęć
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wprowadzania nowych alternatywnych metod kształcenia lub potrzeba wsparcia ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym ze zdolnościami.
Doskonalenie zawodowe najczęściej kojarzy się z zaplanowanym, celowym i ciągłym procesem kształcenia, podwyższania i modyfikacji kompetencji i kwalifikacji zawodowych i wszechstronnym rozwojem osobowości, który
jest zorganizowany i realizowany przez wyspecjalizowane instytucje w toku
samokształcenia i samodoskonalenia. Jest procesem trwającym od podjęcia
decyzji o wyborze zawodu przez cały okres aktywności i budowania siebie
(Krawcewicz 1976; Wiatrowski 2002; Grondas i Żmijski 2005; Day 2004).
Doskonalenie zawodowe nauczycieli jest obecnie ustawowym obowiązkiem każdego nauczyciela. Wynika on z Karty Nauczyciela (z tego też względu obecnie nauczyciel nie może odmówić udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego związanych z zajmowanym stanowiskiem pracy oraz
z realizacją zadań i obowiązków zawodowych.
Profesjonalizacja zawodu nauczyciela
Nauczyciel, według Wincentego Okonia, to osoba wykwalifikowana do
nauczania i wychowania dzieci, młodzieży lub dorosłych. Nauczyciel kształci,
wychowuje, rozwija znajdujących się pod jego opieką uczniów. Efekty jego
pracy zależą między innymi od: uczniów (zaawansowania posiadanej już wiedzy), programu, zewnętrznych warunków edukacji, lecz przede wszystkim od
samego nauczyciela.
Dla potrzeb uporządkowania i ugruntowania dotychczasowej oraz budowania nowej wiedzy o nauczycielu powstała pedeutologia - dział pedagogiki
(subdyscyplina) zajmujący się ukazaniem złożoności profesji, realiów funkcjonowania i perspektyw (wyzwań) XXI wieku wobec zawodu nauczycielskiego
(Okoń 2007, s. 305).
Pedeutologia powstała w wyniku potrzeby sprofesjonalizowania zawodu
nauczyciela. Profesjonalizm – rozumiany jako zawodowe uprawianie jakiejś
specjalności –w odniesieniu do specjalności nauczyciela bywa rozpatrywany
w kilku sferach:
• w sferze wiedzy i kompetencji,
• w sferze potrzeb, emocji i wartości,
• w sferze świadomości kontaktu z drugim człowiekiem.
Z pojęciem pedeutologii, czy szerzej: zawodu nauczycielskiego, związane
są jeszcze dwa terminy:
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• deontologia nauczycielska, który oznacza subdyscyplinę pedagogiczną,
zajmującą się powinnościami nauczyciela,
• aksjologia nauczycielska, który oznacza naukę o wartościach nauczycielskich (np. o etyce zawodu nauczyciela).
Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 6 pkt 3a ustawy Karta Nauczyciela 1, nauczyciel jest obowiązany doskonalić się zawodowo zgodnie z potrzebami szkoły. Zapis ten nakłada na nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek
oświatowych obowiązek systematycznego doskonalenia zawodowego (Karta
Nauczyciela).
Formy doskonalenia zawodowego
Do najczęściej spotykanych form doskonalenia zawodowego należą
formy zorganizowanego (instytucjonalnego) doskonalenia zawodowego wewnętrzne i zewnętrzne, studia podyplomowe, kursy, szkolenia, warsztaty,
konferencje metodyczne itp.
Doskonalenie zawodowe jest wpisane w pracę nauczyciela i jego obowiązki zawodowe, gdyż w dzisiejszych czasach nie ma już takiego zawodu,
czy specjalności, która nie wymagałaby przynajmniej aktualizacji wiedzy lub
doskonalenia umiejętności. Świat idzie do przodu, stale się rozwija i trzeba
dorównać mu kroku, kto stoi w miejscu - ten się cofa.
Każda praca stanowi swego rodzaju konieczność i potrzebę z uwagi na
zabezpieczenie egzystencjalne człowieka – jest to podstawowa, najczęstsza motywacja podejmowania tej aktywności Stanowi ona jednocześnie źródło relacji
społecznych – to właśnie dzięki nim doskonalimy umiejętności interpersonalne, sztukę mediacji, kompromisu, empatii i inteligencję emocjonalną. Posiada
również socjalizacyjny wymiar – w pracy, jako kolejnym etapie naszego życia,
uczymy się zasad, norm, interakcji i wchodzenia w role społeczne.
Praca nauczyciela jest jednak obarczona (powinna być) świadomością
odpowiedzialności za efekty swojej działalności, jakim jest kształtowanie osobowości, ważnych w życiu umiejętności oraz kształcenie intelektualne dzieci,
młodzieży lub dorosłych.
Tylko ludzie o wysokich kompetencjach mogą być profesjonalistami.
Podejście takie odnosi się również do współczesnego nauczyciela, który powinien dążyć do profesjonalizmu w zawodzie. Profesjonalizm ten pozwala
nauczycielowi dynamicznie reagować na zmieniające się potrzeby edukacyjne,
zjawiska, sytuacje i warunki by stawać się pedagogiem skutecznym. Przede
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wszystkim profesjonalne przygotowanie nauczyciela gwarantuje poczucie odpowiedzialności za podejmowane autonomicznie decyzje.
M. Śnieżyński w książce „Nauczanie wychowujące” stwierdza, że odpowiedzialność wychowawcy przybiera podwójny wymiar. Z jednej strony nauczyciel czuje się odpowiedzialny za: „ucznia”, przebieg procesu nauczania
i wychowania, realizację potrzeb psychicznych dzieci i młodzieży, ich wszechstronny rozwój. Równocześnie jednak odpowiada przed: dyrektorem, rodzicami, którzy oddali największy swój skarb w „Twoje ręce”.
Nauczyciel odpowiada również przed samym sobą, przed swoim sumieniem za efekty pracy. Od tego, kim jest jako człowiek i zarazem jako profesjonalista o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych zależą sukcesy
wychowawcze (Śnieżyński 1995).
Odpowiedzialność nauczyciela
Zasady J. Pielachowskiego (1996), stanowią swoisty kodeks etyczny, kierowany do nauczycieli:
− „Wiem że przyszłość moich wychowanków w dużym stopniu zależy
ode mnie.
− Nigdy nie poniżam godności ucznia. Poniżony zawsze odpłaca złem.
− W konflikcie z uczniami nie gorączkuję się, jestem sędzią, a nie stroną.
− Nie lekceważę własnych poleceń, zawsze kontroluję ich wykonanie.
− Jestem cierpliwy, uczniowie mają prawo myśleć i działać wolniej ode
mnie.
− Lekcja jest dla uczniów - nie dla mnie. Mój sukces powstaje tylko
z sukcesów moich uczniów.
− Nie jestem nieomylny. Mądrość polega na przyznaniu się do błędu
i naprawieniu go.
− Autorytet nie polega na wzbudzaniu strachu lecz na kompetencji,
sprawiedliwości, konsekwencji wymagań.
− Wymagania nie wykluczają życzliwości; nie zrzędzę, nie pouczam,
czyn jest lepszy od mówienia, przykład lepszy od instrukcji.
− Nie spodziewam się powierzchownej wdzięczności wychowanków.
Jeśli zaszczepię im lepszą stronę mojej osobowości - będą mi wdzięczni przez
całe życie” (Pielachowski 1996).
Na podstawie ukazanych 10 postulatów Pielachowskiego uwidacznia
się psychologiczny, obraz nauczyciela.
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Podobnie, jak u każdego człowieka, istotną rolę w życiu nauczyciela, odgrywają dążenia związane z „ja”, czyli obrazem własnej osoby. Najważniejsze
z nich to dążenie do podtrzymania lub podwyższenia poczucia własnej wartości i tożsamości.
Taka motywacja stanowi wewnętrzną potrzebę transgresji. Istnieje również zewnętrzna motywacja – w postaci odgórnych wymogów, nakazów, poleceń lub nacisków zazwyczaj dyrektora lub innego przełożonego. Tak samo
jest z motywacja doskonalenia zawodowego nauczycieli, która może wynikać
z pobudek wewnętrznych i zewnętrznych. Ważne jest, aby były one spójne
i uzupełniały się wzajemnie.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywa się w formie wewnętrznej
i zewnętrznej. Forma pierwsza to organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów,
które odbywają się w miejscu pracy.
Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli
Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli (WDN) jest formą, która
poza dążeniem do wspólnie wytyczanych celów i doskonalenia zawodowego,
posiada dodatkowo funkcję integrującą społeczność nauczycielską. Dla lepszej skuteczności powoływane są zespoły i grupy zadaniowe z kompetentnymi
oraz zainteresowanymi danym problemem czy zagadnieniem osobami. W obrębie takich grup powoływani są też liderzy i koordynatorzy realizowanych
zadań/ projektów. Pomimo, że aktywności dotyczą działania w obrębie szkoły,
ważne jest, aby nauczyciele współpracowali ze sobą nie tylko w obrębie swojej
szkoły, lecz również z innymi szkołami i instytucjami oświatowymi, a także
korzystali z pomocy doradców, ekspertów, edukatorów, facelitatorów (Knafel,
Żłobecki 1999).
Zewnętrzne instytucjonalne nauczycieli odbywa się poza miejscem ich
pracy, po uprzednim rozeznaniu potrzeb edukacyjnych i możliwości realizacyjnych w instytucjach prowadzących wszelkie formy dokształcania
i doskonalenia nauczycieli od studiów podyplomowych poprzez szkolenia,
kursy, warsztaty po konferencje, odczyty i wywody.
W literaturze przedmiotu można spotkać takie cztery funkcje doskonalenia zawodowego:
• adaptacyjną, nazywaną również wdrożeniową (ma na celu wprowadzenie w nurt życia zawodowego),
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• wyrównawczą (podniesienie kompetencji, umiejętności i kwalifikacji
adekwatnych nowych i stale zmieniających się wymagań),
• renowacyjną lub inaczej aktualizacyjną (w odmienności do poprzedniej - nie uzupełnia, a aktualizuje, ma na celu zaznajomienie się z nowymi
osiągnięciami, umiejętnościami),
• rekonstrukcyjną (celem jest dążenie do innowacji, zmian, twórczości
w edukacji) (Wiatrowski 2002).
Doskonalenie zawodowe humanistycznie i aksjologicznie zorientowane
powinno być ukierunkowane na rozwój osobowości, na system wartości, motywy działań innowacyjno- twórczych, na kształtowanie umiejętności dokonywania samoanalizy i samodoskonalenia, a nie tylko na zawodowo znaczącą
wiedzę i umiejętności (Prokopiuk 1997).
Samokształcenie i samodoskonalenie
Niezmiernie wartościową formą doskonalenia nauczycieli jest samokształcenie i samodoskonalenie, wynikające z osiągnięcia dojrzałości, która
pozwala na swobodne, samodzielne i niewymuszone działania zmierzające
do dalszego rozwoju, osiągania sukcesów zawodowych i czerpania z tego powodu satysfakcji.
M. Dudzikowa (1993), podaje przykład kompetencji autokreacyjnych:
1) normatywne, wyznaczające odpowiednie wartości – cele autokreacji
jednostki, wynikające z przyjętej przez nią ogólnej koncepcji świata i własnego
w nim miejsca;
2) dyrektywne, wskazujące sposób realizacji wartości, a więc różnego rodzaju czynności i działania pozwalające realizować standardy własnego ja.
Halina Dybek określa samokształcenie jako proces samodzielnego zdobywania i ugruntowywania wiedzy, jej uzupełniania, aktualizowania przy wykorzystaniu różnych jej źródeł. Cele samokształcenia możemy wyprowadzać
z ogólnych celów kształcenia i wychowania, a także z konkretnych celów operacyjnych właściwych dla działań samokształceniowych. Z punktu widzenia
motywacji rozróżniamy dwa zasadnicze cele samokształcenia. W pierwszej
grupie, to cele, których spełnienie ma przynieść korzyści o charakterze materialnym (awans, nagroda, uznanie, zarobki, ułatwienie sukcesu). Dominują
one często w praktyce. Druga grupa - to cele bezinteresowne – takie, które
pozwalają zaspokoić własne potrzeby kulturalne, emocjonalne i aksjologiczne,
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wynikające ze światopoglądu, bez chęci wyciągania z tego korzyści (Dybek
2000).
Do działań samokształceniowych można zaliczyć czytanie literatury fachowej, czasopism, korzystanie z branżowych stron (witryn) internetowych,
oglądanie wybranych programów telewizyjnych, wystaw, wymiana doświadczeń i wiedzy w czasie służbowych i prywatnych spotkań, konferencji lub rozmów, współpracę z uczelniami, organizacjami i stowarzyszeniami związanymi
z edukacją, nauczanym przedmiotem, itp.
Poruszając temat doskonalenia zawodowego nauczyciela, nie można pominąć jego związku z zapisami zawartymi w karcie nauczyciela - dokumencie
dla niego najistotniejszym.
Karta Nauczyciela
Karta Nauczyciela – to polska ustawa z 1982 r. regulująca prawa i obowiązki nauczycieli, ma ona pierwszeństwo przed Kodeksem pracy.
Karta nauczyciela w swoim zapisie reguluje: obowiązki nauczycieli, wymagania kwalifikacyjne, awans zawodowy nauczycieli, nawiązanie, zmiana
i rozwiązanie stosunku pracy, warunki pracy i wynagrodzenie, nagrody i odznaczenia, uprawnienia socjalne i urlopy, finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, ochrona zdrowia, Dzień Edukacji Narodowej, odpowiedzialność dyscyplinarna, uprawnienia emerytalne, przepisy
szczególne, przepisy przejściowe i końcowe. (Karta Nauczyciela).
Dodatek motywacyjny wprowadził wiele złego do szkół, ale jednocześnie zaistniał element współzawodnictwa, nauczyciele poróżnili się między
sobą. Uważa się, że kryteria jego przyznawania nie są zbyt jasno sprecyzowane,
a przecież szkolne regulaminy przyznawania dodatku motywacyjnego powstawały w placówkach, zostały opracowane i zaopiniowane przez rady pedagogiczne. W każdej szkole obowiązuje odrębny regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego.
J. Wójcicki (1997/98) uważa, że: „Aktualny system zatrudniania
i wynagradzania nauczycieli zdaniem MEN (i nie tylko) nie spełnia oczekiwań
żadnej ze stron. Spłaszczona siatka wynagrodzeń pozbawia nauczycieli atrybutów do pełnienia swojego zawodu z powołania, obniża ich zaangażowanie
w proces edukacyjno – wychowawczy”.
Według K. Wereńskiego (1998) „Nauczyciel powinien mieć zapewnione
podstawy materialne na poziomie pozwalającym mu sukcesywnie doskonalić swoje kompetencje, rozwijać osobowość. Bez spełnienia tego kryterium
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niemożliwe wydaje się zahamowanie procesu porzucania zawodu przez najbardziej wartościowe, posiadające kwalifikacje jednostki, które znacznie wyżej
doceniane są w innych gałęziach gospodarki.
Zakończenie
Wartością podstawową, na której powinna opierać się praca nauczyciela
na każdym etapie nauczania jest mądrość, w której wolność i prawda powinny stanowić przestrzeń dla satysfakcjonującej i skutecznej pracy zawodowej
nauczyciela (naukowca).
Pasja powinna być tym, co sprawia, że nauczyciel staje się wytrwały w dążeniu. Skuteczność każdego nauczyciela zależy od umiłowania mądrości, dążenia do zrozumienia rzeczy i ostrożności w formułowanych sądach. Mądrość
stanowi element, który powinien pozwolić na określenie prawdy moralnej
w celu ukształtowania swojego etosu - jako nauczyciela (Grzybek 2016).
Niekwestionowanym jest fakt, że zawód nauczyciela stawia wysokie
wymagania - nauczyciel znajduje się pod stałą kontrolą i oceną, każde jego
potknięcie jest natychmiast dostrzegane i komentowane. Musi więc mieć na
uwadze, że sędziami (i to surowymi) są uczniowie, których wychowuje, ich rodzice i szkoła. Łatwo stracić ich szacunek i zaufanie, a jeszcze trudniej je odzyskać. Wiadomo też, że rezultaty pracy wychowawczej zależą przede wszystkim
od stosunku uczniów do nauczyciela, od jego autorytetu, który nie może być
narzucony, ale powinien być uznany, wybrany i respektowany przez dzieci
i młodzież.
Wykonywanie zawodu kształtuje osobowość nauczyciela, jego nawyki
i sposób zachowania, tworzy „rodziny zawodowe”, przyczynia się do tworzenia odrębnego stylu życia, kultury zawodowej, wzorców i stereotypów.
Nic więc dziwnego że grupy zawodowe dążą do opracowania i wdrożenia
określonych reguł moralnych, które obligują ich członków do zachowań,
w konsekwencji tworzących prestiż danego zawodu (Wilsz 2009, s. 42) – tak
właśnie dzieje się w przypadku nauczyciela.
Wśród wielu społeczności zawodowych nauczyciele stanowią jedną z kilku grup, dla których bezpośrednie relacje z człowiekiem oraz praca dydaktyczna i wychowawcza wiążą się z przekazem elementarnych wartości moralnych.
Tworzą one zawodowy system etyczny, dlatego wykonywanie nauczycielskiej
profesji ma wymiar powołania, służby drugiemu człowiekowi w miejscu pracy, ale i poza nią.
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Rozwój zawodowy nauczyciela nakazuje etyka zawodowa, która dotyczy zarówno postawy nauczyciela, jego kultury, osobistej odpowiedzialności,
wrażliwości, samokrytycyzmu, uczciwości, hierarchii wartości, światopoglądu, wiedzy i kompetencji. Kończąc warto podkreślić, że niech nauczycielom
wchodzeniu w zawód, jak i świadomemu, twórczemu i odpowiedzialnemu
czynieniu go satysfakcjonującym towarzyszy myśl:
Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować
nawet przez jeden dzień w swoim życiu.
Konfucjusz
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Streszczenie
Żyjemy w czasach bardzo kolorowych, ciekawych, ale i wymagających.
Minęła już bezpowrotnie epoka, w której można było funkcjonować na
zasadach: „czy się stoi, czy się leży…….”, kiedy zdarzało się żyć bez odświeżania
wiedzy, kompetencji lub umiejętności.
W dzisiejszych czasach funkcjonowanie na podobnych zasadach jest
niemożliwe i nie do przyjęcia. Każdy profesjonalista zobligowany jest do dążenia ku ustawicznemu doskonaleniu i samodoskonaleniu, które wspierane
jest przez kodeks zasad etycznych oraz wytycznych narzuconych przez zawód
i miejsce pracy.
Słowa kluczowe: Nauczyciel, doskonalenie zawodowe, kształcenie,
zawód, etyka
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Summary
We live in very colourful, interesting, but also demanding times. The era
in which it was possible to function on principles is gone forever: “whether
you stand or lie .……” when it happened to live without refreshing your
knowledge, competence or skills.
Nowadays it is impossible and unacceptable to function on similar principles. Every professional is obliged to strive for continuous improvement
and self-improvement, which is supported by a code of ethical principles and
guidelines imposed by the profession and the workplace.
Keywords: Teacher, vocational training, education, occupation, ethics
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KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
– WYBRANE ZAGADNIENIA
ADULT VOCATIONAL EDUCATION – SELECTED ISSUES

Wstęp
Zaoczne szkolnictwo policealne ma swoje miejsce we współczesnym
systemie edukacji. Choć największy rozkwit tego typu szkolnictwa przypadał
przede wszystkim na lata wyżu demograficznego, w których istniał obowiązkowej służby wojskowej, wciąż jednak chętni dorośli uczniowie zdobywają
w nich kwalifikacje zawodowe. Wato zaznaczyć, że część placówek nie przetrwała zmian systemowych.
Wśród zalet zaocznych szkół policealnych, można znaleźć między innymi nacisk na praktyczność oferowanych kierunków kształcenia. Nie wykłada
się samej teorii, ale w większości zajęcia opiera się na praktyce. Słuchacze
mają możliwość jednoczesnej pracy zawodowej i nauki oferowanej w trybie
niestacjonarnym.
Obecnie osoby zapisujące się do tego typu placówek, często chcą zdobyć
konkretny zawód, czy rozwinąć swoje zainteresowania. Coraz częściej wśród
słuchaczy można spotkać absolwentów uczelni, którzy – albo nie mogąc znaleźć pracy, albo poszukując konkretnego lub nowego zawodu i praktyki, decydują się na naukę w szkole policealnej. Wartym podkreślenia jest zwiększająca
się świadomość wśród ludzi, którzy chcą uczestniczyć w edukacji ustawicznej,
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czyli kształceniu i zdobywaniu nowych umiejętności po zakończeniu obowiązkowego kształcenia.
Tendencje w zakresie dokształcania zawodowego
w Unii Europejskiej
Kształcenie dorosłych, nazywane także edukacją ustawiczną, to jeden
z ważniejszych elementów polityki oświatowej w Unii Europejskiej. Rozwój
zawodowy, podnoszenie kwalifikacji, wspomaganie kreatywności, innowacyjność, stanowią istotne elementy uczenia się przez całe życie:
„koncepcja uczenia się przez całe życie (…), przyjęta przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu w 1996
roku, mówi o rozwoju indywidualnym oraz rozwoju cech społecznych
we wszystkich formach i wszystkich kontekstach – w systemie formalnym i nieformalnym, to jest w szkołach oraz placówkach kształcenia
zawodowego, w uczelniach i w placówkach kształcenia dorosłych
oraz w ramach kształcenia incydentalnego, a więc w domu, w pracy
i w społeczności.” (Panek 2010, s. 275).

