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Przedmowa

W niniejszej publikacji autorzy skupili się na aktualnych wyzwaniach
związanych z naukami społecznymi i podjęli się wielu interesujących problemów badawczych, analizując je z perspektywy pedagogicznej, ekonomicznej,
historycznej, socjologicznej.
Monografia stanowi wysiłek interdyscyplinarnego grona badaczy.
Znalazły się w niej artykuły opisujące współczesne problemy społeczne takie,
jak trudności w zakresie współpracy różnych grup wiekowych pracowników
po pandemii, rola pasji jako fundamentu dla idei zrównoważonego rozwoju,
czy też problem relacji społecznych pomiędzy lekarzem odmiennym kulturowo
a pacjentem i jego oddziaływanie na poziom zadowolenia z wizyty lekarskiej.
XXI wiek to czas przemian i przeobrażeń zachodzących w różnych procesach społeczno-kulturowych. Zmiany te wywarły wpływ na sposób, w jaki
firmy szukają i pozyskują swoich pracowników. W niniejszej monografii znalazł się tekst poświęcony nowoczesnym metodom rekrutacji personelu oraz
dotyczący potrzeb i motywów działania społeczeństwa w dobie pandemii
Covid-19.
Jako redaktorzy naukowi monografii liczymy, że niniejsza publikacja
pozwoli w pewnym stopniu odpowiedzieć na współczesne wyzwania nauk
społecznych z punktu widzenia interdyscyplinarnego grona badaczy.

Pozdrawiam,
Przewodniczący Komitetu Redakcyjnegomonografii
Kamil Roman
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POSIADANIE PASJI
JEDNYM Z FUNDAMENTÓW
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU CZŁOWIEKA

Streszczenie (abstrakt): Od drugiej połowy XX wieku, pojęcie posiadania pasji życiowej znajduje częste miejsce w centrum zainteresowań
teoretyków współczesnej psychologii. Industrializacja i uniformizacja,
narzucane istocie ludzkiej przez gospodarki światowe, przyczyniają się
do marginalizacji członków społeczeństw, zdanych na liczne czynniki
stresogenne, będące nieodłączną częścią życia człowieka. W tym kontekście, koniecznością staje się wzbudzanie w społeczeństwie świadomości pilnej potrzeby znalezienia harmonii pomiędzy wykonywaną
aktywnością zawodową, a innymi aspektami samorozwoju. Istotne
wśród nich miejsce, zajmuje rozwój osobowościowy, dokonywany poprzez eksplorację świata, wiodącą do odkrycia indywidualnych zainteresowań jednostki, określonych w artykule terminem pasja. Ogromne
brzemię leży więc na barkach nauczycieli, którzy odpowiedzialni są za
rozwijanie tej iskry życiowej, poszerzanie horyzontów uczniów, nakierowywanie ich ku życiu w zgodzie z sobą, odkrywanie zdolności wychowanków i wskazywanie im możliwych dróg rozwoju. Zadanie ich
kończy się wraz z opuszczeniem szkół przez podopiecznych, jednak
wykształcony, podczas tego etapu życia zalążek zainteresowań, ma potencjał stać się pasją trwającą przez całe ludzkie życie. Badania dowiodły, że nadal umiarkowanie niska liczba osób wybiera drogę zawodową
w zgodzie ze swoimi zainteresowaniami. Czynnikami decydującymi,
przy wyborze przyszłego zawodu, są zwykle kwestię materialne i oczekiwania społeczne. Ogromną korzyścią staje się napotkanie na drodze życia mentora lub innych osób znaczących, które doradzą młodemu człowiekowi jaki zawód będzie najbardziej zgodny z jego usposobieniem
i wewnętrznymi zainteresowaniami. Wielu uczonych dowiodło,
że osoby posiadające satysfakcję z pracy zawodowej oraz wiążące ją
9
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z osobistymi zainteresowaniami, pracują wydajniej, a tym samym
przyczyniają się nie tylko do własnego awansu zawodowego, lecz również do harmonijnego rozwoju gospodarki i możliwości kontynuacji
kulturowego dorobku społeczeństwa. Na tym rola pasji życiowej nie
zostaje zakończona, bowiem pełni ona ważną rolę przy trudnych wydarzeniach z życia jednostki, mających miejsce w wieku senioralnym.
Posiadanie pasji życiowej, wykształconej w procesie młodzieńczej edukacji, gwarantuje, że osoby zyskują silną motywację do utrzymywania
organizmu w stanie sprawności fizycznej oraz psychicznej. Udowadnia
to więc, iż znalezienie pasji pozostaje gwarantem zrównoważonego rozwoju człowieka poprzez całe jego życie.
Słowa kluczowe: pasja, aktywność życiowa, edukacja, wiek senioralny,
zrównoważony rozwój

Wstęp
Rozwój człowieka trwa poprzez całe życie (Brzezińska, 2013, s. 5).
Od urodzenia aż do śmierci. Zmieniają się tylko okoliczności, którym organizm musi stawiać czoła. Ulegają przemianie poszczególne determinanty
funkcjonowania człowieka. Na każdym etapie życia jednostka ludzka wytwarza odpowiednie zasoby, pomagające jej przejść proces adaptacji wobec
stojących przed nią okoliczności. Jednym z najskuteczniejszych zasobów
pozwalających uzyskać harmonijny rozwój jednostki, jest wykształcenie
w niej pasji życiowej. Daje ono bowiem istocie ludzkiej motywację do pokonywania nowych przeszkód bez względu na ich naturę. Posiadanie silnych
zainteresowań jest niezastąpionym stymulatorem pozwalającym jednostce
podejmować codzienny wysiłek utrzymania prawidłowej kondycji psychofizycznej, bogatej sieci kontaktów społecznych oraz satysfakcjonującej pozycji
zawodowej. Kluczowe znaczenie ma pod tym względem jakość środowiska,
w którym przyszło żyć jednostce oraz dobór osób znaczących, które stanęły na
jej drodze; nauczycieli, przyjaciół, rodziców i innych członków społeczeństwa,
z którymi człowiek utrzymuje stałe relacje. Prawidłowo wykształcona pasja
przekłada się na udany początek życia zawodowego, albowiem osoba, która
zostanie odpowiednio ukierunkowana jest w stanie podjąć rolę społeczną najbardziej zgodną ze swoimi zdolnościami oraz zamiłowaniami, przyczyniając
się tym sposobem do prawidłowego funkcjonowania państwa i społeczeństwa
poprzez wydajność zawodową. W okresie tzw. nowicjatu, rozumianego jako
czas wypróbowywania się młodego dorosłego w nowych rolach społecznych
10
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następuje konfrontacja młodzieńczych pasji z rzeczywistością (Ziółkowska,
2013, s. 424). Konfrontacja taka, zakończona w sposób zwycięski, pozwala
jednostkom ludzkim stać się wzorami do naśladowania w danej dziedzinie.
Tym sposobem okres środkowej dorosłości staje się etapem w którym realizujący się z pasją pracownik jest w stanie pełnić rolę mistrza określonej dziedziny
wobec młodszych adeptów wybranej aktywności zawodowej. Rozwinięcie tych
szerokich predyspozycji chroni człowieka od popadnięcia w słabości w okresie
późnej dorosłości. Osoba posiadająca pasję życiową potrafi bowiem wskrzesić w sobie motywację, służącą do przeciwstawienia się stopniowym zmianom,
mającym miejsce na poziomie biologicznym i poznawczym w okresie starości.
Tym sposobem pasja staje się determinantem prawidłowego rozwoju jednostki
niemal poprzez całe jej życie.
Pasja – definicja i dotychczasowy stan badań
Pojęcia pasja w dzisiejszym znaczeniu tego słowa po raz pierwszy użył
Arystoteles (Vallerand, Verner-Filion, 2013, s.36). Zdaniem myśliciela ludzie
nie powinni wstydzić się swoich pasji, ponieważ odzwierciedlają one właściwości ludzkie i są wszystkim tym, czym jest człowiek. W historii pojawiło się niewiele badań, dotyczących powiązania dobrostanu człowieka z wykonywanymi
chętnie czynnościami. Pojęcie zyskało rozgłos w 1913 roku, stając się obiektem
dociekań Johna Deweya, który przedstawił ten termin w kontekście pedagogicznym (A Gurycka, 1978, s. 5). W jego ślady, w 1964 roku, poszedł Donald.
E. Super. Wkrótce zwrócono również uwagę na rozwojową funkcję zainteresowań (Édouard Claparède (1936), Aleksandr A. Smirnow (1966) ). D.E. Super
postrzegał to zjawisko jako determinant służący osiąganiu powodzenia i zadowolenia (1964). Termin ten definiował jako rodzaj siły napędowej dla jednostki ludzkiej, która znajduje ujście albo w pracy albo w rozrywce o charakterze
hobby, przy czym wyznacznikiem największej satysfakcji, jest w opinii badacza,
dziedzina najbardziej odpowiadająca zainteresowaniom (A. Gurycka, 1978,
s. 5 – 10). W zainteresowaniu dostrzegano również fundament skutecznego
przysposobienia do wyboru zawodu (G. Guggenheim (1953), D.E. Super
(1964). Stanisław Panek zaś przedstawił rolę zainteresowań w przygotowaniu
jednostki do samorozwoju (1973). A. A. Smirnow wykazywał silne powiązanie
między tym zjawiskiem, a twórczym ustosunkowaniem do działalności (1973).
W latach dziewięćdziesiątych termin zainteresowanie został ostatecznie uznany
za wymiennik słowa pasja. Została ona zdefiniowana jako wysoko priorytetowy cel, wyposażony w znaczący ładunek emocjonalny. Jednostki spędzają
11
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bowiem dużo czasu i wysiłku w celu zrealizowania planów związanych z pasjami (Frijda, Mesquita, Sonemans & Van Goozen (1991). W 1992 roku Aron
i Smollan uznali za pasje jedynie aktywność wysoko cenioną przez osobę
(Aron, Aron & Smollan, 1992). W latach 80 i 90 termin pasja pojawiał się
najczęściej jako pojęcie związane ze stanem miłosnego uniesienia bądź duchowego cierpienia ( łac. passio-cierpienie) (Hatfield, Walster 1986), ludzie doświadczający pasji byli bowiem postrzegani jako doznający pewnego rodzaju
udręki w linii etymologicznej od słowa pasja (Vallerand, Verner-Filion, 2013,
s.36). Ostatnia dekada to znaczący postęp w badaniach psychologicznych
dotyczących pasji. Współczesna nauka zawdzięcza to stopniowej zmianie podejścia do szkolnictwa, rozumianego w sposób restrykcyjny, wymagający bezwzględnego posłuszeństwa ucznia. Dzięki działalności wybitnych pedagogów,
lokujących swoje poglądy na podatnym gruncie tzw. Nowego wychowania,
a także dzięki rozwojowi dziedziny zwanej neurodydaktyką, nastąpiło otwarcie myśli pedagogicznej na indywidualność ucznia ( M. Żylińska, 2013, s. 5870). Zaczęto stopniowo zwracać uwagę na rolę rozwoju osobistego. Pojawiło
się wielu terapeutów i populistów zajmujących się tą kwestią. Wśród zagranicznych ekspertów należy wymienić sir Kennetha Robinsona (K. Robinson,
L. Aronica, 2015), zaś wśród polskich Andrzeja Burzyńskiego (A. Burzyński,
2006). Są oni autorami opracowań, podejmujących tematykę znaczenia pasji w rozwoju osobistym. Ważnym efektem działalności sir Robinsona było
rozpowszechnienie pojęcia możliwości istnienia kilku pasji w danej osobie
(K. Robinson, L. Aronica, 2015, s. 38 – 40). Badacz nazywał je tzw. Żywiołami (K. Robinson, L. Aronica, 2015, s. 5-8). Kenneth Robinson przedstawił
również surowy pogląd, wedle którego każda istota ludzka powinna odnaleźć
pasję, aby przyczynić się do prawidłowego rozwoju społeczeństwa.
Pojęcie pasji przeżyło ewolucję, bowiem poważne dociekania w tym
obszarze podjął Robert. J. Vallerand, definiując pasję jako aktywność chętnie
podejmowaną przez jednostkę i dającą jej osobistą satysfakcję, a dokładniej
jako głęboką inklinacje do czynności wobec, której dana osoba wykazuje nastawienie pozytywne, wiąże z ową czynnością emocje, czasem nawet głębokie,
określa ją jako ważną aktywność i której poświęca swój czas i energię (R. Vallerand, 2012, s. 2) . Czynność ta może być tak silna, że stanowi określenie
głównych cech czyjejś osobowości (R.J. Vallerand, N. Houlfort i Paule Miquelon, 2007). Tym elementem w teorii Valleranda, który przeniósł pojęcie pasja na nowe tory był tak zwany dualistyczny model pasji (R. Vallerand, 2015,
s. 3 -5 ). Vallerand wyróżnił w nim pozytywne i negatywne skutki pasji, poprzez wskazanie terminów tzw. pasji harmonijnej (harmonious passion) oraz
12
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pasji obsesyjnej (obsessive passion). Pasja harmonijna przyczynia się do pozytywnych skutków płynących z posiadania pasji życiowej, zaś pasja obsesyjna
stanowi determinant skutków negatywnych. Pasja harmonijna jest rezultatem
autonomicznej internalizacji aktywności w czyjejś osobowości, który emanuje
z wewnętrznych i zintegrowanych tendencji osobistych (Deci & Ryan 2000,
Ryan & Deci 2002) Jednostki nie doświadczają w tym wypadku niekontrolowanego pragnienia zaangażowania się w aktywność pasyjną, ale raczej jest
to ich wolny wybór. Aktywność zajmuje tu znaczącą, ale nie wszechogarniającą przestrzeń w czyjejś identyfikacji i pozostaje w harmonii z pozostałymi
aspektami czyjegoś życia osobistego (Deci & Ryan, 2000). W przypadku
harmonijnej pasji osoba pozwala sobie na partycypację w sposób świadomy
(Brown & Ryan, 2003) i otwarty (Hodgins & Knee 2002) co jest wskaźnikiem do pozytywnych doświadczeń. Korzyści płynące z odnalezienia w sobie
pasji harmonijnej to pełne skupienie się na zadaniu bez ulegania dystraktorom,
doświadczanie pozytywnego afektu podczas angażowania się w dane zadanie,
wyzwolenie dużych pokładów motywacji oraz uzyskanie satysfakcji życiowej
po wykonaniu zadania. Pasja harmonijna jest bowiem naturalna dla jednostki
i pozostaje w zrównoważonej korelacji z pozostałymi obszarami życia danej
osoby. Jej przeciwieństwem jest pasja obsesyjna, która może stanowić czynnik
zakłócający codzienny rozkład czynności życiowych oraz wiązać się z innymi
negatywnymi skutkami, choć istnieje też grupa badaczy wypowiadająca się na
temat jej początkowej zdolności do zwiększania efektywności aktywności zawodowej. Obsesyjna pasja wynika z poddawającej jednostkę kontroli internalizacji aktywności, którą jednostka kocha, i z którą jest zidentyfikowana (Deci
& Ryan, 2000). Zmysł ekscytacji wywodzi się tutaj z czynności zaangażowanej
w sposób niekontrolowany (Mageau, Carpentier & Vallerand 2011). Ludzie
z obsesyjną pasją znajdują się w stanie niekontrolowanego pragnienia uczestnictwa w aktywności, którą postrzegają jako ważną i radosną. Nie zwracają
przy tym uwagi na ewentualne konsekwencje takie jak doświadczanie wyrzutów sumienia np. w momencie, gdy w czasie wykonywania aktywności powinno się podejmować inne zobowiązanie, pogarszanie się stanu zdrowia np. podczas wielogodzinnego czytania w nocy itp. W ten sposób Vallerand wyznaczył
granicę między pozytywnymi a negatywnymi skutkami ludzkich pasji.
Moment zaistnienia pasji. Zbudzenie umysłu.
W Polsce drobiazgowego podsumowania dotychczasowego stanu badań dotyczącego rozwoju zainteresowań dokonała Antonina Gurycka
13
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(A. Gurycka, 1978, s. 33-34). Szczególnie znamienne jest określenie momentu zaistnienia pasji w istocie ludzkiej, wyodrębnione przez badaczkę. Wskazania Guryckiej w zestawieniu z szeroką wiedzą z zakresu neurodydaktyki reprezentowaną przez doktor Marzenę Żylińską (M. Żylińska, 2011, s. 115 – 117)
pozwalają na próbę sprecyzowania tego w jaki sposób dochodzi do momentu
zainicjowania pasji w jednostce.
Antonina Gurycka wskazuje, iż osoba zainteresowana czymś to istota,
która posiadła zdolność przenikliwej obserwacji otaczającego ją świata. Obserwacja ta przybiera formę aktywności poznawczej, nakierowana jest na
szczególną dziedzinę lub na jej określony obszar. Tak oto, osoba u której
zaistniała pasja wykazuje selektywny stosunek do otaczających zjawisk. Nie
ma trudności w dostrzeganiu określonych cech przedmiotów i związków. Rozumie powstałe między nimi zależności. Potrafi zaobserwować i rozwiązać
wybrane problemy. Dążąc do ich zbadania, poznania i rozwiązania przeżywa
skrajne emocje, które nieodłącznie związane są z nabywaniem i posiadaniem
wiedzy. Osoba, wykazując się aktywnością poznawczą, przechodzi z biernej
obserwacji do czynnej analizy wybranych zjawisk. W człowieku wytwarza się
wówczas charakterystyczny głód wiedzy, której potrzebę wzbogacania czuje.
W ten sposób powstaje zjawisko paradoksalne, kiedy osobę mająca dużą wiedzę w danej dziedzinie, cechuje większa niż innych wrażliwość, w tej dziedzinie, na to co nowe, niejasne i niezrozumiałe. Tym sposobem w momencie,
w którym osoba ma kontakt ze zjawiskiem przyciągającym jej uwagę, styka
się z nowymi informacjami dotyczącymi danego zjawiska, postrzega zaistniałą
sprzeczność jako problem godny rozwiązania. Następuje wówczas zalążek narodzenia się w jednostce pasji, który ulega wzmocnieniu, gdy osoba zdaje sobie sprawę, że poznawanie nowych faktów problemowych sprawia jej satysfakcje. Kontynuuje więc proces wzbogacania wiedzy, aby jak twierdzi Marzena
Żylińska, spowodować wyzwolenie w mózgu hormonu szczęścia-dopaminy
zatem świadomie bądź podświadomie dąży do dostarczenia do mózgu ponownie tych samych bodźców. Jak wskazuje badaczka układ limbiczny pełni
niezwykle ważną funkcję. Umiejscowiony tu tzw. układ nagrody, z pomocą
neuronów dopaminergicznych syntetyzujących i uwalniających dopaminę,
określa, które z podejmowanych przez osobę czynności mogą przynieść pozytywne doznania, a które negatywne. W mózgu zapadają wówczas decyzje,
które informacje będą dalej przetwarzane, które zaś mogą zostać zignorowane.
Naturalną konsekwencją takiej oceny jest dążenie do powtórzenia wszystkiego
co przyjemne i przynoszące korzyści. W ten sposób jednostka napotykając na
swojej drodze frapujące ją zagadnienie, gotowe do rozwikłania, nieświadomie
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pobudza do działania układ limbiczny, odtąd stale już dążąc do powtórzenia
przyjemnej reakcji, na związany z daną informacją bodziec. (J. Frask, 2020,
(w). H. Kretek, s. 92-93)
Teorie te udowadniają iż aby w jednostce zostało zasiane ziarno trwałej
pasji życiowej, musi dojść do całego łańcucha rożnego rodzaju oddziaływań.
Rola pasji podczas procesu formowania się
tożsamości w okresie dojrzewania
Termin adolescencja od łacińskiego słowa adolescere (Słownik Wyrazów
Obcych, 1980) oznacza rosnąć, zbliżać się do pełnej dojrzałości. W okresie dojrzewania adolescent czuje się zagubiony. Jego ciało przechodzi bowiem szereg
zmian biologicznych, poznawczych i tożsamościowych. Następuje stopniowy
proces formowania się tożsamości (Bardziejewska M, 2013, s. 367 – 369) Na
początku jest to faza tożsamości rozproszonej, polegającej na zagubieniu nastolatka, z powodu doświadczanych przemian organizmu, wówczas następuje
stopniowa eksploracja różnych obszarów wiedzy. Nastolatek bowiem stopniowo gromadzi informacje o świecie, starając się odpowiedzieć na pytanie kim
jestem i jakie wartości są dla mnie w życiu ważne, a jakie mogą zdefiniować
mnie samego. Wówczas dochodzi do stopniowego rozpoczęcia procesu kształtowania się w młodych ludziach pasji. Następnie pojawia się faza tożsamości
lustrzanej. Adolescent trzyma się wówczas kurczowo różnych wartości. Przystępuje w poczet różnych klubów zainteresowań, kół, subkultur młodzieżowych.
Również zainteresowania indywidualne, takie jak np. muzyka czy ulubiona gra
komputerowa, są wówczas określane przez nastolatka jako bardziej znaczące
w jego życiu niż wynika to z obiektywnych przyczyn. Nastolatek identyfikuje
się wówczas ze swoimi pasjami w sposób totalny i jest mocno podatny na
krytykę, następnie stopniowo przechodzi okres rozczarowania ideałami, które podlegając przewartościowaniom, wynikającym z różnych życiowych sytuacji, zderzają się z rzeczywistością, tracąc swą pierwotną wartość dla nastolatka.
Wtedy młody człowiek jest gotów do wejścia w okres tożsamości moratoryjnej,
polegający na kształtowaniu swojej tożsamości, podczas wypróbowywania się
w różnych bardziej już rzeczywistych i odpowiedzialnych rolach, co prowadzi
go do ukształtowania tożsamości dojrzałej, polegającej na posiadaniu stabilnej
samooceny i silnej świadomości swoich ról społecznych i pasji (Bardziejewska
M, 2013, s. 367 – 369). Psycholodzy rozwojowi są zgodni, iż młody człowiek
nie osiągnie tego bez roli osób znaczących w jego życiu, którzy rozpoznają potencjał rozwojowy młodego człowieka i wesprą jego mocne strony (Brzezińska,
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Helen Bee, Trempała, 2013, s. 392 - 398). Osoby towarzyszące rozwojowi
nastolatka mogą wspomagać proces narodzenia się w młodym człowieku pasji
na różne sposoby.
Zdaniem Marii Montessori powinnością pedagoga jest stworzenie wychowankowi odpowiedniego środowiska, bowiem jeśli pedagog zapewni
dziecku odpowiednie otoczenie bogate w stymulatory pobudzające kreatywność umysłu, pojawia się nadzieja, iż wychowanek odnajdzie pośród nich
swój obszar zainteresowań (Polskie centrum Montessori – Otoczenie dziecka.
Czym jest i dlaczego jest tak ważne, Pedagogika Marii Montessori | Polskie
Centrum Montessori (pcm.edu.pl, [dostęp 27.03.2021]). Marzena Żylińska wskazuje iż umysł człowieka został stworzony do nieustannego rozwoju,
bowiem w każdym momencie powstają w nim nowe połączenia neuronalne,
dlatego uczniowskie umysły nie mogą zostać skazane na nudę (M. Żylińska,
2013, s. 18 – 19). W procesie edukacji konieczne jest ograniczanie teorii
a pobudzanie praktyki, limitowanie technik edukacji opartych na biernym
słuchaniu i wzbogacanie programu edukacji, podczas kreatywnych metod pracy wychowanków. Metoda nauczania to określony sposób działania,
w którym uczestniczą nauczyciele i uczniowie, prowadzony planowo i systematycznie, dla osiągnięcia zamierzonych celów. (Chorąży, Śliwińska, Roszak,
2009, s.110) Do metod pozwalających wykształcić w wychowanku twórcze
myślenie prowadzące do rozwoju pasji możemy zaliczyć np:
- Metody kształcące umiejętność twórczego myślenia - Kapelusze myślowe Edwarda de Bono. (Chorąży, Śliwińska, Roszak, 2009, s. 110 - 143).
Jest to metoda kształcąca umiejętność spojrzenia na daną sytuację, zjawisko
lub osobę z określonego punktu widzenia. Każdemu rodzajowi światopoglądu
odpowiada jeden z rozdanych grupom uczniów kapeluszy: biały to wskazanie neutralnych faktów, czerwony-odzwierciedlenie emocji, czarny - ostrożna
ocena faktów, żółty - myślenie optymistyczne, zielony - myślenie alternatywne,
twórcze, niebieski - podsumowanie pracy pozostałych kapeluszy. Dzięki pracy
w grupach rozwijają się tym sposobem umiejętności społeczne, potrzebne do
przyszłej pracy w różnorodnych instytucjach, a gra polegająca na przybieraniu
różnych punktów widzenia wzbudza zainteresowanie umysłu, pozwalając wykształcić w uczniach pasje wobec omawianego zagadnienia.
- Metody kształcące wyobraźnie i umiejętności społeczne. Drama
historyczna/ literacka . (Chorąży, Śliwińska, Roszak, 2009, s. 110 - 143).
Jest to metoda stosowana głównie podczas nauczania kierunków humanistycznych i polega na odgrywaniu przez uczniów ról omawianych podczas
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zajęć postaci. Przykładem może być rozprawa sądowa Balladyny lub Stanisława Augusta Poniatowskiego, czy też przeprowadzenie wywiadu z wybranymi
postaciami. Uczniowie pobudzają wówczas do działania zarówno emocje jak
i logiczne myślenie, co pozwala im wykształcać zainteresowanie omawianym
podczas zajęć tematem.
Jak słusznie zwraca uwagę Lechosław Chojnacki, pozwolenie młodzieży
na częste korzystanie z Internetu nie jest błędem, bowiem w obecnych czasach
rozwoju technologii, różnorodność materiałów, które można odnaleźć w sieci,
może stanowić czynnik rozwojowy dla umysłu ludzkiego (Chojnacki L, 2015,
(81) Mobilna edukacja - jak dbać o zrównoważony rozwój dzieci i młodzieży
- INSPIRACJE 2015 – YouTube, [dostęp: 27.03. 2021]) W świecie wirtualnym, można bowiem odnaleźć zarówno opis różnorodnych gatunków zwierząt
atrakcyjny dla zoologów, jak i poczet królów rządzących tym światem od początku dziejów. Innymi słowy, wychowanek właśnie poprzez świat wirtualny
jest w stanie odkrywać w sobie pasje. Obecnie powstaje nowy paradygmat edukacji, niosący ze sobą inne kreatywne metody kształcenia. Paradoksalnie pandemia Covid19 przyczynia się bowiem do nowej jakości edukacji, gdyż nigdy
przedtem nauczyciele nie stworzyli jeszcze tylu atrakcyjnych dla młodzieży gier,
quizów i zagadek. Aplikacje służące do tworzenia tego typu gier, mają ogromny
potencjał nadania młodemu człowiekowi cech kreatywności umysłu. Można
tu wymienić choćby Wordwall, Quizlet, Kahoot. Ich zaletą jest to, iż uczniowie bardzo chętnie w nie grają, a nawet domagają się ich użycia podczas zajęć,
w ten sposób w postaci przyjemnego dla młodych umysłów quizu, nauczyciel
jest w stanie przekazać treści powiązane z różnorodnymi dziedzinami wiedzy
naukowej, wykształcając tym sposobem w uczniach pasje dla poszczególnych
dziedzin. To w jakim kierunku podążą uczniowskie umysły jest kwestią ich
wcześniejszych doświadczeń oraz cech osobowościowych. Każdy człowiek jest
bowiem odrębną jednostką, więc w każdym wychowanku rozwinie się inny
rodzaj zainteresowań. Nie należy ich tłumić, ani pochopnie oceniać o ile nie
są one autentycznie szkodliwe dla ucznia oraz dla jego otoczenia. W okresie
dojrzewania, podczas stopniowej stabilizacji samooceny, człowiek jest bowiem
wyjątkowo wrażliwy na krytykę (Ziółkowska, 2013, s. 400 – 401). Psychiatra Antoni Kępiński, zwraca uwagę, że młodość jest okresem życia najbardziej
burzliwym – bunty, przekora, krańcowe oscylacje nastrojów i postaw uczuciowych to zjawisko w tym okresie normalne, dorosły powinien więc zachować
postawę tolerancyjną (Kępiński A, 1985, s. 32) . Należy również pamiętać iż
wszystkie dziedziny wiedzy są równe, bowiem to, że naukowa opinia światowa
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uznaje za potencjalnie ważniejszą np. informatykę od kulinariów, nie oznacza,
że świat nie potrzebuje kucharzy. Dlatego niezwykle ważne jest okazanie szacunku dla każdej uczniowskiej pasji. (Frask J, 2020, (w.) H. Kretek, s. 100)
Znaczenie pasji w życiu dorosłym
a gotowość do podjęcia pracy zawodowej
Zgodnie z opinią psychologii rozwojowej, wczesna dorosłość to nie konkretny wiek osiągnięty przez człowieka, lecz gotowość do odpowiedzialnego
podjęcia zobowiązań w wielu dziedzinach życia, zdaniem Beaty Ziółkowskiej,
gotowość tę wspiera cnota wierności swoim zamiłowaniom, o której w pełni
nie mogło być mowy w okresie adolescencji, podczas gdy dochodziło dopiero
do wytworzenia się zalążków pasji życiowych (B. Ziółkowska, 2013, s. 423).
Zdaniem D. J. Levinsona (1986) to w tym okresie rozpoczyna się budowanie
dorosłej struktury życia, opartej na olbrzymiej motywacji do działania, aktywności, wysokim poziomie energii życiowej, kreatywności, dumie i satysfakcji
(B. Ziółkowska, 2013, s. 423). Organizm człowieka, stojąc u progu dorosłości, jest również najbardziej wydajny. Jeżeli poprzednie etapy funkcjonowania
przebiegły w sposób prawidłowy i kryzys formowania się tożsamości został
zakończony, wraz ze wskazaniami zegara społecznego i biologicznego, oznacza
to iż jednostka jest gotowa do wypróbowania zdobytej wiedzy o sobie w praktyce. Zdobyta, podczas formowania się tożsamości wiedza o sobie, w postaci
wykształcenia się silnych zainteresowań, powiązanych z afektem emocjonalnym, jest w stanie zapewnić jednostce prawidłowe przejście poprzez czekający
ją etap wdrażania się do dorosłego życia. Wykształcona pasja harmonijna jest
bowiem dla człowieka szansą na uzyskanie jak najlepszych efektów zawodowych w wybranej dziedzinie. Świadomość dotycząca własnego potencjału
zawodowego powinna zostać odkryta już podczas etapu edukacji młodzieńczej, a znamienną rolę na drodze przygotowania do etapu wczesnej dorosłości
oraz inicjacji drogi zawodowej jednostki, winno pełnić doradztwo zawodowe.
Z dniem 1 września 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 12 lutego 2019 r w sprawie doradztwa zawodowego
(Dz.U. z 2019 r. poz. 325). Zostały wyraźnie określone treści programowe
z jego zakresu, sposób realizacji doradztwa oraz zadania doradcy zawodowego.
Zgodnie z treścią rozporządzenia, doradztwo zawodowe powinno być
swobodnie dostępne dla ucznia w liceum ogólnokształcącym oraz technikum.
Powinno być również treścią obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Obowiązek ten jednak nie zawsze jest realizowany
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w praktyce. Warto w tym miejscu przypomnieć o istotnym zadaniu, którego
w 2006 roku podjęły się Małgorzata Szeliga - Węzeł i Zdzisława Świątek (Szeliga – Węzeł, Świątek, 2006, s. 1 - 6). Przedmiotem zainteresowań badaczek
stała się sytuacja dotycząca przebiegu poradnictwa zawodowego dla młodzieży
w Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu. Wśród uczniów postępował brak wiary we własne możliwości i przekonanie o konieczności rezygnacji z marzeń. Szkoły te bowiem nie posiadały etatu szkolnego doradcy zawodu
i nie miały w planie powstania Szkolnego Ośrodka Kariery. Badaczki wskazują na wysokie kwoty przeznaczane przez Unię Europejską na utworzenie
we wszystkich placówkach edukacyjnych etatów dla Szkolnych Doradców
Zawodowych. Niestety w wielu szkołach w Polsce sprawa ta z różnych względów została zaniedbana. Do 21 września 2006 roku Szeliga-Węzeł i Świątek
przeprowadziły w Lotniczych Zakładach Naukowych zajęcia warsztatowe,
związane z doradztwem zawodowym w klasach licealnych I - III. Ogromna
ilość uczniów, zgłaszająca prośby o indywidualne konsultacje, rzuciła światło
na to jak bardzo młodym ludziom zależy na uzyskaniu pomocy w sprecyzowaniu swoich planów na przyszłość. Udowadnia to więc, iż zaobserwowana
przez badaczki apatia nie wynikała z negatywnego podejścia, bądź braku chęci
samych uczniów, lecz z braku zorganizowania dla nich dostępu do pomocy
w sprecyzowaniu swoich zamiłowań i zdolności. Placówki edukacyjne tłumaczyły zaistniałą sytuację nadmiarem obowiązków, którymi obciążani byli
poszczególni pedagogowie. Nastąpił więc pewien brak prawidłowej organizacji zadań. Badania oraz podsumowanie stanu badań na temat aspiracji młodzieńczych, dokonane przez Annę Zawadę, pozwalają stwierdzić, że nadal znamiennym determinantem wyboru drogi życiowej jest branie pod uwagi opinii
rodziców, często mimo dobrych intencji, doradzających jedynie te kierunki
zawodowe, które uznawane są za najbardziej prestiżowe i najlepiej płatne, nie
zawsze biorąc pod uwagę indywidualność dzieci (A. Zawada, 2013, s. 64).
Znaczenie pasji w życiu dorosłym
a budowanie relacji intymnych.
Bardzo ważna, podczas podejmowania aktywności pasji w dorosłym życiu, jest umiejętność zachowania równowagi pomiędzy poszczególnymi obszarami życia. Niezwykle istotny element życia dorosłego stanowi założenie
rodziny, zawarcie intymnej relacji, aż w końcu samemu stanie się rodzicem
i opiekunem. Znamiennym problemem staje się przeciążenie, jakiemu często podlega pracownik pragnący jak najlepiej realizować się we wszystkich
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obszarach życia. Zdaniem Erika H.Eriksona (1997) dorosły, który odnalazł
swoją tożsamość pragnie złączyć ją z tożsamością innych (E. H. Erikson,
1997, s. 274 – 279). Zyskuje zatem zdolność i motywację do angażowania się
w związki oraz wspólnoty, czemu sprzyja gotowość do poświęceń na rzecz innych i solidarność z nimi. Ogromnym wyzwaniem dla przetrwania pasji oraz
relacji jest zawarcie stałego związku partnerskiego. Może bowiem wystąpić
wówczas pewna konkurencja pomiędzy zaangażowaniem w aktywność pasji,
zaangażowaniem w pracę zawodową, a zaangażowaniem w dbałość o relacje
rodzinne. Dlatego rzeczą znamienną, dla tego etapu życia, jest znalezienie
stanu harmonii między poszczególnymi obszarami funkcjonowania. Zdecydowanie pomocne będzie tutaj pokrycie się pasji z pracą zawodową, pozwala to bowiem wykluczyć jeden z konfliktów. Przestaje istnieć ryzyko sporów
w obszarach: praca – pasja - rodzina a pozostaje jedynie zadanie polegające na
znalezieniu kompromisu między życiem rodzinnym, a istotną dla jednostki
aktywnością. Stan idealnej równowagi w relacji odzwierciedla stosunek między przestrzenią psychiczną wspólną dla obojga małżonków a potrzebą zachowania autonomii przez uczestników diady małżeńskiej (Praszkier, 1988, s.52
za B. Ziółkowska, 2013, str. 449). Mąż i żona, lub partnerzy życiowi nie są
jednym organizmem, jak wskazuje się w przedmiocie wielu nauk teologicznych, literackich czy filozoficznych, lecz pozostają nadal odrębnymi istotami,
a każde z nich ma własną indywidualność i własne potrzeby, stąd wynika
konieczność zachowania swojej autonomii przez każdego z partnerów życiowych, pomiędzy tymi autonomiami i indywidualnymi pasjami, leży zaś dopiero wspólnota małżeńska (Sternberg 1987, za B. Ziółkowska, 2013, s. 447).
Bardzo ważne w budowaniu silnej i wartościowej relacji będzie więc wzajemne
akceptowanie swoich pasji, darzenie siebie szacunkiem, uczenie się od siebie
nawzajem. Bardzo dobrą receptą na budowę szczęśliwego związku jest dobór
partnera życiowego na podstawie wspólnych poglądów, bowiem dzielenie się
pasjami zwiększa odczuwaną z ich realizacji satysfakcję i wyklucza konflikty
związane z możliwością pewnej rywalizacji. Zwłaszcza w przypadku pasji obsesyjnej, występującej u jednego z partnerów, może bowiem dojść do zaburzenia równowagi w funkcjonowaniu związku (R. Vallerand, 2015, s. 3 -5) .
Rola pasji w okresie dorosłości
a odporność na stres
Okres wczesnej i środkowej dorosłości obejmuje około trzydziestu lat
(20-60). Przez tak długi okres czasu istota ludzka narażona jest na różnego
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rodzaju stresory, które mając różne natężenie występują na wszystkich etapach
ludzkiego życia. Znamienne więc staje się podkreślenie roli pasji jako czynnika
łagodzącego dolegliwości układu nerwowego, będącego w stanie nieustannego narażenia na różnego rodzaju bodźce stresogenne. Jak wskazuje Henryk
Kretek, stres to zjawisko złożone, którego źródłami często są dla siebie ludzie
(H. Kretek, Czaja A. A, 2020, s. 60 – 63). Na jego natężenie mają wpływ
indywidualne właściwości jednostki, subiektywnie postrzegana rzeczywistość
oraz charakter stresogennych bodźców. Stres zawodowy zaś jest zjawiskiem
powszechnym, konieczne staje się zatem wykształcenie technik zwiększających
odporność na stres. Osoby posiadające pasję życiową mogą wykorzystać ją jako
efektywny sposób ucieczki przed rzeczywistością. Jest to sytuacja, która wskazuje na jedyny pozytyw sytuacji, w której praca zawodowa nie jest połączona
z zainteresowaniami jednostki, bowiem jeśli czynnik stresogenny, stanowi rezultat wykonywania aktywności zawodowej, osoba nie jest w stanie znaleźć
drogi ucieczki podczas wykonywania aktywności pasji. Natomiast jeżeli osoba łączy pracę z pasją, może nastąpić sytuacja, w której oddając się pracy zawodowej, załagodzi stres związany z życiem rodzinnym, obywatelskim oraz
pozostałymi obszarami funkcjonowania społecznego. Analizując rolę pasji
w łagodzeniu czynników stresogennych, należy zwrócić uwagę na teorię Lazarusa. Specjalista psychologii stresu wyróżnił cztery zasadnicze kategorię strategii radzenia sobie ze stresem(Lazarus , 1980 (w:), Heszen, 2012, s. 68 - 69):
1) Poszukiwanie informacji polegające na bliższym zapoznaniu się