Do dwóch najważniejszych dokumentów unijnych, które gwarantują
Europejczykom możliwość uczenia się także po osiągnięciu dorosłości zalicza
się Białą Księgę Kształcenia i Doskonalenia, czyli The White Paper on Education and Training Teaching and Learning, którą wydano w 1995 roku. Jest to
zbiór założeń określających rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.
Drugim, istotnym dokumentem jest Memorandum na temat uczenia
się przez całe życie, czyli „A Memorandum on Lifelong Learning: Making a
European Area of Lifelong Learning a Reality.” (Jakonis 2007, s. 19). W tym
dokumencie dokonano rozróżnienia na trzy zasadnicze formy kształcenia, do
których zaliczono edukację formalną, nieformalną i incydentalną. Pierwszy
model pozwala na uzyskanie dyplomu, certyfikatu, potwierdzającego zdobyte umiejętności. Drugi nie wiąże się z uzyskaniem pisemnego zaświadczenia
nabywanych kompetencji. Trzeci wiąże się z codzienną aktywnością, w której
skład wchodzą relacje z otoczeniem.
Unijna polityka edukacyjna przyjmuje zasadę subsydiarności, która polega na indywidualnej, państwowej odpowiedzialności za sprawy szkolnictwa,
obejmującego zakres i treści kształcenia. Unia Europejska interweniuje jedynie w przypadkach, w których jej działanie miałoby przynieść większe korzyści
niż aktywność podjęta przez poszczególne kraje. Do dziedzin, na które kładzie
się szczególny nacisk należą między innymi konieczność wdrażania nowych
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technologii informacyjno – komunikacyjnych, zapobieganie wykluczeniu, czy
dostosowanie kultury kształcenia do narastającego procesu globalizacji. Również niezwykle istotne jest dostrzeganie konieczności, jaką jest współpraca
szkół z poszczególnymi sektorami gospodarki. Można to osiągnąć poprzez
wyrównywanie szans edukacyjnych wśród wszystkich krajów członkowskich,
przy jednoczesnym założeniu braku ograniczeń wypływających z podziałów ze
względu na: wiek, płeć, wyznanie, niepełnosprawność, języka i innych.
Podniesienia jakości kształcenia nie można wymagać bez zasadniczej
reformy programów nauczania, w których wciąż dużą rolę ogrywa tak zwany encyklopedyzm, czyli pamięciowe uczenie się, gdzie brakuje nacisku na
kształtowanie praktycznych umiejętności i postaw. Nie można tego osiągnąć
bez dynamicznego rozwoju poradnictwa zawodowego, a także zwiększonej
dostępności do informacji na temat aktualnych ofert różnorodnych kursów
i szkoleń.
Wzrost efektywności edukacji ustawicznej może mieć miejsce poprzez
umiejętność sprostania konkurencji. Do podnoszenia efektywności nauczania
prowadzą między innymi: podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli i wykładowców rozumiejących potrzebę kształcenia przez całe życie. Inną ważną zasadą jest dostosowywanie i systematyczne aktualizowanie treści kształcenia do
społeczno – gospodarczych potrzeb rynku. Efektywność uczniów i słuchaczy
można zwiększyć poprzez rozwój środków dydaktycznych mających na celu
indywidualne stymulowanie uczących się.
Konieczność ustanawiania standardów kształcenia zawodowego, podnoszącego jakość edukacji ustawicznej oraz reforma egzaminowania kandydatów
poszczególnych specjalności, to kolejny element działań polityki oświatowej,
mający na celu zwiększenie efektywności działań systemu edukacji. Jednak
bez integracji i współpracy różnorodnych podmiotów, takich jak na przykład
administracja rządowa, samorządowa, partnerów lokalnych, czy ośrodków naukowych, nie można odnieść oczekiwanego sukcesu w kształceniu dorosłych.
Programy oraz działania mające pobudzić do aktywności w dziedzinie
podnoszenia kwalifikacji i nabywania nowych umiejętności, zwłaszcza przez
osoby narażone na wykluczenie, zamieszkujące obszary wiejskie, bezrobotne
to także ważny punkt działań edukacji ustawicznej. Rozpoznanie indywidualnych zdolności może pomóc w efektywniejszym wyborze ścieżki kariery, przekwalifikowaniu i dobremu funkcjonowaniu na rynku pracy.
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Charakter pracy w szkole policealnej
Praca nauczyciela szkoły policealnej opiera się na dokumentach, które
stanowią: podstawa programowa, jak również ramowy i szkolny plan nauczania, czyli wykaz przedmiotów nauczania, a także liczbę godzin przeznaczonych na realizację. Ponadto wykładowca posługuje się standardami wymogów
klasyfikacyjnych zawodu, które stanowią kumulację oczekiwań i wymagań
skierowanych do poszczególnych jednostek i ich kwalifikacji. Argumentem
MEN do wprowadzenia tego rodzaju dokumentu było
„lepsze powiązanie celów i treści kształcenia zawodowego z pracą zawodową. Wprowadzenie standardów kwalifikacji zawodowych do systemu prawnego i organizacyjnego sprzyja również podniesieniu przejrzystości i jakości przygotowania zawodowego oraz porównywalności
świadectw i dyplomów na europejskim rynku pracy.” (Błażejewski,
Lewicki 2011, s. 151).

Oprócz tego, nauczyciel posiłkuje się programem kształcenia zawodowego, który odnosi się do treści nauczania i określa „jakie wiadomości,
umiejętności, nawyki, sprawności i postawy zawodowe należy ukształtować
u uczniów i w jakiej kolejności ma to nastąpić” (Błażejewski, Lewicki 2011,
s. 152). Można w nim znaleźć szczegółowe cele kształcenia, procedury ich
osiągania, opis założeń osiągnięć uczniów, rozwinięcie założeń dydaktycznych
i wychowawczych, czy materiał edukacyjny. Wyróżnia się dwa rodzaje programów zawodowych. Pierwszy – nazywany przedmiotowym – jest skoncentrowany na wyodrębnieniu przedmiotów nauczania i dodatkowym podziale na
edukację teoretyczną i praktyczną.
Drugi typ jest nazywany programem i kształceniem modułowym. Do
jego zasadniczych cech należy odejście od tradycyjnej godziny lekcyjnej, liczącej 45 minut i zastąpienie jej ćwiczeniami, które dostosowuje się do zawartości
tematycznej zajęć. Około trzy czwarte treści programowych jest podzielona na
konkretne zadania, co wynika z przyszłych zadań właściwych dla konkretnej
specjalizacji. Słuchacze nie uczestniczą w oddzielnych zajęciach teoretycznych
i praktycznych, a zajęcia integrują treści edukacyjne z różnych dyscyplin wiedzy. Ponadto poprzez realizację projektów i stosowanie metod aktywizujących, nad procesem nauczania, dominuje proces uczenia się.
Dokumentami, które nauczyciel musi skonstruować sam lub w porozumieniu z innymi nauczycielami są: wewnątrzszkolny system oceniania, testy wiadomości i ewaluacji procesu kształcenia, konspekty zajęć i plan pracy
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dydaktyczno – wychowawczej. Do druków, które wypełnia należą: dzienniki
lekcyjne, arkusze ocen, dzienniczki ucznia.
Nauczyciele biorą udział w systemie kształcenia dorosłych, gdzie ważną
rolę odgrywają szkoły dla dorosłych i szkoły wyższe, centra kształcenia praktycznego i ustawicznego, instytucje szkoleniowe, prywatne firmy. Ponadto
szkolenia i różnorodne kursy są oferowane przez osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, stowarzyszenia i organizacje, a także przez rozmaite organizacje samorządowe.
Do najważniejszych zasad kształcenia zawodowego, które występują
również w systemie kształcenia dorosłych słuchaczy szkół policealnych, a które realizują wykładowcy, należy zasada humanizacji pracy. Ma ona owocować
większą wydajnością. Do dziedzin, z których czerpie się wzorce w tej kwestii
należą na przykład: filozofia, psychologia i socjologia pracy, prakseologia, czy
teoria organizacji. Ważną rolę odgrywa tutaj ograniczenie do minimum zagrożeń fizycznych i psychicznych w miejscu pracy słuchacza. Kształtowanie
wydajności słuchacza nie może odbywać się kosztem rozwoju jego psycho-fizycznych potrzeb.
Inną bardzo ważną zasadą, którą powinni kierować się nauczyciele, jest
ekonomika, czyli celowość pracy. Mobilizacja słuchaczy, systematyczne kontrolowanie efektów ich pracy poprzez weryfikowanie nabywanych kwalifikacji, odbywający się poprzez dobór odpowiednich zadań praktycznych. Systematyczne planowanie poszczególnych etapów pracy przyczynia się także do
pogłębiania więzi między uczniami. Nowe sytuacje zadaniowe umożliwiają
unikanie schematyzmu i rutyny.
Efektywność polskiego systemu kształcenia zawodowego można podnieść poprzez lepszą współpracę z zakładami pracy, rzetelną kontrolę praktyk,
udoskonalanie bazy dydaktycznej, czy ciągły wzrost świadomości nauczycieli.
Edukacja przez całe życie wymaga w Polsce spojrzenia całościowego, zajmującego się wszystkimi etapami kształcenia – który zaczyna się od obszaru
motywacji.
Warto dodać, że dorośli uczniowie stanowią specyficzną grupę uczestniczących w działaniach edukacyjnych. Część z nich bardzo świadomie decyduje o tym, jaki kierunek wybiera, wie konkretnie jaki zawód chcieliby
wykonywać w przyszłości. Pozostali rozwijają swoje zainteresowania, inni
przypadkowo wybierają dany profil kształcenia. Wielu słuchaczy łączy naukę
z pracą zarobkową.
Inną, wartą podkreślenia kwestią jest to, że do cech właściwych uczeniu
się osób dorosłych jest:
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„ukierunkowanie na rezultat i użyteczność zdobywanej wiedzy, odwoływanie się do doświadczeń i posiadanych już zasobów wiedzy, większa
odporność na zmęczenie i sytuacje trudne, (…) mniejsza elastyczność
w sposobach uczenia się.” (Opozda 2010, s. 107).

Predyspozycje kandydatów
– charakterystyka wybranych kierunków
W związku z tym, każda ze specjalności wymaga od kandydata określonych cech i wrażliwości specyficznej dla danego zawodu. Ideałem zdaje
się być posiadanie określonych predyspozycji i kolejno nabywanie podstaw
teoretycznych, stanowiących wsparcie dla praktycznego kształtowania i ćwiczenia umiejętności właściwych dla poszczególnych specjalizacji. Na potrzeby
pracy zostanie omówionych kilka z nich. Jedną ze specjalności jest opiekun
w domu pomocy społecznej. Do wymagań psychofizycznych kandydatów na
opiekunów w DPS należy na przykład umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, która w czasie nauki jest poszerzana o zdolność postępowania
w relacjach z różnymi rodzajami podopiecznych. Ludzie dojrzali emocjonalnie i odporni na rozmaite sytuacje wywołujące stres, mają większe szanse na
umiejętne pokonywanie przeszkód i ograniczeń w codziennej pracy. Odpowiedzialność, systematyczność i zdyscyplinowanie to następne ważne cechy,
których – obok takich zalet jak: empatia, życzliwość i poszanowanie godności
drugiego człowieka – nie może zabraknąć. Państwowy egzamin zawodowy
sprawdza kompetencje kandydatów na opiekunów w DPS z zakresu stosowania terminologii z dziedziny psychologii, arteterapii, promocji zdrowia, czy
gerontologii psychopatologii.
Ponadto egzaminowani są oceniani z umiejętności interpretowania podstawowych aktów prawnych, które są niezbędne do udzielania pomocy prawnej podopiecznym przebywającym w domu pomocy społecznej, charakteryzują objawy chorobowe, określają możliwości i ograniczenia podopiecznego.
Kolejną, właściwą dla tego zawodu, ocenianą umiejętnością jest aktywizacja oraz projektowanie wolnego czasu, dostosowane do zainteresowań
i potrzeb danej jednostki. Również diagnoza możliwości i samodzielnej obsługi i opieki to element, który muszą opanować przyszli opiekunowie domu
pomocy społecznej.
Egzamin zawodowy z części przeznaczonej dla opiekunów ma za zadanie
sprawdzenie czy kandydaci opanowali wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i czy potrafiliby umiejętnie towarzyszyć podopiecznym w codziennych
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czynnościach, jak również, czy umieliby się właściwie zachować w przypadku niepełnosprawnej, unieruchomionej i sędziwej osoby. To wiąże się
z podnoszeniem sprawności i samodzielności jednostki i zapewnieniu jej oraz
otoczeniu właściwej higieny i pielęgnacji. Nieodzownym elementem, który
kontroluje egzamin zawodowy, jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy
w przypadku zagrożenia życia i zdrowia podopiecznego, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa swojego, podopiecznych i otoczenia, w którym mogłyby
się znaleźć materiały potencjalnie skażone i zakaźne. Ponadto arkusze testów
zawierają pytania z zakresu prowadzenia dokumentacji związanej z opieką
i wykonywanymi zabiegami.
Po ukończeniu nauki absolwenci legitymują się takimi umiejętnościami jak pomoc podopiecznemu w codziennych czynnościach. Potrafią między
innymi określić celowość instytucji opiekuńczych i pomocowych. Z wrażliwością i zgonie z zasadami etycznymi analizują problemy i potrzeby podopiecznego, które są w stanie zaspokoić lub pomóc jednostce w ćwiczeniu
samodzielności. Nieobca jest im współpraca z nimi, ich rodzinami i różnego
rodzaju specjalistami. Oprócz wiedzy teoretycznej, są bardziej przygotowani do pracy z osobami wymagającymi większej uwagi i zaangażowania, czyli
z przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi. Poprzez skuteczną komunikację umieją sprawniej kształtować pożądane postawy u podopiecznych,
na drodze systematycznej ewaluacji ich postaw. Mogą sprawniej rozwiązywać istniejące konflikty. Znają przepisy i sposób prowadzenia dokumentacji
domu pomocy społecznej.
Inną grupą zawodową, w której kwalifikacje zdobywają dorośli uczniowie, jest specjalność związana z zawodem fryzjera. Kandydaci do wykonywania tego zawodu powinni wykazywać się zdolnościami manualnymi, dobrą
organizacją czasu i miejsca pracy. Poszukiwanymi cechami są także poczucie
estetyki, zmysł artystyczny, a także pasja i nieustanne doskonalenie warsztatu. Po okresie nauki i praktyki, uczniowie przystępują do czeladniczego
egzaminu dyplomowego, który składa się z dwóch etapów – praktycznego
i teoretycznego.
Pierwsza część polega na samodzielnym wykonaniu zadania egzaminacyjnego, które ma na celu sprawdzenie praktycznych umiejętności słuchaczy.
Etap teoretyczny ma dwie części. W części pisemnej znajdują się pytania
z zakresu między innymi: rysunku zawodowego, podstawowych przepisów
prawa pracy, zarządzania przedsiębiorstwem, dokumentacji działalności
gospodarczej, rachunkowości zawodowej, zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy i ochrony środowiska. Część ustną obejmują zagadnienia z dziedziny
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maszynoznawstwa, materiałoznawstwa i technologii. Kandydaci do uzyskania
tytułu czeladnika, wykazują się znajomością i umiejętnością organizowanie
oraz wyposażania zakładu fryzjerskiego. Potrafią dobrać, obsługiwać, a także konserwować narzędzia i urządzenia potrzebne w zawodzie fryzjera oraz
dobrać kosmetyki i zabiegi dostosowane do rodzaju włosów, skóry, kształtu
głowy i okoliczności. Są w stanie umiejętnie nawiązać kontakt z klientem, jak
również poprzez rozmowę i obserwację, rozpoznać jego potrzeby i oczekiwania. Znają zasady etyczne właściwe dla zawodu fryzjera, a także umieją napisać
pisma urzędowe.
Kolejną grupą zawodową są kucharze. Kandydaci do tego zawodu,
oprócz znajomości potraw i wstępnej wiedzy na temat organizowania produkcji gastronomicznej, niewątpliwie powinni być pasjonatami kuchni. Wśród
osób aspirujących do wykonywania tego zawodu, nierzadko znajdują się kulinarni artyści, którzy oprócz standardowego wykonania potrawy, czynią z niej
dzieło sztuki.
Słuchacze kierunku technik kucharz, podczas państwowego egzaminu
zawodowego, w części przeznaczonej dla tej specjalności, są sprawdzani z wiedzy na temat stosowania nazewnictwa i pojęć z zakresu gastronomii, klasyfikowania produktów i półproduktów gastronomicznych, a także z technik przygotowania, wykańczania i podawania różnorodnych potraw. Podczas etapu
pisemnego, kandydaci na kucharzy są sprawdzani ze znajomości warunków
przechowywania potraw, półproduktów i surowców, jak również z rozróżniania zmian, które występują podczas ich przetwarzania. Wiedzę, która jest
weryfikowana podczas egzaminu, stanowi także umiejętność rozpoznawania
potraw właściwych dla danego kraju i regionu, a także korzystania z informacji zawieranych na opakowaniach różnych produktów spożywczych oraz
obliczanie wartości kalorycznych posiłków. Nieodzownym elementem, który
muszą opanować kandydaci na kucharzy, jest sprawne rozróżnianie urządzeń
i sprzętów stosowanych w przewożeniu, produkcji oraz obsłudze klientów.
Ponadto egzamin weryfikuje umiejętność obliczania zapotrzebowania
na składniki niezbędne do przygotowania określonych wyrobów gastronomicznych, a także sposób zapobiegania niekorzystnym procesom, które mogą
zajść w przypadku nieprawidłowego zabezpieczenia produktów i gotowych
potraw. Analiza ofert kulinarnych i właściwe dobieranie dań i napojów oraz
podliczanie kosztów przygotowania posiłków, to kolejne oceniane elementy. Arkusz pytań zawiera także punkty sprawdzające wiedzę o naczyniach i
urządzeniach niezbędnych w kuchni, a także porusza kwestie znajomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy sanitarne, ochrony środowiska i
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ergonomicznego zastosowania sprzętu. Ponadto egzamin sprawdza umiejętność udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.
Absolwenci kierunku technik kucharz zakładają własne lokale lub
z powodzeniem znajdują pracę w istniejących punktach, oferujących usługi
gastronomiczne.
Kolejną specjalnością jest zawód kelnera. Osoby, które decydują się na
tę ścieżkę zawodową powinny cechować się otwartością, umiejętnością nawiązywania kontaktów oraz wysoką kulturą osobistą. Ważnym elementem
jest znajomość języków obcych w stopniu umożliwiającym komunikację
z zagranicznymi klientami czy współpracownikami, pochodzącymi z różnych
rejonów świata.
Podczas egzaminu zewnętrznego, kandydaci, którzy chcą otrzymać tytuł
zawodowy technika kelnera, są sprawdzani między innymi z zakresu znajomości pojęć z dziedziny obsługi kelnerskiej, identyfikowania technik obsługi
klientów oraz właściwego rozpoznawania sztućców, naczyń i innego sprzętu,
który służy do podawania dań i napojów. Ponadto ocenia się umiejętność
rozpoznawania przyjęć okolicznościowych i właściwego zachowania w takiej
sytuacji – dobierania bielizny, zastawy stołowej i innego sprzętu niezbędnego
do podawania określonych posiłków. W takiej sytuacji istotne jest również
właściwe zaplanowanie zastawy stołowej i sprzętu umożliwiającego zorganizowanie przyjęcia. Zdający powinien także mieć wiedzę na temat posiłków
i napojów z rodzimej oraz zagranicznej kuchni, a także musi prawidłowo odczytywać informacje zawarte na etykietach. Musi umieć obliczyć zawartość
kaloryczną zawartą w pożywieniu i płynach, czy znać wartości temperaturowe,
w których podawane są gotowe potrawy i napoje.
Ważnym elementem, którego znajomość jest weryfikowana w trakcie egzaminu na technika kelnera, jest umiejętność prawidłowego przyjmowania,
rejestrowania zamówień, a także właściwe rozliczanie ich w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Ponadto sprawdza się znajomość zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy, przepisów pożarowych oraz ochrony środowiska. Kontroluje
się również znajomość udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia
zdrowia lub życia.
Innym kierunkiem turystycznym, na którym aktualnie kształcącą się słuchacze, jest technik hotelarstwa. Kandydaci do uzyskania tego tytułu, podczas
państwowego egzaminu zawodowego przeznaczonego dla omawianej specjalności, są sprawdzani z zakresu znajomości na przykład podstawowych pojęć
i terminów, które stosuje się w hotelarstwie, gastronomii i turystyce. Ponadto sprawdza się umiejętność rozróżniania obiektów hotelarskich i polskich
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oraz światowych organizacji zrzeszających placówki z tej branży. Znajomość
przepisów określających kategorie poszczególnych obiektów, a także charakteryzowanie usług, które świadczą, to kolejny element egzekwowany od kandydatów. Oprócz tego, zdający muszą wykazać się wiedzą z działu marketingu
i zachowań ludzkich, do których dobierają techniki obsługi, charakterystyczne dla poszczególnych typów obiektów hotelowych. Sprawdzana jest także
wiedza z zakresu przygotowywania i uzupełniania dokumentów związanych
z obsługą konsumentów oraz usługami hotelarskimi. Ponadto egzekwuje się
umiejętność doboru wyposażenia do określonego typu placówki. Również
interpretacja mierników, wyników badań ankietowych i innych zapisów stosowanych w branży hotelarskiej, jest elementem wymaganym od kandydata
do tytułu technika hotelarstwa. Wszystko musi być wykonywane przy jednoczesnym stosowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, znajomości przepisów o ochronie środowiska i ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów prawa
z zakresu obsługi gości hotelowych.
Absolwenci opisywanej specjalności są przygotowani do pracy w różnorodnych placówkach świadczących usługi hotelarskie. Mogą podjąć pracę na
recepcji lub w restauracji. Absolwenci mają także możliwość otworzenia własnej działalności.
Inną interesującą specjalnością jest kierunek technik turystyki wiejskiej,
na którym słuchacze zdobywają wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i terminów, których używa się w gastronomii i turystyce wiejskiej. Uczniowie są
sprawdzani między innymi ze znajomości różnych rodzajów gatunków roślin,
zwierząt, technik przygotowywania i sporządzania potraw oraz oceniania ich
jakości, jak również rozróżniania lokalnych i międzynarodowych dań i napojów. Istotną rolę odgrywa także znajomość zasad strategii marketingowych i
tych, które dotyczą obsługi konsumentów, a także mechanizmów, rządzących
ludzkim postępowaniem. Ponadto zdający odpowiadają na pytania z wiedzy
o mocnych i słabych stronach turystyki w Polsce, a także z zagrożeń i szans,
przed jakimi stoi ta gałąź gospodarki.
Identyfikowanie cech, jakie posiada turystyka wiejska oraz analiza różnorodnych czynników, które wpływają na jej rozwój, to oprócz umiejętności
sporządzania dokumentacji sprzedaży kolejne elementy, które powinni opanować przyszli technicy agroturystyki. Ocenia się także zdolność dobrania wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia punktu noclegowo – żywieniowego
w turystyce wiejskiej. Działania powinny opierać się o ekologiczne standardy
i zastosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto zdający muszą
opanować udzielanie pierwszej pomocy.
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Inną specjalnością są kierunki administracyjne. Kandydaci podejmujący
naukę na tych kierunkach powinni cechować się odpowiedzialnością, zdolnościami analitycznymi i znajomością użytkowania komputera. Wiedza i umiejętności, które sprawdza państwowy egzamin zawodowy, obejmują między
innymi znajomość pojęć z dziedziny prawa i administracji, statystyki, ekonomii, finansów, charakterystyki struktury organów administracji publicznej,
prawa cywilnego, administracyjnego, prawa własności, czy zasady obiegu informacji w różnorodnych instytucjach i urzędach. Oprócz tego weryfikuje
się wiedzę słuchaczy z zakresu organizacji i znajomość zagadnień z dziedziny
zarządzania jednostkami, przedsiębiorstwami i urzędami, przy jednoczesnej
znajomości zasad funkcjonowania kont księgowych, różnego rodzaju umów
i aktów prawnych.
Ponadto zdający odpowiadają na pytania testowe, kontrolujące umiejętność analizowania obiegu informacji, notatek urzędowych, pism i protokołów
w rozmaitych placówkach, takich jak urzędy administracji publicznej i przedsiębiorstwa. Podczas egzaminu sprawdza się także zdolność do interpretowania informacji w formie graficznej, za pomocą tabel i wykresów, jak również
bada się umiejętność zabezpieczania tajnych informacji i dokumentów. Całość
musi być wykonywana w połączeniu ze znajomością zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Absolwenci tego kierunku, także dzięki zajęciom w większości realizowanym w pracowniach komputerowych, przy użyciu nowoczesnych programów
i wiedzy z dziedziny ekonomii i prawa, mogą podjąć pracę w administracji średniego szczebla, czyli w: Urzędzie Gminy, Urzędzie Miasta, Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowym Urzędzie Pracy i innych. Mogą również zostać zatrudnieni w różnego rodzaju przedsiębiorstwach.
Podsumowanie
Zaoczne szkolnictwo policealne stanowi jedną z możliwości podniesienia kwalifikacji, zmiany wykonywanego zawodu lub rozwinięcia
osobistych pasji. Choć na obecną chwilę tego typu szkolnictwo zmaga
się z różnymi trudnościami w postaci na przykład niżu demograficznego,
wciąż najsilniejsze placówki funkcjonują na rynku kształcenia zawodowego. Zaletą tego typu szkół jest m.in. brak konieczności posiadania matury
czy nacisk na praktyczną stronę nauki zawodu, co jest niezwykle istotne na współczesnym rynku pracy. Słuchacze mają możliwość kształcenia
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na rocznych lub dwuletnich kierunkach, co również jest atutem w postaci
szybkiego zdobycia pożądanych kwalifikacji.
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Streszczenie
Choć zaoczne szkolnictwo policealne nie jest już tak popularne jak jeszcze kilkanaście lat temu, wciąż ma swoje miejsce w polskim systemie edukacji
ustawicznej. Do zalet tego typu placówek należy na przykład nacisk na praktyczną stronę kształcenia. Edukacja trwa od roku do dwóch lat, a słuchacze
mogą łączyć naukę z pracą zarobkową. Dorośli uczniowie mogą w relatywnie
krótkim czasie zdobyć nowe kwalifikacje, zawód lub rozwinąć swoje pasje.
Artykuł stanowi próbę omówienia wybranych zagadnień z zakresu kształcenia
zawodowego osób dorosłych.
Słowa kluczowe: szkoła policealna, edukacja ustawiczna, kształcenie,
słuchacze, szkoła zaoczna
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Summary
Although extramural post-secondary education is not as popular as it
was several years ago, but it still has its place in the Polish system of lifelong
education. The advantages of this type of institution include, for example, an
emphasis on the practical side of education. Education lasts from one to two
years. Students can combine learning with paid work. Adult students can gain
new qualifications, a profession or develop their passions in a relatively short
time. The article is an attempt to discuss selected issues in the field of adult
vocational training.
Keywords post-secondary school, lifelong learning, education, students,
extramural school
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Seksualność w kulturze islamu
Sexuality in islamic culture

Wstęp
Założenia religii w szczególny sposób wyznaczają odniesienie, które dotyczy płciowości człowieka a także związanej z nią seksualności. Święte księgi, które są źródłem wiary wyznaczają role społeczne oraz zadania, które są
określone dla kobiet i mężczyzn. W źródłach zawarte są również informację
na temat istoty seksualności ludzi. W świętych księgach zawarte są także zalecenia, zakazy, a czasem nawet nakazy dotyczące tego obszaru życia. Islam jest
globalnym wyznaniem religijnym, który odnosi się do wszystkich aspektów
życia. Islam wyróżnia się tym, że jest związany ze szczególną kulturą. Kultura
jest terminem wieloznacznym – pochodzi od łac. cultus agri co w dosłownym
znaczeniu oznacza uprawę roli. Termin ten jest interpretowany na różne sposoby przez przedstawicieli wielu nauk. Kultura w języku arabski to thaqafah
– definiuje się ją jako pewne wzorce myślenia oraz zachowań których ludzie
uczą się na przestrzeni lat i przekazują je kolejnym pokoleniom. Kultura rozróżnia grupy pomiędzy sobą, dzięki niej buduje się tożsamość. Obejmuje swoim zakresem język, rytuały, sztukę, zachowania, styl ubioru, potrawy, systemy
politycznie itd. Jest nierozłącznym elementem życia ludzkiego.
Kultura islamu w specyficzny sposób postrzega aktywność seksualną. Istnieją reguły i zasady, do które odnoszą się do aspektów związanych z
seksualnością. Artykuł dotyczy zagadnień związanych w szczególności z normami seksualnymi określonymi w świętych księgach (Truskolaska 2007, s.
123-125). Odnosi się także do rodzajów praktyk seksualnych oraz o zgodności zwyczajów z zapisami świętych ksiąg. W kulturze islamu odniesienie
do praktyk seksualnych ma wiele sprzeczności (Lagrange 2008, s. 23-26). Z
101

KATARZYNA CYRKUN, ALEC SIEKIERSKI

jednego punktu widzenia religia zachęca do tego, aby współżyć w celu prokreacji jednak trzeba się kierować pewnymi regułami. Występuje rozróżnienie
pomiędzy seksualnością kobiet a mężczyzn a także pomiędzy seksualnością
przedmałżeńską, małżeńską oraz pozamałżeńską. Wierność oraz czystość według kultury oraz religii jest niezwykle istotna. Mężczyźni mogą w większy
sposób uwydatniać swoją seksualność aniżeli kobiety. Kobiety nie mają prawa
odbywać stosunków seksualnych z innym partnerem niż mąż (Walther 1982,
s. 15-17). Mężczyźni i kobiety nie mogą zawierać związków homoseksualnych,
ponieważ są one grzechem. W kulturze tej związki homoseksualne są zazwyczaj uważane za wewnętrznie niezgodne. Osoby homoseksualne są prześladowanie na całym świecie, ponieważ związki tego typu nie są dla muzułmanów
możliwe. Jednak ze wszystkich wielkich religii świata zasady islamu są pod
względem seksualności w większości pozytywne, pomimo tego sprzeczność
zagadnień opisanych powyżej prowadzi do sytuacji, w której można w różny
sposób interpretować odniesienie do seksualności.

Kultura islamu
Kultura islamu jest odzwierciedleniem tradycji oraz zwyczajów wynikających z religii, są związane z życiem według zapisków świętych ksiąg.Istnieje
wiele odmian tej kultury jak np. afrykańska, chińska, amerykańska itd. Różnorodność jest spowodowane tym, że muzułmanie osiedlają się w różnych
regionach świata. Większość praktyk odnoszących się do kultury islamu jest
jednakowa dla wszystkich bez znaczenia w jakim kraju żyją. Islamska kultura jest tematem debat w wielu środowiskach zarówno naukowych jak i poza
naukowych. Źródłem kultury są przede wszystkim święte księgi oraz nauki,
które zostały przekazane przez Świętego Proroka Mahometa.
W kulturze islamu zostają odzwierciedlone w szczególności wartości islamskie (Bouhdiba 1975, s. 110-111). W odniesieniu do sztuki nie powinien
być stosowana nieprzyzwoitość, ponieważ każdy jej przejaw jest niezgodny
z prawe. Islam wyraża dezaprobatę wobec działań, które mają na celu sprzeczność z ludzką godnością oraz rozwojem (Chebel 2003, s. 20-22). Religia ta
ma własne wartości według których kształtuje charaktery ludzi.
Duża liczba muzułmanów, którzy mieszkają w krajach, w których wyznaje się islam przyjęli specyficzne praktyki, które w niektórych przypadkach są
sprzeczne z islamem (Saidi 2008). Sprzeczności z pewnością można dostrzec
w takich działaniach jak, zabijanie dla honoru, okaleczanie żeńskich narządów płciowych (ang. female genital mutilation), zakaz ponownych małżeństw
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dla kobiet po śmierci męża itp. Tego rodzaju praktyki są szkodliwe dla ludzi,
ponieważ w większości przypadku wykazują się znaczą brutalnością. Praktyki
takie nie są wytworem kultury islamskiej, a rezultatem radykalnych poglądów
i zwyczajów. Jako główny powodu działań tego rodzaju z pewnością jest brak
znajomości świętych ksiąg lub błędna ich interpretacja (Kłodkowski 2002,
s. 130).
Aby prawidło zrozumieć istotę kultury islamskiej trzeba skupić się na
podstawach jej definicji. Kultura w większości przypadków ma wpływ na
praktyki religijne. W stosunku do islamu zasada ta nie ma pokrycia, z tego
powodu, iż w religii tej tradycje muszą być zgodne z przykazaniami wyznaczonymi przez Boga. Nauki opierają się na pięciu filarach islamu oraz sześciu
Iman. Tradycje, które są sprzeczne z islamem mają cztery zasadnicze źródła, są
nimi praktyki preislamskie, adopcyjne, innowacje religijne oraz frakcjonalizm.