z sytuacją stresową.
2) Bezpośrednie działanie; różnorodne czynności mające na celu
opanowanie sytuacji stresowej.
3) Powstrzymanie się od działania wywołującego stres.
4) Metody intrapsychiczne, służące regulowaniu emocji.

W skład punktu czwartego wchodzi, bez wątpienia, aktywność pasyjna, bowiem, jak precyzuje Lazarus, metody intrapsychiczne to mechanizmy
obronne, wyrażające się poprzez aktywność poznawczą, pozwalającą nabrać
dystansu wobec niekorzystnych stron rzeczywistości. Przykładem może być
tutaj słuchanie płyty ulubionego zespołu po trudnej kłótni, mającej miejsce
w domu lub w pracy, bądź odreagowanie większego nieporozumienia w firmie,
podczas weekendowej wycieczki turystycznej.
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Rola pasji w procesie adaptacji organizmu
do etapu późnej dorosłości
Posiadanie pasji życiowej odgrywa znamienną rolę na wszystkich etapach
życia jednostki, jednak na żadnym z wcześniejszych stadiów rozwojowych nie
jest tak ważne jak w okresie późnej dorosłości. Zainteresowanie ukształtowane w człowieku w okresie adolescencji a rozwinięte, aż do wyspecjalizowania
się, w okresie wczesnej i środkowej dorosłości, dopiero w starości procentuje
w sposób najsilniejszy. Organizm zyskuje wówczas broń pozwalającą na walkę ze stopniowymi przemianami biologicznymi i poznawczymi o charakterze regresywnym. W jednostce zachodzą bowiem niezależne od niej zjawiska,
takie jak osłabienie funkcji regulacyjnych układu nerwowego, utrata masy
i mięśni, zwiotczenie skóry, zmniejszenie szybkości przewodzenia impulsów
nerwowych, zmiany w obrębie tkanek, zwyrodnienia stawów, czy też odwapnienie kości (J. Janiszewska- Rain, 2013, s. 597) . Następuje również proces
przerzedzania się sieci dendrytów w mózgu, stopniowej eliminacji najważniejszych połączeń synaptycznych, zaś spowolnienie przewodzenia synaptycznego wydłuża czas reakcji. (Morgan 1992, Bee 2004, s. 548). Wiele osób
przeżywając kryzys, związany z przejściem na emeryturę, poddaje się i uważa
ten etap za koniec swoich marzeń i planów. Oczywistą błędność takiego myślenia potwierdzają badania profesora Janusza Trempały, który dowiódł, że
nawet krótkotrwałe treningi codzienne, uruchamiające zdolności poznawcze,
pozwalają na utrzymanie prawidłowej kondycji psychicznej organizmu, która dzięki temu, niemal nie odstaje od zdolności poznawczych przejawianych
przez osoby młodsze (J. Trempała, 2015, s. 36 – 43). Trening pamięci codziennej poprawia na przykład w istotny i względnie trwały sposób pamięć
wzrokową i zapamiętywanie słów. Stosowanie treningów, zdaniem badacza,
wpływa również na wzmocnienie pozytywnej samooceny, która ma duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego jednostki w okresie późnej dorosłości. Osoby starsze muszą mieć bowiem siłę, aby przełamać się przez
warstwę stereotypów i uprzedzeń społecznych i pomimo medialnego kultu
młodości mieć odwagę na wyjście z domu, rozwój i uczestnictwo w klubach
zainteresowań, realizowanie swoich pasji i w sposób tak optymalny, jak to
tylko możliwe, dbanie o utrzymanie dotychczasowej satysfakcji życiowej.
Stanisława Steuden przypomniała o niezwykle pozytywnej roli spełnianej przez sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku, których w Polsce działa obecnie ponad 200 (S. Steuden, 2012, s. 93 - 97). Funkcja edukacyjna
UTW jest znamienna w zapewnianiu mądrego zagospodarowania czasu,
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pogłębienia spojrzenia na świat i człowieka, zaspokojenia potrzeby poznawczej
oraz integracji doświadczenia życiowego z nową wiedzą, a także planowania
i racjonalnego konstruowania własnej wartości poprzez dobrą organizację
czasu wolnego. Zbawienne są nie tylko inicjatywy takich placówek jak UTW
i kluby seniora, ale również większe projekty ogólnopolskie takie jak np. realizowany poprzez różne samorządy państwowy program Seniorzy w Akcji,
podczas którego osoby starsze miały możliwość uczestniczenia w różnych aktywnościach, od odgrywania ról teatralnych po kurs fotografii poprowadzony
przez wykwalifikowanego animatora (I. Zaręba, 2015, s. 157 – 162). Są to
jednak aktywności podejmowane jedynie przez pewną grupę osób. Badania
Związku Miast Polskich wykazały, iż w tego rodzaju inicjatywach uczestniczą
przede wszystkim osoby z wyższym wykształceniem, które również i wcześniej
wykazywały się intensywnym uczestnictwem w różnego rodzaju aktywnościach
(J. Sójka, P. Landsberg, M. Poprawski, P. Kieliszewski, M. Mękarski, A. Gojlik, J. Kuchta, M. Brodniewicz, 2012, s. 14). Należy zatem pamiętać, iż to
przede wszystkim członkowie rodzin są odpowiedzialni za wyczulenie na różnorakie objawy pogorszenia samopoczucia osób starszych, które bezwzględnie
należy, w miarę możliwości, włączać do aktywności podejmowanych przez
rodzinę. Aktywność bowiem ma znamienne znaczenie w tym okresie życia
i przyczynia się do koncepcji pomyślnego starzenia się (successful aging). Wszelkie aktywności umysłowe, codzienne treningi pamięci, kontynuowanie i rozwijanie wcześniejszych zainteresowań intelektualnych jednostki, pozwalają jej
na zachowanie prawidłowej kondycji a tym samym dają jej szansę na długie
i szczęśliwe życie w pełni sił. Kontynuowanie zainteresowań sportowych jest
z kolei zbawienne dla zachowania fizycznego dobrostanu organizmu. Osoby
starsze chętnie podejmują przejażdżki rowerowe, spacery, czy nawet bieganie
i podnoszenie ciężarków (Rain Janiszewska J, 2013, s. 601). Narodowa Fundacja Osteoporozy zaleca ćwiczenia oporowe, które wzmacniają gęstość kośćca
chroniąc przed chorobą. Są to m. in. spacery i jogging (Rain Janiszewska J,
2013, s. 601). Korzystne są również ćwiczenia nieoporowe, takie jak jazda
na rowerze i pływanie, które pozytywnie oddziałują na pracę układu krążenia
(Rain Janiszewska J, 2013, s. 601). Wiele osób starszych, z wielkim zamiłowaniem, zajmuje się tymi aktywnościami. Doskonałą i bardzo popularną wśród
osób starszych pasję stanowi uprawa ogrodu lub działki, która również zalicza
się do ćwiczeń oporowych.
Badacze ze Związku Miast Polskich zaobserwowali, natomiast zgubny wpływ telewizji na osoby starsze (J. Sójka, P. Landsberg, M. Poprawski,
P. Kieliszewski, M. Mękarski, A. Gojlik, J. Kuchta, M. Brodniewicz, 2012,
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s. 51). Zaobserwowana została tendencja, niektórych jednostek, do postrzegania postaci serialowych, niemal jak członków rodziny oraz do rezygnowania
z innych ustalonych wcześniej czynności, z powodu emisji kolejnego odcinka
ulubionego serialu. Tendencja ta występuje przede wszystkim w przypadku
starszych pań. Należy zauważyć iż to szkodliwe zjawisko, mogące prowadzić
do uzależnienia się osób starszych, zwłaszcza kobiet, od telewizji, może zostać
czynnikiem warunkującym ich aktywność. Być może dobrym pomysłem byłoby intensywniejsze promowanie, z pomocą popularnych wśród osób starszych
seriali, wartości związanych z pozytywną rolą ich własnej warstwy wiekowej.
Być może większa ilość osób starszych prowadzących aktywny tryb życia, ukazywana w najbardziej popularnych, w tej warstwie wiekowej, serialach, zmieniła by ich postrzeganie siebie oraz zaktywizowała osoby starsze do dalszego
rozwoju własnych zainteresowań oraz do pielęgnacji dotychczasowych.
Podsumowanie
Nie sposób zatem nie dostrzec jak cennym czynnikiem, warunkującym
harmonijny rozwój jednostki, jest posiadanie pasji. Odkryta w osobie pasja
określa bowiem jej tożsamość, następnie staje się ważnym czynnikiem ukierunkowującym wybór zawodu oraz pozytywnym determinantem jego optymalnego wykonywania. Pasja chroni również jednostkę przed czynnikami
stresogennymi, dzielona z najbliższymi wzmacnia relacje międzyludzkie, zaś
po przejściu człowieka na emeryturę, poprzez wspomaganie procesu adaptacji
do zachodzących w organizmie przemian, ma szansę stać się gwarantem długiego i szczęśliwego życia.
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HAVING A PASSION
AS ONE OF THE FOUNDATIONS
OF SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT

Abstract: Since the second half of the twentieth century, the concept of
having a passion has often been at the center of interest of theoreticians
of contemporary psychology. Industrialization and uniformization, imposed on the human being by world economies, contribute to the marginalization of the members of societies, which determine numerous
stressors – the integral part of human life. In this context, it becomes
necessary to awaken in the society the awareness of the urgent need
to find harmony between the professional activity and other aspects
of self-development. An important place, among this all, is personality
development carried out through the exploration of the world, leading
to the discovery of individual interests, defined in the article by the
term passion. Therefore, a huge burden lies on the shoulders of teachers who are responsible for developing this spark of life, broadening
the horizons of students, directing them towards living in harmony
with themselves, discovering the students' abilities and showing them
possible paths of development. Their task ends when the pupils leave
schools, but the seed of interests, developed during this stage of life,
has the potential to become a passion that lasts throughout human life.
The research proved that still a rather low number of people choose
a career in line with their interests. The determining factors in choosing
a future profession are usually financial benefits and social expectations.
It is a great advantage to meet a mentor or other important people on
the path of life, who would advise the young person what profession
will be most compatible with their temperament and inner interests.
Many scholars have proved that people, who are satisfied with their
work and can associate it with personal interests, work more efficiently,
and thus contribute not only to their own professional advancement,
but also to the harmonious development of the economy and the possibility of continuing the cultural duration of society. The role of life
passion does not end there, because it has an important role in difficult events in the life of an individual, taking place in the senior age.
Having a passion for life, developed in the process of youthful education, guarantees that people gain strong motivation to keep the body
in a state of physical and mental harmony. It proves, therefore, that
finding a life passion remains a guarantee of sustainable human development throughout his life.
Keywords: passion, life activity, education, elderly age, harmonious
development
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Dostępność
transportu kolejowego
na terenie Warszawy

Streszczenie: Opracowanie dotyczy dostępności komunikacyjnej
transportu kolejowego na terenie miasta Warszawa. Sprecyzowano
w nim pojęcia użyte w niniejszej pracy. Opisano charakterystykę obszaru i jego specyfikę pod względem komunikacyjnym. Analizowano
stan rzeczy mający miejsce w przeszłości, sytuację obecną oraz plany
na przyszłość. Pokazano wady i zalety wynikające z dostępności komunikacyjnej. Pracę wzbogacono mapami przedstawiającymi omawianą
problematykę. Mimo braku wystarczającej ilości linii komunikacji kolejowej na terenie Warszawy, nie utrudnia to normalnego poruszania
się mieszkańców między poszczególnymi dzielnicami miasta. Jedyne,
co może sprawiać trudności, to sprawne przemieszczanie się z jednego
miejsca na drugie, ze względu na częste zakorkowania ulic przez komunikację miejską i samochodową.
Słowa kluczowe: dostępność, transport kolejowy, Warszawa, kolei.

Wstęp
Warszawa to miasto o bardzo dobrej rozbudowie sieci linii kolejowych.
Posiada ona niemal wszystkie połączenia zarówno do dzielnic miasta, jak
i gmin warszawskiej aglomeracji. Mimo tak wielu pozytywów, komunikacja
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kolejowa ma jeszcze dużą rezerwę do użytecznego wykorzystania i modernizacji w Warszawie. Bardzo ważna dla rozwoju miasta jest analiza scenariuszów
wydarzeń na przyszłość1. Za istotną w rozwoju miasta uznaje się szczegółową
analizę obecnego transportu oraz planów jego rozwoju w przyszłości, które
miasto będzie chciało wcielić w życie. Warszawski Węzeł Kolejowy ma długość 93 kilometrów. Tworzy 7 linii kolejowych,40 przystanków autobusowych oraz 5 stacji (Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa
Wschodnia, Warszawa Gdańska i Warszawa Wileńska).W przeciągu najbliższych lat, planuje się rozbudowę linii i stacji kolejowych np: w dzielnicy Wilanów, Praga-północ, Wola i nie tylko. Może to znacznie ułatwić komunikację i szybkość przewozu pasażerów w Warszawie. Komunikacja kolejowa
w odróżnieniu od komunikacji miejskiej, nigdy nie ulega zakorkowaniu, nie
dotyczy jej problem oczekiwania na światłach, jest niezależna od samochodów,
a często pozostaje jedynym sposobem dotarcia z odległej części miasta do innej.
Transport Kolejowy Warszawa
Warszawa jest najważniejszym węzłem kolejowym w Polsce. To tutaj
krzyżują się linie ze wszystkich kierunków kraju, pomimo to, Warszawski węzeł kolejowy od około 20-30 lat pozostaje niedoinwestowany. Zlikwidowane
lub zamknięte zostały liczne stacje jak m. in. Dworzec Południowy. Od niedawna jednak sytuacja zaczyna się zmieniać. Polskie linie kolejowe uchwaliły
nowe plany rozwoju sieci kolejowej na terenie miasta Warszawy. Obecnie
Warszawa posiada 6 głównych dworców: Warszawa Centralna, Śródmieście,
Gdańska, Wileńska, Wschodnia oraz Zachodnia oraz kilkadziesiąt mniejszych
stacji. Warszawa posiada 8 linii kolejowych w kierunku: Otwocka, Mińska
Mazowieckiego, Wołomina, Legionowa, Piaseczna, Sochaczewa, Pruszkowa
oraz kolej WKD w kierunku Grodziska Mazowieckiego ( którą w naszych
rozważaniach potraktujemy jako kolej ). Prawie wszystkie linie krzyżują się na
terenie Warszawy-Centralnej. Wyjątkiem są te, które biegną z północnego-wschodu, z Wołomina. Dworzec Wileński nie posiada połączenia z innymi
dworcami. Obecnie, aby dojechać z północnego-wschodu do Warszawy Centralnej trzeba jechać przez nowo wybudowane połączenie Zielonka-Rembertów lub przesiadać się na Dworcu Wileńskim np. w metro. Warszawa posiada
północny ring kolejowy natomiast nie posiada południowego ( trwają nad
nim pracę). Wiele linii kolejowych nie wykorzystuje swoich możliwości
Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów Id-4. Warszawa:
PKP Polskie Linie Kolejowe SA 2005.

1
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w 100 %. Brak między innymi funduszy na nowy tabor. Są też odcinki np.
Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia, na których liczba pociągów jest
zbyt duża i potrzebna jest dobudowa dodatkowych torów kolejowych.
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Transport Kolejowy Warszawa - Bemowo

Dzielnica Bemowo nie posiada obecnie stacji transportu kolejowego.
Najbliższą stacją jest Ursus Północny który mieści się na terenie Ursusa, na
południe od Bemowa. Ludność Jelonek Południowych potrzebuje około 1-2
km, aby dotrzeć do tej stacji. Innymi stacjami, do których przemieszczają
się mieszkańcy Bemowa są stacje: Warszawa-Włochy, Warszawa-Powązki,
Warszawa-Koło, Warszawa-Kasprzaka, Warszawa-Wola. Transport kolejowy
dla mieszkańców dzielnicy Bemowo ma marginalne znaczenie. Trwają pracę
aby powstały dwie stacje kolejowe na granicy Woli oraz Bemowa i Warszawa
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Jelonki oraz Warszawa Górczewska2. Ludność Bemowa mogłaby dzięki nim
dotrzeć koleją do centrum Warszawy w około 15 minut. Obecnie transport
kolejowy na terenie dzielnicy pełni marginalną rolę. Jej mieszkańcy korzystają
z transportu autobusowego, metra ( na pobliskiej Woli) oraz tramwajów.
Transport Kolejowy Warszawa - Białołęka

2
Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. Warszawa: PKP
PLK SA., 2002.
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Przez środek dzielnicy Białołęka przebiega linia kolejowa w kierunku
północnym do Legionowa, a potem dalej w kierunku Gdańska. Na terenie
dzielnicy znajdują się cztery stacje kolejowe: Warszawa Toruńska, Warszawa
Żerań, Warszawa Płudy oraz Warszawa Choszczówka. Do kolei dowożą pasażerów linie autobusowe. Obecnie dzielnica Białołęka nie wykorzystuję pełnych możliwości linii kolejowej. Autobusów, które dowożą pasażerów do linii
kolejowych mogłoby być więcej. Linia kolejowa usytuowana jest w miejscu
o stosunkowo niewielkiej gęstości zaludnienia. Komunikację w dzielnicy
utrudnia jej wielkość obszarowa oraz brak połączenia pomiędzy poszczególnymi drogami (np. liczba mostów nad kanałem żerańskim jest niewystarczająca). W najbliższych latach liczba torów ma zostać powiększona z dwóch do
czterech.
Transport Kolejowy Warszawa - Bielany
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Transport kolejowy na terenie dzielnicy Bielany pełni marginalną rolę.
Tory kolejowe występują na terenie huty. Jednak są one nieużytkowane i wykorzystywane były w przeszłości jedynie do celów przemysłowych. Bielany
mają dobre połączenie ze stacjami kolejowymi. Przez środek dzielnicy przebiega metro. Metro umożliwia pasażerom dotarcie w około 5-10 minut do
stacji Dworzec Gdański oraz 12-18 minut do Dworca Śródmieście. Na terenie
dzielnicy zostały uruchomione liczne linie autobusowe które dowożą mieszkańców Bielan do warszawskich dworców. Jeden z projektów planistycznych
zakłada rozwój na terenie Bielan kolei oraz zmodernizowanie dawnej linii kolejowo-przemysłowej. Linia ta miała by skomunikować Bielany z centralnym
węzłem kolejowym w Warszawie. Plany te jednak dotyczą ponad 20-letniej
perspektywy.
Transport Kolejowy Warszawa - Mokotów
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Na terenie dzielnicy Mokotów znajduję się jedna stacja kolejowa Warszawa-Służewiec. Zlokalizowana jest ona w rejonie tak zwanego „Mordoru”.
Na tym obszarze Mokotowa mieści się bardzo dużo biurowców oraz lokali
usługowych. Mieszkańcy innych części Warszawy często korzystają z transportu kolejowego do przemieszczenia się na Służewiec. Drogi są zakorkowane
oraz jest zbyt mało miejsc parkingowych. Transport autobusowy nie posiada
często buspasów i stoi w korkach. Metra na Służewiec obecnie nie ma. Tramwaje natomiast często bywają przeładowane. Mieszkańcy pozostałych części
Mokotowa nie korzystają z tej stacji, gdyż korzystają z innych środków transportu bądź ze stacji Warszawa-Centralna, do której to z Mokotowa dociera
wiele linii autobusowych. Projekty planistyczne zakładają, w perspektywie
20-letniej, budowę przez obszar tej dzielnicy - południowej warszawskiej linii
kolejowej oraz reaktywację Dworca Południowego. Pozwoliło by to odciążyć
inne środki komunikacji oraz znacznie zwiększyć dostępność południowych
części dzielnicy. W przyszłości ma powstać siedem nowych stacji: Warszawa-Wołoska, Warszawa-Wilanowska, Warszawa-Dolna, Warszawa-Czerniakowska oraz Warszawa Augustówka-Siekierki.
Transport Kolejowy Warszawa - Ochota
Dzielnica Ochota jest bardzo dobrze skomunikowana z resztą miasta
transportem Kolejowym. Na terenie dzielnicy znajduje się sześć stacji kolejowych Warszawa Ochota, Raków, Żwirki i Wigury, Ordona, Aleje Jerozolimskie oraz Dworzec Zachodni. Transport kolejowy stanowi główny środek
komunikacji mieszkańców dzielnicy z pozostałymi częściami Warszawy. Na
terenie dzielnicy znajduje się Dworzec Zachodni, który jest ważnym węzłem
przesiadkowym. Linie autobusowe dowożą pasażerów do stacji kolejowych.
Dobrej komunikacji sprzyja wysoka gęstość zaludnienia oraz stosunkowo
niewielka powierzchnia dzielnicy Ochota. W najbliższych latach ma nastąpić
wzrost liczby torów kolejowych z 2 do 4 w kierunku Piaseczna oraz wzrost
liczby pociągów.