Seksualność oraz płciowość w postrzeganiu
kulturowym
Według religii islamu kobieta i mężczyzna są sobie równi w odniesieniu
do Boga (Hamer 1994, s. 153-154). Koran nakłada jednak na kobiety obowiązki, które są równe ich prawom, stanowi o tym zapis z Koranu ,,One mają
prawa równe swoim obowiązkom, zgodnie z uznanym zwyczajem.’’ (Alsheha
2010, s. 38). Mężczyźni mają nad nimi wyższość w pewnych aspektach (Kijas
1999, s. 100). Mężczyźni mają więcej praw niż kobiety, mogą w ten sposób wykorzystywać przewagę i być apodyktyczni wobec żon (Adamski 2002,
s. 85). Sytuacja przewagi mężczyzn sprawia, iż kobiety są wykluczane z praktyk religijnych oraz powoduje to obniżenie roli społecznej (Baszak 2004,
s. 74-75). Przewagę mężczyzn może powodować również upokarzanie kobiet, wyzyskiwanie oraz przemoc fizyczna – trzeba jednak zaznaczyć, że tego
rodzaju praktyki są zabronione przez islam (Brzezińska 2011, s. 130-132).
W Koranie Allah nawołuje ,,Obchodźcie się z nimi w sposób przyzwoity.
A jeśli czujecie względem nich wstręt, to, być może, czujecie wstręt do czegoś,
w czym Bóg umieścił wielkie dobro.’’ (Alsheha 2010, s. 38). Wersy świętej
księgi nakazują więc szacunek do kobiet. Święte księgi stanowią o tym, że
mężczyźni są zdecydowani, opanowani, silni, stanowczy a także racjonalni
w swoich działaniach (Brzezińska 2012, s. 130). Z tego też względu mężczyzna jest ,,głową rodziny’’, co czyni go odpowiedzialnym za rodzinę. Kobieta według Koranu jest uczuciowa, wrażliwa, bezbronna, wymagająca opieki
a także wsparcia przez mężczyzn.
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Prawa oraz obowiązki w małżeńskie powinny być równe, jednak każdy z
małżonków ma inną rolę (Piwko 2009, s. 119-121). Obowiązki kobiet znacząco różnią się od tych przeznaczonych dla mężczyzn. Mężczyźni sprawują
opiekę nad kobietami, najstarszy z mężczyzn ma największą władzę w rodzinie
i to jego zdanie jest najważniejsze. Mężczyzna może mieć wiele żon, jednak
kobieta nie ma takiego prawa, nie ma minimalnego ani granicznego wieku
wyjścia za mąż. Taka sytuacja powoduje to, iż żoną może stać się dziewczyna
nawet zaraz po narodzinach. Według Islamu to młodzież powinna jak najszybciej zawierać związki małżeńskie, jednak w przypadku, gdy mężczyzna
jest w dobrej sytuacji materialnej, w przeciwnym razie wskazane jest, aby powstrzymywać popędy seksualne do czasu polepszenia statusu materialnego.
Wysłannik wskazuje, że ‚,Młodzi ludzie! Ktokolwiek spośród was będzie miał
możliwość, ten niech się żeni, a kto nie będzie mógł to niech pości, gdyż to
oddali go od grzechu.’’ (Alsheha 2010, s. 10). Najważniejszym obowiązkiem
mężczyzny jest ekonomiczne utrzymanie rodziny, co ważne mężczyzna ma
obowiązek zapewnić dogodne życie materialne wszystkim żonom, stanowi
o tym zalecenie ..Bądźcie dobrzy dla kobiet, gdyż one są u was brankami (...)
I na was ciąży obowiązek żywienia i ubrania ich w sposób przyzwoity…’’,
a więc jeżeli nie ma możliwość utrzymywać jednako każdej z żon muzułmanin nie powinien zawierać wielokrotnych małżeństw (Truskolaska 2007,
s. 126-127).
Obowiązkiem kobiety zaś jet dbanie o rodzinę w emocjonalny sposób,
dbanie o czystość w domu, a także wychowanie dzieci. Kobieta, aby trafić do
raju, musi wykonywać konkretne czynności ‚,Jeżeli kobieta modli się pięć razy
dziennie, pości w ramadanie, zachowuje swoją czystość i będzie posłuszna
swojemu mężowi, to zostanie jej powiedziane: Wejdź do raju, z jakiej bramy
zechcesz.’’ (Alsheha 2010, s. 40). Kobieca rola jako matki oraz żony jest jedną z najważniejszy ról, ponieważ ma ona znaczący wpływ na życie rodziny.
Gospodarstwem domowym ma najstarsza z kobiet w rodzinie, której dzieci
wyszły za mąż (Lemu, Heeren 2003, s. 25-28). Młodzież do czasu zawarcia
małżeństwa powinna zachowywać wstrzemięźliwość seksualną. Przykładem
może być historia, która została opisana w Koranie ,,Ta, w której domu on
przebywał, próbowała go uwieść; zamknęła drzwi mówiąc: „Chodź tutaj! „On
powiedział: „Niech mnie Bóg uchroni! Zaprawdę, On - mój Pan, dał mi piękne miejsce schronienia! Zaprawdę, nie będą szczęśliwi ludzie niesprawiedliwi!”
Ona bardzo go pragnęła; i on też by jej mocno zapragnął, gdyby nie zobaczył
dowodów swego Pana. Tak się stało, abyśmy mogli odsunąć od niego zło
i niegodziwość. Zaprawdę, on należy do Naszych szczerych sług!)’’ (Alsheha
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2010, s. 12). Historia ta uczy tego, że pomimo tego, iż występują liczne pokusy, Bóg daje siłę, aby je przezwyciężyć i pozostać w czystości aż do ślubu.
Małżonkowie są zachęcani do licznego potomstwa, odnosi się do tego
hadis: ,,Muakal bnu Jasar (τ) powiedział: Pewien mężczyzna zapytał Proroka
(ρ): O Wysłanniku Allaha, poznałem kobietę posiadającą wysoki status, stanowisko oraz majątek, lecz bezpłodną. Czy mogę ożenić się z nią? Wysłannik
(ρ) nie zachęcił go do tego. Ów mężczyzna przyszedł do Wysłannika drugi raz
i wtedy też nie usłyszał słów zachęty, a za trzecim razem Wysłannik (ρ) rzekł:
Żeńcie się z kobietami miłymi i rodzącymi, gdyż będę się chwalił przed innymi wspólnotami liczebnością muzułmanów.’’ (Alsheha 2010, s. 10).
Religia dba o to, aby relacje seksualne pozostawały w czystości. Kobieta
nie może współżyć z innym mężczyzną niż jej mąż, ponieważ według zapisów
świętych ksiąg staje się nieczysta. Według Allaha powinna być przestrzegana
zasada, że ,,Szczęśliwi są wierzący, którzy są pokorni w swoich modlitwach,
którzy się odwracają od pustej gadaniny, którzy dają jałmużnę, którzy zachowują wstrzemięźliwość, z wyjątkiem swoich żon i tego, czym zawładnęła ich
prawica, bo wtedy nie będą ganieni’ - a którzy pożądają inne, poza nimi, są
występni.’’ (Alsheha 2010, s. 10). Czystość kobiet jest również uwydatniana
przez zakrywanie części swojego ciała takimi częściami garderoby jak abaja czy
hidźab (Kołodziej, Skowronek 2012, s. 195-200). W Iranie kobiety zakrywają swoje ciało w celu uwidocznienia do jakiej kultury oraz religii przynależą.
W ten sposób kobiety okazują, że są skromne, moralne oraz czyste przed pożądaniem ze strony innych mężczyzn. Allah opisuje kobiety, które stosują się
do tych zasad ,,Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują w skrytości to,
co zachował Bóg’’. Rozdział pomiędzy płciami uwidoczniony jest również w
sferze publicznej.
Islam odnosi się w stosunku do seksualności w stanowczy sposób. Stosunki płciowe dla kobiet są zakazane przed zawarciem małżeństwa a także w jego
trakcie z innymi partnerami, ponieważ kobieta powinna zachowywać czystość
ma możliwość aktywności seksualnej jedynie w czasie trwania małżeństwa
(Piwko 2009, s. 101-130). Również w stosunku do dzieci, które zostały poczęte przed ślubem istnieje duża niechęć, ponieważ występuje przekonanie, iż
społeczeństwo, w którym kobieta urodzin dziecko przed ślubem zostanie ukarane – stanowią o słowa wysłannika Allaha ‚,Moja wspólnota będzie miała dobrze dopóty, dopóki nie pojawi się w niej dziecko z nierządu. Jeśli zaś pojawi
się dziecko z nierządu wkrótce dotknie ją (wspólnotę) Boska kara.’’ (Alsheha
2010, s. 47). Seksualność oraz współżycie są doceniane ze względu na ogromną wartość dla rodziny (Józefik, Barbaro 2004, s. 49). Niezwykłe znaczenie
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dla czystości kobiety ma błona dziewicza, którą kobieta musi posiadać, aby
zostało zawarte małżeństwo. Błona nie może zostać odtworzona poprzez żaden zabieg chirurgii plastycznej, takie praktyki są zabronione, ponieważ są
uważane za oszustwo w stosunku do mężczyzny (Baszak 2003, s. 36-37).
Kobiety oraz mężczyźni są poddawani okaleczaniu narządów płciowych,
potocznie znanych jako obrzezanie. Praktyki seksualne powinny być usystematyzowanie wobec konkretnych zasad. Stosunki powinny odbywać się
w wyznaczone dni, czyli w nocy z czwartku na piątek, a także w piątek.
W małżeństwie nie ma dużo zakazów związanych ze sferą seksualności. Małżonkowie mają możliwość w dowolny sposób kierować swoimi zachowaniami seksualnymi. Jednak z wyjątkiem przemocy, której żaden z partnerów nie
powinien doświadczyć podczas aktu seksualnego oraz stosunków analnych
i oralnych, które również są niewskazane. Świadczy o tym Koran ,‚Do Wysłannika przyszedł Omar bnu Al.-Chattab i rzekł: Jestem stracony! Dlaczego?
- zapytał Wysłannik. Odpowiedział: Minionej nocy inaczej współżyłem z żoną.
Prorok (ρ) nic na to nie odpowiedział, aż został mu objawiony następujący
werset: (Wasze kobiety są dla was polem uprawnym. Przychodźcie więc na
wasze pole, jak chcecie.)’’ (Alsheha 2010, s. 34). W świętej księdze również
została zawarta informacja, z której wynika, iż stosunki oralne oraz analne
pomiędzy małżonkami są zakazane ,,Z przodu lub z tyłu, byle tylko przez
pochwę. Unikaj stosunku przez odbyt i podczas miesiączki.’’ (Alsheha 2010,
s. 34). Występują również określone zasady w stosunku do współżycia podczas krwawienia menstruacyjnego oraz połogu – kobieta w tym czasie nie jest
czysta,z tego też względu nie może dochodzić z nią do aktywności seksualnej.
Mąż jednak podczas trwania menstruacji u kobiety nie powinien się od niej
oddalać emocjonalnie. Zabronione są jedynie stosunki seksualne, mąż nie powinien jednak oddalać się od żony w tym czasie. Na potwierdzenie tej reguły
można przytoczyć cytat ,,Mając miesiączkę piłam z dzbanka, następnie Prorok
(ρ) pił z niego, również z tego samego miejsca co ja.’’ (Alsheha 2010, s. 35).
Na podstaw Współżycie zabronione jest również podczas trwania pielgrzymki
do Mekki, ponieważ jest to bardzo ważny czas, który wymaga skupienia. Nie
można wykonywać aktywności seksualnej również od wschodu do zachodu
słońca w miesiącu przypadającym na ramadan.
Homoseksualizm jest zabroniony, ponieważ według świętych ksiąg miłość w tym aspekcie występuje pomiędzy różnymi płciami. Żaden z parterów
nie może być niewierny w małżeństwie. Wyjątek występuje jedynie w stosunku do mężczyzn, który wychodzą po raz kolejny za mąż, ponieważ występuje
poligamia i takie praktyki są dozwolone. Zabronione jest również całowanie
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w strefie publicznej, ponieważ jest ono uważane za wyzywające. Koleją praktyką, która została zabroniona jest masturbacja – nie mogą jej dokonywać
zarówno kobiety jak i mężczyźni (Piwko 2009, s. 119-120). Jednak istnieje
wyjątek można rozładować energię seksualną poprzez onanizm jedynie w sytuacji, gdy istnieje ryzyko, że osoba może dokonać zakazanego współżycia
seksualnego. Jeżeli mężczyzna ma do wyboru rozładować energię seksualną
poprzez masturbację albo cudzołóstwo, może dokonać masturbacji w imię
mniejszego zła.
Islam zabrania rozładowania energii seksualnej na niedozwolonej płaszczyźnie, ale w ostateczności zezwala na masturbację temu, kto nie chce cudzołożyć, czyli w przypadku, gdy zmuszony jest dokonać wyboru między
cudzołóstwem a masturbacją wówczas islam zezwala na to drugie, bo jest to
mniejsze zło.
Seksualna inicjatywa, która występuje w trakcie nocy poślubnej dla obojgu partnerów nie jest łatwa, ponieważ małżonkowie w większości przypadków
nie mają jeszcze dobrych relacji, ani wystarczającej wiedzy na temat seksualności. Małżeństwa zazwyczaj są aranżowane, dlatego pomiędzy nowo powstałym
małżeństwem nie występuje jeszcze wzajemna miłość co powoduje stres przed
stosunkiem seksualnym. Para młoda również nie jest doświadczona w kontaktach seksualnych, więc pierwsze relacje są w większość próbą inicjacji seksualnej. Najważniejsze jest to, aby doszło do stosunku seksualnego, najlepiej jak
najszybciej (Baszak 2003, s. 36-37). Z tego też względu dla większości kobiet
pierwszy stosunek seksualny jest traumatycznym oraz bolesnym przeżyciem.
W większości przypadków są pozytywne opinie na temat seksualności
w obrębie małżeństwa, jednak kobiety w niektórych sytuacjach czują się jak
narzędzie w małżeństwie, co sprawia, że aktywność seksualna jest dla nich
bolesna (Piwko 2009, s. 118). Pozytywnym aspektem mogą być zapiski, które
świadczą o tym, iż stosunki seksualne powinny przynosić zadowolenie zarówno dla mężczyzny jak i kobiety ,,Jeśli któryś z was współżyje ze swoją żoną
i zaspokoi swoją potrzebę to niech zaczeka, aż jego żona również zaspokoi
swoje pragnienie’’.
Wnioski
W islamie występują trzy główne źródła odnoszące się do seksualność
i płciowości. Najważniejszym z nich jest Koran, który jest świętą księgą. Kolejnym źródłem są hadisy, czyli wypowiedzi proroka Mahometa. Ostatnim
źródłem, które ma istotne znaczenie jest fatwach, czyli orzeczenia przywódców
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religijnych. Większość źródeł odnosi się do seksualności pomiędzy małżonkami, ponieważ współżycie jest dozwolone po zaślubinach.
Bez wątpienia bardzo duże znaczenie ma interpretacja świętych ksiąg,
ponieważ język arabski jest bardzo elastyczny, co powoduje błędy interpretacyjne. Często agresywne zachowania względem kobiet są spowodowane brakiem znajomości świętych ksiąg lub wspomniana już błędna interpretacja ich
zapisów. Często kulturowe interpretacje i tradycje powodują wiele sprzeczności z religią oraz skutkują zakazanymi praktykami jak kaleczenie narządów
płciowych.Komplikacje mogą powodować również sprzeczności pomiędzy
fatwahami, co sprawia, że to które z nich są przestrzegane zależy od konkretnego przywódcy religijnego czy wyznania imama. Następną z trudności
w zagadnieniach związanych z seksualności oraz płciowością w odniesieniu do
islamu a także uniwersalnie wobec innych wyznań jest to, iż pojęcie seksualności zostało uwidocznione dopiero niedawno, co sprawia, iż nie zawsze każdy
aspekt jest szczegółowo wyjaśniony.
Islam to religia, która opiera się na wierze w Allaha, ważne jest również
prawo, które jest ściśle powiązane z religią. Zapisy Koranu mają znaczenie dla
seksualności a także małżeństwa oraz rozwodu. Oprócz świętych ksiąg istnieją
również tradycję do których stosują się muzułmanie, czasem mogą być one
sprzeczne z religią. Jednak islam to religia, która ukazuje równość pomiędzy
kobietą a mężczyzną. Kobiety oraz mężczyźni mają określone zadania, które
powinni wykonywać, aby ich życie seksualne było zgodne z wiarą. Według
świętych ksiąg islamu współżycie seksualne jest jedną z ważnych potrzeb ludzkich, które powinny być spełniane. Współżycie powinno dokonywać się według określonych zasad jedynie pomiędzy małżonkami. Islam nie akceptuje
cudzołóstwa i uważa je za grzech. Zalecane jest, aby zawierać małżeństwa jak
najwcześniej po to, aby nie doszło do niedozwolonych praktyk. Nawiązuje
również do szacunku wobec kobiet i wzajemnego spełnienia.
Reasumując islam odnosi się do aspektów seksualności w większości
przypadków w sposób pozytywny, prokreacja jest zalecana, ponieważ zaspokaja potrzeby oraz prowadzi do licznego potomstwa, które jest wskazane. Muzułmanie, którzy są wstrzemięźliwi seksualnie przed małżeństwem są nagradzani przez Boga. Wiedza na temat zasad islamu nie jest zawsze znana i często
jej brak powoduje stosowanie niedozwolonych praktyk.
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Streszczenie
Artykuł skupia uwagę na aspektach kulturowych związanych z seksualnością wyznawców islamu oraz na zagadnieniach związanych w szczególności
z normami seksualnymi określonymi w świętych księgach. Odnosi się również
do rodzajów praktyk seksualnych, a także do zgodności zwyczajów z zapisami
świętych ksiąg. Zagadnienia związane z seksualnością w tej kulturze oraz religii
są niezwykle ważne, dlatego, że w tym obszarze może dojść do wielu nadużyć
ze względu na niewiedzę. Prawa, które posiadają kobiety różnią się w znaczący
sposób od tych, które przynależą mężczyznom. Seksualność jest postrzegana
w odmienny sposób w różnych kulturach. Artykuł omawia w szczególności
aspekty związane z postrzeganiem seksualności przez wyznawców Islamu oraz
zapisków w Koranie związanych z tym zagadnieniem.
Słowa kluczowe: seksualność, kultura, kobieta, Islam, Koran, religia,
prawo
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Summary
The article focuses on cultural aspects related to the sexuality of Muslims
and on issues related in particular to sexual norms set out in sacred books. It
also refers to types of sexual practices, as well as to compliance of customs
with the records of sacred books. Issues related to sexuality in this culture and
religion are extremely important because in this area there may be a lot of abuse due to ignorance. The rights that women possess are significantly different
from those that belong to men. Sexuality is perceived differently in different
cultures. The article discusses, in particular, aspects related to the perception
of sexuality by Islamists and entries in the Koran related to this issue.
Keywords: sexuality, culture, woman, Islam, Koran, religion, law
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ANALIZA POTENCJAŁÓW
NUKLEARNYCH IZRAELA I IRANU
W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA
BLISKIEGO WSCHODU
ANALYSIS OF THE NUCLEAR POTENTIALS OF ISRAEL AND IRAN IN
THE CONTEXT OF MIDDLE EAST SECURITY

Znaczenie broni jądrowej jako instrumentu prowadzenia polityki zagranicznej stanowi ważny aspekt badania stosunków międzynarodowych. Celem
niniejszego artykułu jest przedstawienie potencjałów nuklearnych Izraela
i Iranu w kontekście bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu. Biorąc pod uwagę
przedstawiony cel, hipoteza artykułu wskazuje, że rozwój potencjałów nuklearnych Izraela i Iranu determinuje niestabilność regionu Bliskiego Wschodu.
Z uwagi na wskazaną hipotezę, artykuł skupia się na trzech podstawowych
obszarach badawczych: analizie kwestii bezpieczeństwa regionalnego Bliskiego Wschodu; b) analizie potencjału nuklearnego Iranu i Izraela, c) wskazaniu
wzajemnych implikacji, które wynikają z relacji dwustronnych analizowanych
państw. Artykuł składa się ze wstępu, który skupia się na założeniach merytoryczno-metodologicznych oraz generalnych informacjach dotyczących
problemów bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu. Następnie artykuł skupia
się na analizie potencjału nuklearnego Iranu oraz Izraela. W ostatniej części
rozważania artykułu dotyczą relacji irańsko-izraelskich w kontekście stabilności Bliskiego Wschodu. Artykuł został opracowany przez metodę systemową
(która wskazuje na znaczenie rozwoju potencjału nuklearnego Iranu i Izraela dla bezpieczeństwa globalnego i równowagi sił w systemie międzynarodowym); porównawczą (porównanie potencjałów nuklearnych Izraela oraz
Iranu); oraz historyczną (analizę przeszłych związków przyczynowo-skutkowych okresu Zimnej Wojny i ich implikacji na stosunki międzynarodowe
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XXI wieku). Główną perspektywą teoretyczną artykułu pozostaje neorealizm
Kennetha Waltza, zgodnie z którą, państwa realizują takie same zadania
w systemie międzynarodowym. Jednak to co odróżnia poszczególnych aktorów stosunków międzynarodowych to posiadane zdolności, w tym również
nuklearne. Artykuł został opracowany w oparciu o raporty Kongresowej Służby Badawczej, analizy think tanków Brookings Institution oraz Center for
Strategic International Studies.