36

DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA TERENIE WARSZAWY

Transport Kolejowy Warszawa - Praga Południe
Na terenie Pragi Południe znajdują się trzy stacje kolejowe Warszawa
Stadion, Olszynka Grochowska oraz Dworzec Wschodni. Mieszkańcy północnej części dzielnicy są stałymi użytkownikami transportu kolejowego. Zdarzają
się jednak wykluczenia. W północnej części Pragi Południe na terenie Olszynki Grochowskiej mieszkańcy nie mają bezpośredniego dostępu do stacji o tej
samej nazwie. Mają oni dwa wyjścia albo jechać autobusem, który kursuję co
1-2 h i jedzie ponad 40 minut ( w godzinach szczytu ponad 1h) do stacji Olszynka Grochowska, albo ryzykować zdrowie, życie oraz karę pieniężną
i przechodzić przez ponad 20 torów kolejowych na bocznicy PKP. Pozostała
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część dzielnicy ma zapewnioną komunikację autobusową aby dostać się do
Dworca Wschodniego np. autobus 123, który jedzie przez obszar całej dzielnicy i dowozi pasażerów do dworca. W przeciągu 20-lat ma powstać południowa linia kolejowa oraz nowe stacje na Pradze Południe, na Gocławiu oraz
węźle Marsa. Dzięki tej inwestycji południowa część dzielnicy uzyska szeroki
dostęp do transportu kolejowego.

Transport Kolejowy Warszawa - Praga Północ
Na terenie dzielnicy komunikacja kolejowa jest bardzo dobrze rozwinięta. Dworzec Wileński jest głównym Warszawskim dworcem, który komunikuję północno-wschodnie obszary Polski z Warszawą. Jest on intensywnie
użytkowany przez podróżnych. Dużym minusem tej linii kolejowej jest brak
połączenia z pozostałymi liniami oraz dworcami na terenie Warszawy. Osoby
muszą się przesiadać w inne środki komunikacji, aby dojechać do centrum.
Niezależnie od tej linii kolejowej funkcjonuje jeszcze linia, która ma połączenie z innymi dworcami. Na terenie dzielnicy znajduje się przystanek
38
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Warszawa-Zoo pomiędzy Dworcem Gdańskim a Wschodnim oraz Przystanek
Praga. Mieści się on na pograniczu Pragi Północ oraz Targówka. Znajduje się
na linii Warszawa Centralna - Legionowo. Oprócz tego w południowej części
Pragi na pograniczu Pragi Północ oraz Południe znajduję się Dworzec Wschodni oraz Warszawa-Stadion. W najbliższych latach planowane jest uruchomienie przystanku Warszawa-Radzymińska. Zlokalizowany ma zostać
w okolicach metra Szwedzka oraz ulicy Radzymińskiej.

Transport Kolejowy Warszawa – Rembertów
Na terenie dzielnicy Rembertów znajdują się dwie stacje kolejowe Warszawa Rembertów oraz Mokry Ług ( niedawno powstała stacja). Stacja
w Rembertowie znajduje się w samym środku dzielnicy. Kolej jest najważniejszym środkiem komunikacji dla mieszkańców dzielnicy. Ze stacji w Rembertowie można dojechać do centrum w około 10-15 minut. Linie autobusowe
dowożą mieszkańców z krańcowych obszarów Rembertowa do stacji kolejowej.
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W najbliższych latach ma nastąpić wzrost przepustowości linii Warszawa-Terespol ( linia, która biegnie przez Rembertów). Planuje się zwiększenie ilości
torów kolejowych z 2 do 4. Ponadto, aby zwiększyć liczbę pociągów planuje
się wybudowanie dwóch tuneli: pod ulicą Chełmżyńską oraz pod stacją Warszawa Rembertów w ciągu ulic Marsa - Aleja generała Chruściela Montera.
Trzy lata temu uruchomiono połączenie Rembertów - Zielonka. Połączenie
to przyczyniło się do możliwości dojazdu do Dworca Centralnego mieszkańcom miejscowości położonych na północny-wschód od Warszawy.
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Transport Kolejowy Warszawa - Śródmieście
Na terenie śródmieścia znajduje się pięć stacji kolejowych: Warszawa Powiśle, Warszawa Śródmieście, Warszawa Śródmieście WKD, Dworzec Centralny oraz Dworzec Gdański. Dzielnica jest miejscem docelowym dla większości pasażerów. To tutaj mieszczą się miejsca pracy, uczelnie oraz ważne
instytucje państwowe. Dworzec Gdański oraz Centralny są dodatkowo bardzo
ważnymi miejscami przesiadkowymi. Dzielnica posiada bardzo dużą dostępność komunikacyjną. W najbliższych latach planowana jest likwidacja stacji
Warszawa Powiśla oraz wybudowanie dwóch nowych stacji: Warszawa Solec
oraz Warszawa Rondo de Galla. Ponadto ma nastąpić zwiększenie liczby torów
kolejowych oraz pociągów. Zmianie ulegnie również infrastruktura kolejowa Dworzec Centralny i Śródmieście oraz stacja metra Centrum, mają zostać połączone specjalnym tunelem podziemnym.
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Transport Kolejowy Warszawa - Targówek
Przez dzielnicę Targówek przebiega linia kolejowa w kierunku północno-wschodnim. Na terenie dzielnicy znajduje się przystanek Warszawa – Zacisze - Wilno. Z przystanku tego korzystają mieszkańcy: Zacisza, Utraty, Elsnerowa oraz Targówka Fabrycznego. W tej części dzielnicy transport kolejowy
oraz skorelowany z nim transport autobusowy pełnią ważną rolę. Na terenie
tych czterech osiedli nie ma linii metra ani linii tramwajowych. Transport
autobusowy natomiast często jest wstrzymywany przez korki. W zachodniej
części dzielnicy na granicy Targówka oraz Pragi Północ znajduję się stacja
Warszawa Praga. Ze stacji korzystają mieszkańcy Bródna jednak nie jest ona
intensywnie użytkowana. Prócz tego z osiedli Bródno, Bródno Podgrodzie
kursuje autobus o numerze 500, który dowozi pasażerów do Dworca Gdańskiego. Ulicą Radzymińską kursują autobusy, które dowożą mieszkańców do
Dworca Centralnego oraz Wileńskiego. Od 2019 roku na terenie dzielnicy
funkcjonuje metro, które dowozi ludność do centrum ( Dworca Centralnego).
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Transport Kolejowy Warszawa - Ursus
Na terenie Ursusa znajdują się trzy stacje kolejowe Warszawa: Ursus, Ursus Północny oraz Ursus Niedźwiadek. Transport kolejowy jest głównym
środkiem transportu, dzięki któremu mieszkańcy Ursusa docierają do centrum
Warszawy. Ważnym węzłem jest stacja Warszawa Ursus. Większość głównych
dróg dzielnicy Ursus zbiega się w okolicach stacji Warszawa Ursus. Drogi rozchodzą się promieniście, dzięki temu mieszkańcy Ursusa mają bardzo dobry
dostęp do stacji kolejowej. Dodatkowo na południe od Ursusa znajduję się linia Warszawa-Grodzisk Mazowiecki WKD. Część mieszkańców południowego Ursusa, zwłaszcza Skoroszy, korzysta z tej linii kolejowej. Stary Ursus oraz
Ursus Niedźwiadek obsługiwany jest przez linię Warszawa-Skierniewice, a
Północny Ursus przez linię Warszawa-Sochaczew. W najbliższych latach ma
nastąpić zwiększenie przepustowości linii oraz zwiększenie liczby torów kolejowych z dwóch do czterech. Dzięki modernizacji linii kolejowej nastąpi większa
częstotliwość kursowania taborów kolejowych oraz skróci się czas dojazdu do
centrum Warszawy. Kolej stanie się wówczas naziemnym metrem.
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Transport Kolejowy Warszawa - Ursynów
Na terenie dzielnicy Ursynów znajdują się trzy stacje kolejowe: Warszawa Jeziorki, Dawidy oraz Warszawa Okęcie ( stacja na granicy Ursynowa oraz
Włoch). Transport szynowy w dzielnicy Ursynów składa się z metra oraz kolei.
Tramwaje tutaj nie występują. Wschodnia część dzielnicy obsługiwana jest
przez metro, zachodnia natomiast przez kolej. Przez obszar Ursynowa przebiega linia Warszawa-Piaseczno. Zachodnią część Ursynowa charakteryzuje niska
gęstość zaludnienia. W tej części dzielnicy dominuję zabudowa willowa. Powstały specjalne linie autobusowe, które dowożą pasażerów do stacji kolejowych. Uruchomiono specjalną linię numer 148, która dowozi pasażerów do
portu lotniczego imienia Fryderyka Chopina oraz stacji Warszawa-Okęcie.
Komunikuje ona północne części Ursynowa, a także Mokotów oraz Pragę
Południe z lotniskiem Chopina. W najbliższych latach ma nastąpić modernizacja linii kolejowej Warszawa-Piaseczno. Wzrośnie przepustowość oraz liczba torów z dwóch do czterech. Dodatkowo planowane jest powstanie południowego ringu kolejowego, który otoczy Warszawę od południa. Wówczas
mieszkańcy Ursynowa zyskają większą dostępność do transportu kolejowego,
którego to stację znajdą się na południowym Mokotowie.
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Transport Kolejowy Warszawa – Wawer
Przez środek dzielnicy Wawer przebiega linia kolejowa Warszawa-Otwock. Na terenie dzielnicy Wawer znajduję się siedem stacji kolejowych
Warszawa: Gocławek, Anin, Wawer, Międzylesie, Radość, Miedzeszyn oraz
Falenica. Dodatkowo mieszkańcy południowej części Wawra korzystają ze stacji Warszawa Michalin ( która znajduje się poza terenem Warszawy, w mieście
Józefów). Kolej stanowi najważniejszy środek transportu dla mieszkańców
dzielnicy. Przebiega ona przez środek dzielnicy, co ułatwia dojazd do niej. Na
terenie dzielnicy powstały linie autobusowe, które dowożą pasażerów do linii
kolejowych. Obecnie przeprowadzana jest modernizacja linii. Po zakończeniu
prac budowlanych zwiększy się liczba torów kolejowych z 2 do 4. Ponadto
planowane jest utworzenie południowego ringu kolejowego i powstanie stacji
Warszawa: Gocław i Marsa na granicy Wawra i Pragi Południe.
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Transport Kolejowy Warszawa - Wesoła
Na terenie dzielnicy Wesoła znajdują się dwie stacje kolejowe Warszawa
Wesoła oraz Wola Grzybowska. Dla mieszkańców północnej części Wesołej,
kolej jest najważniejszym środkiem komunikacji. Dojazd ze Stacji Wesoła do
stacji Śródmieście zajmuje około 15-20 minut. Ponadto dzielnica posiada linie autobusowe, które komunikują pozostałe obszary dzielnicy z koleją. Autobus 183 komunikuje Zieloną oraz Grzybową ze stacją Warszawa-Rembertów.
Autobus 198 Starą Miłosną oraz Groszówkę ze stacją Warszawa-Wesoła. Autobus 173 całą Wesołą z Dworcem Wschodnim. Natomiast autobus 147 Starą Miłosną ( południowe osiedle Wesołej) ze stacją Warszawa-Międzylesie
oraz Dworcem Wschodnim. W najbliższym czasie planowana jest modernizacja linii Warszawa-Terespol ( przebiega ona przez północ Wesołej) zostanie
zwiększona jej przepustowość. Liczba torów zwiększy się z 2 do 4. Ponadto
zwiększy się częstotliwość kursowania pociągów co skróci czas dojazdu. Będzie się to wiązało z koniecznością budowy tunelu pod torami w Wesołej.
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Transport Kolejowy Warszawa - Wilanów
Dzielnica Wilanów jest jedyną dzielnicą Warszawy bez dostępu do transportu szynowego. Mieszkańcy Wilanowa mają dostęp do kolei poprzez specjalne uruchomione autobusowe linie przyspieszone. Dowożą one pasażerów do
Dworca Centralnego. Mieszkańcy Wilanowa mogą też podjechać do stacji
Warszawa-Okęcie na Warszawskim Ursynowie. W perspektywie 20-letniej,
zaplanowana jest budowa południowej, obwodowej linii kolejowej. Będzie
ona przebiegała przez południowy Mokotów. Mieszkańcy Wilanowa będą
mieli wówczas około 5-10 minut drogi, aby dojechać do kolei. Projekty planistyczne nie zakładają obecnie poprowadzenia linii kolejowej do Wilanowa.
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Transport Kolejowy Warszawa - Włochy
Dzielnica Włochy posiada bardzo dobrze rozwinięty transport kolejowy.
Na terenie dzielnicy znajduje się osiem stacji kolejowych: Warszawa-Włochy,
Warszawa-Ursus Północny ( na granicy z Ursusem),Warszawa Żwirki i Wigury, Warszawa Rakowiec, Warszawa Żwirki i Wigury ( granica z Ochotą),
Warszawa Służewiec ( granica z Mokotowem), Warszawa Okęcie (granica
z Ursynowem), Warszawa Lotnisko Chopina oraz stacje WKD Warszawa Salomea oraz Warszawa Raków. Dzielnica charakteryzuję się niewielką gęstością
zabudowy oraz wielką powierzchnią. Większość zabudowań stanowią zabudowania jednokondygnacyjne. Transport kolejowy jest najważniejszym środkiem transportu na terenie dzielnicy. W najbliższych latach ma nastąpić modernizacja sieci. Liczba torów kolejowych na linii Warszawa-Skierniewice ma
się zwiększyć z 2 do 4 oraz na linii Warszawa-Piaseczno z 2 do 4. Dzięki temu
skróci się czas dojazdu do Warszawy oraz wzrośnie częstotliwość kursowania
pociągów.

48

DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA TERENIE WARSZAWY

Transport Kolejowy Warszawa – Wola
Na terenie dzielnicy Wola znajduję się 7 stacji kolejowych: Warszawa
Powązki, Koło, Górczewska, Wola, Reduta Ordona, Ochota oraz Dworzec
Zachodni. Linia kolejowa Warszawa-Włochy oddziela dzielnicę Wola od
dzielnicy Ochota. Przez środek dzielnicy Wola ( wzdłuż Alei Prymasa Tysiąclecia) przebiega północna, obwodowa, warszawska linia kolejowa. Dzielnica
Wola posiada bardzo dobrze rozwinięty transport kolejowy. Dostępność stacji
kolejowych jest bardzo duża. Obecnie transport kolejowy nie wykorzystuje
jeszcze pełnych możliwości. Linia została zmodernizowana niedawno i większość mieszkańców korzysta z innych środków komunikacji. Obecne plany
zakładają zwiększenie częstotliwości kursowania oraz skrócenie czasu dojazdu
do centrum na linii obwodowej. Zwiększy się również ilość torów kolejowych
na linii średnicowej. Zakłada się także uruchomienie linii kolejowej na granicy
Woli oraz Bemowa oraz powstanie dwóch stacji: Warszawa Górczewska oraz
Warszawa Jelonki.
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Transport Kolejowy Warszawa - Żoliborz
Na terenie dzielnicy Żoliborz znajdują się dwie stację kolejowe Dworzec
Gdański oraz niedawno wybudowana stacja Warszawa-Powązki. Transport
kolejowy jest stosunkowo dobrze dostępny komunikacyjnie dla mieszkańców.
Do Dworca Gdańskiego pasażerów dowozi metro, linie tramwajowe oraz autobusowe. Nowa stacja Warszawa Powązki również jest intensywnie wykorzystywana. Powstało kilka linii autobusowych, które dowożą pasażerów do tej
stacji. W najbliższych latach planowana jest modernizacja. Zwiększy się ilość
taborów kolejowych i częstotliwość kursowania.
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Zakończenie
Z przedstawionych danych wynika, że rozbudowa szybkiej i nowoczesnej sieci połączeń kolejowych ma duże znaczenie w Warszawie. Jest to
stolica Polski, do której zjeżdżają się ludzie z wielu krajów na całym świecie w celach turystycznych, zarobkowych i inwestycyjnych. Dlatego, dobrze
rozwinięta, musi być nie tylko komunikacja transportu publicznego i samochodowego, ale również transportu kolejowego. Transport ten ułatwia szybkie przemieszczanie się pomiędzy dzielnicami i gminami w Warszawie oraz
między miastami w całej Polsce. Jest to również bezpieczny sposób dotarcia
w wyznaczone miejsce i czasami jedyna możliwość dojechania w odległe miejsce Warszawy, czy innego miasta w Polsce. Możliwy jest również dojazd do
miasta, leżącego, poza granicami naszego kraju, na przykład Berlina. W 20-letniej perspektywie w Polsce może zajść wiele pozytywnych zmian, jeśli chodzi o modernizację transportu kolejowego. Może się pojawić wiele nowych
stacji, przystanków i linii kolejowych, ale również nowych, usprawnionych,
szybszych pociągów, co zdecydowanie polepszy transport kolejowy w Polsce.
Zwiększy to pozycję Polski na arenie międzynarodowej, z czym wiąże się możliwość lepszego dofinansowania, tego rodzaju inwestycji, z Unii Europejskiej.
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Accessibility of railway transport
in the area of Warsaw.

Abstract: The study concerns the accessibility of railway transport
in Warsaw. It specifies the terms used in this work. Characteristics
of the area and its uniqueness in terms of communication were described. Past, present and future were analyzed. The advantages
and disadvantages of transport accessibility are shown. The work was
enriched with maps presenting the discussed issues. Despite the lack
of a sufficient number of railway transport lines in Warsaw, it does not
hinder the normal movement of residents between the various districts
of Warsaw. It can only take a long time, move quickly from one place
to another due to frequent traffic jams by public and car transport.
Keywords: accessibility, railway transport, Warsaw, railways
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International Economic
Problems between States
in International Society

Abstract: There is a lot of economic problems in modern world. World
is divided on reach states which has their own problems and poor states
which has another more existential problems. Every problem in modern world is affecting environment. That is mean the economy plays
significant role, in solving every problem. Poor states wants to improve
their policies, and also particular citizens wants to achieve better life.
That why the problem is so significant.
Keywords: Economic problems, international economic relations,
international economic competition

Economic problems
According, to K. Marzeda, economic problems are one of the most important areas of international cooperation, their importance is constantly growing along with the intensification of international competition. The expansion
of international economic relations and technological progress, which indicates that economic issues are increasingly being considered in the context
of potential threats to global peace and security. Conflicts in different parts
of the world are revealed with different strength and frequency, in which economic problems are broadly understood, indicate, in their opinion, the task
facing the international community is not only to search for effective ways
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of dealing with economic problems, but also by preventing them. Prevention of potential conflicts, the analysis of international economic problems
that are the subject of rationing in international political relations is therefore intended to provide e only necessary information on international policy
practices. Relations in the context of solving economic problems, in particular
knowledge about the nature of entities involved in their regulation, forms and
mechanisms of regulation, but also show’s the growing importance of international economic problems in the context of broadly understood security 1.
The term 'globalization of economic relations means tendencies in the
international economy. We cant say about complete globalized economy,
it does not yet exist. It has to be mentioned, that formation of trading blocs
of states, organizations and corporations, and particular national economic
management, creates internationalization. As the most pertinent example
of the formation of a trading bloc seems to be the European Community2.
Specifics of economic policy in modern international society
An open trade system, freedom of capital movements between states, development cooperation, nowadays these issues are generally taken for granted
in present world. But this was not like that in the period between the First and
Second World Wars, when states were looking ore on inside affairs and there
was an evident lack of international cooperation before and during the great
depression of the 1930s. The international institutions which were established
during and after World War II laid the foundation for the prosperity in many
parts of the world which still exist. International political relationships and
the condition of the world economy was influenced by the form adopted
by international cooperation in past years. After the unfavorable economic
period of the 1970s, characterized by large imbalances and runaway inflation,
there was an economic revival in the industrialized world. In the favorable
economic conditions of the 1980s, supported by the liberalization and integration of the financial markets, states again became prepared to consider
one another’s interests. The easing of the political tension between East and
West, widened the group of states cooperating with one another. But the
1
K. Marzęda, Międzynarodowe problemy gospodarcze [in:] Międzynarodowe stosunki polityczne
(Ed.) M. Pietraś …, p. 469.
2
S. W. Arndt, Globalization and economic development, The Journal of International Trade
& Economic Development, Vol. 8/1999, p. 309-310.
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transition to a market economy in countries which previously had centrally
planned economies is really laborious process. At the beginning of the 1990s,
the economies of Western States ran up against structural problems and high
budget deficits. But it should be noted, that centers of growth were still found
in many Asiatic States which were experiencing rapid economic development;
they became more and more integrated into the world economy. A lot of other
developing States have instituted economic policy reforms which should bring
a change for better situation after the 1980s, when States were struggling with
a massive debt burden.
The far-reaching changes to the economic and political area of the world
are still crystallizing, it a process. With the end of the competition between
East and West, the United States has been left as the only political superpower. However, it was still struggling to find an appropriate form for this role.
The dominance of USA on the Western world in the post-war period, was
a fact. The USA leadership was based on cooperation. As a result of the weak
budget position and the not effective social and economic infrastructure,
the United States under President Clinton was concentrating on strengthening the domestic economy. In the process the US dollar was losing its status as
the global reserve currency. Germany, which acted as an important stabilizing
force for many European States, were one of the most important integration
factor. They leaded east and west Germany unification process and were now
keenly interested in strengthening European cooperation and economic stabilization in the East European States. France in after War was focused on preserving fuli national sovereignty than it did under General De Gaulle, with the
empty chair policy. France was tring to strengthen international cooperation
in financial and monetary matters but still had a rather protectionist attitude
when it comes to trade. Japan, after war became increasingly self-assured and
readying itself to take on more international responsibility. The biggest success
was modernizing its political system, it should be able to make its own voice
heard in the international system. The United Kingdom after war was wavering between reliance on its traditional strong ties with the United States and
close association with its European partners. Throughout the post-war era, it
has been supporting the development of international institutions, while following carefully the cost efficiency of management process.
The different economic and political targets and the often conflicting
interests of the largest states represent an enormous challenge for the existing
international financial institutions, where economic and monetary consultation between countries took place. Important strategic choices had to be made
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concerning the role to be played by the international institutions, which were
created in a different times and conditions and were sometimes also based on
a different view of the world. Great flexibility is always required to respond
appropriately to the changed situation. The ability to adapt to new circumstances and retaining a cooperative character at the same time, has always
been one of the strongest features of such institutions. When the Eastern bloc
broke up, the international institutions were able to switch rapidly to offering
financial aid and technical assistance but their activities need to be properly
coordinated, because as institutions compete with one another for the leading
role.
The need for consultation and coordination at world level is still constantly increasing. With the interlinkages of the international financial markets, the cross-border effects of national economic policies are intensifying,
and there is smaller scope for pursuing divergent national policies. The conditions for provision of international financial aid has deteriorated, by putting
the multilateral approach under pressure. In '90 The rich European States
were battling with budget problems, and in the same time great efforts had
been expected of them on several fronts, as support for the trans formation
process in Eastern Europe and the former Soviet republics, solving the growing environmental problems, coping with the ever increasing flood of refugees
and asylum-seekers. The opportunities for realizing these new challenges on
a bilateral basis are limited. The leading countries had increasingly established systematic consultation within their own circle, the Group of Seven.
The joint responsibility which the main states which accept for the international economic order undoubtedly had its positive side. At the same time,
the consultation with international institutions where all countries in the
world could express their views, lost its significance3.
Retrospective point of view
Describing the most important international financial institutions, paying attention to their history because knowledge of that is necessary for a
proper understanding of their present functions. The institutions are not
determined by the circumstances in which they came about. Sometimes
agreement could only be reached by means of temporary arrangement.
It is only the provisional that lasts. The European Investment Bank had
3

A.F.P. Bakker, International Financial Institutions, London 1996, s. 3.
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already been established temporarily in Luxembourg, before a final decision
was taken in 1992. Equally, the name of the Interim Committee hardly indicates that this was the most important policy-making body of the International
Monetary Fund (IMF). If temporary solutions prove efficient in practice there
is no reason to do away with them. Of course, a more rational set up than
the present patchwork of international organizations might be conceiving,
but there are practical objections associated with this. Once established, International institutions are not easy to close. Some States, have an opinion
that there are far too many different International institutions already. The
international community puts up with a mashie of overlap between institutions rather than going through the cumbersome political process of merging
them. Many institutions were established during or after World War II, with
the aim of eliminating the previous deference between States and building up
an effective system of international rights and obligations. These included
rights and obligations in economic sphere, because experience had shown that
economic imbalances can push influence on political action. The serious inflation which occurred in Germany after the First World War, as a result of the
heavy reparations which were imposed. That was the source of social disruption
and nurtured the rise of fascism. Also deep economic depression of the 1930s,
compounded by a lack of international cooperation, was also connected massive unemployment. The wish to avoid similar problems led to establishment
of the Bretton Woods institutions and, in Europe, to the OECD and European Economic Community. The intention was that, in these institutions, states
would cooperate in various fields and assist each other. The belief that world
peace can only be ensured by economic prosperity in all states.
After the positive contributions made by international institutions to the
Western economic recovery in the 1950s and 1960s, some institutions got into
difficulties when the Bretton Woods system of fixed exchange rates collapsed
in the early 1970s. The most popular point of view at that time was that floating exchange rates impacted less need for International consultation, because
every country would be able to map out its own policy, without problems
by the discipline entailed by the need to maintain the exchange rate. The IMF
had to seek a new role in what was called the new international monetary
non-system, and the OECD nearly lost the confidence of the policy-makers
through its Keynesian views, which risked seriously undermining budgetary
discipline and engendering inflationary pressures. The EC got into passivity
when the leading member States each went their own way with different priorities on inflation, employment, and fiscal policy. The result of analysis of
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economic problems and the solutions, economic facts started to diverge considerably, that basic ingredients of Western prosperity, like freedom of trade
and financial flows, were put at risk.
In the '70s international consultation and coordination took a step backward. But most important initiatives were taken at the end of the decade to
put order again into international monetary relations. In Europe the European Monetary System, starting in 1979, was created in order to order back
a zone of monetary stability. After the second oil crisis in the same year,
the industrialized States community realized that the fight against inflation
needs more policy attention. The success of the activities of coordinating national economic policies internationally, from the mid-1980s was supported
by the IMF and the OECD, with priority for a budgetary policy and a monetary policy aimed at price stability. The importance of the international institutions for the industrialized countries was also underlined. Also the Bretton
Woods institutions were also called to play a central role in finding solutions
to the debt problem of the developing countries.
Economic trends always have a very decisive influence on political action. For example, economic actions in Latin America are prompting the
United States to persuade the international institutions to become actively involved in what it regards as its ‘political backyard. The poor economic results
in the Soviet Union pushed necessity of radical reforms which ultimately led
to political disintegration. The newly formed independent republics have all
now joined the Western consultation circles, which have developed into real
world institutions. The Bretton Woods institutions are closely involved in
establishing an open market economy in the former communist countries. So,
there is still an important task for the system of international organizations
set up years ago4.
The essence of the scope
of international economic problems
International economic views should be seen in the processes of internationalization of subsequent areas of economic life and in growing international interdependence. The economic sphere was first given to the processes of internationalization, which was manifested in the growing exchange
of goods and services over the centuries, which was accompanied not only
4

A.F.P. Bakker, International Financial Institutions…, s. 3.
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by the development of various types of international forms of exchange
or the growing flow of factors in the world, but also by the ongoing process
of regulation and institutionalization of international economic relations, related to the emergence and functioning of international economic organizations.
Many positive effects appears that are progressing at the economic level of the
internationalization process and the accompanying development have become
particularly combined with the existing diversity. Nationalization of countries
in terms of the degree of development of the international resources influence
on goals and the possibilities of their implementation underlying the growing
inequality in the world economy system, thus generating more and more new
problems and challenges that were fundamental in the context of growing
international economic problems. Globalization processes caused by changes at the end of the 20th century led the new national quality. Territorially
defined internationalization processes, undermining the importance of state
borders, thus excluding most of the accompanying processes and phenomena from state control. A characteristic feature identified, and sometimes with
the processes of internationalization of economic globalization, is primarily
the accumulation of qualitative changes in the global economy, its essence
is to change the nature and functioning of the world market on the one
hand by expanding and deepening interdependencies between countries and
regions as a result of growing international flows and activities of transnational
corporations. On the other hand, qualitatively new connections between companies, markets and the economy with lots of connections are increasing integration. Developing transnational corporations liberalization of trade, global
competition and accompanying all these phenomena, a decrease in the real
power of the state, proof that the economy is only part of phenomena, which
make up the new quality of the global market functioning. Like every change,
as well as the change in the principles of the economy and the global market
brought with it new The challenges for countries on the one hand are obvious
and no state can be isolated from the international market. On the other hand,
opening up to the global market and adapting the advertisement to its requirements did not mean automatically gaining benefits associated with entering
the system, the more the situation aggravates inequalities between countries.
Reviewing the prism of changes related to advancing economic globalization is connected with essence of all the currently performed activities aimed
at identifying and isolating international problems, boils down to the phenomenon caused by changes in the functioning of the global market and the
economy and the dynamics of international economic problems under the
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influence of globalization processes. Affecting the specificity of these problems, the process brings dynamic changes. This means that as international
globalization progresses, the extent of international economic problems is
changing. New problems are emerging all the time in specific process5.
International economic problems in the optics of the most developed
countries are completely different than in the optics of developing countries.
Defining international economic problems as problems related to the functioning of the world market, can indicate a number of specific problems arising within the subject, from related problems with the functioning of the international financial system. International debts of uncontrolled capital flows,
currency crises or attempts to bankrupt the emerging state, problems related
to global trade and transnational activities of the corporation up to a wide
spectrum of problems related to development, proportions and deficit of raw
materials, debt problems related to globalization of the international financial
market and uncontrolled movement of capital, as well as problems associated
with modern international trade and the activities of transnational corporations. The origin of the international debt problem dates back to the 1970s.
The phenomenon of international debt itself has a very long history. It was
documented many cases of in the debt trap of various countries, moreover,
in the early 1930s, due to the effects of the great crisis, insolvency was declared and virtually all Latin American countries got involved in international
debt, but not until the late 1970s, when the dynamics of foreign debt growth,
to which accompanied by serious payment difficulties and changes in the
debt structure of those countries. It meant that until now, while the world's
economic history was not noticed, the size of the problem when assessing
this situation did not hesitate to use army comparisons compared to talking
about Silent War. When interest rate became the main weapon, often much
more deadly than the atomic bomb, debt problems consist of many elements.
It is a huge increase in international debt, after the second increase in debt
servicing costs, and the third fall the inflow of capital to countries affected
by the debt crisis and the associated transfer of resources. Serious economic
and social consequences of these phenomena, which, however, are noteworthy in themselves. That is why the increase in debt is the essence of the debt
crisis. The problem only arises if, on the one hand, debtors are unable to meet
their creditors' obligations in a timely manner. On the other hand, countries
will be affected by the crisis, service workers will be forced to transfer most
5

K. Marzęda, Międzynarodowe problemy gospodarcze …, p. 470.
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of their income to creditor countries for a long time, it can even be said that
debt is such an external manifestation of the problem. The nature of the crisis is determined by the amount of money that travel countries spend on
paying off debts and what consequences it has for the economy and society
in accordance with the standards of the World Bank and International Monetary Fund. The degree of foreign debt of countries can be measured using two
indicators, which consist of the ratio of the current value of foreign debt to the
value of long-term export and services on the second ratio of current debt to
Gross national income according to these indicators 6.
Conclusions
Protection against economic problems is especially important in international environment. The biggest protection should be served to the poorest
states. Assistance created to promote development may be given to underdeveloped countries for the ultimate purpose of preventing such social and international disorders. It might follow from the perpetuation of these countries
poverty or a widening of the gap which divides the standard of living comparing to the richer countries7. But it should be noted that really much was
done, especially by international programs leaded by associations of states and
international organizations, global and this regional, Regional Banks, and also
UN agencies and World Bank, that coordinate a lot of supporting programs
not only for poor states but also for reach state to improve their functioning.
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Ogólnoświatowe problemy gospodarcze
między krajami w środowisku międzynarodowym

Streszczenie: We współczesnym świecie istnieje wiele problemów
ekonomicznych. Świat jest podzielony na kraje rozwinięte, które mają
własne problemy i kraje biedniejsze tzw., rozwijające się, które mają
jeszcze inne problemy, w tym te egzystencjalne. Każdy problem we
współczesnym świecie wpływa na środowisko międzynarodowe. Oznacza to, że ekonomia odgrywa znaczącą rolę w rozwiązywaniu każdego problemu. Biedne państwa chcą poprawić swoje funkcjonowanie,
a poszczególni obywatele także chcą osiągnąć lepsze poziom życia. Dlatego problemy natury ekonomicznej (także w perspektywie międzynarodowej) we współczesnym świecie są tak znaczące.
Słowa kluczowe: Problemy ekonomiczne, międzynarodowe stosunki
ekonomiczne, konkurencja gospodarcza
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Geneza powstania
i pierwsze edycje Wyścigu Pokoju –
najbardziej upolitycznionego
wydarzenia sportowego PRL

Streszczenie: Autor artykułu ukazał motywy, jakie przyświecały pomysłodawcom Wyścigu Pokoju. Szczegółowo opisał początki tej sportowej imprezy. Korzystając z archiwów dokumentów partyjnych i państwowych, ukazał sposoby propagandowego wykorzystania kolarskiego
święta. Okazuje się bowiem, że to polityczni dygnitarze decydowali
o tym, jakie reprezentacje zostaną zaproszone na Wyścig Pokoju czy
też którzy dziennikarze imprezę opiszą. Nieprzypadkowy był termin
zawodów i ich trasa. Wyścig ten miał pokazać prężnie rozwijające się
socjalistyczne państwa i narody, wzmocnić współpracę oraz – w najmniejszym stopniu – zapewnić ludziom rozrywkę.
Słowa kluczowe: Wyścig Pokoju, kolarstwo, propaganda, upolitycznienie sportu, PRL, sport, polityka

Niech wyścig Praga-Warszawa będzie jeszcze jednym
czynnikiem wzmacniającym przyjaźń między wszystkimi
narodami miłującymi wolność i pokój1.
(Zygmunt Weiss, 1949)

1

Z. Weiss, Vesely pierwszy w Pardubicach, „Przegląd Sportowy”, 2 maja 1949 r.
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Wstęp
Od maja 1948 każdego roku Wyścig Pokoju skupiał uwagę znacznej
większości społeczeństwa Polski Ludowej. Wyścigiem interesowali się nawet
ci, którym sport zazwyczaj był obojętny. Na swój sposób impreza ta była fenomenem – tak społecznym, jak i socjologicznym. Wśród pozytywnych aspektów
związanych z organizacją zawodów, jak i z samym wyścigiem, wymieniane są
integracja społeczeństwa, umacnianie poczucia przynależności narodowej czy
też możliwość wypromowania kolarzy2. Henryk Łasak – zawodnik, a później
także wybitny trener – przyznał nawet swego czasu, że „gdyby nie ta majowa
impreza, nie byłoby polskiego kolarstwa”3. To właśnie dzięki Wyścigowi Pokoju znakomity polski sportowiec, Ryszard Szurkowski, zdobył popularność
niemal w całej Europie4. Zawody wyróżniały się doskonałą organizacją. Poza
rywalizacją sportową miały jednak również swą ciemniejszą stronę: służyły
rządzącym do realizacji celów politycznych, będąc przejawem manipulacji
władzy5.
Kolarstwo w XX wieku często było wykorzystywane jako uzupełnienie
działań politycznych. W latach trzydziestych organizowano wyścig Berlin-Warszawa, który – w założeniu organizatorów – miał wspomagać politykę
Polski wobec hitlerowskich Niemiec6.
Głównym celem artykułu było przedstawienie, w jaki sposób doszło do
powstania Wyścigu Pokoju – najbardziej upolitycznionej imprezy sportowej
w PRL. Autor zaprezentował genezę powstania tej kolarskiej rywalizacji, skupił się także na przebiegu pierwszych edycji wyścigu. Starał się uwypuklić polityczne cele, które władza w ówczesnej Polsce starała się zrealizować z pomocą
propagandowego wykorzystania Wyścigu Pokoju. Wśród zastosowanych metod badawczych można wyróżnić metodę badania indywidualnych przypadków oraz analizę i krytykę źródeł, w tym archiwów i relacji prasowych.

A. Pasko, Wyścig Pokoju w dokumentach władz partyjnych i państwowych 1948-1989, Kraków
2009, s. 21.
3
Cyt. za: B. Tuszyński, D. Marszałek, Wyścig Pokoju 1948-2001, Warszawa 2002, s. 5.
4
R. Szurkowski, K. Wyrzykowski, Być liderem, Warszawa 1983, s. 20.
5
A. Pasko, Wyścig Pokoju – kontrowersyjne dziedzictwo [w:] Dziedzictwo komunizmu w Europie
Środkowo-Wschodniej, pod red. J. Sadowskiej, Białystok 2008, s. 161-162.
6
J. Ferenc, Sport w służbie polityki. Wyścig Pokoju 1948-1989, Warszawa 2008, s. 86.
2
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Chęć zorganizowania międzynarodowych
zawodów sportowych
Pierwszy wyścig kolarski w powojennej Polsce odbył się już 3 maja
1945 roku. Kolarze rywalizowali ze sobą w Parku Paderewskiego w zniszczonej i umęczonej działaniami wojennymi Warszawie. Po kilku dniach, również
w Parku Paderewskiego, ale w Łodzi, szosowcy ścigali się o puchar, który został
ufundowany przez wojewodę. W tym czasie nie próżnowali również działacze
związani z tą dyscypliną. Dyskutowano o zorganizowaniu międzynarodowej
imprezy. Rozważano różne trasy: Warszawa-Praga, Warszawa-Moskwa oraz
Warszawa-Praga-Budapeszt7.
26 października 1945 roku ostatecznie ukonstytuowały się władze Polskiego Związku Kolarskiego. Bardzo szybko dostrzeżono możliwość zdemokratyzowania sportu kolarskiego. Słowa prezesa Feliksa Gołębiowskiego, wypowiedziane u progu 1946 roku, brzmiały niczym deklaracja programowo-polityczna:
„Minęły te czasy bezpowrotnie, kiedy każdego kolarza, a bardzo często
i działacza kolarskiego nazywano złośliwie majdaniarzem, a należenie do organizacji kolarskich niektórzy panowie uważali dla siebie za ujmę. Z tych panów
nigdy pociechy nie miało ani Państwo, ani sport. Takich nam nie potrzeba.
Niech się dalej delektują sprawami bardziej odpowiadającymi ich «wybrednym» gustom i niech w dalszym ciągu zwracają uwagę na «pochodzenie»,
«zawód» itp. Mieliśmy i mamy w swoich szeregach majdaniarzy (rozwożących na rowerze stosy gazet po kioskach), rzemieślników, robotników, oficerów, studentów i ludzi z dyplomami wyższych zakładów naukowych. Sport
łączy wszystkich. Wszyscy są przyjaciółmi, a dla każdej wykonywanej pracy
byliśmy, jesteśmy i będziemy z uznaniem. Najważniejsze jest to, jakim się jest
Polakiem.”8.
Wśród głównych pomysłodawców zorganizowania międzynarodowych
zawodów sportowych wymienia się Zygmunta Dalla, dziennikarza organu prasowego Polskiej Partii Robotniczej. To on we wrześniu 1946 roku, w praskiej
Lucernie, podczas wszechsłowiańskiego turnieju w boksie, w trakcie rozmowy
ze swoim kolegą Janem Blechą, reprezentującym centralny organ Komunistycznej Partii Czechosłowacji „Rude Pravo”, zaproponował naszym południowym sąsiadom wspólną organizację „jakiejś” wielkiej imprezy sportowej9.

7
8
9

B. Tuszyński, Wyścig Pokoju 1948-1988, Warszawa 1989, s. 11.
Tamże, s. 11.
Tamże, s. 11-12.
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Szczegółowe decyzje zapadały na najwyższych szczeblach władz partyjnych i państwowych. Na wstępnych etapach rozmów najbliżej było do zorganizowania rajdów motocyklowych lub samochodowych. Ostatecznie zdecydowano się jednak na wyścig kolarski10. Nowa władza w Polsce potrzebowała
ważnych i prestiżowych zawodów międzynarodowych. Po pierwsze, rywalizacja sportowa mogła poprawić nastroje społeczne, po drugie zaś – wyścig stwarzał możliwość oddziaływania propagandowego zarówno w kraju, jak i poza
jego granicami11. W zamyśle inicjatorów wyścigu miał on być „symbolem braterskiej współpracy narodów pragnących pokoju, a zwłaszcza przyjaźni polsko-czechosłowackiej” oraz – jako „największa w świecie amatorska impreza
kolarska” - stanowić dowód „prężności i wzrostu sportu w krajach demokracji
ludowej”12. Prelegent z Głównego Urzędu Kultury Fizycznej, podczas spotkania z dziennikarzami sportowymi w 1949 roku, mówił: „(…) doświadczenia
dowodzą jasno, że z gruntu niesłusznym i szkodliwym jest twierdzenie o apolityczności sportu (…)”13. Był to jasny sygnał, że sport w Polsce, w nowych
warunkach politycznych, nie będzie wolny od polityki.
Ludowa dyscyplina spajająca braterskie narody
Wspólnie zorganizowana przez Polskę i Czechosłowację impreza międzynarodowej rangi była potrzebna władzom po obu stronach Sudetów.
W zamierzeniu wydarzenie to miało bowiem zbliżyć do siebie społeczeństwa
obu państw. W świadomości Polaków i Czechosłowaków wciąż silne piętno
odciskał konflikt o Zaolzie. Stosunki między dwoma krajami trudno było
określić jako przyjazne. Nie pomogły nawet dwa układy: układ o przyjaźni
podpisany 10 marca 1947 roku i układ o współpracy gospodarczej z 4 lipca
tego samego roku. Część polityków naszego południowego sąsiada nie uznawała nawet polskiej granicy na Odrze i Nysie14.
Do naprawy stosunków między zwaśnionymi stronami zamierzano
wykorzystać wszelkie możliwe w tamtym czasie środki. Powołano do życia
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej, które – między innymi –
organizowało wymiany młodzieży czy współpracę kulturalną i sportową.
Wyścig Pokoju, W. Gołębiewski (red.), (brak miejsca wydania) 1967, s.13.
A. Pasko, Wyścig Pokoju w dokumentach…, s. 22.
12
Archiwum Akt Nowych, Główny Urząd Kultury Fizycznej, sygn. 57, Notatka o zadaniach
wychowania fizycznego i sportu oraz o znaczeniu biegu kolarskiego Praga-Warszawa, k. 15-16.
Za: A. Pasko, Wyścig Pokoju w dokumentach…, s. 22.
13
Archiwum Akt Nowych, Główny Urząd Kultury Fizycznej, sygn.. 57, Rola kultury fizycznej
w Polsce Ludowej [brak daty], s. 128. Za: A. Pasko, Wyścig Pokoju w dokumentach…, s. 22.
14
J. Ferenc, Sport w służbie…, s. 95.
10
11

68

GENEZA POWSTANIA I PIERWSZE EDYCJE WYŚCIGU POKOJU ...

Jedną z gałęzi porozumienia miał stanowić także bieg kolarski. Mówił o tym
pułkownik Wągrowski podczas Walnego Zebrania Towarzystwa 6 czerwca
1948 roku15.
Kolarstwo zdawało się być optymalną dyscypliną sportową w ustroju
socjalistycznym. By zwyciężyć, potrzebny był sprawny i zgrany kolektyw –
podobnie jak w pracy aparatu partyjnego. Dyscyplina ta w krajach bloku socjalistycznego była postrzegana jako „ludowa”. Już w 1934 roku w „Przeglądzie
Sportowym” można było przeczytać następującą opinię:
„(…) Sport ten stał się wyłączną domeną sfer robotniczych i rzemieślniczych z bardzo nieznaczną domieszką elementów mieszczańskich i inteligencji
pracującej. W porównaniu z lekkoatletami procent matur jest tu niechybnie
dziesięć razy mniejszy. Natrafienie na zawodnika w czapce akademickiej napotyka tu na podobne trudności jak dyogenesowe poszukiwania Człowieka.”16.
Kolarstwo na ogół wolne jest od wszelakich niesportowych zachowań,
a nawet jeśli jakieś miałyby miejsce, zazwyczaj są niewidoczne dla kibiców.
Co za tym idzie – podczas wyścigu można było propagować, tak ważne dla
władzy, hasła o pokoju, przyjaźni i braterstwie narodów. Nie bez znaczenia
była też prostota przepisów obowiązujących podczas zawodów oraz dość duży
zasięg terytorialny imprezy, który w sposób naturalny powiększał obszar oddziaływania propagandowego17.
Zawody z rozmachem
Od pierwszej edycji zawodów miały być one przeprowadzane z odpowiednim rozmachem. Już w styczniu 1948 roku „Głos Ludu” informował:
„Do udziału w wyścigu zostali zaproszeni kolarze szeregu krajów europejskich. Będzie to więc jedna z największych imprez kolarskich
w historii Polski, a nawet i Europy.”18.

Archiwum Akt Nowych, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej, 48/1, Protokół z
Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej. Za: J. Ferenc, Sport
w służbie…, s. 95.
16
Zmarnowany sezon kolarzy, „Przegląd Sportowy”, 13 stycznia 1934 r.
17
A Pasko, Wyścig Pokoju w dokumentach…, s. 22.
18
1 V 1948 - 9 V 1948 Warszawa-Praga-Warszawa. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Głosu
Ludu” i gazety „Rude Pravo”, „Głos Ludu”, 14 stycznia 1948 r., nr 14, s. 1.
15
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Na sześć tygodni przed planowanym startem wyścigu organizatorzy przewidywali, że na jego starcie może stanąć nawet 200 zawodników19. Liczba ta
okazała się znacznie przesadzona. 15 lutego 1948 roku patronat nad imprezą
objęli sekretarz generalny Polskiej Partii Robotniczej Władysław Gomułka
oraz przewodniczący Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji Klement Gottwald20.
Debiutancki wyścig, tym razem jeszcze pod nazwą „Międzynarodowy
Bieg Kolarski Warszawa-Praga-Warszawa”, odbył się w dniach 1-5-9 maja
1948 roku. Co ciekawe, Polski Związek Kolarski dowiedział się o ostatecznym
kształcie wyścigu jako jeden z ostatnich podmiotów. Związek nie uwzględnił
imprezy oraz przygotowań do niej w żadnym zestawieniu planowanych dochodów i wydatków. O rywalizacji na trasie Praga-Warszawa nie było też słowa
w opublikowanym na początku stycznia 1948 roku w „Przeglądzie Sportowym” kalendarzu imprez kolarskich. Od 29 kwietnia do 1 maja planowany był za to inny wyścig – zawodnicy w okolicach Poznania, rywalizując
na blisko 300-kilometrowej trasie, mieli uświetnić Międzynarodowe Targi
Poznańskie. Kiedy ogłoszono, organizację Międzynarodowego Biegu Kolarskiego, imprezę poznańską odwołano. Decyzja ta nie cieszyła się popularnością w Wielkopolsce21.
Ostatecznie na trasę wyruszyło 65 zawodników z Warszawy i 53 z Pragi22.
Ze względu na trudność tego etapowego wyścigu postanowiono przeprowadzić go nietypowo. W „Głosie Ludu” w lutym 1948 roku napisano: „z uwagi
na wczesny termin wyścigu i związany z tym brak należytego przygotowania
zawodników na początku sezonu, jeden poprzednio projektowany wyścig etapowy na trasie Warszawa-Praga-Warszawa zostanie rozbity na dwa wyścigi,
a mianowicie: 1 maja na wspólny sygnał radiowy, wszyscy kolarze zgłoszeni
do wyścigu (uprzednio podzieleni na dwie grupy) startować będą równocześnie z Pragi i z Warszawy”23.

Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Gabinet Ministra, zespół 15, teczka 221,
wiązka 22, k. 52, Pismo redaktora naczelnego „Głosu Ludu” Juliusza Burgina do ministra spraw
zagranicznych RP Zygmunta Modzelewskiego. Za: A. Pasko, Wyścig Pokoju w dokumentach…,
s. 41.
20
Tow. Gomułka – Wiesław i tow. Gottwald protektorami imprezy kolarskiej „Głosu Ludu”
i „Rudeho Prava”, „Głos Ludu”, 15 lutego 1948 r., nr 45, s. 8.
21
J. Ferenc, Sport w służbie…, s. 86.
22
B. Tuszyński, Wyścig Pokoju…, s. 17.
23
Przed wyścigiem kolarskim Warszawa-Praga-Warszawa, „Głos Ludu”, 15 lutego 1948 r.,
nr 45, s. 8.
19
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Kolarski wyścig w służbie władzy
Termin Międzynarodowego Biegu Kolarskiego Warszawa-Praga-Warszawa nie był przypadkowy. Od początku priorytety polityczno-propagandowe
wygrywały z celami sportowymi. Wyścig rozpoczął się 1 maja, czyli w dzień
święta pracy, a zakończył 9 maja – w Dzień Zwycięstwa. Dla kolarzy nie była
to dobra informacja. Przygotowanie szczytu formy już na początek sezonu nie
szło w parze ze spokojnym zbudowaniem dobrej dyspozycji na późniejsze, najważniejsze starty w imprezach o randze mistrzowskiej. Dodatkowo, w kolejnych latach, problemem była pogoda. Najgorzej było z nią podczas VI Wyścigu Pokoju w 1953 roku, kiedy z 93 kolarzy, którzy wyruszyli na trasę, do mety
dojechało zaledwie 38. Reszta nie poradziła sobie z zimową aurą, zwłaszcza z
przenikliwym zimnem24.
Między 1954 a 1962 rokiem wyścig startował dzień później – 2 maja.
Wszystko po to, by sportowcy i trenerzy mogli wziąć udział w pochodach
pierwszomajowych, do czego organizatorzy usilnie zachęcali. Większość ekip
nie uczestniczyła w tych uroczystościach. Najgłośniej na ten temat było w
1954 roku, gdy udziału w pochodzie odmówiła ekipa Węgier. W dokumencie
z tamtego czasu napisano:
„(…) drużyna [węgierska] wypadła wyjątkowo słabo pod względem
sportowym. Z kierownictwem ekipy były również trudności z udaniem
się na manifestację 1-majową. Odmowę uzasadniono koniecznością
przeprowadzenia treningu”25.

W 1963 roku Wyścig Pokoju rozpoczął się 9 maja. Kolejne edycje startowały w zbliżonym terminie26.
Aspekty polityczne stanowiły również ważny czynnik przy wytyczaniu
trasy wyścigu. Miała być ona interesująca dla kolarzy pod kątem technicznym, jednak przede wszystkim musiała przebiegać nieopodal sztandarowych
budowli socjalizmu tak, by towarzyszący sportowcom zagraniczni goście bez
trudu mogli je podziwiać27.
Propagandowo starano się nawet wykorzystać sprzęt, którego używali
polscy kolarze podczas wyścigów. Dla władz nie najlepszą informacją było to,
B. Tuszyński, Wyścig Pokoju…, s. 87.
Archiwum Akt Nowych, KC PZPR, sygn. 237/VIII/413, Sprawozdanie organizacyjne Biura
Wykonawczego Komitetu Organizacyjnego VII Wyścigu Pokoju Warszawa-Berlin-Praga, k. 15-38.
Za: A. Pasko, Wyścig Pokoju w dokumentach…, s. 140.
26
A Pasko, Wyścig Pokoju – kontrowersyjne dziedzictwo…, s. 161-162.
27
J. Ferenc, Tajniacy w peletonie, „Tygodnik Powszechny”, 2006 r., nr 32.
24
25

71

MICHAŁ MIJALSKI

że w 1948 roku sprowadzono naszym zawodnikom specjalne rowery z Włoch.
Taka decyzja oznaczała uznanie, że rozwój techniki w kapitalistycznych Włoszech jest na wyższym poziomie niż w Polsce. Taki obraz wyłaniał się również
z artykułu w „Głosie Ludu”:
„(…) Reprezentanci nasi pojadą na najbardziej nowoczesnym i doskonałym sprzęcie włoskim, który redakcja «Głosu Ludu» sprowadza z
Włoch.”28.

W latach pięćdziesiątych robiono wszystko, by przed wyścigiem jak najbardziej eksponować „Bałtyki”, czyli rowery produkowane w Polsce. Włodzimierz Gołębiewski, działacz związany z kolarstwem, w książce wydanej
w 1967 roku pisał o tamtych czasach:
„(…) dostarczono nowe rowery wyścigowe «Bałtyki», wyprodukowane
przez fabrykę w Nowej Wsi na Śląsku”29.

Miało to świadczyć o sile gospodarczej kraju oraz oddziaływać na wyobraźnię polskiego społeczeństwa.
Organizacja Wyścigu Pokoju
Nazwę zawodów z Międzynarodowego Biegu Kolarskiego na Wyścig Pokoju zamieniono w 1950 roku. Głównym tego powodem był fakt, iż nagrodą
dla zwycięskiej drużyny ufundował wtedy Polski Komitet Obrońców Pokoju.
Już dwa dni po zakończeniu tamtej edycji imprezy „Trybuna Ludu”, organ
prasowy Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,
informowała:
„(…) Gdy dziś bilansujemy rezultaty Wyścigu Pokoju, musimy przede
wszystkim stwierdzić, że ta wielka impreza sportowa stała się poważnym wydarzeniem politycznym w życiu naszego kraju. Począwszy od
pierwszych manifestacji związanych z Wyścigiem, w których wzięli
udział m. in. tow. Premier Cyrankiewicz, Marszałek Polski tow. Konstanty Rokossowski i tow. Wicepremier Aleksander Zawadzki, poprzez
udział zawodników w defiladzie 1-majowej w Warszawie, poprzez
piękne i masowe manifestacje ludności miast i wsi oraz dziesiątków tysięcy młodzieży i dzieci szkolnych witających zawodników – wszędzie
„Zwycięstwo jest wielką niewiadomą…” mówi dyrektor PUWF płk Kuchar o wyścigu Warszawa-Praha-Warszawa, „Głos Ludu”, 5 marca 1948 r., nr 64, s. 8.
29
Wyścig Pokoju, W. Gołębiewski (red.)…, s. 16.
28
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i u wszystkich przewijało się naczelne hasło Wyścigu: «Walczymy o Pokój przeciw podżegaczom wojennym!».”30.