Broń nuklearna,
a bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie
Broń jądrowa, która jest w stanie użytku na arenie międzynarodowej
od 1945 roku, szybko stała się gwarantem międzynarodowego ładu oraz bezpieczeństwa w epoce zimnej wojny. Państwa, które dysponowały taką bronią
swoje poczucie bezpieczeństwa opierały właśnie o potencjał nuklearny, który stał się swego rodzaju stabilizatorem statusu quo w systemie globalnych
stosunków międzynarodowych (Jackson 2013, s. 111-134). Po zakończeniu
zimnej wojny, podobnie jak w czasie jej trwania, broń jądrowa pozostaje fundamentem światowego ładu (Williams 2011, 364). Dlatego państwa, które
nie dysponują potencjałem atomowym, próbują za wszelką cenę uzyskać technologię nuklearną. Do kręgu tych państw należy zaliczyć kraje, które swoim położeniem znajdują się w regionach szczególnie niestabilnych. Od 1986
roku, a więc od momentu podpisania Układu o nierozprzestrzenianiu broni
jądrowej (NPT) (Department of State 2010, s. 2-8), panuje przekonanie że
należy zapobiegać pozyskiwaniu broni nuklearnej przez kolejne państwa oraz
ograniczać swobodną rozbudowę arsenału tych, którzy już tę broń posiadają.
Po zakończeniu zimnej wojny wykształtowały się różne typy wyzwań związane z proliferacją broni masowego rażenia. Jednym z nich są działania państw,
które albo nie ratyfikowały układu NPT albo Traktatu o całkowitym zakazie
prób z bronią jądrową. Do grupy tych państw zalicza się zarówno Izrael jak
i Iran (Erasto i Bauer 2017, s. 7). Przyczyn tego stanu rzeczy można doszukiwać się w polityce wewnętrznej oraz ambicji wskazanych państw do dominacji
w regionie, a nawet na świecie. Obok względów bezpieczeństwa często ujawnia się również pragnienie demonstracji wysokiego rozwoju technologicznego
i osiągnięcia uprzywilejowanej pozycji w polityce światowej (Williams 2011,
s. 365).
Otwarta niechęć i ukryte działania wojenne między oboma państwami
są stosunkowo nowe. W przeciwieństwie do długotrwałych sporów Izraela
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z kilkoma jego arabskimi sąsiadami, Iran i Izrael posiadały dość bliskie stosunki przed wybuchem Rewolucją Islamskiej w Iranie w 1978 roku (Zanotti
2012 s. 2-12). Przed przewrotem Iran był postrzegany przez izraelskich myślicieli bezpieczeństwa narodowego w ramach „doktryny peryferyjnej”, w myśl
której Izrael sprzymierzał się z niearabskimi aktorami na Bliskim Wschodzie,
aby zrównoważyć jego dramatyczną niższość militarno-polityczną w liczbach,
a następnie w bogactwie w porównaniu z państwami arabskimi, które go
otaczały. Dzisiaj konflikt izraelsko-irański wygląda całkowicie inaczej. Antyizraelscy przywódcy Islamskiej Republiki Iranu często określają Izrael jako
„Małego Szatana” towarzyszącego „Wielkiemu Szatanowi”, a więc Stanom
Zjednoczonym, którego obwiniają za brak stabilizacji w regionie Bliskiego
Wschodu ze względu na ich proizraelską politykę i ingerencję w wewnętrzne
sprawy suwerennych państw regionu (Sachs 2014).
Analiza potencjału nuklearnego Iranu
Islamska Republika Iranu, podobnie z resztą jak Izrael, znajduje się
w niekorzystnym otoczeniu międzynarodowym. Z uwagi na swoje położenie
geograficzne nie posiada również wiarygodnego sojusznika w dziedzinie wojskowości nawet poza regionem. W odniesieniu do zagrożeń występujących
na obszarze Bliskiego Wschodu potencjał militarny tego państwa jest dalece
niewystarczający. Reżim, świadomy swojego trudnego położenia, opracował
strategię bezpieczeństwa opartą na odstraszaniu adwersarzy poprzez działania
asymetryczne. Prowadzenie badań z wykorzystaniem technologii nuklearnej,
rozszerzanie zasobów rakiet balistycznych oraz współpraca z organizacjami
terrorystycznymi jak np. Hezbollah zapewnia Iranowi możliwość trwania
i rozwoju. Irański program nuklearny stanowi problematyczną kwestię dla
społeczności międzynarodowej i jest postrzegany jako zagrożenie w ujęciu
bezpieczeństwa międzynarodowego. Warto przypomnieć, że początek prac
nad atomem w Teheranie datuje się na rok 1957 wówczas kiedy Iran podpisał
umowę ze Stanami Zjednoczonymi w ramach programu „Atom dla pokoju”
(International Atomic Energy Agency). Do wybuchu Rewolucji Islamskiej
w 1978 roku program jądrowy Iranu był tworzony przy ścisłej współpracy
z Zachodem. Jednak nowa władza w Iranie konsekwentnie dążyła jednak do
zerwania stosunków ze Stanami Zjednoczonymi (Congressional Research Service 2020, s. 2-25).
W 2002 roku przedstawiciele opozycji w Iranie ujawniła informacje
dotyczące tajnych urządzeń atomowych co spowodowało zaniepokojenie
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społeczności międzynarodowej. Od 2006 roku Iran konsekwentnie ograniczał możliwości kontroli dokonywanych przez Międzynarodową Agencję
Energii Atomowej odmawiając wykonania protokołu dodatkowego do NPT,
które państwo to ratyfikowało w 1968 roku (Miarka 2016, s. 163). Iran realizował szeroką gamę programów obronnych, a także program nuklearny, który
zdaniem ekspertów, miał mieć na celu ostatecznie wyprodukowanie broni
jądrowej. Program nuklearny Iranu jest dla Stanów Zjednoczonych kwestią
priorytetową między innymi dlatego, że zdobycie przez Republikę Islamską
Iranu operacyjnej broni jądrowej może spowodować, że państwo to stanie się
odporne na zewnętrzne naciski militarna i może spotęgować nuklearny wyścig
zbrojeń w jednym z najbardziej niestabilnych regionów na świecie. To mogłoby negatywnie zdeterminować obecną równowagę sił w systemie międzynarodowym (Congressional Research Service 2019, s. 2-9). Ponadto istnieje ryzyko
transferu technologii nuklearnej w ręce organizacji terrorystycznych. Izraelscy przywódcy postrzegają irańską broń jądrową jako podstawowe zagrożenie
dla istnienia swojego państwa. Program nuklearny Iranu stał się priorytetową
kwestiom bezpieczeństwa narodowego USA w 2002 roku wówczas kiedy Iran
potwierdził, że buduje zakład wzbogacania uranu w Natanz oraz zakład produkcji ciężkiej wody w Arak (Congressional Research Service 2019, s. 2-9).
Iran posiada trzy zakłady wzbogacania wirówek gazowych (dwa zakłady w Natanz i jeden w Fordow) (Congressional Research Service 2017, s. 4).
W zakładzie wzbogacania paliwa w skali przemysłowej w Natanz, Iran wykorzystywał wirówki pierwszej generacji, zwane wirówkami IR-1, do produkcji
LEU (low-enriched uranium) zawierającego do 5% Uranu-235. W listopadzie 2013 roku Iran zainstalował około 154000 takich wirówek, z których
około 8 tys. wzbogacało uran. W tymże zakładzie Iran zainstalował również
około 1000 wirówek o większej wydajności wzbogacania, zwanych wirówkami IR-2m. Natomiast w zakładzie wzbogacania paliwa lotniczego w Natanz, Iran używał wirówek IR-1 do produkcji LEU zawierającego około 20%
Uranu-235. Ta produkcja wzbudziła zaniepokojenie światowych mocarstw
ponieważ produkcja w tym zakładzie wzbogacała uran do poziom 20%, która
w 90% mogła pozwolić na uzyskanie HEU (high-enriched uranium) do produkcji broni nuklearnej. Fabryka wzbogacania paliwa w Fordowie koncentrowała się na wirówkach IR-1 do produkcji LEU zawierającego około 20% Uranu-235. Iran zainstalował około 2700 wirówek pierwszej generacji, z których
około 700 wzbogacało uran. Islamska Republika Iranu dysponowała również
reaktorem wody ciężkiej w Arak (Einhorn, Nephew 2019, s. 2-60). Taki typ
reaktora, który produkuje wypalone paliwo zawierające pluton, jest lepiej
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przystosowany do produkcji broni jądrowej niż pluton wytwarzany przez
lekkie reaktory z umiarkowaną wodą. Rząd w Theranie stwierdził jednak, że
reaktor jest przeznaczony do produkcji radioizotopów do użytku medycznego
i do zastąpienia Teheran Research Reactor. Reaktor Arak, gdyby został ukończony, mógłby wytworzyć wystarczającą ilość plutonu dla jednej do dwóch
broni nuklearnych rocznie. Jednak pluton musi być oddzielony od zużytego
paliwa w procedurze zwanej „przeróbką”. Jednak Iran twierdzi, że nie będzie
zajmował się ponownym przetwarzaniem (Einhorn, Nephew 2019, s. 2-60).
Nieodłącznym uzupełnieniem militarnego wykorzystania technologii nuklearnej jest posiadanie środków przenoszenia głowic jądrowych - w tym
przede wszystkim rakiet balistycznych. Iran posiada największą liczbę tego
uzbrojenia wśród wszystkich państw na Bliskim Wschodzie. Do irańskich pocisków krótkiego zasięgu należą m.in.: Naze’at, Fateh-110, Shahab-1, Scud B,
Shabab-2, Hwasong-6. Umożliwiają one bezpośrednie osiągnięcie z irańskich
pozycji celów znajdujących się na południowym brzegu Zatoki Perskiej. Natomiast w skład systemu rakiet średniego wchodzą m.in. Sejjil, Ghard-11-,
Shabab-3, Shabab-5. Ten sprzęt pozwala na zaatakowanie dowolnego obiektu
w rejonie Zatoki Perskiej, Półwyspu Arabskiego, części Azji Środkowej, Turcji, Pakistanu, południowej Rosji oraz Europy. Podstawową zaletą tej broni
jest wywoływanie pożądanego efektu psychologicznego w postaci odstraszania
przeciwników na Bilskim Wschodzie (Miarka 2016, s. 172-173). 26 marca
2006 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ wydała oświadczenie wzywające Iran
do zakończenia wzbogacania uranu w ciągu kolejnych 30 dni pod groźbą izolacji międzynarodowej. W wyniku kilkuletnich negocjacji, ostatecznie w lipcu 2015 roku podpisano międzynarodowe porozumienie dotyczące kontroli
irańskiego programu rozwoju broni jądrowej pomiędzy Islamską Republiką
Iranu, a sześcioma mocarstwami – USA, Rosją, Wielką Brytanią, Francją,
Chinami oraz Niemcami (Iran and 5+1 Agreement) (Department of State).
Porozumienie to daje inspektorom ONZ możliwość dostępu do irańskich
instalacji wojskowych. W przypadku odmowy kontroli instalacji przez rząd
w Teheranie sankcje zostaną nałożone ponownie (Congressional Research Service 2019, s. 3). Warto przypomnieć, że w 2018 roku Donald Trump ogłosił
konieczność wystąpienia z umowy nuklearnej z Iranem. Administracja wskazała, że plan nie stanowił wystarczająco kompleksowej kontroli nad rozwojem
broni nuklearnej Iranu. Od tego momentu relacje amerykańsko-irańskie ulegają cyklicznym napięciom (Congressional Research Service 2020, s. 3).
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Analiza potencjału nuklearnego Izraela
W przypadku Izraela działania elit w sferze polityki zagranicznej podlegają w znacznym stopniu kontroli ze strony Knesetu. Jednak premier i jego
najbliżsi doradcy w sprawach polityki i bezpieczeństwa dysponują sporym
polem manewru. Pewne kwestie zawsze znajdowały się poza zasięgiem prasy –
zwłaszcza sprawy polityki nuklearnej, a najważniejszą z barier utrudniających
kontrolę polityki zagranicznej przez społeczeństwo jest możliwość zachowania tajności, co powszechnie akceptuje się w Izraelu (Halliday 2009, s. 63).
Zachowanie Izraela jako powszechnie uznanego państwa posiadającego broń
jądrową znacząco rożni się od innych państw dysponujących bronią masowego rażenia. Podczas gdy inni publicznie ogłaszają swój status jądrowy, Izrael
popiera politykę „nieprzejrzystości nuklearnej”. Stany Zjednoczone jako strategiczny sojusznik Izraela są bliskim partnerem w kształtowaniu tej polityki
pod warunkiem nietestowania i niezgłaszania broni jądrowej przez Tel-Aviv
do wiadomości publicznej (Ami 2009, s. 1).
Z powodu braku oficjalnych informacji od izraelskiego rządu lub organizacji wywiadowczych innych państw istnieje wiele spekulacji na temat
arsenału nuklearnego Izraela. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci doniesienia mediów oraz analityków wskazują, że amerykański sojusznik znacznie
zwiększył ilość potencjalnych głowic z 75 do 400. Wielu ekspertów twierdzi
jednak, że Izrael znajduje się w posiadaniu 80 (Kire, Kristensen 2017, s. 2)
głowic nuklearnych. Zdaniem Departamentu Stanu oraz Centralnej Agencji
Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych Izrael prowadzi badania nad bronią
jądrową od 1963 roku. Całkowita produkcja plutonu jest mylącym wskaźnikiem rzeczywistej wielkości izraelskiego arsenału nuklearnego, ponieważ Izrael, podobnie jak inne państwa uzbrojone w broń jądrową, najprawdopodobniej nie zamieniłby całego plutonu na głowice. Część jest prawdopodobnie
przechowywana jako rezerwa strategiczna (Kristensen, Norris 2014, s. 98).
W ciągu ostatnich 30 lat Izraelskie Siły Powietrzne (Israeli Air Force)
dysponują kilkoma typami amerykańskich samolotów zdolnych do przenoszenia bomb grawitacyjnych. Należą do nich między innymi A-4 Skyhawk,
F-4 Phantom, a ostatnio F-16 i F-15e. Co więcej Izrael podpisał ze Stanami
Zjednoczonymi kontrakt za zakup F-35 Lighting, aby zastąpić starszą wersję
F-16. Trudno jest jednak określić, które eskadry są przydzielone do misji jądrowych oraz które bazy je wspierają. Same głowice nuklearne mogą być przechowywane w podziemnych obiektach w pobliżu jednej lub dwóch baz. Izraelskie dywizjony F-16 działają w bazie lotniczej Ramat-David w północnym
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Izraelu, natomiast bazy Tel Nof i Hatzor w centralnym Izraelu, a bazy Hatzerim, Nevatim, Ramon i Ouvda w południowym Izraelu (Medalia 2013, s. 7).
Spośród wielu eskadr F-16, tylko niewielka część, być może jedna bądź dwie,
są faktycznie certyfikowane, odpowiednio zmodyfikowane i wyszkolone pod
względem unikalnych procedur nuklearnych (Medalia 2013, s. 105).
Program pocisków nuklearnych Izraela sięga początków lat 60. XX wieku. W kwietniu 1964 roku (kilka miesięcy przed rozpoczęciem produkcji
plutonu przez reaktor Dimona) Izrael podpisał umowę z francuską firmą Dassault na produkcję rakiety balistycznej typu ziemia-ziemia. System rakietowy
stał się znany jako Jericho (lub MD-620). W 1977 roku rozpoczęły się prace
nad stworzeniem zmodyfikowanego pocisku rakietowego Jericho-2 (prawdopodobnie we współpracy z Iranem). Program przewidywał stworzenie rakietowego pocisku balistycznego średniego zasięgu wystrzeliwanego z platform
podwodnych oraz lądowych. Na podstawie doświadczeń zbudowano rakietę nośną Shavit. W 2005 roku rozpoczęto nowy program związany z budową pocisku typu międzykontynentalnego Jericho-3 z szacowanym zasięgiem
4000 km. Dysponując takim pociskiem Izrael byłby w stanie zaatakować cały
Iran, Pakistan, całą Rosję na zachód od Uralu, w tym przede wszystkim Moskwę. Ile pocisków Jericho posiada Izrael jest niepewne (Riedel, Samore 2016,
s. 95-110). Szacunki wahają się od 25 do 100 sztuk. W ostatnim czasie Izrael
prawdopodobnie stworzył także pociski samosterujące wystrzeliwane z okrętów podwodnych klasy Dolphin. Rakietowy pocisk manewrowy z napędem
nuklearnym jest modyfikacją konwencjonalnych pocisków powietrze-ziemia
Popeye Turbo lub amerykańskiego pocisku przeciwpancernego Harpoon. Pozostaje jednak duża niepewność co do struktury i różnorodności arsenału nuklearnego Izraela, ponieważ polityka Izraela nie jest jednoznaczna (Medalia
2013, s. 111).
Podsumowanie
Rozwój broni nuklearnej przez mocarstwa regionalne stanowi ważny aspekt badań stosunków międzynarodowych w XXI wieku. Stanowi on
bowiem kluczowy element możliwości dalszego utrzymywania równowagi sił nie tylko w ujęciu globalnym, ale również regionalnym. Posiadanie
i rozwijanie potencjału nuklearnego przez państwa o niestabilnych systemach
politycznych bądź skomplikowanym położeniu geopolitycznym negatywnie
determinuje możliwości odstraszania w systemie. Oprócz różnic w arsenałach
nuklearnych, podstawową kwestią, która odróżnia potencjał Iranu i Izraela
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są relacje światowych mocarstw z oboma państwami. Mimo, iż w czasie zimnej wojny zarówno Iran jak i Izrael utrzymywały bliskie kontakty w dziedzinie wojskowości ze Stanami Zjednoczonymi to jednak Rewolucja Islamska
w 1978 sprawiła, że polityka Iranu zwróciła się w kierunku Związku Radzieckiego aniżeli Zachodu. USA pozostają stałym członkiem partnerstwa
strategicznego Izraela, które jest naturalnym przedłużeniem amerykańskich
interesów na Bliskim Wschodzie. Dlatego mniej lub bardziej jawne wspieranie programu nuklearnego tego państwa wydaje się być oczywiste. Sytuacja
jest odwrotna w przypadku programu nuklearnego Iranu, które jest jednym
z zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Dlatego posiadany potencjał nuklearny determinuje sytuację geopolityczną na Bliskim Wschodzie oraz bezpośrednie relacje i konflikt między
analizowanymi państwami.
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Sreszczenie
Znaczenie broni nuklearnej jako instrumentu prowadzenia polityki
zagranicznej jest ważnym aspektem badań stosunków międzynarodowych.
Celem artykułu jest przedstawienie potencjału nuklearnego Izraela i Iranu
w kontekście bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu. Biorąc pod uwagę analizowane założenia, hipoteza artykułu wskazuje, że rozwój potencjału nuklearnego
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Izraela i Iranu determinuje niestabilność regionu Bliskiego Wschodu. Ze
względu na wskazaną hipotezę, artykuł koncentruje się na trzech podstawowych obszarach badawczych: a) analizie regionalnych problemów bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie; b) analizie potencjału nuklearnego Iranu
i Izraela; c) identyfikacji implikacji wynikających z dwustronnych relacji analizowanych potencjałów. Artykuł został opracowany poprzez metodę systemową, porównawczą i historyczną. Neorealizm Kennetha Waltza pozostaje
główną perspektywą teoretyczną artykułu.
Słowa kluczowe: potencjał nuklearny Iranu, potencjał nuklearny Izraela,
relacje amerykańsko-irańskie, relacje amerykańsko-izraelskie, bezpieczeństwo
Bliskiego Wschodu
Summary
The importance of nuclear weapons as an instrument of foreign policy
is an important aspect of the study of international relations. The purpose of
this article is to present the nuclear potentials of Israel and Iran in the context
of Middle East security. Given the stated objective, the article hypothesis
indicates that the development of the nuclear potential of Israel and Iran
determines the instability of the Middle East region. Due to the hypothesis
indicated, the article focuses on three basic research areas: analysis of Middle
East regional security issues, analysis of the nuclear potential of Iran and Israel, c) indication of the implications that result from bilateral relations of the
analyzed countries. The article was developed by the systemic, comparative
and historical method. Kenneth Waltz’s neorealism remains the main theoretical perspective of the article.
Key words: nuclear potential of Iran, nuclear potential of Israel, U.S.Iran relations, security of the Middle East
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SYTUACJA WEWNĘTRZNA
STANÓW ZJEDNOCZONYCH
W LATACH 50.
– NASTROJE, KULTURA
I SPOŁECZNE REAKCJE
WOBEC ZMIENIAJĄCEGO SIĘ ŚWIATA
DOMESTIC SITUATION OF THE UNITED STATES
IN THE 1950'S. MOODS, CULTURE AND SOCIAL REACTIONS
TOWARDS A CHANGING WORLD