Dzień później na łamach tego samego dziennika ukazał się – utrzymany
w podobnym tonie - komentarz redaktora działu sportowego „Rudeho Prava”:
„(…) Głównym sukcesem Wyścigu jest, że osiągnął on nie tylko sportowy cel, lecz również pełen jest politycznej treści.”31.

Rywalizacji kolarzy podczas Wyścigów Pokoju rokrocznie przyglądała
się cała wierchuszka polityczna – od kolejnych sekretarzy KC PZPR, przez
członków Biura Politycznego, na kierownikach wydziałów KC PZPR kończąc.
Władza w ten sposób niewątpliwie dodawała splendoru wydarzeniu, jednocześnie sama z tego splendoru czerpiąc. Dbano o to, by na trasie zawsze była odpowiednia liczba widzów. W tym celu kierownictwo centralne PZPR bardzo
dokładnie instruowało komitety partyjne niższych szczebli o obowiązku mobilizacji publiczności. We wszystkich szkołach znajdujących się w promieniu
10 kilometrów od trasy wyścigu odwoływano nawet zajęcia. W dokumencie
związanym z organizacją imprezy w 1953 roku można przeczytać:
„(…) Trasa i stadiony winny być należycie udekorowane. W dekoracjach stadionu należy uwzględnić barwy narodowe wszystkich krajów uczestniczących w Wyścigu. Należy zmobilizować publiczność
do wyjścia na trasę Wyścigu – szczególnie młodzież. Zajęcia w szkołach ogólnokształcących i zawodowych, położonych na trasie Wyścigu
lub w odległości do 10 km od trasy, powinny być tak zorganizowane,
by młodzież szkolna wcześniej kończąc zajęcia, względnie mając w nich
przerwę, mogła znaleźć się na trasie na pół godziny przed planowanym
przejazdem zawodników i zorganizować pokojową manifestację z okazji Wyścigu.”32.

Wydarzenie sportowe miało „przyciągnąć uwagę i zainteresowanie” ludzi obojętnych „wobec innych środków (…) propagandy”33. Między innymi
w tym celu wprowadzono różne konkursy dla publiczności. Rywalizowano

Wyścig w służbie pokoju, „Trybuna Ludu”, 11 maja 1950 r., nr 128, wyd. G, s. 3.
Głos dziennikarza czechosłowackiego i duńskiego o Wyścigu Pokoju, „Trybuna Ludu”, 12 maja
1950 r., nr 129, wyd. G, s. 6.
32
Archiwum Akt Nowych, KC PZPR, sygn. 237/VIII/82, Pismo Sekretariatu KC PZPR
w sprawie organizacji VI Wyścigu Pokoju wysłane do komitetów wojewódzkich PZPR, k. 15.
Za: A. Pasko, Wyścig Pokoju w dokumentach…, s. 91.
33
Tamże.
30
31
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o miano najlepiej zorganizowanego zespołu wiejskiego, o czym dowiedzieć się
można z dokumentu z 29 czerwca 1954 roku:
„(…) ludność wiejska po raz pierwszy w sposób zorganizowany, masowo
wyległa na trasy etapów. W pracy tej dodatnią rolę odegrały premiowane konkursy dla najlepiej zorganizowanych zespołów wiejskich”34.

Oceniano też występy zespołów artystycznych i kapel na trasie zmagań
kolarskich:
„(…) Podkomisja wiejska [działająca przy Komisji Propagandowej
w Biurze Wykonawczym] ustaliła plan mobilizacji ludności wiejskiej
na wycieczki do trasy, metody dekoracji trasy przy pomocy sił społecznych, opracowano regulaminy konkursów na najlepsze występy zespołów artystycznych i kapel na trasie Wyścigu.”35.

Polityczne oddziaływanie podczas imprezy
Bardzo cennym źródłem wiedzy o Wyścigu Pokoju są partyjne notatki
służbowe z tamtego okresu. W dokumencie z 26 maja 1954 roku tak opisano
zadania politycznego oddziaływania podczas imprezy:
„(…) Stawiając sobie za główne zadanie przekonywanie ich [dziennikarzy burżuazyjnych i zagranicznych zawodników] o słuszności naszej
walki o pokój i zaktywizowanie ich w tej walce, uważaliśmy równocześnie, że jest to dogodna sytuacja dla pośredniego przekonywania ich
o wyższości naszego ustroju nad ustrojem kapitalistycznym.”36.

Oddziaływanie to było możliwe dzięki starannemu doborowi zarówno
zaproszonych do Wyścigu drużyn, jak i dziennikarzy. Jak napisano dalej w cytowanym dokumencie, cele polityczne realizowano w sposób „pośredni” poprzez demonstrowanie „bezinteresowności (…) przyjaźni dla innych narodów,
wzrost stopy życiowej szerokich mas, rozwój gospodarki narodowej” i poprzez
Archiwum Akt Nowych, KC PZPR, sygn. 237/VIII/413, Sprawozdanie organizacyjne Biura
Wykonawczego Komitetu Organizacyjnego VII Wyścigu Pokoju Warszawa-Berlin-Praga, k. 15-38.
Za: A. Pasko, Wyścig Pokoju w dokumentach…, s. 27.
35
Archiwum Akt Nowych, KC PZPR, sygn. 237/VIII/413, Informacja w sprawie przygotowań do VIII Wyścigu Pokoju Praga-Berlin-Warszawa, k. 39-44. Za: A. Pasko, Wyścig Pokoju
w dokumentach…, s. 169.
36
Archiwum Akt Nowych, KC PZPR, sygn. 237/VIII/413, Notatka służbowa o przeprowadzeniu VII Wyścigu Pokoju „Trybuny Ludu”, „Neues Deutschland” i „Rudeho Prava” w 1954 r.,
k. 6-13. Za: A. Pasko, Wyścig Pokoju w dokumentach…, s. 129.
34
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„tworzenie dobrego samopoczucia wszystkich uczestników” oraz dzięki dobrej
organizacji wyścigu „we wszystkich jego elementach”37.
Za wskazanie organizatorom „odpowiednich” dziennikarzy z Europy Zachodniej odpowiedzialne były polskie placówki dyplomatyczne. Zaproszenie
na wyścig „zaufanych” piszących dawało stosunkowo dużą gwarancję, że relacje w zachodnich mediach będą przychylne dla organizatorów. Dziennikarzy
tych otaczało się jak najlepszą opieką. Placówki dyplomatyczne zapraszały także zagraniczne drużyny do udziału w Wyścigu Pokoju38. Wyścig od samego
początku istnienia zapowiadany był jako największa amatorska impreza kolarska w Europie, a nawet na świecie.
Poza samą rywalizacją sportową na trasie wyścigu na kolarzy były nałożone również inne obowiązki. Jednym z nich było wygłaszanie propagandowych
formułek. Józef Kapiak, który pamiętał jeszcze czasy kolarstwa w II RP, tak
mówił do Polaków w 1954 roku:
„Ślę Wam drodzy rodacy serdeczne pozdrowienia z gigantycznego
Wyścigu Pokoju. Wy będziecie obchodzić święto 1 Maja w kraju, będzieciew tym dniu manifestować swą niezłomną wolę walki o pokój.
Ja będę manifestował w Pradze wraz ze wszystkimi drużynami narodów
miłujących pokój. Niech żyje Pokój. Pokój zwycięży wojnę.”39.

Ireneusz Cuch był w 1951 roku młodym zawodnikiem Gwardii Warszawa oraz członkiem Związku Młodzieży Polskiej. Deklarował on:
„Chcę wywalczyć sobie miejsce w drużynie reprezentacyjnej (…) przede
wszystkim dlatego, że jako przedstawiciel polskiej klasy robotniczej
będę miał okazję uczestniczyć w mobilizacji setek tysięcy Polaków, Czechów i Słowaków do jeszcze ofiarniejszej i wydajniejszej akcji o utrwalenie pokoju, przeciw podżegaczom wojennym.”40.

Przedstawiciel Polonii francuskiej, Bronisław Klabiński, dodawał:
„Szczęśliwy i dumny jestem, że udziałem w Wyścigu Pokoju mogę się
przysłużyć do pokrzyżowania zbrodniczych planów amerykańskich
podżegaczy wojennych. (…) Oświadczam, że to, co tu widziałem, opowiem ludziom pracy we Francji. Będzie to wspaniałym argumentem
Tamże.
A. Pasko, Wyścig Pokoju w dokumentach…, s. 28.
39
Pozdrowienia reprezentantów Polski w przeddzień święta 1 Maja, „Trybuna Ludu”, 30 kwietnia 1951 r.
40
Gołębiewski Włodzimierz, Dwudziestu polskich kolarzy przygotowuje się do Wyścigu Pokoju,
„Trybuna Ludu”, 8 kwietnia 1951 r.
37
38
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w walce z kliką zbrodniarzy, którzy chcą ponownie pogrążyć ludzkość
w zawieruchę wojenną.”41.

Czeski kolarz Jan Knezourek podkreślał, że rywalizacja sportowa odbywa
się w braterskiej atmosferze:
„Kolarze biorący udział w Wyścigu Pokoju zademonstrują siłę i nierozerwalną jedność świata pracy. Przez braterskie sportowe współzawodnictwo wzmocnią łączące nas węzły przyjaźni, wzmocnią światowy
obóz pokoju.”42.

Sprawozdania dziennikarzy z trasy wyścigu utrzymane były w patetycznym tonie:
„Wyraz wspólnoty robotniczej dawała ludność polska i czechosłowacka,
kiedy w liczbie setek tysięcy po miastach i wsiach owacyjnie witała
kolarzy różnych narodowości (…), kiedy tysiące dziecięcych rączek powiewały ku nim chorągiewkami z napisem «pokój» w różnych językach
i obsypywały ich kwieciem. (…) Wyścig na trasie Warszawa-Praga
jest wyrazem solidarności klasy robotniczej państw kapitalistycznych
z masami pracującymi państw demokracji ludowej we wspólnej walce
o pokój. Jest wyrazem braterstwa i przyjaźni, jakie łączą wszystkich
ludzi dobrej woli w walce o lepszą przyszłość.”43.

Poszerzone grono organizatorów
Dla Wyścigu Pokoju bardzo ważny był rok 1952. Wtedy to powiększyło
się grono organizatorów tej imprezy. Do „Trybuny Ludu” i „Rudeho Prava”
dołączył trzeci dziennik – „Neues Deutschland”. Nie ulega jednak wątpliwości, że za przeprowadzenie wyścigu odpowiedzialny był aparat partyjny i
państwowy trzech państw: Polski, Czechosłowacji i Niemieckiej Republiki
Demokratycznej44.
Decyzja ta umożliwiła tworzenie obrazu NRD jako kraju nastawionego
pokojowo w opozycji do Republiki Federalnej Niemiec, której władze miały
obrazować złowrogie plany imperialistów. 4 maja 1952 roku redaktor naczelny „Neues Deutschland”, Rudolf Herrnstaedt, mówił:
Szydłowski Roman, IV Międzynarodowy Wyścig Pokoju, „Trybuna Ludu”, 2 maja 1951 r.
Szydłowski Roman, Kolektywna i braterska współpraca cechuje kolarzy Wyścigu Pokoju, „Trybuna Ludu”, 3 maja 1951 r.
43
Weiss Zygmunt, Rośnie znaczenie Wyścigu Pokoju, „Przegląd Sportowy”, 5 kwietnia 1951 r.
44
A. Pasko, Wyścig Pokoju w dokumentach…, s. 27.
41
42
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„Fakt, że Wyścig Pokoju przechodzi również przez teren Niemieckiej
Republiki Demokratycznej, jest dla nas nie tylko źródłem wielkiej radości, lecz jest również pomocą w naszej walce o zjednoczenie i pokój.
Wyścig ten wskazuje naszemu narodowi, że polityka pokojowej odbudowy przysparza mu wciąż nowych przyjaciół. (…) Ten wyścig pokazuje milionom ludzi, jak piękny jest świat, kiedy rządzi w nim przyjaźń
narodów (…).”45.

W relacjach sportowych granica Polski i NRD na Odrze i Nysie nazywana była „granicą pokoju”. Ambasador NRD w naszym kraju, Anna Kundermann, pełniła funkcję honorowego startera I etapu Wyścigu Pokoju w 1952
roku. Tak pisała o tamtych wydarzeniach:
„4 maja dumni i pełni wiary cykliści 15 narodów przejadą most
w Zgorzelcu. Ten sam most, który w 1950 roku przekroczyli przedstawiciele niemieckiego narodu, by podpisać układ o niezłomnej przyjaźni,
potwierdzić uchwały poczdamskie wytyczające nienaruszalną granicę
pokoju i przyjaźni, granicę na Odrze i Nysie.”46.

Nad wspomnianym mostem rozwieszono ogromny transparent z napisem „Przekraczacie pierwszą w historii granicę przyjaźni między Polską
a Niemcami”47. Gazety opisywały wielką manifestację na rzecz pokoju i miłujących go narodów, w jaką zamieniło się powitanie kolarzy wjeżdżających na
most w Goerlitz48.
Dołączenie kolejnego organizatora Wyścigu Pokoju pozwoliło wydłużyć jego trasę o blisko 700 kilometrów, które przebiegały przez teren NRD.
Podniosło to atrakcyjność imprezy, ponieważ wzrósł poziom jej trudności.
Dodatkowe kilometry znacznie zwiększyły również możliwości oddziaływania propagandowego. Od tego czasu zabiegano o zaproszenie jak największej
liczby drużyn. Nie liczono się przy tym z kosztami, a niejednokrotnie także
z poziomem sportowym poszczególnych zawodników. Dzięki temu w dwóch
edycjach – w 1954 i 1955 roku – wystartowała nawet drużyna Indii. Hinduscy
kolarze zupełnie nie byli gotowi, by wystartować w tak dużym wyścigu. Wieloetapowość pokonywała ich zarówno na polu fizycznym, jak i materialnym49.
45
Powitanie nadjeżdżających kolarzy przemieniło się w gorącą manifestację na rzecz pokoju i miłujących pokój narodów, „Gazeta Pomorska”, 5 maja 1952 r.
46
Kundermann Anna, Wyścig Pokoju i przyjaźni narodów, „Trybuna Ludu”, 30 kwietnia 1952
r.
47
Nad granicą pokoju, „Trybuna Ludu”, 8 maja 1954 r.
48
Powitanie nadjeżdżających kolarzy przemieniło się w gorącą manifestację na rzecz pokoju i miłujących pokój narodów, „Gazeta Pomorska”, 5 maja 1952 r.
49 A. Pasko, Wyścig Pokoju w dokumentach…, s. 27.
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Brak odpowiedniego przygotowania sportowców z Indii potwierdziły ich
wyniki podczas Wyścigów Pokoju. W 1954 roku Supravat Chravati stracił
do duńskiego zwycięzcy Elufa Dalgaarda aż 19 godzin i 16 sekund. Zajął 77.
miejsce. Rok później Dhan Singh przyjechał na metę 28 godzin, 24 minuty
i 38 sekund po zwycięzcy Gustavie Adolfie Schurze. Głównym powodem zaproszenia hinduskich kolarzy była próba zainteresowania za pomocą sportu
ważnego gracza ruchu państw niezaangażowanych ofertą polityczną bloku
socjalistycznego50.
Nie dziwi zatem, że w dokumencie z 6 maja 1954 roku napisano:
„(…) Polacy cieszą się specjalną sympatią indyjskiej drużyny, która jest
zachwycona nastrojem ludu w Polsce oraz organizacją wyścigu. Kierownictwo wyścigu Polski, NRD i CSR postanowiło wczoraj na konferencji zrobić wszystko, aby doprowadzić drużynę indyjską do Pragi,
chociaż jest to zadanie bardzo trudne, podobnie jak i trudno będzie
doprowadzić do mety Albańczyków.”51.

Dziennikarze z Europy Zachodniej również pisali w swoich relacjach,
że zaproszenie drużyny hinduskiej miało wyłącznie charakter propagandowy:
„(…) Udział drużyny Indii był szeroko komentowany zarówno przez
kierownictwa pozostałych drużyn, jak i przedstawicieli prasy. Wszyscy
byli zgodni co do tego, że nie można zezwolić na uczestnictwo drużyny
o tak słabym poziomie sportowym. Słyszało się, że udział ekipy Indii
ma charakter jedynie propagandowy. Udział drużyny Indii nosił już
cechy spektaklu ze sportem nic wspólnego nie mającym. Tak go też
traktują inne federacje i prasa. (…)”52.

Organizatorom Wyścigu Pokoju brakowało doświadczenia w przeprowadzaniu wieloetapowych wyścigów kolarskich. Co ciekawe, swą wiedzę
zamierzali poszerzyć poprzez obserwację największych tego typu zawodów
w Europie Zachodniej. W 1954 roku obserwatorzy z Polski udali się na imprezę do Francji, Czesi i Słowacy do Włoch, z kolei Niemcy z NRD pojechali
do Szwajcarii53.
J. Ferenc, Sport w służbie…, s. 102-103.
Archiwum Akt Nowych, KC PZPR, sygn. 237/VIII/413, Informacja z przebiegu VII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Warszawa-Berlin-Praga na terenie kraju, k. 1. Za: A. Pasko,
Wyścig Pokoju w dokumentach…, s. 126-127.
52
Archiwum Akt Nowych, KC PZPR, sygn. 237/VIII – 413, Sprawozdanie z VIII Wyścigu
Pokoju Praga-Berlin-Warszawa, k. 52-63. Za: A. Pasko, Wyścig Pokoju w dokumentach…, s. 177.
53
Archiwum Akt Nowych, KC PZPR, sygn. 237/VIII/413, Notatka służbowa o przeprowadzeniu VII Wyścigu Pokoju „Trybuny Ludu”, „Neues Deutschland” i „Rudeho Prava” w 1954 roku,
k. 6. Za: A. Pasko, Wyścig Pokoju w dokumentach…, s. 135.
50
51
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Reprezentacja Polonii francuskiej
Jedną z drużyn startujących w Wyścigu Pokoju na początku lat pięćdziesiątych była reprezentacja Polonii francuskiej. We Francji w tamtym okresie
mieszkało około miliona Polaków. Zapraszając emigrantów na tak duże wydarzenie sportowe, częściowo odbywające się na terenie ich ojczyzny, liczono
najpewniej na odnowienie więzi Polonusów ze swym krajem, już o nowym
ustroju politycznym. Chciano także pokazać zalety tegoż ustroju. Było to
o tyle ważne, że w latach 1945-1949 znad Sekwany nad Wisłę powróciło jedynie 78 tysięcy Polaków. Była to bardzo niska liczba reemigrantów54.
Start kolarzy z reprezentacji Polonii francuskiej wykorzystywano propagandowo. Publikowano zdjęcia wzruszonych sportowców, którzy po latach
odwiedzali swoje rodzinne strony. Nie brakowało także sytuacji, że dzięki
wyścigowi Polonusi spotykali po długim okresie rozłąki swoich najbliższych.
Najgłośniejszym przykładem jest sytuacja, jaka spotkała Aleksandra Pawlisiaka
na mecie zawodów w 1953 roku. Czekała tam na niego jego matka, której nie
widział od 15 lat55. Propaganda komunistyczna silna eksploatowała ten fakt,
chcąc nakłonić emigrantów z Francji do powrotu do ojczyzny.
Podczas trwania imprezy agitowali również sami kolarze:
„Zawodnicy polscy często rozmawiają z rodakami z emigracji, opowiadają im o nowej Polsce, szczycą się osiągnięciami naszego ludowego
sportu i naszego pokojowego budownictwa.”56.

Reprezentacja Polonii francuskiej startowała w Wyścigu Pokoju w latach
1950-1956. Gdy w 1953 roku pojawiły się wstępne informacje o odmowie zaproszenia polskich kolarzy znad Sekwany, ambasada Polski w Paryżu wystosowała pismo do KC PZPR, nazywając w nim udział drużyny Polonii francuskiej
„instytucją polityki polonijnej”57. W następnych zdaniach napisano, że „sport
jest obok kina jedną z najlepszych form propagandy masowej”, zwrócono uwagę, iż „udział drużyny polonijnej w Wyścigu Pokoju bardzo ożywia prasę polonijną”, przyznano również, że „nawet jeśli uczestnicy Wyścigu po powrocie
A. Koprukowniak, Współczesny stan Polonii, [w:] „Polacy na świecie. Polonia jako zjawisko
społeczno-polityczne. Część pierwsza”, Lublin 1986, s. 72.
55
Po 15 latach Pawlisiak spotkał się z matką, „Przegląd Sportowy”, 15 maja 1953 r.
56
Gołębiewski Włodzimierz, W Bratysławie na 4 dni przed startem do VI Wyścigu Pokoju, „Trybuna Ludu”, 27 kwietnia 1953 r.
57
Archiwum Akt Nowych, KC PZPR, Wydział Zagraniczny, 237/VIII/158, Wyciąg z pisma
ambasady Rzeczypospolitej Polski w Paryżu z 18 marca 1953 r., k. 37-38. Za: J. Ferenc, Sport
w służbie…, s. 99.
54
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sprzedają zdobyte nagrody i za uzyskane pieniądze kupują sobie samochody,
jak to miało miejsce w 2 wypadkach w ubiegłym roku, to nawet ten raczej
niesmaczny fakt, ma tylko jak najlepsze dla nas echa propagandowe wśród
Polonii i Francuzów”58. Pismo przyniosło pozytywny efekt.
Nieprzypadkowi uczestnicy i goście Wyścigu
W 1948 roku oba wyścigi – na trasie Warszawa-Praga i Praga-Warszawa
– wygrali kolarze pochodzący z Bałkanów: August Prosenik i Aleksander Zorić.
W tym samym roku przywódca Jugosławii, Josip Tito, otwarcie sprzeciwił się
polityce Moskwy, nie chcąc pełnić roli wasala Związku Radzieckiego. Jego
walka o niezależność na arenie międzynarodowej nie spodobała się na Kremlu.
Od tego momentu Jugosławia stała się celem ataków komunistycznej propagandy, ZSRR i kraje satelickie nie ukrywały również swej dezaprobaty do
poczynań Tity. To dlatego przez kolejne lata ani zwycięzców z 1948 roku, ani
ich rodaków nie można było zobaczyć na starcie Wyścigu Pokoju. Ich udział
nie pasował do haseł pokoju i międzynarodowego braterstwa59.
Jak donosiła „Trybuna Ludu” w 1953 roku na trasie peletonu można
było spotkać dzieci z Korei. Każde wyposażone było w chorągiewkę z napisem
„pokój”60. Należy pamiętać, że w latach 1950-1953 trwała wojna koreańska.
To o szczęście dla młodych Koreańczyków, ale także dla wszystkich innych
dzieci kibicujących na trasie, mieli walczyć kolarze:
„Nigdy nie zapomnimy tych roześmianych, różowych, okrągłych twarzyczek dzieci śląskich, ich radości, ich spontanicznej serdeczności i gorących
słów pożegnania. Właśnie dla dobra tych dzieci musimy bronić pokoju.”61.
W latach pięćdziesiątych starano się zdobyć sympatię Dżamala Nasera. W lipcu 1952 roku stał on na czele organizacji Wolni Oficerowie, która
obaliła w tamtym czasie monarchę Egiptu. 18 czerwca 1953 roku powstała
republika Egiptu, a jej przywódcą został Naser. Twór ten stał się łakomym
kąskiem dla obu zwaśnionych bloków: zachodniego i sowieckiego. Dzięki
dobrym relacjom z Egiptem można było znacznie wzmocnić swoją pozycję
w krajach arabskich i w Afryce. Jednym z elementów walki o względy Nasera
było zaproszenie egipskiej drużyny na Wyścig Pokoju w 1955 i 1956 roku62.

58
59
60
61
62

80

Tamże.
J. Ferenc, Sport w służbie…, s. 100.
VI Wyścig Pokoju, „Trybuna Ludu”, 7 maja 1953 r.
Gołębiewski Włodzimierz, Niezapomniane przeżycia, „Trybuna Ludu”, 6 maja 1954 r.
J. Ferenc, Sport w służbie…, s. 103.

GENEZA POWSTANIA I PIERWSZE EDYCJE WYŚCIGU POKOJU ...

W latach sześćdziesiątych XX wieku miała miejsce prawdziwa eksplozja
dekolonizacji na Czarnym Lądzie. Fakt ten wykorzystano politycznie, zapraszając egzotycznych kolarzy do udziału w Wyścigu Pokoju. W 1962 roku na
starcie pojawili się sportowcy z Maroka i Tunezji, jednego przedstawiciela –
Tereka Abdula Zahaba – miał także Liban. Trzy lata później z trasą wyścigu
zmagali się reprezentanci Algierii63.
Zakończenie
W pierwszych tygodniach po zakończeniu II wojny światowej socjalistyczne władze w Polsce i na Czechosłowacji postanowiły zorganizować dużą,
cykliczną, międzynarodową imprezę sportową, którą chciały skrzętnie wykorzystać propagandowo do swoich celów.
Po długich namysłach postawiono wreszcie na stworzenie wyścigu kolarskiego. Dyscyplina ta jawiła się jako „ludowa”, cechowały ją proste zasady
i brak konieczności kupowania drogiego zachodniego sprzętu. Sport ten miał
odnowić braterską przyjaźń polsko-czechosłowacką, a w późniejszym czasie do
porozumienia dołączyła także NRD, co pozwoliło jeszcze mocniej zdystansować się od kapitalistycznej RFN.
Kolarski wyścig rozgrywany od maja 1948 roku, a pod nazwą Wyścig
Pokoju od roku 1950, stał się bardzo ważnym narzędziem w rękach władzy
państw europejskiego bloku wschodniego. Nie jest przesadą nazwanie Wyścigu Pokoju najbardziej upolitycznionym wydarzeniem sportowym PRL.
Rywalizacja sportowa w całości była poświęcona polityce. To w gabinetach politycznych dygnitarzy zapadały decyzje co do zaproszenia konkretnych
reprezentacji czy przyjazdu dokładnie wyselekcjonowanych dziennikarzy. Nieprzypadkowy był termin rozgrywania zawodów, fatalny z punktu widzenia
sportowców, oraz trasa zmagań. Dokładnie zaplanowane były także imprezy
towarzyszące, które miały za zadanie w jak największym stopniu zwiększyć
frekwencję wśród kibiców na trasie. Wyścig Pokoju miał pokazać prężnie
rozwijające się socjalistyczne państwa i narody, wzmocnić współpracę oraz –
w najmniejszym stopniu – zapewnić ludziom rozrywkę. Nie inaczej było
w kolejnych dekadach.
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The genesis of the uprising
and the first editions of the Peace Race the most politicized sports event
in the Polish People's Republic

Summary: The author of the article showed the motives behind the
founders of the Peace Race. He described in detail the beginnings
of this sporting event. Using the archives of party and state documents,
he showed the ways of using the cycling festival in propaganda. It turns
out that it was the political dignitaries who decided which representations would be invited to the Peace Race or which journalists would describe the event. The date of the competition and its route were
not accidental. This race was to show dynamically developing socialist
states and nations, strengthen cooperation and - to the least extent provide people with entertainment.
Keywords: The Peace Race, cycling, propaganda, politicization
of sport, PRL, sport, politics
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Program „Motel Polska”
w świetle założeń teorii krytycznej

Streszczenie: Artykuł jest analizą programu „Motel Polska” w świetle
założeń teorii krytycznej. Autor pracy na początku przybliża pojęcie
teorii krytycznej i odnosi go do krytyki mediów masowych wskazując
na cechy tychże mediów. Następnie dokonuje opisu i analizy jakościowej oraz ilościowej 16 odcinka programu „Motel Polska”. Ostatnią
częścią pracy jest autorska interpretacja programu z punktu widzenia
teorii krytycznej. Autor wskazuje na cechy programu i udowadnia, że
Motel Polska jest produktem kultury masowej, służącym wzmacnianiu
przekazów partii rządzącej.
Słowa kluczowe: Teoria krytyczna, Motel Polska, Telewizja Polska,
kultura masowa, media, Prawo i Sprawiedliwość.

Wprowadzenie
Celem niniejszej pracy była analiza programu „Motel Polska” w świetle założeń teorii krytycznej. Przedmiotem analizy był odcinek 16 programu.
W pracy postawione zostały następujące pytania badawcze: Jakie są główne
założenia teorii krytycznej? Czym jest kultura masowa? Jakie pełni funkcje? Jakie są przyczyny prezentowania określonych treści na łamach „Motel Polska”?
Co świadczy o tym, że program jest wytworem kultury masowej? Dlaczego program jest dla odbiorców medialnym oszustwem? Jakie skutki dla odbiorców
wywołuje oglądanie programu „Motel Polska”? W pracy postawiona została
hipoteza badawcza: Program Motel Polska jest elementem kultury masowej.
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W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: analizę jakościową
i analizę ilościową.
O krytyce kultury masowej można mówić już od lat 60. XX w. Autorzy
koncepcji teorii krytycznej, zwracają uwagę na pojęcie komercji („działalność
nastawiona jedynie na osiągnięcie zysku”; też: „produkty takiej działalności”1)
oraz komercjalizacji („proces nadawania czemuś komercyjnego charakteru”2).
Teoria krytyczna jest przywoływana przez wiele tradycji intelektualnych
i filozoficznych. Jest również istotna przy podejmowaniu analizy przekazów
medialnych.3 Historycznie możemy wyróżnić dwie koncepcje teorii krytycznej: hermenetyczną (krytyka mediów jest w tym wypadku krytyką nowoczesności. Głównymi ideologami teorii byli Nietzsche, Heidegger, Arendt,
Levinas) oraz marksistowską (dotyczy krytyki kultury masowej i przemysłu
kulturalnego. Jest reprezentowana przez Adorna i Horkheimera). W tej pracy
skupiono się na krytyce marksistowskiej.4
Samo pojęcie teorii krytycznej wprowadzone zostało przez filozofów tzw.
szkoły frankfurckiej. Teoria krytyczna to nazwa projektu badawczego Instytutu Badań Społecznych, działającego we Frankfurcie nad Menem. Projekt
dotyczył nowoczesnego myślenia o gospodarce, człowieku, kulturze czy sztuce.
Filozofowie zwracali uwagę na sprzeczność zawartą w myśli oświeceniowej
oraz krytykowali uniwersalizację związaną z maszynową produkcją takich samych przedmiotów. Myślenie oświeceniowe według nich z jednej strony obiecuje wyzwolenie, autonomię i wolność, a z drugiej paradoksalnie prowadzi
do hipperracjonalności, która powoduje budzenie demonicznych instynktów
człowieka. Myślenie rozumowe determinuje postrzeganie świata tylko w kategorii prawdy i fałszu, a to zniekształca postrzeganie relacji międzyludzkich.
Wiąże się to z rozwojem techniki, która z biegiem czasu zaczyna determinować
nasze życie i burzyć samodzielność – człowiek staje się dodatkiem do maszyny
(zauważamy tu inspiracje marksistowskie). Jeśli dodamy do tego uniwersalizację, prowadzi to do sytuacji, w której ludzie stają się maszynami (a maszynami łatwo sterować), które bezrefleksyjnie wykonują polecenia. Konsekwencją
tego stanu rzeczy jest tworzenie systemów totalitarnych. 5

1
Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/;2564011, „komercja”, inf. z dnia
16.01.2021 r.
2
Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/slowniki/komercjalizacja.html, „komercjalizacja”, inf. z dnia 16.01.2020 r.
3
T-Goban-Klas, Media i Komunikowanie masowe, Warszawa 2005, s. 133.
4
J. P. Hudzik, Wykłady z filozofii mediów. Podstawy nauk o komunikowaniu, Warszawa 2017,
s. 304-308.
5
Tamże, s. 303-310.
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Powyższe rozważania, wbrew pozorom mają wiele wspólnego z mediami.
Adorno i Horkheimer krytykują kulturę masową (mają na myśli szeroko pojęty
przemysł kulturowy). Kultura masowa dotyczy gustów, preferencji oraz manier mas (większości) ludzi.6 Zdaniem Adorno i Horheimera kultura masowa
pełni trzy zasadnicze funkcje:
1. Jest ona dla odbiorców masowym oszustwem. Media powinny utożsamiane przez odbiorców z władzą i panowaniem, a są dla nich wyrazem
wolności i emancypacji – tworzona jest fałszywa świadomość. Tak naprawdę
wszystkie media masowe są ideologiczne. Ich celem jest bowiem utrzymanie
relacji władzy za pomocom środkom masowego przekazu: radia, telewizji i prasy. Odbiorcy tego nie dostrzegają, przez co stają się zwykłą szarą masą. Ludzie
są pewni, że samodzielnie dokonują wyboru określonego przekazu medialnego,
podczas gdy są zmanipulowani i nieświadomi swojego zniewolenia. System
składający się z gospodarki i polityki – sam generuje potrzeby odbiorców, wykorzystując do tego potrzeby odbiorców, po to by następnie zaspokajając te
potrzeby i wzmacniać daną władzę polityczną. Wszystkie tworzone produkty medialne służą temu, by tworzyć fałszywą świadomość, w której odbiorcy
przekazów nie widzą zmanipulowania i ślepo wierzą przytaczanym przekazom
medialnym, w których opozycja i głosy alternatywne podlegają marginalizacji,
a interes publiczny podporządkowany interesowi prywatnemu 7
2. Kultura masowa tak naprawdę dotyczy jedynie do rozrywki. Media
bawią nas, sprowadzając wszystko do poziomu rozrywki (łącznie z informacją
i tworzeniem tzw. infotainment) – to wszystko ma służyć jedynie utrzymaniu
przy życiu obecnego stanu władzy. System zamienia odbiorców w bezrefleksyjnych konsumentów kultury, którzy stają się uzależnieni od kreowanych
przekazów medialnych. Dochodzi także do utowarowienia – produkty kultury,
a więc obrazy, idee czy symbole są sprzedawane jako towary na rynku medialnym. 8
3. Media pozbawiają też odbiorców wyobraźni i samodzielnego myślenia. Uniformizacja prowadzi bowiem do zabijania indywidualizmu. Napięcie
pojawiające się na ekranie trwa cały czas. Nieustannie jesteśmy bombardowani,
krótkimi, dynamicznymi przekazami, które nie daje nam absolutnie żadnego czasu do namysłu, pozbawiając nas tym samym możliwości używania wyobraźni i interpretowania pojawiających się przekazów.9
6
7
8
9

T. Goban-Klas, dz. cyt. s. 133.
J. P. Hudzik, dz. cyt., s. 311-312.
Tamże, s. 313.
Tamże, s. 314.
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Kultura masowa w tym ujęciu jest więc nietradycyjna (a przez to nieautentyczna), nieelitarna (i stojąca w odwecie do kultury wysokiej), manipulacyjna, produkowana masowo, zhomogenizowana i nie wymagająca wysiłku
i kompetencji odbiorców – a przez to nie wzbogaca odbiorców.
Motel Polska – opis przekazu
Według twórców programu „Motel Polska” to „innowacyjny format telewizyjny: hybrydowy serial reality o tematyce polityczno-lifestylowej. Gospodarzem programu jest Jacek Łęski, inspirujący gości do komentowania rzeczywistości politycznej, społecznej i kulturalnej. Oglądając wspólnie telewizję
i spotykając się w telewizyjnym motelu goście recenzują i opisują współczesną Polskę. Wśród nich są osoby znane i lubiane, ale także zwykli widzowie,
którzy wyróżniają się humorem, zdrowym rozsądkiem i ciekawością świata.”10
Program swoją koncepcją nawiązuje do Gogglebox (w którym zwykli ludzie
oglądają kontrowersyjne programy i komentują je w zabawny sposób). Przedmiotem niniejszej analizy był odcinek 16., w którym Polacy (a w rzeczywistości odpowiednio dobrani aktorzy) komentowała zamieszki na Kapitolu,
zawieszenie konta Donalda Trumpa przez Twittera i Facebooka, przejęcie
przez Orlen grupę Polska Press oraz zakup przez Niemcy dodatkowych szczepionek i bajkę dla dzieci, w której występuję mężczyzna z najdłuższym penisem. Przeprowadzona analiza programu, pozwoliła na krytyczne spojrzenie na
ten produkt kultury masowej oraz dostarczyła odpowiedzi na pytania: Jakie
są przyczyny prezentowania określonych treści na łamach „Motel Polska”? Co
świadczy o tym, że program jest wytworem kultury masowej? Dlaczego program jest dla odbiorców medialnym oszustwem? Jakie skutki dla odbiorców
wywołuje oglądanie programu „Motel Polska”?
„Motel Polska” – analiza programu
Program trwa blisko 24 minuty i zaczyna się od wstępu muzycznego
(miłej dla ucha melodii). W czołówce widzimy fragmenty budynku mieszkalnego (zapewne tytułowego motelu). Następnie pokazana jest zapowiedź tego,
co można zobaczyć w programie. Każdemu krótkiemu materiałowi towarzyszy komentarz siedzącego na fotelu odbiorcy. Gospodarz programu zaprasza
gości: rodzice boksera Diablo Włodarczyka, modelka Kasia Jaroń, stylistka
TVP VOD, https://vod.tvp.pl/website/motel-polska,49873352#, „Motel Polska”, inf.
z dnia 16.01.2020 r.

10

90

PROGRAM „MOTEL POLSKA” W ŚWIETLE ZAŁOŻEŃ TEORII KRYTYCZNEJ

fryzur Dorota Budzińska wraz z synem, trójka przyjaciół, która wybrała życie
z dala od miejskiego zgiełku oraz pedagog z mężem. Można zauważyć, że TVP
dobiera ludzi z różnych warstw społecznych, po to by sprawić wrażenie, że
opinia tychże osób jest reprezentatywna dla całego społeczeństwa w Polsce.
W pierwszym materiale (zarejestrowanym przez TVP) widzimy protestujących na Kapitolu, zwolenników Trumpa i słyszymy komentarz Doroty
Budzińskiej, która chwali działania strajkujących. „Widzisz, jak ludzie umieją
walczyć o swoje. Nie chodzą, nie robią marszów, jakiś głupot, tylko idą na
Kapitol, tu widać, że oni o coś walczą” – jest to nawiązanie do strajku kobiet,
który w oczach stylistki fryzur jest zwykłą głupotą. Kolejne głosy wyrażają zdziwienie sytuacją, która porównywana jest do anarchii. Jedna z osób stwierdza,
że „ludzie protestują przeciwko sfałszowanym wyborom” inna zauważa, że
„ktoś Trumpa chciał po prostu usunąć, bo był za silny”. Komentujący w różny
sposób odnoszą się do sytuacji w USA. Dla jednych sytuacja jest nie do przyjęcia, inni uważają, że problem został zaogniony i jest to rękę opozycji. Jeden
z mężczyzn twierdzi, że to ogólnonarodowy zryw. Pada też porównanie do Polski – według gości „Ameryka jest bardziej podzielona niż Polska”. Dorota Budzińska stwierdza, że „tam widać, że ludzie coś chcą zmienić, a w Polsce chodzą
na marsze, żeby się wybić”. Rodzice Włodarczyka usprawiedliwiają Trumpa,
że „wiedział, że tam były niesprawiedliwości i dlatego tak zareagował”. Jedna
z kobiet wyraża też nadzieję, że Trump sobie poradzi, bo jest bogaty. Na końcu Dorota Budzińska stwierdza, że to wydarzenie pokazuje siłę Trumpa.
Drugi materiał podlegający ocenie, dotyczy zablokowania Trumpa na
Twitterze. Oglądający przekaz są w szoku, że doszło do takiej sytuacji. Można
usłyszeć głos eksperta TVP, który zauważa, że jest to pogwałcenie pierwsze poprawki Konstytucji USA. Dorota Budzińska zgadza się z komentującym mówiąc „oczywiście”, pada komentarz również, że to zamach na urząd prezydenta.
Można także usłyszeć, że Twitter i Facebook usuwają wpisy Trumpa – w tym
również ten wzywający protestujących do rozejścia się. Ludzie komentujący na
kanapie stwierdzają, że to szokująca sytuacja, a Trump nie dostał nawet możliwości, żeby się wytłumaczyć. Padają też stwierdzenia, że „zabrano Trumpowi
2 tygodnie życia” oraz zarzuty, żę właściciele mediów społecznościowych chcą
rządzić światem. Pojawiają się również spekulacje, że Trump mógłby ujawnić jakieś „tajemnicze wiadomości, które mogłyby mieć wpływ na inauguracje
Bidena”. Padają kolejne zarzuty, „że Biden się boi”. Jeden z mężczyzn zauważa,
że gdy „trzech muzułmanów gwałcili kobietę, a wtedy nikt ich nie zablokował”.
Komentujący stwierdzają, że „lewactwo chce wyjść na pierwszy plan”. Pojawiają się także komentarze, że „opozycja to popiera”.
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W następnym materiale lektor pokazuje gościom komentarze opozycji dotyczących tego, że „TVP Info czeka to samo, co Trumpa” (wpis Sławomira Nitrasa). Dorota Budzińska krytykuje wpis polityka PO, mówiąc
o nim „to jest szmaciarz, który stawia sobie na celu niszczenie pracy ludzkiej
i normalnych mediów”. Pojawi się również wpis Kierwińskiego, dotyczący
TVP „Usunięcie konta z Twittera to czytelna wskazówka dla tych wszystkich, którzy tworzą treści w TVP Info i Wiadomościach TVP. Lepiej rzucić
taką pracę niż byc jak Trump”. Komentujący zauważają, że to już są groźby
karalne i krytykują polityka opozycji, zauważając, że „Trump to nie jest jakiś
Jasio spod budki z piwem, tylko znaczący gracz”. Następnie, goście zaczynają
krytykować Platformę Obywatelską tłumacząc, że jest to partia, która „chce
zakazać wolności słowa” i „skasować i zdeptać Polską telewizję i wszystko, co
polskie”, „PO pluje na polskie media”. Komentujący spekulują, że „Platforma
najpierw zlikwiduje TVP, potem Polsat, a na końcu TVN, zostawiając w Polsce tylko media niemieckie”. Komentatorzy zauważają, że tweetujący politycy
są „nikim”.
Następny (czwarty) materiał dotyczy tego, że Borys Budka po raz kolejny
pogratulował wyboru Joe Bidenowi. Goście zauważają, że Budka jest „nikim”,
i że Platforma już tyle razy się skompromitowała, że teraz jej działacze „nie
powinni się wypowiadać”, a „przewodniczący Platformy nie jest od tego, że
pisać do prezydenta Bidena”. Platforma to według komentujących partia, która wyprzedała Polskę i stworzyła „masę afer”. Opozycja krytykuje Trumpa, bo
„Trump był trochę za Polską i kochał Polskę”.
Kolejny (piąty) materiał dotyczy przejęcia grupy Polska Press przez Orlen. Można usłyszeć między innymi tłumaczenie Prezesa Orlenu. Komentatorzy cieszą się z tego ruchu i zauważają, że opozycja się burzy, bo media będą
w polskich rękach; „Polacy muszą myśleć po Polsku”, jesteś Polakiem, myśl
po Polsku, pisz po Polsku: – słyszymy oraz „Przez to, że dzienniki były w obcych rękach, nie ukazywały się rzetelne informacje”.
Następny (szósty) materiał dotyczy zakupu 30 milionów dawek szczepionek przeciwko Covid-19 przez Niemców, mimo, że (jak twierdzi lektor) było
uzgodnione, że szczepionki będą kupowane wspólnie przez Unię Europejską.
Można usłyszeć głosy ekspertów z TVP, którzy krytykują postępowanie władzy w Niemczech. Odbiorcy zauważają, że „doprowadzi to do ograniczenia
dostępu do szczepionek przez inne państwa”. Zwracają uwagę, że „gdyby dotyczyło to Polski, to już dawno byłaby szkalowana, ale że to Niemcy, to oni
mogą”. Jedna z pań zauważa, że przypomina to sytuację celebrytów, którzy
wepchali się do kolejki.
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W programie pojawia się także materiał (siódmy) o Putinie rozmawiającym z Merkel w sprawie szczepionek Sputnika V – „mam nadzieję, że nas nie
będą szczepić, tymi szczepionkami ruskimi” słyszymy oraz „widać, kto z kim
gra”. Komentatorzy krytykują także rosyjską szczepionkę i zauważają, że „ta
Unia to się rozpada” „z ruskim to jest tak, że jak się pomyli, to prawdę powie”.
Ostatni (ósmy) materiał dotyczy duńskiej bajki, w której występuje brodaty mężczyzna z najdłuższym penisem świata. Z ust zbulwersowanych komentujących słyszymy „To są te same koła, które wspierają Bidena”, „takiego
czegoś to ja jeszcze nie widziałam”. Padają zarzuty, że to zamach na rodzinę
i przygotowanie młodych ludzi na pedofilów. Odbiorcy stwierdzają, że to założenia ideologii Gender „jakby była u nas zmiana na Koalicję Obywatelską
i resztę opozycji, to niewykluczone, że też takie filmy by puszczali”. Jeden
z komentujących stwierdza, że to podniesie ręki na dzieci i on pójdzie z nimi
na wojnę. Na końcu można zobaczyć lektora, która zaprasza do udziału
w programie, poprzez zgłoszenie na motelpolska@tvp.pl. Napisom końcowym
towarzyszy ta sama przyjemna, rozrywkowa muzyka, jak na początku.
Program Motel Polska jest produktem kultury masowej. Poprzez
śmieszne, często infantylne komentarze ma wzmocnić przekaz partii rządzącej.
Komentatorzy zasiadający na kanapie w studiu (imitującym pokój w domu),
mimo że formalnie reprezentują różne zawody, są w różnym wieku, w rzeczywistości wyznają określone poglądy wspierające partię rządzącą. Komentarze każdej z osób wpisują się w narracje Prawa i Sprawiedliwości. Program
tworzy więc w odbiorcach fałszywą świadomość tego co jest dobre, a co złe
narzucając określony dyskurs rzeczywistości. Sfragmentaryzowane przekazy
od razu opatrzone są subiektywnymi komentarzami. Oglądający Motel Polska
dostają infotainment, w którym jest 90% rozrywki i 10% informacji. Program
w założeniu ma bawić i przedstawiać najważniejsze wiadomości, w rzeczywistości posługuje się często nieśmiesznym humorem. Komentarze, które można
usłuszeć mają wzmocnić przekaz partii rządzącej. Dobrani aktorzy, są poplecznikami partii Prawo i Sprawiedliwości, zwolennikami polityki Trumpa oraz
krytykami opozycji (a szczególnie Platformy Obywatelskiej). Komentatorzy
duży nacisk kładą na patriotyzm i polskie media, są przeciwnikami strajku
kobiet oraz ideologii Gender, a także tworzą narrację antyunijną i antyniemiecką. To wszystko znajdujemy w wypowiedziach aktorów komentujących
Wiadomości TVP. „Motel Polska” jest więc programem, który ma na celu
wywołanie określonych reakcji – przede wszystkim zniechęcenie potencjalnego odbiorcy do przekazu kreowanego przez opozycję i zachęcenie do wyboru
wizji rzeczywistości partii rządzącej. Nieświadomy odbiorca, bawiąc się przy
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okazji komentarzy, przyznaje im rację, buduje podobne poglądy, a następnie
bezrefleksyjnie głosuje na partie rządzącą. Celem programu jest więc wzmocnienie legitymizacji władzy i budowanie sobie grona wyborców w kolejnych
wyborach. Wszystko to jest jednak ukryte pod płaszczykiem „zwykłych ludzi,
komentujących rzeczywistość polityczną”.
Pokazane urywki wiadomości są krótkie – zdecydowanie więcej czasu
zajmują komentarze siedzących na kanapie. Takie przedstawienie informacji,
„skakanie” z tematu na temat, pozbawia oglądających Motel Polska samoistnego myślenia. Zdolność interpretacji faktów zostaje zachwiana. Odbiorca
Motelu Polska nie musi myśleć, bo robi to za niego komentujący na kanapie.
Co istotne, program ma imitować oglądanie telewizji przez zwykłych ludzi.
W rzeczywistości zwykły człowiek oglądający TVP nie ma możliwości nieustannego komentowania informacji poruszanych na ekranie. Znacznie częściej odbiorca telewizji materiały ogląda w ciszy, bo zawierają one dużo informacji
i emitowane są w krótkim czasie po to, aby nie było czasu do refleksji. Program jest podzielony na odcinki. Każdy z nich ma na celu zatrzymać odbiorcę
przed ekranem komputera lub telewizora i tworzy rytuał uzależniający odbiorcę od cotygodniowego oglądania kolejnych epizodów. To kolejny aspekt,
który „zabija” kreatywne myślenie i prowadzi do uniwersalizacji postrzegania
ważnych wydarzeń politycznych. „Motel Polska” przypomina niejako swoją
strukturą program informacyjny TVP, z tą różnicą, że przedstawiane treści są
jeszcze bardziej narzucające konkretną interpretację.
Zgodnie z założeniami Ustawy o Radiofonii i Telewizji, Telewizja Polska
powinna realizować misję rzetelnego informowania o rzeczywistości. „Misją
mediów publicznych nie jest zarabianie pieniędzy, tylko propagowanie etycznych, artystycznych i intelektualnych wartości wśród jak najszerszej widowni.
Stąd poszerzająca się nieustannie oferta Telewizji Polskiej. Priorytetem jest dla
nas promocja naszej kultury i historii oraz rzetelna informacja - również ta dotycząca regionów. To wszystko w jak najlepszej jakości i zawsze za darmo, bez
dodatkowych opłat.”11 W rzeczywistości często jest zupełnie inaczej, a „misja”
istnieje tylko w teorii. Program wykorzystując często nieprawdziwe informacje, opierając się na fake newsach i spekulacjach, zmienia myślących ludzi
w bezrefleksyjne masy, które ślepą głosują na partie rządzącą i nienawidzą „antypolskiej opozycji”. Format reprezentuje kulturę niską - widzimy to na przykładzie języka używanego przez komentujących (nieskładne zdania, pojawiające

Wiadomości TVP, https://wiadomosci.tvp.pl/47022497/misja-mediow-publicznych, „Misja mediów publicznych”, inf. z dnia 17.01.2021 r.
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się wulgaryzmy, argumenty ad persona, rzucanie faktoidami), nieelitarności
i zawartej w przekazach manipulacji. „Motel Polska” jest elementem kultury
masowej (mimo drobnych zmian staje się reprodukcją brytyjskiego formatu
Gogglebox), który służy więc dostarczaniu odbiorcom rozrywki, budowaniu
podziałów w społeczeństwie i wzmacnianiu przekazu partii rządzącej.
Analiza pokazała, że myśl teorii krytycznej jest wciąż aktualna i służy do
analizy najnowszych przekazów medialnych. W pracy odpowiedziano na pytania badawcze i udowodniono hipotezę, która brzmiała: Program „Motel Polska” jest elementem kultury masowej. Głównym celem programu nie jest zysk
finansowy, a zysk w postaci przyciągnięcia nowych wyborców i zatrzymania
przy sobie tzw. twardego elektoratu partii rządzącej. Potwierdza to słowa teoretyków szkoły frankfurckiej, którzy zauważali, że „system składający się z gospodarki i polityki – sam generuje potrzeby odbiorców, wykorzystując do tego
potrzeby odbiorców, po to by następnie zaspokajając te potrzeby i wzmacniać
daną władzę polityczną.” Dokładnie tak jest w przypadku TVP, która ściśle
powiązana jest z partią rządzącą – czego odzwierciedlenie zauważamy w programach takich jak „Motel Polska”. Pokazani wyborcy to przecież „zjadacze”
przekazów TVP, którzy wierzą w informacje przekazywane przez tą telewizję.
Przekazy Telewizji Polskiej możemy uznać za zniekształconą myśl oświeceniową, która w praktyce prowadzi do tworzenia nowych podziałów społecznych
i narzuca propagandowy przekaz o tym, co jest dobre, a co złe. Czy prowadzi
też do tworzenia władzy totalitarnej? To już jest zbyt daleko idący wniosek.
Na pewno jednak osłabia demokrację i prowadzi do „wyłączenia myślenia”.
Teoria krytyczna nie daje jednak odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zmienić
obecny stan rzeczy. Teoretycy ograniczają się jedynie do pokazywania zagrożenia kreowanych przez media przekazów. Nie podają żadnego remedium na
pojawiające się kłopoty. Teoria nie pozwala więc odpowiedzieć na pytanie jak
podnieść jakość przekazów medialnych i spowodować, żeby mniej było w nich
rozrywki, a więcej rzetelnej informacji. Pomimo tego przytoczone argumenty
pokazują, że „Motel Polska” jest rozrywkowym programem kultury niskiej,
wychodzącym naprzeciw rosnącego zapotrzebowania na infotainment. Niestety poziom programu jest niski; materiały emanują fake newsami, popierają
przemoc, dyskryminację mniejszości, zawierają mową nienawiści i homofobię.
Mimo tego „Motel Polska” cieszy się niesłabnącą oglądalnością (średnia widzów programu wynosi 393 tys. osób12).