Wstęp
W artykule zostanie zilustrowane życie Amerykanów w Stanach Zjednoczonych w dobie zakończenia dwóch światowych wojen. Przybliżona zostanie atmosfera i specyfika życia w USA – obejmująca zagadnienia takie jak
makkartyzm czy czerwona panika, które przez wiele lat były nieodłącznym
elementem życia społecznego w Stanach Zjednoczonych. Kolejne istotne zagadnienie poruszone przez autora obejmuje kwestię amerykańskiej kultury
tamtego okresu, naznaczonej przez trwające polityczne spory i międzyrasowe
napięcia. Scharakteryzowany zostanie także ówczesny typowy Amerykanin –
którego wizerunek eleganckiego mężczyzny z przedmieść, z gazetą pod pachą,
jest silnie zakorzeniony w popkulturze.
Makkartyzm
Mianem makkartyzmu określa się okres w amerykańskiej historii, podczas
którego senator z Wisconsin, Joseph McCarthy, zajął się przeprowadzeniem
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całej serii przesłuchań i dochodzeń celem odkrycia i ujawnienia komunistycznej infiltracji prowadzonej w różnych obszarach życia w Stanach Zjednoczonych. Od tamtego czasu termin ten stał się synonimem oczerniania i zniesławiania poprzez masowo rozpowszechniane, bardzo często bezpodstawne,
zarzuty stawiane oskarżonym.
McCarthy wybrany został do senatu rok po zakończeniu drugiej wojny
światowej, jednak bardzo dużą popularność zyskał w momencie wygłoszenia przemówienia, w czasie którego stwierdził, że amerykański Departament
Stanu infiltrowany był przez ponad 200 komunistycznych agentów (Croses,
Smith 1997, s. 55). Następne poszukiwania, przeprowadzone w szeregach
CIA i na szczeblu rządowym, doprowadziły do jeszcze większego wzrostu popularności amerykańskiego senatora. W 1952 roku uzyskał on reelekcję (Walker 2011, s.65) i został wybrany przewodniczącym w senackiej Komisji ds.
Badania Działalności Rządu. Przez następne dwa lata McCarthy znajdował
się w centrum uwagi, sprawdzając rozliczne rządowe departamenty i przesłuchując ogromne ilości ludzi, których podejrzewano o poglądy komunistyczne
bądź sprzyjanie osobom, które takowe posiadały. Bardzo często dochodziło
do sytuacji, w których, pomimo nieprzedstawienia żadnych wiarygodnych
argumentów i dowodów, a poprzez bardzo rozbudowane i sformułowane
w sprytny sposób zarzuty, wiele osób skazywanych było na społeczny ostracyzm, zwolnienia z pracy, potępienie ze strony osób z najbliższego otoczenia
i spadek autorytetu.
Szczyt epoki, będący także momentem, od którego rozpoczyna się jej
upadek, datuje się na rok 1954 (Donovan, Scherer 1997, s. 23), w którym
to McCarthy przeprowadził wraz ze swoim zespołem 36 telewizyjnych przesłuchań. 30-tego dnia trwania relacji doszło do konfrontacji, podczas której senator został bardzo umiejętnie oskarżony przez mającego łzy w oczach
oponenta o brak poczucia przyzwoitości i honoru. Był to jeden z pierwszych
przypadków tak głębokiego wpłynięcia telewizji na opinię publiczną i politykę – co miało potem niejednokrotnie ulec powtórzeniu, zarówno w historii
USA jak i innych państw świata. Widzowie poczuli sympatię do oskarżonego
i solidaryzowali się z nim, co spotykało się z szokiem kompletnie zaskoczonego McCarthy’ego, który nie zdawał sobie sprawy z tego, co właśnie ma miejsce. Pozycja senatora ostatecznie została osłabiona przez Edwarda R. Murrowa, dziennikarza, który w ostry i bardzo przemyślany sposób krytykował jego
działania. Konflikt z McCarthym sprawił, że wyrósł on na jednego z czołowych dziennikarzy epoki (Achter 2016). Senator, skazany na zapomnienie,
zmarł w 1957 roku, prawdopodobnie w wyniku powikłań po alkoholizmie.
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Sam makkartyzm zakończył się właściwie wraz z upadkiem jego twórcy, jednakże termin ten wciąż ma duże znaczenie, nawet we współczesnym politycznym dyskursie.
Makkartyzm stanowił reakcję na wzrost politycznej i militarnej siły
ZSRR, który miał miejsce po zakończeniu II wojny światowej. Należy jednak
mieć na uwadze, że nie był on jedynym takim epizodem. Nastroje antykomunistyczne obecne były na terenie Stanów Zjednoczonych na długo przed rozpoczęciem tego globalnego konfliktu. Jako ich początek można wskazać rok
1920 – amerykańskie społeczeństwo żyło wówczas strachem przed rozszerzeniem bolszewickiej rewolucji. Nie należy być zatem zbytnio zdziwionym, że
kroki wymierzone bezpośrednio przeciwko lewicy spotykały się, przynajmniej
z początku, z aprobatą ze strony społeczeństwa (Batóg 1996, s. 411).
Czerwona panika
W momencie nasilenia się zimnowojennych działań, histeria związana
z dostrzeganiem zagrożenia płynącego ze strony sowietów zaczęła być w Stanach Zjednoczonych nazywana czerwoną paniką (komunistów często określano mianem „czerwonych”, ze względu na kolor radzieckiej flagi). Czerwona
panika doprowadziła do całego szeregu sytuacji, które wywarły silny wpływ
amerykański rząd i społeczeństwo. Pracownicy federalni byli gruntownie
lustrowani pod kątem lojalności, a wspomniany wcześniej senator Joseph
R. McCarthy szukał wywrotowych elementów, które pojawiać miały się w
rządzie a także być szeroko obecne w przemyśle filmowym. Atmosfera grozy
i napięcia zaczęła zanikać dopiero pod koniec lat 50.
Kiedy po zakończeniu II wojny światowej USA i ZSRR w pełni zaangażowały się w całą gamę gospodarczych i politycznych starć, ich bardzo intensywna rywalizacja wzbudzała duże obawy, że komuniści i inni sympatycy
lewicy mogą funkcjonować jako aktywni agenci – stwarzając tym sposobem
bardzo poważne zagrożenie dla amerykańskiego bezpieczeństwa. Dyrektor
FBI, J. Edgar Hoover, bardzo szybko zaczął zrównywać niemal każdy protest i wystąpienie z chęcią przeprowadzenia komunistycznego przewrotu. Nie
inaczej było z demonstracjami Martina Luthera Kinga, który przez Hoovera
nazywany był komunistą (Finkelman 2006, s. 776), a także stał się obiektem
zastraszeń i akcji mających na celu zdyskredytowanie go. Trzeba zaznaczyć
jednak, że wszelkie podobne domysły nie były zupełnie pozbawione podstaw. Związek Radziecki prowadził masowe szpiegowskie działania za pomocą amerykańskich obywateli, co uległo nasileniu w okresie trwania II wojny
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światowej. Potwierdzają to coraz częściej odtajniane dokumenty, tak po amerykańskiej, jak i rosyjskiej stronie.
Podczas, gdy obawy o sowieckie wpływy narastały, rząd USA zdecydował
się na podjęcie konkretnych kroków. Harry S. Truman, dokonał wydania
zarządzenia wykonawczego nr 9835 (Roberts 2019, s. 195), które nazywane było także lojalnościowym. Umożliwiało ono analizę każdego pracownika
federalnego pod kątem lojalności wobec rządu. Program Trumana był dość
zaskakujący dla społeczeństwa amerykańskiego, ceniącego wolność osobistą
i swobodę wyrażania opinii. Stanowiło to jednak zaledwie jedno z działań,
które zostały podjęte w okresie tej antykomunistycznej zbiorowej histerii.
Jednym z pionierskich przedsięwzięć, które miało na celu badanie śladów
komunistycznej działalności, było utworzenie specjalnej komisji. Powstała ona
w 1938 roku (Lundy 2011, s. 75) i miała na celu ujawnianie komunistów,
którzy pracowali w federalnym rządzie i szukanie wywrotowych elementów
w środowiskach hollywoodzkich. Komisja na zupełnie inny poziom weszła po
zakończeniu wojny, w momencie wejścia w zimnowojenne realia. Działający
pod presją reżyserzy często tworzyli czarne listy zamykające drogę do kariery
podejrzanym aktorom i innym osobom z branży. Podobne spisy powstawały
także w innych sektorach.
Federalne Biuro Śledcze, wraz z jego wieloletnim dyrektorem Hooverem,
pomogło w dużej liczbie dochodzeń dotyczących komunistycznej działalności.
Wyżej wspomniany, który był żarliwym antykomunistą, odegrał także ważną
rolę podczas podobnego – lecz o dużo mniejszej skali – okresu kilka lat wcześniej (1914-1918). W momencie rozpoczęcia nowej antykomunistycznej krucjaty, które miało miejsce pod koniec lat 40., jego służba była w posiadaniu
dość obszernych akt, sporządzonych na podstawie inwigilacji, podsłuchów
i innych metod infiltracyjnych. Informacje, które zdobyto dzięki FBI, okazały
się kluczowe podczas głośnych spraw – między innymi w roku 1949 skazano
12 przywódców amerykańskiej partii komunistycznej (Committee on Commerce 1968, s. 1498). Postawiono im zarzut chęci obalenia rządu. Ludzie Hoovera czynnie przyczynili się także do zgromadzenia materiału dowodowego
przeciw małżeństwu Rosenbergów. Skazano ich w 1951 roku za szpiegostwo
i stracono w Sing Sing dwa lata później (Piekałkiewicz 1999, s. 467).
Lęk i obawy odnośnie komunizmu spowodowały w amerykańskim społeczeństwie także wydarzenia na świecie. U schyłku lat 40., w roku 1949, ZSRR
dokonało – z sukcesem – testu broni jądrowej. W podobnym okresie wojsko
Mao Zedonga przejęło władzę w Chinach. W roku 1950 wybuchł konflikt
w Korei. Postępy, jakie komunizm czynił na obszarze całego świata, sprawiały,
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że coraz więcej ludzi ulegało strachowi, że ich kraj również zostanie przejęty
przez zwolenników ideologii komunistycznej. Osoby takie jak McCarthy czy
Hoover, eskalowały poczucie strachu, bardzo często wyolbrzymiając pewne
kwestie i działając na emocjach amerykańskiego społeczeństwa.
Wraz z nasilaniem się czerwonej paniki, polityczny klimat w USA stawał się coraz mocniej konserwatywny. Funkcjonariusze obu największych
partii prześcigali się w kreowaniu na jak największych antykomunistów. Bardzo niewiele osób miało w sobie na tyle dużo odwagi czy determinacji, żeby
skrytykować – bardzo często wątpliwej jakości – zabiegi stosowane podczas
prześladowań osób podejrzanych o działalność wywrotową. Grupy ukierunkowane lewicowo zaczęły masowo tracić członków, gdyż funkcjonowanie
w podobnych strukturach mogło wiązać się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Politycy lewicowi zaczęli także milczeć w sprawie wielu istotnych kwestii, nie chcąc zwracać na siebie uwagi służb. Zanikało tym samym poparcie
dla idei obywatelskich swobód i wolności słowa. Symbolem podobnych sytuacji jest wyrok z 1951 roku, w którym stwierdzono, że prawo do wolności słowa w przypadku komunistów można ograniczać (Committee on Banking and
Currency 1951, s. 2746), gdyż ich działalność jest dla amerykańskiego rządu
poważnym i aktualnym zagrożeniem. Amerykańscy obywatele, nawet ci niezaangażowani politycznie, także odczuwali skutki czerwonej paniki. Budowali
oni schrony w swoich ogrodach, z nieufnością patrzyli na swoich sąsiadów
czy kolegów z pracy, żyjąc w atmosferze wiecznego napięcia. Tysiącom ludzi,
niesłusznie oskarżonym o komunistyczne sympatie, nie udało się potem wrócić do swojego normalnego życia. Łatka wywrotowca i zdrajcy ciągnęła się za
nimi przed długie lata. Pewna część oskarżonych została pociągnięta do odpowiedzialności zupełnie słusznie, jednakże zdecydowana większość została obwiniona fałszywie. Ciężki klimat represji i strachu począł łagodnieć w końcu
lat 50., jednak czerwona panika odcisnęła ogromne piętno na amerykańskim
społeczeństwie, stanowiąc idealny przykład w dysputach na temat ideologicznego zagrożenia, zaufania i ograniczania wolności obywatelskiej.
Społeczeństwo amerykańskie lat 50.
Winston Churchill powiedział w 1945 roku, że Stany Zjednoczone stoją
na szczycie świata. Kilka lat później można go było w łatwy sposób zrozumieć – Ameryka jawiła się bezdyskusyjnie jako największa potęga militarna
planety. Jej gospodarka przeżywała najprawdziwszy boom, natomiast wszelkie
owoce zrodzone z tego dobrobytu były dostępne dla bardzo dużej liczby osób,
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większej niż kiedykolwiek wcześniej. Nowe auta, domy na przedmieściach
i wszelkie inne konsumpcyjne dobra coraz częściej pojawiały się w coraz większej liczbie amerykańskich rodzin. Lata 50. stały się także czasami wielkich
konfliktów – rodzące się ruchy proobywatelskie wraz z prowadzoną w kraju
jak i za granicą polityką strachu ukazały, jak podzielone pod wieloma względami jest społeczeństwo Stanów Zjednoczonych.
Lata 50. są latami boomów – wtedy to miał miejsce boom dziecięcy,
związany z dużą liczbą narodzin, boom gospodarczy czy boom związany
z gwałtownym rozwojem przedmieść. Początek boomu dziecięcego miał miejsce w 1946 roku, doszło wtedy do urodzenia się rekordowej liczby dzieci –
3,4 miliona. Następne lata także przynosiły około 4 milionów narodzin rocznie (Burkey 2006, s. 20). Do momentu ostatecznego zmniejszenia się boomu,
które nastąpiło w roku 1964, Stany Zjednoczone odnotowały podczas demograficznego wyżu 77 milionów urodzeń.
W momencie zakończenia zmagań II wojny światowej, duża część Amerykanów zdecydowała się na posiadanie dzieci, ponieważ pewni byli, że ich
przyszłości będzie towarzyszył spokój i dobrobyt. Przyznać trzeba, że było
w tym dość dużo racji – 15 lat po końcu konfliktu PKB USA zwiększyło się
ponad dwa razy (odpowiednio ponad 200 i ponad 500 mld dolarów) (GDP).
Istotną częścią tak dużego wzrostu były wydatki czynione przez rząd – program budowy międzystanowych autostrad (których koncepcja pochodziła
z Niemiec), zakładanie nowych szkół, świadczenia dla weteranów wojen,
ale przede wszystkim ogromne wydatki na zbrojenia – projektowanie i produkowanie nowych samolotów czy wdrażanie zupełnie nowych technologii.
Wszystkie te czynniki składały się na ogromny gospodarczy wzrost. Do tego
można także dodać niewielkie bezrobocie, niskie stopy inflacji i dobre zarobki.
Klasa średnia bardzo dynamicznie się rozwijała i miała pieniądze – pieniądze,
które chciała wydać. Różnorodność i powszechność określonych dóbr wzrastała wraz z gospodarką, więc produktów do kupienia przybywało.
Nadmienić trzeba, że wraz z boomem dziecięcym w parze szedł także
boom przedmiejski. Tuż po zakończeniu globalnego konfliktu w 1945 roku
rzesza architektów i deweloperów, jak na przykład William Levitt (w niedługim czasie tak zwane levittowns staną się wręcz symbolem przedmiejskiego
życia lat 50.), rozpoczęli wykup gruntów wokół miast i wykorzystując gotowe
elementy, budowali tam wielkie osiedla skromnych domów jednorodzinnych
(Goldfield 2007, s. 434). Servicemen’s Readjustment Act of 1944, zwany potocznie G.I. Bill, zapewniał powracającym z frontu weteranom bardzo korzystne i tanie hipoteki – dla zmęczonych wojną koreańską amerykańskich
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żołnierzy opcja kupna jednego z domów na przedmieściach była bardziej korzystna niż wynajęcie, często pozostawiającego sporo do życzenia, mieszkania
w mieście.
Tego typu zabudowania były korzystnym wyborem dla młodych rodzin,
ze względu na specyfikę budowy i rodzaj ludzi je zamieszkujących, nazywane
były często „dolinami płodności” bądź „klatkami dla królików”. Trzeba zaznaczyć jednak, że taka charakterystyka niekoniecznie musiała odpowiadać
wszystkim kobietom, jakim dane było mieszkać w Levittowns. Zachęcane
one były do porzucania zarobkowej pracy i przyjmowania roli matki i żony.
Najważniejszą rolą i zadaniem kobiety miało być urodzenie i wychowanie
dzieci. Generowało to pewne społeczne niezadowolenie, wiele z nich tęskniło bowiem za ciekawszym życiem. Betty Friedan, amerykańska feministka,
w swojej książce The Feminine Mystique z roku 1963 napisała, że przedmieścia
grzebią kobiety żywcem (Friedan 1963, s. 23). Rosnące niezadowolenie spowodowało, że w latach 60. doszło do odrodzenia się ruchów feministycznych.
Coraz większa część amerykańskiego społeczeństwa zaczęła wyrażać głośny sprzeciw wobec społecznych nierówności. Afroamerykanie od dawna walczyli z wszelkimi formami niesprawiedliwości, jednakże front walki o równe
prawa nabrał zupełnie innego wymiaru w latach 50. Chęć lepszego życia przejawiana przez czarnoskórych niejednokrotnie spotykała się jednak ze sprzeciwem białej części społeczeństwa, której przedstawiciele czasem wypisywali
swoje dzieci ze szkół, w momencie uzyskania informacji, że do placówek będą
uczęszczać także dzieci Afroamerykanów. Zdarzały się także akty przemocy
i zastraszania – celem było uniemożliwienie czarnoskórym dochodzenia swoich spraw. Sprzeciw dotyczył także środowisk bliskim kongresowi – w 1956
roku 96 kongresmenów z południa podpisało manifest, w którym zarzekali się,
że zrobią wszystko co tylko będą mogli, aby bronić rasowej segregacji (Stave
1996, s. 156).
Dobrobyt lat 50., tak dynamicznie wzrastający i umożliwiający stworzenie poczucia spokoju i stabilizacji, okazał się nadzwyczaj kruchy, gdyż jego
mit rozwiał się chwilę później gwałtownie w bardzo burzliwych i obfitych
w nieszczęścia latach 60.
Bunt, kultura i kultura buntu –
amerykańskie społeczeństwo a realia powojenne
Lata 50., potem także 60., sprawiły, że młode pokolenie Amerykanów mogło cieszyć się większą ilością dochodów i mieć zapewniony większy
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materialny komfort niż ich rodzice czy dziadkowie – umożliwiło to im poświęcenie większej ilości czasu i środków na wyrażanie siebie i konsumowanie
popkultury.
Rock ‘n’ roll, nowopowstały gatunek w muzyce, czerpał inspiracje z afroamerykańskiego bluesa, a poruszaną tematyką obejmował problemy i tematy
aktualne dla współczesnych nastolatków. Śpiewano o pierwszych miłościach
i powszechnym buncie wobec narzucanych autorytetów. Lata 50. przyniosły
także konflikt raczkującej wtedy telewizji z rozwiniętym przemysłem filmowym – obie formy rozrywki konkurowały o miano najbardziej popularnej.
Osoby wywodzące się z wyżu demograficznego rozwinęły znaczną pokoleniową świadomość, dużo szerzej zakrojoną niż pokolenia poprzednie. Na
wiele sposobów starali się oni poczynić działania, które przedefiniowałyby ich
tożsamość. Muzyka stała się jednym ze sposobów oddania ich buntowniczego nastawienia wobec otaczającego świata, z jego wartościami i autorytetami,
z którymi młodzi nie chcieli się utożsamiać. W różnych formach rozrywki, czy
to w filmie czy w telewizji, często zauważyć można było próby wzmacniania
wartości takich jak religia czy patriotyzm – wielu młodym było daleko tak do
jednego jak i drugiego.
Koniec lat 40 przyniósł eksperymenty czynione przez białych muzyków
grających country – zainteresowali się oni bluesem, muzyką czarnych mieszkańców południa. Próby te doprowadziły do powstania zupełnie nowego
muzycznego gatunku – tak zwanego rockabilly, które później stać się miało
jednym z prekursorów rock and rolla. Gatunek ten zajmował się tematami
takimi jak miłość, wolność od wszelkiego ucisku (i wolność szeroko pojmowana), czy szybkie auta. Bardzo szybko zjednał sobie amerykańskich nastolatków, między innymi dzięki Alanowi Freedowi, który popularyzował go podczas swoich audycji prowadzonych przez radio w Cleveland (Robinson 2013,
s. 101). Tam też odbył się pierwszy w historii koncert tej muzyki. Bunt należał do jednych z najszerzej poruszanych w rock and rollu tematów, co bardzo
podobało się młodym Amerykanom, często wychowywanym bez ojców, którzy walczyli na frontach II wojny światowej i wojny w Korei. W roku 1954
Bill Haley wraz ze swoim zespołem wypuścił prawdziwy hymn epoki, Rock
around the clock (Stanley 2014), która do dziś jest jednym z najbardziej kojarzonych utworów nie tylko gatunku ale i w całej historii muzyki. Piosenka
użyta została w filmie Blackbourd Jungle (Szkolna dżungla), który opowiadał o przedmiejskim nauczycielu mającym do czynienia z trudną młodzieżą.
Film stanowił odpowiedź na niedoskonałości amerykańskiego systemu oświaty, wytykając absurdy i nietrafione rozwiązania. Haley znakomicie pokazał,
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że biali artyści mogą czerpać z motywów obecnych w muzyce południa i odnosić ogromne sukcesy komercyjne. Bardzo młody, nastoletni wręcz, Elvis
Presley, zaczął robić dokładnie to samo, stając się międzynarodową gwiazdą
i ikoną muzyki, którego pozycja w panteonie największych gwiazd muzyki
wydaje się na zawsze nienaruszona. Rock ‘n’ roll, oprócz nakłaniania do oporu
wobec zastanego społecznego porządku, odegrał także kluczową rolę w likwidacji barier międzyrasowych. Młodzi ludzie bardzo chętnie sięgali po dzieła
takich artystów jak Chuck Berry czy Little Richard.
Młodzi chłonęli wręcz nową muzykę wraz z jej wartościami, w której
odnajdywali siebie i z którą w pełni się identyfikowali, jednakże pokolenie
ich rodziców i starsze było dużo bardziej sceptyczne. Można rzecz, że stosunek nieco starszej części społeczeństwa często był wręcz wrogi. Mierziło ich
epatowanie seksualnością i namawianie do buntu. Dużo ludzi postrzegało ten
powiew świeżości jako wręcz zagrożenie dla wartości, na jakich zbudowane
zostały Stany Zjednoczone i ich dobrobyt. W momencie, w którym Presley
był gościem bardzo popularnego telewizyjnego show – The Ed Sullivan Show
– operatorzy kamer często celowo nagrywali go od pasa wzwyż, starając się
uniknąć ukazania jego kołyszących się bioder i nóg tańczących w rytm granej
przez niego muzyki (Elvis on the TV 2017).
Mimo faktu, że duża część dorosłych była bardzo niechętna i sceptyczna
wobec nowej muzyki, w połowie lat 50. prawie 70% muzyki granej przez
radio stanowił właśnie rock ‘n’ roll. Był to wielki sukces, osiągnięty przy sprzeciwie istotnej części Amerykanów. Świat muzyki nigdy już nie był taki sam,
narodziła się nowa epoka.
Hollywood miało duże problemy z przystosowaniem się do realiów, jakie
panowały po II wojnie światowej. Mimo faktu osiągnięcia rekordowej publiczności w rok po wojnie i rozszerzenia się rynku na poziom międzynarodowy, dochodziło także do zdarzeń, które wymuszały pewne bardzo istotne
zmiany. Rozpoczęto dla przykładu demontaż monopolów wielkich wytwórni
filmowych, które produkowały filmy, zajmowały się ich dystrybucją i pokazywaniem publiczności – często we własnych kinach. Problem stanowił także
makkartyzm, który znacznie przetrzebił szeregi filmowców – duża część reżyserów, aktorów, dźwiękowców, scenarzystów i innych ludzi z branży znalazła
się na czarnych listach. Wielu z nich musiało tworzyć w późniejszym czasie
pod pseudonimami. Hollywood wychodziło jednak obronną ręką – wdrażano
zupełnie nowe techniki, do filmów angażowano muzycznych idoli, takich jak
Presley, wprowadzono 3D. Produkowano wspaniałe filmy, o bardzo różnorodnej tematyce – komedie, dramaty, sci-fi czy horrory. Duży sukces odnosiły
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filmy nawiązujące do kosmitów i ewentualnej inwazji – było to zarówno nawiązanie do eksploracji kosmosu, jak i do strachu przed komunistycznym
atakiem.
Największym wyzwaniem, z jakim przyszło zmierzyć się przemysłowi,
było jednak coś zupełnie innego. Gwałtowny rozwój telewizji sprawił, że doszło do konfrontacji, która forma rozrywki zajmie pierwsze miejsce jako ta
najbardziej popularna. Boom gospodarczy sprawił, że z 178000 odbiorników
telewizyjnych w 1948 roku, 10 lat później zrobiło się prawie 42 miliony (Levine 1992, s. 73). Oferta stawała się coraz bogatsza – ludzie mogli oglądać
sit-comy, które zdobywały ogromną popularność, teleturnieje, dramaty, seriale, talk showy czy kreskówki. Bardzo duża część amerykańskich komedii
ukazywała dość wyidealizowany obraz życia na przedmieściach, np. we wspomnianych wcześniej Levittowns. Uśmiechnięte gospodynie, roztropni ojcowie
z teczką i w obowiązkowym kapeluszu i psotne (lecz nie zbuntowane) dzieci.
Duży sukces odnosiły także westerny, podkreślające solidarność w niebezpieczeństwie i umiejętność przetrwania w nawet najcięższych warunkach.
Podsumowanie
Celem autora było przybliżenie, choćby w ograniczonym stopniu, jak
wyglądało amerykańskie społeczeństwo lat 50. – jakie czynniki miały wpływ
na jego kształtowanie, jak wyglądały priorytety i jak duży wpływ na jego funkcjonowanie miał fakt niedawnego zakończenia poważnych starć, niosących za
sobą dużą liczbę poległych Amerykanów. Artykuł miał pokazać, jaki wpływ
na kierunek rozwoju amerykańskiego społeczeństwa miał rodzący się nowy,
zimnowojenny konflikt – niepodobny do żadnego z wcześniejszych. Wiele
miejsca zostało poświęcone tematom makkartyzmu i czerwonej paniki. Oba
terminy na stałe wpisały się w słownik amerykańskiego życia, będąc popularnymi nawet dziś, pomimo upadku Związku Radzieckiego. W następnej
kolejności została scharakteryzowana amerykańska popkultura tamtej dekady,
naznaczona komunistycznym zagrożeniem i niedawno zakończonymi wojnami, ale także obfitująca w bardzo świeże pomysły, na zawsze mającymi odmienić oblicze światowej rozrywki – jak na przykład rozwój kina, telewizji i powstanie rock and rolla, który miał odegrać fundamentalną rolę w zwalczaniu
uprzedzeń rasowych i pomóc w zbudowaniu mostów między poszczególnymi
przedstawicielami amerykańskiego społeczeństwa.
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Streszczenie
Artykuł, poprzez przybliżenie określonych zjawisk charakterystycznych
dla Stanów Zjednoczonych lat 50., opisuje ówczesne amerykańskie społeczeństwo, żyjące w warunkach coraz bardziej ewoluującej zimnej wojny.
Położony zostaje nacisk zarówno na działania prawne, w oczywisty sposób
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dyskryminujące rozległe grupy ludzi, jak i reakcje amerykańskiego społeczeństwa na podobne działania. Omówiona zostaje także kultura – ze szczególnym naciskiem na dynamicznie rozwijający się przemysł filmowy i rodzący się
rock’n’roll, muzykę, która zapisała się na kartach historii jako jeden z bastionów walki z dyskryminacją rasową.
Słowa klucze: Społeczeństwo amerykańskie, zimna wojna, makkartyzm,
czerwona panika
Abstract
The article describes a number of phenomena representative of the United States of America during the 1950s and characterizes the American society
living in the times of an ever-evolving Cold War. The paper underlines legal
actions that demonstrably discriminated various groups of people, as well
as the public’s reaction towards similar acts. Culture is also discussed in the
article, with special emphasis on the dynamic expansion of the film industry
and the birth of rock and roll, a music genre credited as one of the bastions in
the fight against racial discrimination.
Keywords: American society, Cold War, McCarthyism, Red Scare
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ZNACZENIE PRZECIWDZIAŁANIA
I REAGOWANIA W TERRORYZMIE
THE IMPORTANCE OF PREVENTING AND RESPONDING
TO TERRORIST THREATS