Wirtualne Media, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/393-tys-widzow-programu-motelpolska-w-tvp1, „393 tys. widzów programu „Motel Polska” w TVP1”, inf. z dnia 17.01.2021 r.
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A TV program called "Motel Polska"
in the light of the assumptions
of the critical theory

Abstract: The article is an analysis of the "Motel Polska" program
in the light of the assumptions of the critical theory. At the beginning, the author of the work introduces the concept of critical theory
and applies it to the critique of mass media, pointing to the features
of these media. Then he performs a description and qualitative and quantitative analysis of the 16th episode of the "Motel Polska" program.
The last part of the work is the author's interpretation of the program
from the point of view of critical theory. The author points to the
features of the program and proves that Motel Polska is a product of
mass culture, serving to strengthen the messages of the ruling party.
Keywords: Critical Theory, Motel Polska, Polish Television, mass
culture, media, Law and Justice.
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Deprywacja Potrzeb
i Motywów Społecznych
w Obliczu Pandemii COVID-19

Streszczenie: Celem artykułu jest przekrojowe omówienie problematyki zjawiska izolacji towarzyszącej pandemii koronawirusa Sars-CoV-2,
oraz potencjalnych konsekwencji w obszarze psychiki, które za sobą
niesie. Poprzez odwołanie do czterech podstawowych motywów społecznych wymienianych przez Bogdana Wojciszke, artykuł analizuje
różne czynniki przyczyniające się do ich deprywacji, które zaobserwować można było zarówno w początkowych, jak i w późniejszych miesiącach pandemii nie tylko w Polsce, lecz także globalnie. W oparciu
o niektóre fundamentalne koncepcje psychologiczne, takie jak teoria
dysonansu poznawczego, teoria reaktancji czy konformizmu, wskazane
i wyjaśnione zostają wybrane mechanizmy społeczne, które stanowiły
odpowiedź na stopniowe zaostrzanie i ponowne luzowanie obostrzeń
związanych z sytuacją epidemiczną. Pozwala to na lepsze zrozumienie
licznych zachowań społecznych, a także tłumaczy, dlaczego doświadczana izolacja dla wielu może być tak trudna. Artykuł stanowi przegląd
i analizę̨ dotychczasowej literatury przedmiotu, badań oraz aktualnych
źródeł internetowych w obszarze wskazanych zagadnień psychologii
społecznej.
Słowa kluczowe: pandemia, izolacja, motywy społeczne, deprywacja

Sytuacja pandemii, w której znajduje się świat w chwili powstawania tekstu, jest niemalże nieporównywalna z żadnym innym doświadczonym przez żyjące dziś pokolenia wydarzeniem. Niektórzy są zdania, że ostatnia sytuacja, kiedy konieczne były tak radykalne zmiany w codziennym funkcjonowaniu miała
miejsce podczas II wojny światowej (Horton, 2020). Niewykluczone, że to
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właśnie tempo i ogrom zmian czyni ją tak trudną i wyjątkową. Izolacja, która
jej towarzyszy, jest czymś nowym dla społeczeństwa, choć nie ulega wątpliwości, iż przed każdym stawia inne wyzwania. Zaistniała sytuacja zmusiła wszystkich do reorganizacji dotychczasowego stylu życia, często w więcej niż jednym
z jego aspektów, a także wykształcenia nowych strategii zaradczych i obronnych (Gambin i in., 2020). W zależności od kraju, obostrzenia i zmiany w życiu społecznym wyglądały inaczej, odmienne były też reakcje i postawy przyjmowane przez społeczeństwo względem nowopowstałych przepisów i realiów
(Grossman i in., 2020; Hamer, Baran, Marchlewska, 2020; Lee, You, 2020).
Tym samym zjawisko to można uznać za szczególnie interesujące z punktu
widzenia psychologii społecznej właśnie z powodu różnorodności zachowań
i mechanizmów społecznych stojących u ich podstaw.
Niezależnie od strategii zwalczania pandemii koronawirusa w różnych
państwach, co do jednego z zaleceń wszyscy wydają się być zgodni. Za najistotniejsze z działań prewencyjnych, które miałoby ograniczyć i spowolnić
rozprzestrzenianie się zachorowań, uważa się izolację i tak zwany social distancing, który tłumaczyć można jako dystansowanie społeczne (Qian, Jiang,
2020; Nanotkar, Dhanvij, Joshi, 2020). Choć prawdziwą skalę skutków owej
izolacji względem zachowań społecznych, a także zdrowia psychicznego ocenić
można będzie dopiero z perspektywy czasu (Jiang, McCoy, 2020; Iqbal i in.,
2020), to pewne jej konsekwencje i zjawiska, które za sobą pociąga, zaobserwować można już teraz (Gambin i in., 2020). Z biegiem czasu, dla wielu staje
się ona coraz trudniejsza do zniesienia, a powodem tego może być deprywacja
podstawowych potrzeb i motywów społecznych. Potrzebę definiuje się jako
coś, co jest niezbędne do normalnego funkcjonowania organizmu i psychiki,
mianem motywu natomiast można określić świadomy lub automatyczny proces nadający ludzkiemu działaniu energię i kierunek. Wśród podstawowych
motywów społecznych wymienić można przynależność, sprawczość, poznanie oraz samoocenę. Charakterystyczną cechą motywów jest powszechność
zarówno wśród jednostek, społeczeństw jak i kultur, natomiast ich długotrwała deprywacja – rozumiana jako brak realizacji - niesie za sobą negatywne
skutki dla człowieka (Wojciszke, 2011). Szeroko pojęte następstwa pandemii,
a w szczególności izolacja, przyczyniają się do deprywacji właściwie każdego
z wyżej wymienionych motywów, co może być tym, co czyni ją właśnie tak
trudną do zniesienia.
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Deprywacja motywu samooceny
Motyw podtrzymania, obrony i podwyższenia samooceny jest jednym
z najsilniejszych i najczęściej występujących motywów, jaki ujawnia się
w ludzkim zachowaniu. Jego zagrożenie natomiast powoduje bardzo silną reakcję obronną. Wśród skutków jego deprywacji wymienia się depresję, pobudzenie, poczucie bezsensu czy zagrożenia, z kolei deprywacja ta nastąpić
może przez zagrożenie wartości i ważności własnej osoby (Wojciszke, 2011).
W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 można zaobserwować liczne przykłady braku realizacji tego motywu, pojawiające się na różnych płaszczyznach
funkcjonowania.
Jako pierwszy z nich i być może zarazem najbardziej oczywisty wymienić
można nieodłącznie związany z pandemią kryzys ekonomiczny spowodowany
nagłym zahamowaniem licznych sektorów gospodarki. Wśród nich wymienić można handel, turystykę, gastronomię i nie tylko (Radlińska, 2020). Drastyczne zatrzymanie przychodów w tak wielu miejscach zatrudnienia szybko
przyczyniło się do ogromnej liczby zwolnień, nie tylko w Polsce, lecz także
globalnie (Forsythe i in., 2020; Radlińska, 2020). Ich pracownicy niemalże
z dnia na dzień pozostawieni zostali bez możliwości zarobku i utrzymania
rodziny, przy równoległym wstrzymaniu rekrutacji i zatrudnień przez zdecydowaną większość potencjalnych pracodawców. Jak zostało to podkreślone
wcześniej, to właśnie subiektywne poczucie porażki może przyczyniać się do
deprywacji tego jakże ważnego motywu (Shamir, 1986). Jak wskazują badania,
status zatrudnienia jest czymś więcej niż tylko źródłem stabilizacji finansowej
– odpowiada on także za poczucie pewności siebie i kontroli, które odzwierciedlenie znajdują w samoocenie. Tym samym wraz z przedłużającym się zamrożeniem wymienionych wcześniej sektorów gospodarki, silnie odbijającym
się na rynku pracy, coraz bardziej dostrzegalne zaczynają być także skutki wywierane na samoocenie (Mimoun, Ben Ari, Margalit, 2020). Konsekwencje
wskazanego zjawiska dla zdrowia psychicznego obrazują także wyniki badań
przeprowadzonych w trakcie pierwszej fali pandemii w Polsce, które wykazały
wyższe nasilenie objawów depresji i lęku uogólnionego wśród osób, które straciły ciągłość wynagrodzenia w porównaniu z osobami, których stan zatrudnienia pozostał bez zmian (Gambin i in., 2020).
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Dysonans poznawczy w sytuacji pandemii
Pojęcie dysonansu poznawczego wprowadzone zostało przez Leona Festingera, który zdefiniował je jako popęd spowodowany poczuciem dyskomfortu, będący konsekwencją utrzymywania dwóch lub więcej niezgodnych ze
sobą elementów poznawczych. Następnie określane było jako konsekwencja
zaangażowania się w działanie, które jest sprzeczne z koncepcją siebie jako
osoby przyzwoitej i rozsądnej. Wspomniane przez Festingera elementy poznawcze z kolei odnoszą się do myśli, uczuć, przekonań bądź wiedzy o czymś
(Aronson, 1995). Zjawisko to objawia się jako przykre napięcie, które wynika
ze sprzecznych informacji, które stanowią zagrożenie samooceny i motywują
do możliwie szybkiego zredukowania dysonansu. Jednym z najczęściej przytaczanych przykładów tego zjawiska jest palenie papierosów, które doprowadza
do konfrontacji wizji siebie jako osoby dbającej o zdrowie, jednak z nałogiem powszechnie uznanym za wyjątkowo szkodliwy (choć prawdopodobnie
sprawiający przyjemność) (Orcullo, San, 2016). W takiej sytuacji dysonansu
można byłoby się pozbyć przez zmianę zachowania, którą byłoby rzucenie palenia, lub uzasadnienie nałogu na któryś z dwóch sposobów - zmianę jednego
z elementów poznawczych lub dodanie nowych elementów.
W zaistniałej sytuacji wraz ze wzrastającą liczbą niewygodnych zaleceń
i obostrzeń, dość szybko można było zacząć obserwować wręcz paralelny przykład dysonansu poznawczego, który związany był z koniecznością noszenia
maseczek. Pomimo obowiązku zakrywania ust i nosa, nadal podstawowym
zaleceniem było pozostanie w domu i opuszczanie go tylko w sytuacjach absolutnie koniecznych. Warto jednak zwrócić uwagę, że wielu osobom dało
to swego rodzaju złudzenie kontroli (Morin, 2020), a także mogło stanowić
pretekst do częstszych wyjść, które nie ograniczały się tylko do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb (Ziomek, 2020). W takich sytuacjach maseczka byłaby zatem formą racjonalizacji zachowań. Można sądzić, że i w takich przypadkach dochodziło do dysonansu poznawczego wynikającego z rozdźwięku
między wizją siebie jako osoby odpowiedzialnej, unikającej ryzyka zakażenia
siebie i osób w swoim otoczeniu oraz nieunikaniu zachowań, które skutkować by mogły zachorowaniem. Choć tak jak w przypadku palenia papierosów,
najlepszym rozwiązaniem byłaby zmiana zachowania, dysonans ten łagodzony
jest poprzez dodanie kolejnego elementu poznawczego, jakim w tym wypadku jest ochronne działanie maseczki, mimo iż wyniki badań nie są w kwestii
jej skuteczności jednogłośne (Javid, Weekes, Matheson, 2020).
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Potrzeba znaczenia dla innych
Sam koncept znaczenia dla innych (mattering) został po raz pierwszy
wprowadzony przez Rosenberga i McCullough’a (1981) i oznacza zarówno
uczucie jak i potrzebę świadomości, że ma się znaczenie dla innych ludzi. Pozwala to na zachowanie poczucia bycia ważnym, co nieodłącznie wiąże się
z poczuciem własnej wartości. Na poczucie znaczenia dla innych składają się
trzy komponenty: 1) poczucie, że jest się kimś, na kim polegają inni; 2) poczucie, że jest się kimś ważnym i znaczącym dla innych osób; 3) poczucie, że otrzymuje się uwagę innych. W 1985 roku Rosenberg poszerzył tę koncepcję także
o czwarty komponent, który obejmował poczucie, że ktoś by za nami tęsknił
w momencie naszej nieobecności. Teoria ta różni się od wsparcia społecznego
pod względem tego, że najważniejszym jej elementem jest budowanie i wzmacnianie własnej wartości poprzez relacje z innymi. Brak tego poczucia sprzyja
problemom zdrowotnym, a także podatności na czynniki stresu (Casale, Flett,
2020). Ponadto, niedawne badania zdają się podkreślać szczególną wagę znaczenia dla innych w momencie pandemii ze względu na silny związek między
brakiem takiego poczucia, a odczuwaną samotnością (Flett, Zangeneh, 2020;
Casale, Flett, 2020). Może to więc tłumaczyć, dlaczego izolacja i dystansowanie
społeczne mogą być tak trudne do zniesienia. Szczególnie dotkliwa deprywacja
tej potrzeby może się okazać dla osób starszych, co obrazują wyniki badań
prowadzonych w trakcie pierwszej fali pandemii: ,,U osób w wieku powyżej 55
roku życia nasilenie objawów lęku i depresji wiąże się z większym poczuciem
zagrożenia zdrowia i życia własnego oraz bliskich, a także między innymi z poczuciem samotności, zmęczeniem sytuacją, brakiem spotkań z innymi ludźmi,
koniecznością zmiany stylu życia i ograniczeniami wolności.” (Gambin i in.,
2020, s. 2). Przynależność seniorów do grupy najwyższego ryzyka ciężkiego
przebiegu i śmiertelności w przypadku zachorowania na COVID-19 sprawiła,
że w wielu codziennych czynnościach, takich jak choćby zakupy spożywcze,
osoby starsze zmuszone były korzystać z pomocy innych (Wieczorek, 2020).
Ryzyko to wymusiło także na seniorach znaczne ograniczenie lub całkowite
wstrzymanie kontaktów z wnukami, nad którymi wielu z nich pełniło częstą
opiekę przed wybuchem pandemii. Wpłynęło to nie tylko na wzrost poczucia
samotności, lecz także uniemożliwiło dotychczasową formę realizacji potrzeby
znaczenia dla innych. Takie zaburzenie pewnych rytuałów jak odwiedzanie
bliskich, a także konieczność polegania na innych może być przyczynkiem do
obniżenia poczucia bycia potrzebnym i znaczenia (Flett, Heisel, 2020).
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Deprywacja motywu poznania
Realizacja motywu poznania jest niezbędna do takich działań jak tworzenie wniosków i sądów, podejmowanie decyzji, a także osiągnięcie poczucia
sensu własnych działań. Poznanie umożliwia z kolei poczucie bezpieczeństwa
i wiary w swoje kompetencje (Wojciszke, 2011). W ogromnej mierze dotyczy ono więc osób odpowiedzialnych za podejmowanie istotnych decyzji,
a więc w sytuacji pandemii szczególnie silnej deprywacji tego motywu doszukać się można na przykład wśród przedstawicieli zawodów związanych
ze służbą zdrowia jak lekarze, pielęgniarki (Panza-Beltrandi, 2020), ale również osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji o podtrzymywaniu lub
zmniejszaniu poszczególnych obostrzeń. Lęk przez nieznanym spowodowany
wybuchem pandemii tłumaczyć można dominującą niepewnością, która towarzyszyła szczególnie podczas pierwszej fali pandemii (Ramose, Sethuntsa,
2020). Choć jego największe nasilenie związane z deprywacją motywu poznania obserwować można było w drugim kwartale 2020 roku, a w miarę
postępów badań nad wirusem i dostępem do szczepionki można mówić
o coraz większej przewidywalności przebiegu choroby, to pewne kwestie takie
jak długoterminowe skutki przejścia COVID-19 nadal pozostają nieznane
i budzące obawy (Butler i in., 2020; Fraser, 2020; SeyedAlinaghi i in., 2021).
Konformizm jako odpowiedź na potrzebę poznania
Zjawisko konformizmu definiuje się jako zmiana w zachowaniu na
skutek rzeczywistego lub wyobrażonego wpływu innych ludzi i w istocie
nie można jednoznacznie zakwalifikować go do wyłącznie pozytywnego lub
negatywnego. Ważnym towarzyszącym mu czynnikiem jest informacyjna
funkcja wpływu społecznego. Aronson (1995, s. 253) tłumaczy ją w następujący sposób: ,,wpływ innych ludzi, który prowadzi nas do konformizmu,
ponieważ spostrzegamy te osoby jako źródło informacji, dające wskazówki
dla naszego zachowania; dostosowujemy się, ponieważ wierzymy, że cudza
interpretacja niejasnej sytuacji jest bardziej poprawna niż nasza”. Sytuacje nieznane lub niepewne sprzyjają powielaniu zachowań zaobserwowanych wśród
innych, gdyż te stanowią dla nas sugestię, jak sami powinniśmy się zachować często pomimo braku ich logicznego wytłumaczenia. W sytuacji pandemii,
a w szczególności w początkowych dniach wprowadzania obostrzeń, motyw
poznania wielu osób ulegał deprywacji z uwagi na niejednoznaczność i nieznajomość sytuacji, co wzmagały dodatkowo dynamiczne zmiany i napływające
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sprzeczne informacje. Pojawiały się także liczne fake newsy dotyczące zamiaru zamknięcia granic województw czy sklepów spożywczych (Orzeł, 2020a;
Orzeł, 2020b). Doprowadziło to do zwiększenia lęku w społeczeństwie,
a odpowiedzią na to z kolei były niektóre zachowania konformistyczne. Jako
przykład można tu wymienić gromadzenie i wykupowanie w dużych ilościach
takich produktów jak makaron, mąka czy papier toaletowy (Kozłowska i in.,
2020). Choć z perspektywy czasu zasadność takich działań można uznać za
dyskusyjną, to właśnie z uwagi na informacyjną funkcję wpływu społecznego,
coraz więcej osób powielało takie zachowania konsumenckie w odpowiedzi na
brak realizacji własnej potrzeby poznania.
Potrzeba domknięcia poznawczego
Silny motyw domknięcia poznawczego oznacza pragnienie, aby jak najszybciej mieć za sobą przetwarzanie informacji i dojść do nawet pochopnych
wniosków, których człowiek gotów jest potem kurczowo się trzymać (Wojciszke, 2011). Kossakowska (2003, s. 355) natomiast o osobach z silnym motywem domknięcia poznawczego pisze następująco: ,,Osoba charakteryzująca
się wysoką potrzebą domknięcia w każdej sytuacji społecznej preferuje porządek i przewidywalność, łatwo podejmuje decyzje, jest zamknięta poznawczo
(closed-minded) i odczuwa dyskomfort w obliczu wieloznaczności. Wysoki
poziom potrzeby poznawczego domknięcia sprzyja powierzchownej analizie
dopływających informacji, motywuje do poszukiwania informacji odpowiadających istniejącym już strukturom wiedzy. Powstały w wyniku tego procesu
obraz sytuacji jest często uproszczony, zapewnia jednak poczucie jednoznaczności, przewidywalności i uporządkowania świata. Jest także odporny na zmianę”. Można zatem wnioskować, że takie osoby są bardziej podatne na wiarę
w liczne fałszywe informacje czy też teorie spiskowe dotyczące koronawirusa.
Spekulacje na temat źródła pandemii wirusa SARS-CoV-2 zaczynały się od jej
początku po zjedzeniu zupy z nietoperza, przez celowe wypuszczenie z laboratorium biologicznego w Wuhan, aż po zaprzeczenie istnieniu jakiegokolwiek
zagrożenia i uzasadnianie tego próbą ograniczenia wolności społeczeństwa
przez rząd (Ambroziak, 2020). Ilość tego typu fałszywych wiadomości była
tak duża, że w celu ich zwalczania powstały specjalne portale, a strona rządowa www.gov.pl wprowadziła możliwość zgłaszania fake newsów. Choć informacje na temat wskazanych wyżej źródeł pochodzenia koronawirusa zostały
zdementowane (Ambroziak, 2020), to w momencie niejednoznacznej sytuacji,
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mogą stanowić łatwe zaspokojenie potrzeby domknięcia poznawczego i realizacji motywu poznania.
Deprywacja motywu sprawczości
W świetle licznych obostrzeń oraz coraz dłuższego czasu ich utrzymywania, zachwianie motywu sprawczości zdaje się być dość wyraźne. Poczucie kontroli zazwyczaj daje także wrażenie pewnej przewidywalności, która
z kolei zwiększa poczucie bezpieczeństwa (Arafat i in., 2020). ,,[Pandemia]
Pojawiła się niespodziewanie, dotknęła wszystkich obszarów życia: rodziny,
pracy, relacji z bliskimi osobami. Stopniowo ograniczyła zwykłą aktywność,
nie pozwalając na zadbanie o siebie w dawny, naturalny dla nas sposób” (Talarowska i in., 2020, s. 1). ,,Człowiek czuje się komfortowo i bezpiecznie, kiedy
na podstawie napływających informacji jest w stanie rozpoznać, przewidzieć
oraz w znacznym stopniu kontrolować otaczający go świat i kolejne zdarzenia. Pandemia koronawirusa pozbawia komfortu względnej przewidywalności świata i poczucia kontroli nad życiem w wielu jego sferach” (Talarowska
i in., 2020, s. 14). Dodatkowo do deprywacji tego motywu w trakcie trwania pandemii przyczyniać może się zatem nie tylko poczucie braku kontroli
względem ryzyka zarażenia, lecz także ograniczenia związane z wprowadzanymi obostrzeniami. W takich sytuacjach pojawiać się może kompensacyjna
kontrola, która opisywana jest w następujący sposób: ,,ludzie na tyle pragną
wiary w porządek świata, że kiedy spada ich poczucie osobistej kontroli nad
biegiem zdarzeń, kompensują to sobie wzrostem wiary, że źródło porządku tkwi gdzieś na zewnątrz” (Wojciszke, 2011, s. 53), co może tłumaczyć
chęć szukania odpowiedzi w religii, co obrazuje deklarowana częstotliwość
zaangażowania religijnego wśród Polaków (CBOS, 2020). Sama deprywacja
motywu sprawczości skutkować może natomiast poczuciem beznadziejności
i bezsensu (Wojciszke, 2011).
Reaktancja jako odpowiedź
na ograniczenia swobód
Teoria reaktancji zapoczątkowana została przez Jacka W. Brehma (1966)
i opisuje opór psychologiczny, gdy w sytuacji zagrożenia wolności decydowania o sobie rośnie skłonność do zabronionego działania (Wojciszke, 2011). Ma
ona miejsce, gdy pojawia się poczucie, że jakiś aspekt naszej wolności może
zostać odebrany, a wraz z nim narasta uczucie oburzenia i próby odzyskania
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kontroli. Brehm podkreśla przy tym, że określenie wolności nie odnosi się do
całokształtu tej idei, a raczej do ,,różnych rodzajów” i ,,wielu wolności”, przykładowo swobody do picia napoju gazowanego danej – a nie innej – marki,
lub czytania wybranego czasopisma, a nie innego (Brehm, 1989). Niektóre
z przykładów reaktancji w Polsce wyraźnie zaobserwować można było w momencie, gdy ograniczenia związane z pandemią zaczęły zabraniać swobodnego
przemieszczania się poza domem (z wyłączniem celu uznanego za absolutnie
niezbędny do życia), wejścia do parków czy lasów. Brehm zjawisko reaktancji
wyjaśnia jako skutek dwóch możliwych sposobów odbioru zagrożenia wolności - w pierwszej kolejności może to sugerować, że ta sama wolność zostanie
zagrożona w przyszłości, w drugim wypadku może poprzedzać zagrożenie innych aspektów wolności (Brehm, 1989). Tak więc zakaz przemieszczania się
swobodnie poza domem może sugerować, że będzie on nakładany w przyszłości także w innych sytuacjach, a niemożność wejścia do parku czy lasu mogłaby
sugerować, że następne zakazy dotyczyć będą przykładowo choćby ogródków
działkowych czy innych terenów zielonych. Niezależnie od tego, reakcją na
takie zagrożenie jest wzburzenie i opór, który tym bardziej skłania do podjęcia się aktywności zabronionej. Różnorakie próby łamania tychże obostrzeń
i obchodzenia zakazów można odbierać zatem jako przykład reaktancji, która
wynika z chęci przywrócenia poczucia sprawczości.
Deprywacja motywu przynależności
Można sądzić, że jednym z najmocniej odczuwanych skutków pandemii
jest deprywacja motywu przynależności spowodowana koniecznością izolacji
i społecznego dystansowania. Istotną wagę interakcji społecznych obserwuje
się w każdej kulturze świata, co tym bardziej pozwala podkreślić istotę tego
motywu. Choć izolacji samej w sobie nie należy utożsamiać z samotnością,
uczucie to może być jednym z następstw długotrwałego braku realizacji tego
motywu (de Jong Gierveld, van Tilburg, Dykstra, 2006; Banerjee, Rai 2020).
Brak możliwości kontaktu twarzą w twarz szczególnie trudny wydawać by się
mógł dla osób starszych czy żyjących na co dzień w pojedynkę, ale nie tylko one
odczuwają jego brak (Gambin i in., 2020). Skibińska (2017, s. 268) wymienia
następujące efekty zjawiska izolacji: ,,Osoby poddawane długotrwałej izolacji
charakteryzują się dużymi zmianami w sferze emocjonalnej, przejawiającymi
się licznymi i poważnymi zaburzeniami o charakterze nerwicowym, takimi
jak: unikanie kontaktów z innymi ludźmi, niepewność i nieufność oraz przesadna ostrożność w relacjach z nimi, brak poczucia sensu oraz umiejętności
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panowania nad nastrojami i labilność emocjonalna spowodowana niską samooceną, złe samopoczucie, depresja, apatia, skrajny introwertyzm, zachowania psychotyczne i neurotyczne prowadzące do pojawiania się patologicznego
lęku, nieumiejętność właściwej oceny rzeczywistości, zaburzenia instynktu
samozachowawczego będące przyczyną podejmowania prób samobójczych
oraz zaburzenia życia uczuciowego przejawiające się lękiem seksualnym
i wiele innych zaburzeń wynikających z nieustannej deprywacji, a prowadzących do trwałego poczucia zagrożenia oraz upośledzenia i zubożenia przebiegu wszelkich procesów intelektualnych”. Wyniki badań przeprowadzonych
w Chinach, które koronawirus zaatakował najwcześniej, zdają się potwierdzać
nasilenie negatywnych emocji narastających wraz czasem w odosobnieniu.
Coraz częściej odnotowywano emocje z kręgu niepokoju, depresji i oburzenia,
coraz mniej emocji pozytywnych (Li i in., 2020). Nasilenie symptomów depresyjnych i lękowych wykazały także wyniki badań prowadzonych wśród Polaków (Gambin i in., 2020). Szczególnie trudny może okazać się też dylemat
wynikający z chęci okazania bliskim wsparcia, mając przy tym świadomość,
że kontakt ten może narazić ich na ryzyko zachorowania. Przeprowadzone
w Polsce badania ukazują, że aż 72% badanych bardziej obawia się o zdrowie
bliskich niż o własne (Maj, Skarżyńska, 2020). Inne badania potwierdzają
także, że im wyższy poziom obaw i lęku, tym chętniej przestrzega się zaleceń
dotyczących bezpieczeństwa (Hamer, Baran, Marchlewska, 2020). Tym bardziej sądzić można, że osoby obawiające się o zdrowie bliskich będą starały się
od nich izolować, co z kolei przyczyni się do nasilenia deprywacji motywu
przynależności.
Neuronalna odpowiedź na izolację
Tak jak wspomniane zostało to wcześniej, izolacja nie jest równoznaczna
z odczuwanym poziomem samotności, niemniej jednak wraz z przedłużającym się jej trwaniem, samotność może pojawić się jako jej skutek. Negatywne
skutki deprywacji motywu przynależności potwierdzają także badania. Jako
doskonały przykład można przytoczyć tu wyniki badań, które potwierdzają,
że ból społeczny aktywizuje te same partie mózgu co ból fizyczny. Oznacza to,
że ból związany z utratą więzi z drugim człowiekiem może być tak samo silnie
odczuwany jak cierpienie fizyczne (Eisenberger, 2012). Ponadto, w lepszym
zobrazowaniu istoty izolacji, a więc ograniczenia kontaktów międzyludzkich,
pomocne mogą być badania przeprowadzone na stacji polarnej, gdzie grupa polarników w izolacji spędziła 14 miesięcy. Ukazują one zdecydowane
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zmniejszenie plastyczności w ludzkim mózgu, w szczególności na poziomie
hipokampu, wynikające ze społecznej izolacji (Stahn i in., 2019). Wyniki powyższych badań pozwalają na lepsze uświadomienie niebagatelnych
konsekwencji, jakie nieść może za sobą długotrwała deprywacja motywu
przynależności.
Fear of missing out w sytuacji pandemii
Pojęcie fear of missing out, które tłumaczyć można by jako lęk przed
byciem ominiętym [przez jakieś doznania, doświadczenia], zdefiniowane zostało przez Przybylskiego, Murayama, Dehaan’a i Gladwell’a (Przybylski i in.,
2013). Autorzy tłumaczą je jako przeszywające poczucie, że inni mogą przeżywać satysfakcjonujące doświadczenia, które nas omijają. Lęk ten szczególnie
aktualny wydaje się w społeczeństwie z uwagi na wciąż wzrastające uczestnictwo w mediach społecznościowych, które przyczyniły się do zwyczaju dzielenia
się niemalże każdym aspektem życia w sieci. Choć izolacja obejmująca wszystkich w mniejszym lub większym stopniu sprawia, że atrakcyjne wydarzenia
z życia innych są ograniczone, to zmienia się to z wolna razem z etapowym
znoszeniem obostrzeń. W miarę coraz bardziej pobłażliwego stosunku do spotkań towarzyskich, obserwowalnego już nie tylko wśród osób młodych (Wójcicka, 2020), szczególnie narażone na doświadczanie fear of missing out mogą
być osoby postawione przed dylematem, czy zdecydują się zaryzykować relacje
towarzyskie czy własne zdrowie. Lęk ten zatem pojawić się może zwłaszcza
w wyniku długotrwałej deprywacji motywu przynależności, jednak w obecności wciąż aktualnego ryzyka i lęku przez zachorowaniem, może okazać się tym
bardziej doskwierający i dotkliwy (Slonena, 2020).
Podsumowanie
Kumulacja deprywacji wszystkich tych podstawowych motywów społecznych i potrzeb sprawia, że wraz z biegiem trwania pandemii i coraz dłuższej
izolacji, funkcjonowanie w nowopoznanych realiach staje się coraz trudniejsze
do zniesienia i prowadzi do poczucia zmęczenia zaistniałą sytuacją. Zauważyć
można różne postawy względem ograniczeń, które pojawiły się w życiu każdego, również takie, których celem byłaby kompensacja braku realizacji owych
potrzeb. Ciężko jednak dziś ocenić ich skuteczność, czy próbować przewidzieć
długotrwałe skutki, jakie dystansowanie społeczne i rygorystyczne zakazy mogą
wyrządzić na zdrowiu psychicznym lub zmianach, jakie nastąpią w relacjach
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interpersonalnych. Prawdziwy ogląd konsekwencji możliwy będzie bowiem
wyłącznie z perspektywy czasu (Jiang, McCoy, 2020; Iqbal i in., 2020). Nie
ulega jednak wątpliwości, że taka deprywacja najważniejszych motywów społecznych nie obejdzie się bez echa i jej silny wpływ na człowieka jako istotę
społeczną może okazać się zaskakujący.
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Deprivation of Needs and Social Motives
During the COVID-19 Pandemic

Abstract: The aim of this article is to discuss the issue of isolation and its
potential psychological consequences in the context of the Sars-CoV-2
pandemic. With reference to the four elementary social motives described by Bogdan Wojciszke, the article analyzes different factors contributing to their deprivation, which were observed during both the
outbreak of the pandemic and in the following months both in Poland
and globally. Based on some of the most fundamental psychological
theories such as social dissonance, reactance or conformism, the article
highlights and explains selected social mechanisms, which occured as
a reaction to gradual tightening and loosening of sanitary restrictions.
It allows for better understanding of numerous social behaviours and
suggests the reasons why the experience of isolation might be so difficult in the eyes of many. The article is an overview and an analysis of
both seminal and most current research and literature that touches on
different aspects of social psychology.
Key words: pandemic, isolation, social motives, deprivation
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Trudności w zakresie współpracy
różnych grup wiekowych
pracowników logistyki
we współczesnych
przedsiębiorstwach