Wstęp
Decydującym wydarzeniem motywującym stworzenie szeregu zapisów
i dokumentów związanych ze zwalczaniem terroryzmu był atak z 11 września
2001 roku na World Trade Center oraz Pentagon. Przedmiotem badań jest
zatem znaczenie przeciwdziałania i reagowania na zagrożenia terrorystyczne
w zakresie utrzymania międzynarodowego bezpieczeństwa. Celem pracy jest
przedstawienie różnorodnych aspektów, które mogą zapobiegać oraz zwalczać
terroryzm jak i znaczenie reagowania na tego typu zagrożenia. Poprzez dogłębne zbadanie źródeł tych działań jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytania badawcze tej pracy, czyli: Jakie znaczenie w przeciwdziałaniu przejawom
terroryzmu ma tworzenie różnych programów strategii bądź planów działania
oraz analiz, które stanowią udział w zwalczaniu już istniejącej działalności terrorystycznej? Jakie znaczenie mają zasady, z którymi powinna zapoznać się
każda potencjalna ofiara zamachu terrorystycznego? Postępowanie w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym stanowi bowiem nieodzowny czynnik
pomocy dla organów bezpieczeństwa, natomiast programy i plany działania
stanowią priorytet w ramach funkcji prewencyjnych.
W pracy skorzystano z metod badawczych charakterystycznych dla badań prowadzonych na podstawie obserwacji, w skład którego wchodzi analiza
przypadków. Zastosowanie analizy przypadków polegała na przyglądaniu się
komentarzom, dyskusjom oraz wywiadom ekspertów do spraw bezpieczeństwa, a także portalom o tematyce polityki i zagrożeń. Metoda ta pozwoliła na
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scharakteryzowanie terroryzmu jako działalności przestępczej, która wykorzystuje strach dla osiągania celów politycznych.
Chcąc poznać jak ważne jest znaczenie przeciwdziałania i reagowania
w zakresie występowania terroryzmu ważnym jest, by poznać samo jego pojęcie. Definicji terroryzmu możemy liczyć w setkach, dlatego ciężko określić
jedno znaczenie tego słowa. Wynika to przede wszystkim z jego specyfiki i
nakładających się na niego czynników tj. różnych motywacji; czy to religijnych, ideologicznych, ekonomicznych itp. Dlatego też nie ma jednej międzynarodowej definicji terroryzmu, która obowiązywałaby na całym świecie.
Natomiast ich przykładów możemy znaleźć naprawdę wiele. Według Departamentu Stanu, terroryzm to ,,zaplanowana, umotywowana politycznie przemoc wobec celόw nie uczestniczących w walce, stosowana przez subnarodowe
grupy czy tajnych agentόw” (Riedel 2008, s. 34-35). Natomiast w Encyklopedii Organizacji Narodów Zjednoczonych terroryzm oznacza ,,stosowanie
gwałtu dla osiągnięcia celów politycznych lub ekonomicznych w stosunkach
międzynarodowych” (Pajorski 2018, s. 90).
Chcąc poznać lepiej zjawisko terroryzmu należy skupić się na pięciu
elementach składających się na definicję:
-długotrwały charakter użycia przemocy – a zatem takie wydarzenia jak
pojedyncze zabójstwa nie wchodzą w skład definicji terroryzmu;
-przygotowany i zaplanowany zamach – wyklucza więc zdarzenia
spontaniczne;
-głównym celem muszą być intencje polityczne, co więcej, próba zmiany
całego systemu określonych rządów może wynikać także z motywów czysto
ideologicznych, których charakter również zalicza się do pojęcia terroryzmu;
-stosowanie określonych metod oraz technik terrorystycznych, które
mogą spowodować niewymierne straty wśród ludności cywilnej. Terrorystom
zależy głównie na wywołaniu jak największego strachu, ponieważ panika
otwiera im furtkę dla osiągnięcia zamierzonych ustępstw;
-celem terrorystów nie jest zajęcie miejsca swojego przeciwnika, lecz wyegzekwowanie pożądanych zamysłów. A więc, żaden z przestępców nie ma
w zamiarze zostać głową państwa, ale przede wszystkim jego planem jest
wzmocnienie własnej organizacji terrorystycznej (Dietl i in. 2011, s. 27).
Zgodnie więc z przedstawionymi powyżej pięcioma założeniami terroryzm definiowany może być jako ,, długotrwałe i planowane użycie przemocy w celach politycznych, aby dzięki naciskowi, wywołania strachu bądź
lęku, wpływać na polityczne zachowanie przeciwnika’’(cyt. za Dietl i in. 2011,
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s. 28).
Przeciwdziałanie
W książce W. Ostanta przeciwdziałać terroryzmowi można poprzez stosowanie takich elementów jak:
-zapobieganie – polega na nie dopuszczaniu do określonych czynności,
a zarazem wdraża aktywność konkretnych działań mających na celu uniemożliwienie danemu ugrupowaniu podjęcie jakichkolwiek posunięć o znamionach aktu terrorystycznego;
-zwalczanie – skuteczne przeciwstawianie się grupom terrorystycznym
poprzez wymierzanie swoich działań bezpośrednio w grupy terrorystyczne,
a następnie zadbanie o podjęcie czynności związanych z unieszkodliwieniem,
ukaraniem, brakiem możliwości odtworzenia struktury przestępczej, procesów
zapewniających im komunikowanie się, a także finansowania ich działalności;
-ochrona – opiera się na jak największej wydajności i skuteczności
wobec obrony społeczności i infrastruktury krytycznej przed zamachami
terrorystycznymi;
-reagowanie – odpowiednie postępowanie w zakresie niepożądanego zdarzenia i ograniczenie skutków dokonanym aktom terrorystycznym;
-prognozowanie – dotyczy analizy rzeczywistych oraz potencjalnych celów zamachu terrorystycznego, a także możliwości w zakresie wykorzystywanych środków i metod działania proporcjonalnych do występujących zagrożeń.
Obejmuje również katalog przypuszczalnych ofiar oraz sprawców zamachów
(Ostant 2016, s. 378).
Zmienność zjawiska terroryzmu warunkuje konieczność organizowania
procesów przeciwdziałania, które są dostatecznie plastyczne, aby móc przystosować się do zmian użycia groźby. Rozwój tego zjawiska i nieustannie związane z nim przeobrażania stanowią dla aktorów stosunków międzynarodowych
konieczność analizy zagrożeń w zakresie ataków terrorystycznych, a także odpowiedni wybór metod oraz środków w celu jego zwalczania (Liedel 2010,
s. 50-61).
Przeciwdziałaniu przejawom terroryzmu sprzyja także tworzenie różnych
programów strategii bądź planów działania oraz analiz, które mają stanowić
priorytet reakcji w obszarze funkcji prewencyjnych, a także mają mieć swój
udział w zwalczaniu już istniejącej działalności terrorystycznej. Przykładem jest
utworzenie Globalnej Strategii Zwalczania Terroryzmu Organizacji Narodów
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Zjednoczonych, która została przyjęta 8 września 2006 roku. Strategia wyraża
,,zdecydowane potępienie dla terroryzmu we wszystkich jego formach, uznając działalność terrorystyczną za jedno z najbardziej niebezpiecznych zagrożeń
dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, a także wskazuje cztery rodzaje środków niezbędnych do zwalczania terroryzmu:
-rozpatrywanie przyczyny rozprzestrzeniania się terroryzmu;
-podejmowanie środków umożliwiających budowę zdolności państw do
walki z terroryzmem;
-wzmocnienie roli ONZ w zwalczaniu terroryzmu;
-zapewnienie ochrony praw człowieka podczas zwalczania terroryzmu
(Liedel, Kańciak i Szlachter 2013, s. 267-268).
Instytucje, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa
i jego obywatelom, to przede wszystkim organy administracji publicznej wyposażone w takie kompetencje i obowiązki. Do organów tych należą ministrowie, centralne organy administracji rządowej, wojewodowie działający
w ich imieniu lub we własnym imieniu inne organy administracji rządowej
organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty, które są
powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do rozstrzygania spraw
indywidualnych w drodze decyzji administracyjnych (Serafin 2015, s. 225).
Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istotnym programem odnoszącym się do poziomu zagrożeń terrorystycznych jest Narodowy Program
Antyterrorystyczny na lata 2015-2019, który przygotowany został w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, we współpracy z innymi służbami, organami
i instytucjami wchodzących w skład Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych, stanowiącego poziom strategiczny polskiego systemu
antyterrorystycznego (Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r.).
Z kolei na poziomie unijnym w Brukseli w 2004 roku Rada Europejska
zatwierdziła Plan działań UE w sprawie zwalczania terroryzmu, który odnosi
się do:
-utworzenia długoletniej strategii zwalczania terroryzmu,
-ogłoszenia daty 11 marca Europejskim Dniem Ofiar Terroryzmu,
-rozwijania współpracy zewnętrznej jak i wewnętrznej w zakresie zwalczania terroryzmu,
-dbałości o jak najlepszą kontrolę na granicach i regulacji celnych w obszarze skutecznego przeciwdziałania terroryzmowi,
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-polepszania wymiany danych wywiadowczych oraz instrumentów
w obszarze ochrony transportu i obywateli (Liedel, Kańciak i Szlachter 2011,
s. 267-270).
Tworzenie programów dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa stanowi idealne rozwiązanie jak również narzędzie dla działań prewencyjnych na płaszczyźnie działalności rządowych w zakresie zapobiegania
i niwelowania wszelkim przejawom terroryzmu. Dlatego też powstało wiele
dokumentów tj. rządowy program na rzecz aktywności społecznej, osób starszych, System bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP czy Program ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława
Stasiaka. W każdym z tych dokumentów podejmowane są starania dotyczące:
-analizy zagrożeń, które wymagają działań prewencyjnych,
-zdefiniowania celu głównego i celów szczegółowych ,
-doboru sposobu realizacji metod działania,
-doboru podmiotów współpracujących niezbędnych do realizacji zakładanych celów,
- określenia zadań źródeł finansowania oraz instytucji odpowiedzialnych
za poszczególne zadania,
-metod monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego i celów
szczegółowych (Serafin 2015, s. 229).
Chcąc przeciwdziałać terroryzmowi koniecznym jest skupienie się na
jego finansowaniu. Trudno zdefiniować pojęcie finansowania terroryzmu
w sytuacji braku jego definicji. Dlatego też ciężko jest dokładnie sprecyzować
skąd pochodzi finansowanie tego zjawiska. Jednakże 9 grudnia 1999 roku
ONZ przyjęła Międzynarodową Konwencję o Zwalczaniu Finansowania
Terroryzmu. Drugi artykuł ustęp pierwszy mówi, że: ,,Przestępstwo w rozumieniu niniejszej konwencji popełnia ten, kto jakimikolwiek środkami, bezpośrednio lub pośrednio, bezprawnie i umyślnie, udostępnia lub gromadzi
fundusze z zamiarem ich wykorzystania, lub też mając świadomość, że zostaną
one wykorzystane, w całości lub w części”(Międzynarodowa Konwencja ONZ).
Z kolei w Warszawie 16 maja 2005 roku została sporządzona Konwencja Rady
Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu. Konwencja ta powołując
się na przyjętą przez ONZ Konwencję Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu,
utrzymuje o przekonaniu w potrzebie podjęcia natychmiastowych kroków w
kierunku ratyfikacji i pełnego wdrożenia konwencji mających na celu uznanie finansowania terroryzmu za przestępstwo kryminalne (Konwencja Rady
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Europy). W polskim systemie prawnym art. 165a Kodeksu Karnego określono
definicję finansowania terroryzmu następująco: ,,Kto gromadzi, przekazuje
lub oferuje środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe,
wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12” (Ustawa z dnia 6.06.1997 r.).
Dokonanie zamachu terrorystycznego może być zarówno drogie, jak
i tanie. Zależność widać przede wszystkim w zakresie stosowanych metod oraz
środków. Akt terrorystyczny polegający na spowodowaniu śmierci samobójczej na przystanku autobusowym może kosztować nie więcej niż 100-200$.
Należy jednak stwierdzić, iż terroryzm niejednokrotnie przy niskim budżecie powoduje niewymierne straty i zniszczenia. Współcześnie, ze względu
na globalny charakter terroryzmu źródeł finansowania jest coraz więcej i nie
jesteśmy w stanie ich całkowicie zlikwidować. Grupy przestępcze napadają
na banki i transporty pieniędzy, uciekają się do szantażu, a także korzystają
ze wsparcia innych grup czerpiących korzyści z działalności terrorystycznej
(Dietl, Hirschmann i Tophoven 2011, s. 309-315).
Największy problem stanowi pozyskiwanie funduszy w sposób legalny.
Przy czym najbardziej charakterystyczne dla tej metody jest prowadzenie organizacji pożytku publicznego, które identyfikują się z fundacjami. Takim
szlakiem podążała Irlandzka Armia Republikańska (IRA), która otrzymując
status organizacji pomocy socjalnej utrzymywała się z poboru zasiłku dla
bezrobotnych. Innym przykładem jest organizacja Hamas, której szczególną
cechą jest prowadzenie działalności terrorystycznej, a z drugiej strony finansowanie i wspieranie szkół oraz niesienie pomocy socjalnej, a także medycznej. Kolejnym problemem są dobrowolne składki pochodzące od darczyńców,
którzy z osobistych względów nie chcą bezpośrednio uczestniczyć w działalności terrorystycznej. Ponadto, są oni bardzo dobrze obeznani na co zostaną
wydane ich pieniądze oraz w jakie miejsce trafią (Stec 2015, s. 128). Hamas
jako organizacja posługująca symbolem radykalnego islamu, a jednocześnie
prowadząca działalność charytatywną jest w stanie zdobyć miliardy dolarów
w ciągu jednego roku. Większość dostępnego budżetu pochodzi spoza granic
Palestyny, a więc duży udział mają zagraniczne organizacje fasadowe, które
pokrywają hamasowską pomoc społeczną ale również finansują siatkę terrorystyczną (Levitt 2008, s. 199).
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Reagowanie
Zanim dojdzie do ataku terrorystycznego możemy dostrzec pewne sygnały o możliwym zagrożeniu. Przykładem może być nieszablonowy sposób
postępowania konkretnej osoby lub określonej grupy czy też opuszczona rzecz
(plecak, samochód) w ogólnie dostępnym miejscu. W sytuacji realnego podejrzenia należy jak najszybciej powiadomić odpowiednie służby oraz zachować
spokój, a także nie należy podejmować próby swych sił samodzielnego podejmowania działań antyterrorystycznych, które należą w swych kompetencjach
do odpowiednich organów (Uniwersytet Opolski 2017).
W zależności od stosowanych metod istnieje szereg zasad, którymi powinna kierować się każda potencjalna ofiara, a więc osoba znajdująca się w pobliżu niebezpieczeństwa. Każde działanie obejmujące pozostawienie przedmiotu
bez opieki lub widok osoby, która taki przedmiot pozostawia i szybko oddala
się z tego miejsca jest już zachowaniem uznanym jako podejrzane. W takiej
sytuacji zakazane jest zbliżanie się do punktu zagrożenia lub przemieszczanie
tej rzeczy, a także nie można używać w jego pobliżu telefonów komórkowych
i innych urządzeń. W przypadku znajdowania się w środku pakunku bomby
mogłyby to narazić na jej wybuch lub niepożądane konsekwencje. Z kolei
o danym niebezpieczeństwu należy poinformować jak największą ilość osób
oraz skierować się ku wyjściu wraz z zachowaniem wszelkich reguł ostrożności,
które pomogą zapobiec niepotrzebnej panice (Antyterroryzm.gov).
Może również zdarzyć się tak, że oprócz zauważenia podejrzanych przedmiotów lub osób wystąpi zagrożenie, którego nie jesteśmy wstanie dostrzec
ale wywołało ono huk np. w postaci strzałów. Nie widząc obiektu zagrożenia
jedyne co w tej sytuacji jest wskazane to przyjęcie pozycji leżącej za najbliższą osłoną. Natomiast sytuacją przeciwną jest zdarzenie, w którym terrorysta
kieruje działania wprost wobec konkretnych osób, które stają się w danym
momencie zakładnikami terrorystów. W takich okolicznościach ofiary nie
powinny stawiać oporu, a wręcz powinny unikać działań, które mogłyby
wzbudzić agresję u przestępcy. Należy wykonywać wszelkie polecenia organizacji terrorystycznej, a jednocześnie utrzymywać pełną sprawność fizyczną
i umysłową, która pozwoli na ujawnienie pewnych szczegółów np. dotyczących osoby, która pozornie znajduje się wśród zakładników, a rzeczywiście
współpracuje z grupą przestępczą (Urząd m.st. Warszawy 2018).
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Do najważniejszych zasad należy:
-zgłoszenie każdego podejrzanego działania do odpowiednich organów
bezpieczeństwa,
-nie należy sugerować się stereotypami dotyczącymi koloru skóry czy kraju pochodzenia.
-kierowanie się dobrem własnego życia i zdrowia, a nie dobrem materialnym, które za wszelką cenę chcemy ocalić,
-w sytuacji dostrzeżenia zagrożenia należy ostrzec wszystkich w pobliżu
o możliwym niebezpieczeństwie oraz nie należy się do niego zbliżać lub podejmować czynności na własną rękę,
-decyzja o ewakuacji należy do organów bezpieczeństwa. Często celem
terrorysty jest wywołanie paniki i ucieczki wprost do pułapki,
-nie należy utrudniać działań ratowniczych, dlatego w tym celu konieczne jest zachowanie spokoju (Centrum badań nad terroryzmem 2017).
Aby skutecznie przyczynić się do walki, a jednocześnie reakcji na zagrożenia terrorystyczne należy przede wszystkim skupić się na jego najważniejszych
funkcjach tj. rozpoznanie, profilaktyka, zwalczanie terroryzmu, minimalizacja
i likwidacja skutków ataków terrorystycznych:
-rozpoznanie - aby móc skutecznie zidentyfikować potencjalne zagrożenie należy wyróżnić jej priorytetową rolę – pozyskiwanie informacji. Pozwala
ona przede wszystkim na wykorzystaniu ich dla zapewnienia bezpieczeństwa
międzynarodowego.
-profilaktyka obejmuje wszelkiego rodzaju działania mające na celu prewencję, ochronę, zabezpieczenie, osłonę oraz schronienie przed zagrożeniami
o charakterze terrorystycznym.
-zwalczanie terroryzmu – opiera się na spójnym systemie prawnym wobec działań mających na celu zwalczanie zjawisk o charakterze przestępczym,
głównie tych które stanową brak bezpieczeństwa w obszarze funkcjonowania skrajnych ideologii. Najważniejszym czynnikiem w tym zakresie stanowią
normy prawne w zakresie istnienia prawidłowego systemu ścigania.
-minimalizacja i likwidacja skutków ataków terrorystycznych - najważniejszym punktem odniesienia w tym obszarze jest sprawny system zarządzania kryzysowego (Liedel 2010, s. 50-61).
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Wnioski
Zachodzące zmiany w zakresie terroryzmu wyznaczają obowiązek tworzenia procesów przeciwdziałania, aby w łatwy sposób można było je dopasować do nieustannej dynamiki rozwoju tego zjawiska. Postęp w działaniach terrorystycznych wymaga także poddania szczegółowej analizie zwalczanie tego
zjawiska, przy czym ciągle należy pamiętać o tym, że żaden z mechanizmów
przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu nie pełni funkcji zamykającej. Bowiem każde państwo powinno być wyposażone w struktury bezpieczeństwa
antyterrorystycznego zdolne do podejmowania działań równoległych do rozwoju zagrożeń, a nawet je wyprzedzać (Liedel 2010, s. 61).
Często pomimo wprowadzonych konwencji organizacje terrorystyczne
są wyposażone w cały szereg możliwości, które ułatwiają im pozyskiwanie
środków finansowych. Dopływy z określonych źródeł można podzielić na te
nielegalne (np. wymuszenia, porwania, handel narkotykami i oszustwa) oraz
legalne (np. dotacje czy otrzymanie środków od organizacji charytatywnych).
To, w jaki sposób dana organizacja pozyskuje swoje środki finansowe zależy
od jej charakteru, zasięgu, potrzeb, a także zastosowanych środków ostrożności(Kwasiński 2013, s. 62).
W przypadku zagrożeń terrorystycznych mamy możliwość dostrzec
pewne sygnały o jego wystąpieniu. Określanie podstawowych zasad, którymi
powinna kierować się każda domniemana osoba w pobliżu grupy przestępczej lub znajdującej się w miejscu przestępstwa ma możliwość podjęcia odpowiedniej reakcji. Samo zauważenie zdarzenia daje możliwość zaalarmowania i powiadomienia o zagrożeniu. Odpowiednie zinterpretowanie eliminuje
z kolei niepotrzebną panikę oraz pozwala na wypracowanie czytelnego przebiegu zdarzeń.
Odpowiednia reakcja dotyczy również organizacji przeznaczonych do
walki z terroryzmem, które podejmują takie działania jak rozpoznanie, profilaktyka, zwalczanie oraz minimalizacja i likwidacja skutków terrorystycznych.
Kontrola oraz stałe monitorowanie działań przestępczych stanowią bowiem
jeden z najważniejszych filarów bezpieczeństwa, które decydują o następstwach ataków terrorystycznych.
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Streszczenie
Zagrożenie terrorystyczne stanowią charakterystyczne zjawisko dla wielu
istniejących narodów. Określanie poziomu zagrożenia terrorystycznego i prognozowanie możliwości wystąpienia zamachów terrorystycznych pozwala nie
tylko na odpowiednią reakcję, ale również uprzednie zwalczanie i przeciwdziałanie terroryzmowi. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie działalności
organizacji, które posługują się instrumentami zapobiegającymi występowaniu terroryzmu, a także przedstawienie zasad, którymi powinna kierować się
każda potencjalna ofiara w bezpośrednim starciu z przestępcą lub zastawioną
przez niego pułapką.
Słowa kluczowe: terroryzm, zagrożenie, przeciwdziałanie, zwalczanie,
reakcja
Abstract
The terrorist threat is a characteristic phenomenon for each of the existing nations. Determining the level of terrorist threat and forecasting the
possibility of terrorist attacks allows not only for an appropriate response, but
also for the prior eradication and prevention of terrorism. The purpose of
this article is to familiarize the activities of organizations that use instruments
to prevent the occurrence of terrorism, as well as the principles that should
be followed by any potential victim in the fight with direct contact with the
offender or the trap he sets.
Keywords: terrorism, threat, prevention, combating, reactionZnaczenie
przeciwdziałania i reagowania w terroryzmie

148

Zakończenie

Wyzwania współczesnego świata są nacechowane ciągłymi, pernamentnymi zmianami, w których człowiek odgrywa znaczące role i jest czynnym
aktorem. Często walka między dobrem a złem stawia go w dość specyficznym,
złożonym położeniu. Dokonuje on ciągłego wyboru.
Przedmiotem zainteresowań badaczy i autorów tekstów w niniejszej publikacji są wyzwania na gruncie bezpieczeństwa, szkoły, rodziny i wiele innych obszarów z którymi człowiek ciągle zmaga się i poszukuje pozytywnego
rozwiązania.
Jakże wymowne są słowa Ewy Judy w wierszu Warto być sobą kiedy
podążamy za wyzwaniami współczesnego świata:
Warto mieć poczucie własnej godności,
Warto być dla innych przyczyną radości,
Warto dobrym słowem, jak chlebem się dzielić,
Warto do działania drugich ośmielić,
Warto budować most tam, gdzie go brakuje,
Warto iść szlakiem, gdzie wyczucie taktu króluje,
Warto nieść miłość przez życie śmiele,
Warto być tam, gdzie czekają przyjaciele,
Warto swą wiedzę w świat przekazywać,
Warto na lepszych się zapatrywać,
Warto dążyć do realizacji własnego marzenia,
Warto otaczać się ludźmi, co dodają natchnienia,
Warto spoglądać w górę do nieba
I warto na ziemię, gdy tego potrzeba,
Warto być dobrym nawet, gdy się nie opłaca
I warto pracować, gdy pasją jest praca,
Warto granice wszelkie pokonywać,
Warto w myśleniu się nie zatrzymywać,
Warto kierować się sercem ale i rozumem,
Warto iść własną drogą a nie tylko z tłumem,
Warto zawalczyć o samego siebie,
Warto na ziemi poczuć się jak w niebie,
Warto po sobie ślad pozostawić,
Warto osobowością smak życia przyprawić,
Warto po prostu zawsze być sobą,
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Bo każdy dla świata jest ważną osobą
I zawsze znajdziemy kogoś, kto pokocha nas z wadami i zaletami,
Ale musimy szukać sercem, nie tylko oczami.

Odpowiednie działania oparte na umiejętnym wprowadzeniu człowieka
do funkcjonowania w grupie są sukcesem rozwoju każdego człowieka i społeczeństwa. Wyzwaniem staje się gwałtowny rozwój cywilizacji i zagrożenia
ekologiczne. Sukcesywne niszczenie środowiska naturalnego przez rozwijający
się przemysł, wzrost emisji spalin, rabunkowe wycinki lasów i problemy utylizacji odpadów, w konsekwencji przyspieszenie globalnego ocieplenia. Rozwój
nowych technologii, Amerykanizacja, popkultura, rozwój miast molochów,
kontrastów społecznych, turystyki jest nierozłączne z degradacją środowiska.
Aby zminimalizować skutki groźnych dla jednostki i planety wyzwań współczesnego świata należy poznać te zagrożenia oraz zasady postępowania w sytuacji gdy już się pojawią. Jesteśmy w trakcie bardzo ważnych zmian cywilizacyjnych o daleko idących konsekwencjach. Wyżej wymienione problemy
są jednymi z najpoważniejszych. Napotykamy na coraz to nowe problemy
i zagrożenia a ofiarą staje się nowe pokolenie.
Janusz Kawa
Redaktor Naukowy
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UMCS, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, trener interpersonalny. Zainteresowania badawcze: historia miasta i urbanistyki, relacje przestrzeń miasta- społeczeństwo – jednostka oraz współczesne zjawiska społeczne związane
z religią.
Lic. Katarzyna Cyrkun – absolwentka kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz studentka Pedagogiki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Prezes
Koła Naukowego Human Rights Uniwersytetu Rzeszowskiego, członek Rady
Programowej kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Uniwersytecie Rzeszowskim, a także aktywny członek społeczności studenckiej. Stypendystka
Fundacji Lotto – Programu stypendialnego 100 na 100 im. H. Konopackiej
i I. Matuszewskiego. Rokrocznie wyróżniona stypendium rektora za osiągnięcia naukowe. Była także Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Organizacje pozarządowe a prawa człowieka’’. Odbyła staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli, który był nagrodą
za osiągnięcia naukowe oraz aktywność społeczną na rzecz Instytutu Nauk
o Polityce UR. Zainteresowania naukowe wiąże z nowymi technologiami
w obszarze wojskowym, a także prawami człowieka, a w szczególności przyrodzonymi, niezbywalnymi i podstawowymi prawami jednostki.
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Mgr Joanna Garbulińska-Charchut – absolwentka filozofii, socjologii,
pedagogiki i dziennikarstwa, doktorantka Uniwersytetu Rzeszowskiego, pracuje w Muzeum-Zamku w Łańcucie. Autorka publikacji z dziedziny humanistyki oraz nauk społecznych. Interesuje się filozofią społeczną, zagadnieniami
Public Relations oraz edukacją ustawiczną.
Mgr Liliia Hrytsai – doktorantka kierunku Nauki o polityce na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie. W 2018 r. obroniła pracę magisterską pt. „Renewable energy and
Sustainable Development in the European Union” na kierunku Stosunki
międzynarodowe. Pani Hrytsai jest laureatką licznych stypendiów i nagród za
jej działalność naukową i społeczną. Jej zainteresowania badawcze obejmują
następujące: rola miast w globalnej transformacji energetycznej, zrównoważona urbanizacja, odnawialne źródła energii, zielona gospodarka, koncepcja
smart cities oraz inne.
Mgr Janusz Kawa – absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej i pracy
socjalnej Uniwersytetu Rzeszowskiego, nauczyciel, doktorant Socjologii
w Instytucie Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykwalifikowany specjalista z zakresu mediacji i negocjacji. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół takich zagadnień jak: problemy i kwestie związanych
z osobami starszymi w dobie globalizacji. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych.
Mgr Iga Kleszczyńska – absolwentka kierunku stosunki międzynarodowe gdzie obroniła pracę pt. Paradygmat geoekonomiczny w polityce gospodarczej Baracka Obamy. Obecnie realizuje studia doktoranckie w dyscyplinie
nauk o polityce w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych gdzie rozwija pracę doktorską poświęconą gospodarczym uwarunkowaniom polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w XXI wieku. Do
jej głównych zainteresowań badawczych należą: polityka zagraniczna i gospodarcza Stanów Zjednoczonych, geoekonomia i geopolityka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, teorie stosunków międzynarodowych i ekonomii.
W roku akademickim 2019/2020 odbyła naukowy staż badawczy w Johns
Hopkins School of Advanced International Studies w Waszyngtonie gdzie
miała możliwość współpracy z wybitnymi ekspertami w dziedzinie handlu
międzynarodowego z Center for Strategic and International Studies i Brookings Institution.
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Mgr Jolanta Matuszewska – doktorantka Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Katedra Bezpieczeństwa. Prowadzi badania na temat edukacji
w bezpieczeństwie. Zajmuje się również alternatywnymi metodami nauczania
związanymi z bezpieczeństwem obywateli.
Karolina Przewoźnik – jestem studentką III roku Bezpieczeństwa
Wewnętrznego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Moja działalność naukowa skupia się wokół czynnego uczestnictwa w Kole Naukowym „HUMAN
RIGHTS”, Kole Naukowym Politologów oraz Kole Naukowym Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Wynika to przede wszystkim z moich głównych zainteresowań, które obejmują m.in problematykę zjawiska terroryzmu
w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego.
Lic. Alec Siekierski – absolwent Socjologii I stopnia oraz student kierunku Socjologia II stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Aktywny członek Koła Naukowego Socjologów oraz Koła Naukowego Human Rights
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczestnik wielu badań naukowych z zakresu
socjologii oraz politologii. Czynny uczestnik konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz ogólnopolskim. Rokrocznie wyróżniony stypendium rektora za osiągnięcia naukowe. Jego zainteresowania naukowe wiążą się
z socjologią sportu.
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