Streszczenie: Obecnie na rynku pracy funkcjonują dwie grupy pracowników, różniące się ze względu na wiek: młoda i starsza grupa gracowników. Każda grupa cechuje się zróżnicowanymi kompetencjami
i predyspozycjami. Kompilacja umiejętności pracowników młodszych
i starszych jest największą wartością dla współczesnych przedsiębiorstw
w wielu branżach, także w branży logistycznej. Transport i logistyka
zawiera w sobie szeroką gamę aktywności gospodarczej. Przez branżę
transportową i logistykę rozumie się firmy, które zajmują się transportem drogowym towarów, ich magazynowaniem i przechowywaniem,
oraz działalnością związaną ze wspomaganiem tego procesu. Celem
opracowania jest przedstawienie zidentyfikowanych trudności/problemów / zagrożeń w dostosowaniu się do oczekiwanych kompetencji pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportowologistycznych. Przy czym, te trudności wynikają z wieku pracownika.
Wskazane zostaną kompetencje, które w analizowanej branży ulęgną
zmianie w perspektywie pięciu lat oraz zostaną zaproponowane rozwiązania jaki sposób mogą ze sobą współpracować osoby z różnych grup
wiekowych, aby spełnić oczekiwania współczesnych pracodawców.
Analizie zostaną poddane badania wtórne i informacje zamieszczone
w raportach biznesowych. Zostanie także poruszona kwestia zmiany
kompetencji pracowników jakie są oczekiwane przez pracodawców
oraz zmiany dotychczasowego stylu pracy, które są wynikiem epidemii
COVID-19.
Keywords: generations, logistics, cooperation, competences
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Wstęp
Różnorodność pracowników ze względu na wiek może odnosić się do
dwóch aspektów: heterogeniczności wewnątrz grupy oraz heterogeniczność
między grupami. Pierwsza klasyfikacja odnosi się do grupy, która może być
wewnętrznie jednorodna pod względem wieku, jednak może różnić się pod
względem innych aspektów różnorodności np. płci, pochodzenia, miejsca
zamieszkania, zajmowanego stanowiska w pracy, dochodów finansowych.
Natomiast heterogeniczność grupy odnosi się do zróżnicowania poszczególnych grup, które są jednorodne wewnętrznie pod pewnymi aspektami np.
długości stażu pracy (Mehrotra, Wagner, 2018, s. 58). Rozpoznanie znaczenia zarówno różnorodności między grupami jak i różnorodności wewnątrz
grup jest istotne dla zrozumienia struktury starzenia się pracowników w danej
organizacji. Można więc wskazać, że w większości organizacji znajdują się grupy młodszych i starszych pracowników.
Dynamiczne zmiany na rynku, rozwój technologii informatycznych
i informacyjnych, rosnąca liczba transakcji wymuszających przemieszczanie
materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych wpływają na wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych i efektywnych pracowników działów logistyki, mogących sprostać tym i innym wyzwaniom współczesnej gospodarki.
Źródła efektywności pracowników, wśród których identyfikuje się między
innymi kompetencje, są od lat przedmiotem zainteresowania nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwem. Liczne badania i opracowania naukowe dowodzą,
że właśnie kompetencje pracowników wpływają na możliwość osiągania przez
przedsiębiorstwo sukcesu rynkowego i są jednym ze źródeł konkurencyjności przedsiębiorstw. To sprawia, że istotna jest identyfikacja kompetencji,
będących udziałem pracowników, stanowiących kadrę logistyczną polskich
przedsiębiorstw.
Celem opracowania jest zatem przedstawienie zidentyfikowanych trudności/problemów/zagrożeń w dostosowaniu się do oczekiwanych kompetencji pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach
transportowo-logistycznych.
Charakterystyka grup młodych pracowników
Młode pokolenie pracowników urodzone w wieku 1980 – 1995 zostało
często poddane etykietyzowaniu, poprzez takie określenia jak: Millenialsi
(Strauss, Howe, 1991,s. 156), pokolenie Y (Johnson, Johnson, 2010, s. 52),
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Gen Me (Twenge, Generation, 2006, s. 53), Następne wielkie pokolenie
(Howe, Strauss, 2000, s. 121) pokolenie Nexus (Barnard, Cosgrave, Welsh,
1998, s. 23). Według literatury można przyjąć obecność dwóch grup młodych
pracowników. Osoby urodzone po 1980 roku można uznać za pracowników
w średnim wieku, którzy maja pewne już doświadczenie zawodowe i umiejętności (Howe, Strauss, 2000, s. 121). Jednak wskazuje się, że młody pracownik,
który obecnie rozpoczyna swoją karierę zawodową to osoba urodzona po 1995
r. (Johnson, Johnson, 2010, s. 52) (Lyons, Kuron, 2014, s. 69) (Zemke,
Raines, Filipczak, 2000, s. 45). Młodych pracowników przedstawia się jako
osoby stojące w obliczu niepewnej przyszłości stałego zatrudnienia, z rosnącym
poziomem długu indywidualnego oraz z brakiem zapewnienia odpowiednich
relacji z rodzicami w dzieciństwie (niewłaściwe wychowanie) (Ng, Lyons, Schweitzer, 2017, s. 55-56). Pomimo wysokiego ich wykształcenia i wysokorozwiniętych umiejętności technologicznych, ta grupa pracowników boryka się
z bezrobociem i z problem niepełnego zatrudnienia (Ng, Lyons, Schweitzer,
2017, s. 55-56). Młodzi pracownicy napotykają duże trudności w rozpoczęciu
kariery, w przeciwieństwie do swoich rodziców (Lyons, Kuron, 2014, s. 69).
Często podaje się, że młodzi pracownicy mają aspiracje i oczekiwania sprzeczne z realiami rynku pracy (Carnevale, Hanson, Gulish, 2013, s. 23-29). Młodych pracowników cechuje swobodne i bezstresowe wychowanie przez ich rodziców oraz nadmierna opiekuńczość rodziców podczas wychowywania
(Ng, Lyons, Schweitzer, 2017, s. 55-56). Rodzice tych młodych ludzi to osoby
pracowite, bardzo zaangażowane w strefę społeczno – gospodarczą. Ze względu na to, że rodzice skupili się na pracy i zapewnianiu swoim dzieciom wszelkich dóbr materialnych, dbali też przesadnie o wysoką samoocenę swoich dzieci. Młodzi pracownicy mają przez takie działania swoich rodziców, wdrożone
optymistyczne myślenie, nastawione na wysokie oczekiwania od innych a nie
od siebie oraz nastawione na podejście, że najważniejsze jest podążanie za pasjami i dążenie do spełniania swoich marzeń za wszelką cenę (Ng, Lyons, Schweitzer, 2017, s. 55-56). Młodzi pracownicy cechują się wyższym poziomem
wykształcenia niż poprzednie starsze grupy pracowników, a przez to mają wyższe oczekiwania co do kariery zawodowej i swojej przyszłości (Ng, Lyons, Schweitzer, 2017, s. 55-56) (Ng, Schweitzer, Lyons, 2010, s. 55-59). Mimo
iż młodzi pracownicy wskazują na duży zasób kompetencji, to nie jest to powiązane z ich wydajnością. Pomimo, że ta grupa pracowników cały czas się
dokształca, dba o pozytywne postrzeganie siebie i budowanie własnej marki, to
nie ma to połączenia z rosnącą wydajnością tych pracowników (Burke,
Ng, 2006, s. 89-111). Aspektem wpływającym na pracę młodych
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pracowników jest także globalizacja, możliwość migracji i pracy w każdym
innym miejscu na świecie oraz wszechobecny Internet, który zapewnia dostęp
do nadmiaru informacji i rozpraszaczy (Lancaster, Stillman, 2002, s. 152).
Młodzi pracownicy oczekują szybkiej informacji zwrotnej, szacunku i równości wobec wszystkich współpracowników, interakcji społecznych, zmian, równowagi między pracą a życiem zawodowym, elastyczności czasu pracy oraz
sensowności wykonywanych działań (Johnson, Johnson, 2010, s. 52) (Lancaster, Stillman, 2002, s. 85) (Zemke, Raines, Filipczak, 2000, s. 42-52).
Młodzi pracownicy wskazują na odmienny zestaw wartości pracy niż starsi
pracownicy. Według młodszych pracowników, dla nich wartością w pracy jest
czas wolny od pracy, dodatkowe nagrody (np. premie pieniężne, status społeczny), w dalszej kolejności jest ważny charakter i ciekawość pracy (Twenge,
Campbell, 2012, s. 421-444) (Twenge, 2010, s. 66-69). Młodsi pracownicy
mniejszą uwagę zwracają na altruistyczne zachowania w pracy, np. pomaganie,
troska o innych (Twenge, Campbell, 2012, S. 421-444). Takie działania zaprzeczają spostrzeżeniu, że młodzi ludzie rozwiązują problemy świata i angażują się w różne działania społeczne. Literatura przedmiotu wskazuje, że młodzi pracownicy mniej angażują się w relacje społeczne takie jak: zawieranie
przyjaźni, w przeciwieństwie do starszych pracowników, którzy mieli mniejsze możliwości tworzenia sieci kontaktów (np. mniejsze rozpowszechnienie
mediów społecznościowych) (Twenge, 2010, s. 66-69). Twierdzi się, że młodzi pracownicy wykazują brak umiejętności społecznych i interpersonalnych,
niezbędnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy. Ta grupa kładzie większy
naciska na nagrody zewnętrze i ma poczucie większych uprawnień, wynikających z przekonania, że po ukończeniu wyższych studiów należy się większe
wynagrodzenie, lepiej płatna praca (Ng, Schweitzer, Lyons, 2010, s. 55-59).
Młodzi pracownicy mają też wyższe mniemanie o swojej osobie i oczekują
szybszego awansu w ciągu krótkiego okresu czasu oraz większego wynagrodzenia. Młodzi ludzie jednak nie wskazują na relacje między wzrostem wynagrodzenia i awansem zawodowym, obie te formy gratyfikacji mogą iść niezależnie
od siebie. Nie można także zaobserwować powiązań między zakresem uprawnień a zdolnościami i kompetencjami do sprawowania tych uprawnień. Silne
poczucie uprawnień, wysokie oczekiwanie dotyczące kariery zawodowej,
mogą przyczyniać się do braku sukcesu w pracy zawodowej, a to może wpłynąć na niższe zadowolenie z kariery, dochodów, awansu, możliwości rozwoju
i uznania zawodowego (Ng, Schweitzer, Lyons, 2017, s. 55-59). Ta grupa
pracowników wykazuje także niski stopień samodzielności przy podejmowaniu decyzji zawodowych, co ma swoje źródło w braku samodzielności
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życiowej: przedłużony okres mieszkania z rodzicami w domu rodzinnym,
opóźnienie zawarcia małżeństwa oraz odkładanie decyzji związanej z zakładaniem rodziny (Ng, Schweitzer, Lyons, 2017, s. 55-59). Młodzi pracownicy
oczekują mobilnego rynku pracy oraz elastycznych form zatrudnienia. Przyczynia się to do mniejszej stabilności zatrudnienia, ponieważ organizacje cały
czas starają się zmniejszyć koszty pracy, poprawiają technologię, stosując outsourcing lub wdrażając elastyczne formy zatrudniania. Indywidualni pracownicy zmuszeni są więc do zwiększenia ryzyka podczas aktywnego poszukiwania
awansu i rozwoju zawodowego (Ng, Schweitzer, Lyons, 2017, s. 55-59). Takie
działania wpływają na to, że młodzi pracownicy tak często zmieniają miejsce
pracy (Ng, Schweitzer, Lyons, 2012, s. 60-72). Wyższy poziom wykształcenia
młodych pracowników i wydłużony czas konieczny na zdobycie tego wykształcenia, spowodował późniejsze rozpoczęcie kariery zawodowej w pełnym wymiarze czasu, opóźnia się też wiek opuszczenie domu rodzinnego i uzyskania
samodzielności finansowej oraz wydłuża się też okres pracy, w skutek czego
przesuwa się wiek przejścia na emeryturę (Galarneau, Morissette, Usalcas,
2013, s. 123). Wyzwaniem dla młodego pokolenia jest podległość pod istniejący system zatrudnienia oraz podległość wobec istniejącej hierarchii w organizacjach. Większość młodych pracowników interesuje się przedsiębiorczością
oraz zakładają własne firmy, aby pracować na własnych zasadach niezależnie,
we własnym rytmie pracy (Ng, Schweitzer, Lyons, 2017, s. 55-59). Ta grupa
pracowników pracuje chętnie za granicą w zróżnicowanym kulturowo i etnicznie zespole (Chagnon, 2013, s. 69). Pracownicy młodzi pracujący za granicą
często odpowiedzialni są za jakiś oddział w przedsiębiorstwie międzynarodowym i tym samym rozwijają swoje predyspozycje kierownicze. Coraz częściej
młodzi pracowniczy są otwarci na takie kierunki pracy jak Indie lub Chiny,
czyli nie tylko regiony, które są w ramach danej kultury lub chociaż kontynentu, ale praktycznie nie ma żadnych granic jeśli chodzi o dobór miejsca pracy.
Co interesujące, Taylor wskazuje, że młodzi pracownicy, którzy po jakimś czasie wracają do domu rodzinnego, to starają się utrzymać bliską relację z rodziną,
więc ten aspekt rodziny jest dla nich bardzo ważny (Taylor, 2014, s.78). Jednak trudno zbudować bliską relację z rodziną pracując bardzo często w różnych miejscach na świecie i to jest wyzwanie dla młodych pracowników. Nadal
dużym problem dla młodych pracowników jest dyskryminacja na rynku pracy
w odmiennym etnicznie zespole. Imigranci, mimo wysokiego wykształcenia
i szerokich kompetencji, mają utrudnione pozyskanie atrakcyjnego stanowiska
pracy i dalszego rozwoju w swoim obszarze za granicą (Haq, Ng, 2010, s. 85).
To powoduje niewykorzystanie cennego zasobu ludzkiego często w krajach
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rozwijających się. Pracodawcy muszą także dostosować ścieżkę rozwoju, szczególnie w relacjach i umiejętnościach interpersonalnych, szczególnie w przypadku pracowników, którzy unikają interakcji międzyludzkich i skupiają
się bardziej na komunikacji elektronicznej. Pracodawcy muszą uwzględniać,
iż młodzi pracownicy mniej koncentrują się na pracy niż starsi pracownicy,
a bardziej cenią sobie czas wolny spędzony z rodziną. Młodzi pracownicy
o wiele mniej chętnie przebywają w pracy w nadgodzinach niż starsi pracownicy, ponieważ te młode osoby wychowywały się w rodzinach gdzie często
rodziców nie było, praca była najważniejsza dla ich rodziców (Twenge, 2006,
s. 98). Kiedy młodzi pracownicy rozpoczną budowanie własnych rodzin
i w pełni zaangażują się w życie rodzinne, to pracodawcy muszą się na to przygotować: muszą zwiększyć mobilność na stanowiskach pracy, zwiększyć elastyczność w organizacji pracy oraz zaangażować pracowników przez nagrody
finansowe, udostępnić czas wolny i zapewnić realizację potrzeby ich uznania.
Brak stałego zatrudnienia jest wyzwaniem dla młodych pracowników. Obecnie się określa, że grupa młodych pracowników to najbardziej zestresowane
pokolenie w historii (American Psychological Association, 2012). Ta grupa
pracowników jest bardzo obciążona psychicznie: trudności z komunikacją interpersonalną, oczekiwania wobec własnej kariery, oczekiwania rodziny, wydłużona i wyczerpująca edukacja, mobilność, wyjazdy zagraniczne, brak stałego zatrudnienia, stałe poczucie konieczności podnoszenia swoich kompetencji,
poczucie konieczności zbudowania bliskich relacji z rodziną, czego oni sami
bardzo często nie doświadczyli, wysokie wymagania finansowe oraz potrzeba
czasu wolnego.
Charakterystyka grup starszych pracowników
Nie jest powszechnie uznane, zdefiniowane, kiedy można określić, że
pracownik jest osoba starszą. W niektórych badaniach starsi pracownicy to
osoby powyżej 50 roku życia (Daniel, Heywood, 2007, s. 58). Ten wiek uznawany jest też za próg, przy którym osoby ubiegające się o pracę mogą potrzebować większego wsparcia w celu uzyskania zatrudnienia na rynku pracy.
Podział różniący wiek pracowników jest problematyczny, często budzi kontrowersje i w rożnych krajach rozpatrywany jest inaczej: w USA za pracownika
starszego uznaje się osobę powyżej 40 roku życia, natomiast w krajach Unii
Europejskiej za starszą osobę uznaje się osobę, która ma powyżej 45 roku
życia (Truxillo, 2017, s. 98). Ta granica nie jest stała i cały czas się przesuwa.
W innych krajach już ta granica przesuwa się do 50-55 roku życia. Pytanie,
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kto jest uznawany za starszego pracownika, jest skomplikowane i zależne od
wielu czynników, w tym od norm dla określonego zawodu, zdolności psychofizycznych, planu kariery ustawicznej lub okresu jaki pozostał do wieku emerytalnego, w zależności od polityki społecznej danego kraju (Truxillo, 2017,
s. 98).
Struktura wiekowa pracowników się zmienia. Szacuje się, że do
2050 r. osoby, które przekroczyły 60 lat na całym świecie będą stanowić 21,1%.
Starzenie się populacji połączone z podnoszeniem wieku emerytalnego w poszczególnych krajach, zmniejszenie świadczeń emerytalnych, spowolnienie gospodarcze, wzrost witalności seniorów oraz zmiany w strukturze zatrudnienia,
poczucie przynależności do organizacji, przyczynia się do tego, że pracownicy
mimo wieku pozostają aktywnymi pracownikami (Hammond, 2017, s. 124).
Jednak starsi pracownicy są też postrzegani jako mniej skłonni do zmiany postaw i zachowań, mniej skłonni do dodatkowego rozwoju i udziału w szkoleniach (Ng, Feldman, 2012, s. 78).
Osoby starzeją się bardziej w sposób selektywny, zawężając swoje sieci
społeczne, aby poświecić więcej emocji w interakcje z bliskimi osobami. Wraz
z wiekiem zmniejsza się zasięg interakcji społecznych, ale ich natężenie jest
silniejsze, zgodnie z teorią społeczno-emocjonalnej selektywności, autorstwa
Carstensen (Carstensen, Isaacowitz, Charles, 1999, s. 78-79). Ta teoria znajduje także swoje odzwierciedlenie w podejściu pracowników do priorytetów:
starsi pracownicy traktują priorytety jako cele emocjonalne, natomiast młodzi
pracownicy ustalają priorytety w sposób instrumentalny i oparty na ich wiedzy
(Ng, Feldman, 2010, s. 45). Istnieje także negatywny związek między wiekiem
i motywacją zewnętrzną nastawioną na wzrost, oraz pozytywny związek między wiekiem i motywacją wewnętrzną nastawioną na wzrost. Oznacza to, że
im starsi pracownicy, tym motywacja do pracy wynika bardziej z wewnętrznej
potrzeby, a mniej z zewnętrznych nagród (Hammond, i inni, 2017, s. 78).
Starsi pracownicy odnoszą się do tego, poprzez jakie czyny zostaną zapamiętani i dlatego są wytrwali w działaniach, a ich praca cechuje się wysoką jakością.
Młode osoby mogą być motywowani do pracy poprzez takie czynniki jak rozwój kariery lub osiągnięcia krótkoterminowe, podczas gdy starsi pracownicy
zmotywowani są poprzez możliwość dokonania czegoś przełomowego, wyjątkowego. Starsi pracownicy, poprzez takie nastawienie w momencie wdrażania młodych pracowników, wymagają od nich wytrwałości i wysokiej jakości
w działaniu (Zacher, Rosing, 2011, s. 45). Starsi pracownicy przynoszą spokój i opanowanie w pracy, przemyślane podejście oparte na umiejętnościach
i zdolnościach innych pracowników. Młodzi pracownicy koncentrują się na
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osiąganiu wyników krótkoterminowych i są bardziej skupieni na sobie. Starsi
pracownicy nie tylko skupiają się na wytężonej długoterminowej pracy, ale też
cechuje ich formalny i autentyczny autorytet (Hammond, i inni, 2017, s. 78).
W literaturze przedmiotu funkcjonuje pojęcie przemyślanego starzenia
się (ang. successful ageing), (Rowe, Kahn, 1997, s. 32) (Hales, Riach, 2017,
s. 52) i oznacza to niski poziom choroby, wysoką zdolność funkcjonalna
i aktywne zaangażowanie w życie. Aktywność fizyczna traktowana jest jako
ważny aspekt dobrego fizycznego i psychicznego zdrowia, przyczynia się do
zdolności funkcjonalnej. Zgodnie więc z definicją Rowego i Kahna, szczęśliwa osoba starsza, która odniosła sukces to taka osoba, która nie jest chora,
nie jest niepełnosprawna i jest aktywna. Tylko niewielki odsetek starszych
osób z powodzeniem się starzeje (Rowe, Kahn, 1997, s. 32) (Hales, Riach,
2017, s. 52). Takie wyjaśnienie wzbudziło wiele kontrowersji w opinii innych
gerontologów np. (Cosco, i inni, 2013, s. 78-79). Według badań przeprowadzonych nad starzeniem się poznawczym i emocjonalnym autorstwa Jeste
(Jeste, Depp, Vahia, 2010, s. 45) wynika, że średni odsetek osób spełniających kryteria pomyślnego starzenia się wynosi 35%, co zostało potwierdzone
także w innych badaniach (Berkman, 1997, s. 32). Ponadto badania wskazały, że osoby o słabym zdrowiu fizycznym mogą nadal pozostać zaangażowane w pracę zawodową mimo starszego wieku (Weir, Meisner, Baker, 2010,
s. 69). Należy pamiętać, że elementy wzmacniające pozytywne starzenie się to
nie tylko kryteria obiektywne i funkcjonalne, ale także kryteria subiektywne,
odnoszące się do komponentów psychospołecznych. Te elementy, obiektywne i subiektywne, mogą występować niezależnie od siebie w jednej dojrzałej
wiekowo osobie (Dikkers, De Lange, Van der Heijden, 2017, s. 53). Ponadto
w coraz większym stopniu postrzegane są starzejące się osoby, które w sposób
proaktywny reagują na rzeczywiste wyzwania, zamiast biernie dostosowywać
się na pojawiające się bodźce ze środowiska. Koncepcja aktywnego starzenia,
dobrego starzenia się, pozytywnego starzenia się, jest zgodna z koncepcją
zrównoważonej kariery (De Vos, Van der Heijden, 2015, s. 58). Aktywne starzenie odnosi się do czynników fizycznych, poznawczych, psychologicznych
i społecznych oraz wyraża się utrzymaniem aktywności lub unikaniem bierności. Oznacza to umiejętność reagowania na wyzwania, pomimo, że z wiekiem
zwiększają się doświadczenia, zmniejsza się aktywność związana z witalnością.
Osoby starsze nie zawsze mają wpływ na zachowanie aktywnego procesu starzenia się, ponieważ wystarczy, że utracą wsparcie społeczne i to doprowadzi
ich do dalszych problemów psychicznych i funkcjonalnych (Bowling, 2007,
s. 795). Z analizy tych czynników wynika, że czynniki związane z wiekiem
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mogą mieć negatywny wpływ na motywację osób starszych do kontynuowania pracy. Z praktycznego punktu widzenia, te czynniki związane z wiekiem
(np. pogorszenie stanu zdrowia) powinny być przedmiotem polityki i praktyk
HR, takich jak ergonomia ułatwiająca starszym osobom kontynuacje pracy lub
też bezpłatne badania zdrowotne (Kooij, De Lange, 2008, s. 232).
Starzenie jako proces biologiczny, oznacza że starzenie się jest ściśle skorelowane z biologiczną długością życia. Oznacza, że przeważają procesy biomedyczne, które są na każdym etapie życia. Niektóre zdarzenia wymagają medycznej interwencji, jednak powszechnie wiadome jest, że z upływem wieku
chronologicznego te zdarzenia negatywnie wpływające na stan zdrowia (Hales,
Riach, 2017, s. 52). Z koncepcji pomyślnego starzenia się (Hales, Riach, 2017,
s. 52) (Rowe, Kahn, 1997, s. 583) wyłania się idea ciągłego zaangażowania
się i przypisywanie różnych ról do poszczególnych etapów życia. Wskazuje to,
jak starsi pracownicy nie podlegają się naturalnemu spadkowi zdrowia, jednak
stawiają temu wyzwanie, są odpowiedzialni za utrzymanie swojego zdrowia
i dobrego samopoczucie w miarę starzenia się (Katz, Calasanti, 2015, s. 52).
Dlatego skuteczne starzenie się, inaczej produktywne lub aktywne starzenie się
(ang. productive or active ageing), związane jest z aktywnym zatrudnianiem
mimo starszego wieku i niewielkiej pomocy środowiska. Pozwala to menedżerom wyartykułować znaczenie starzenia się jako procesu związanego z fizycznością, jednak podlegającego kontroli w sferze psychicznej, mentalnej i intelektualnej, poprzez stosowanie praktyk HR, rekomendacje i strategii, które mogą
pomóc starszemu człowiekowi w kontroli możliwych spadków związanych
z wydajnością (Hales, Riach, 2017, s. 52).
Podsumowując, rozumienie starzenia się ma fundamentalne znaczenie
w polityce zarządzania wiekiem oraz w koncepcji różnorodności pracowników
ze względu na wiek. Pracodawcy będą musieli reagować na zmianę postaw obecnych i przyszłych pracowników. Młodzi pracownicy są ambitni i niecierpliwi
w odnoszeniu sukcesu, z kolei starsi pracownicy aktualnie obejmują kluczowe
stanowiska w firmie, a ponadto są sumienni, rzetelni i wytrwali. Organizacje
powinny zmienić podejście do pracownika, zmienić system zarządzania wydajnością pracownika, zapewnić coaching pracownikom oraz zmienić orientację
pracowników nie na cele organizacji, ale aby cele indywidualne pracowników
były spójne z celami organizacji (Lyons, Ng, Schweitzer, 2012, s. 58-59).
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Kompetencje w branży transport i logistyka
Termin „kompetencje” rozumiany będzie jako: „zbiór zachowań należących do wspólnej kategorii, umożliwiających skuteczną realizację celów
organizacji i zadań na określonym stanowisku pracy, determinowanych przez
różnorodne czynniki psychologiczne”. W tym rozumieniu kompetencje
stanowią zbiory zachowań związanych z charakterystykami oczekiwanymi na
określonym stanowisku pracy (Roskowski, 2004, s. 232):
•
•
•
•

wiedza – wiadomości zdobyte w trakcie uczenia się;
umiejętności - wyuczone działania w określonym obszarze;
zdolności - wrodzone predyspozycje w określonym obszarze;
inne – te właściwości, których nie można przypisać do wymienionych kategorii (np. mobilność, uczciwość itp.).

Z upływem lat nasila się również tendencja do rozszerzania terminu
„kompetencje” i zastępowania go poprzez termin „kwalifikacje”, choć jak
dowodzi A. Pocztowski: „Kompetencje są pojęciem szerszym niż kwalifikacje, gdyż obejmują ogół trwałych właściwości człowieka, tworzących związek
przyczynowo-skutkowy z osiąganymi przez niego wysokimi lub ponadprzeciętnymi efektami pracy, które mają wymiar uniwersalny” (Pocztowski, 2003,
s. 234). Dokonując analizy pojęcia kompetencji, w literaturze zauważyć
można pewną prawidłowość i zgodność w ich budowie. Większość definicji
prezentuje kompetencje przez pryzmat oczekiwanych efektów działań, które
skorelowane zostają z określonym stanowiskiem, lub też przedstawiają kompetencje w formie behawioralnego opisu. Wybrane definicje pojęcia kompetencji w ujęciu różnych autorów przedstawione zostały poniżej. Według
Boyatzis (1982) kompetencje stanowią sumę ogólnej wiedzy, motywacji, cech,
wyobrażeń o sobie, ról społecznych i umiejętności, które są niezbędne do wykonywania określonej pracy (Boyatzis, 1982, s. 12). Według Gilberta (2006)
kompetencje to ustalone zbiory wiedzy i umiejętności, typowych zachowań,
standardowych procedur, sposobów rozumowania, które można zastosować
bez nowego uczenia się (Gilbert, 2006, s. 52). Według Witaszka (2011) kompetencje to ogół wiedzy, zdolności do działania i postaw tworzących całość
w zależności od celu i warunków działania (Witaszek, 2011, s. 336).
Transport i logistyka zawiera w sobie szeroką gamę aktywności gospodarczej. Przez branżę transportową i logistykę rozumie się firmy, które zajmują się
transportem drogowym towarów, ich magazynowaniem i przechowywaniem,
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oraz działalnością związaną ze wspomaganiem tego procesu (Matwiejczuk,
2014, s. 65).
Zaprezentowany zestaw kompetencji bazuje na opracowaniu pt. „Bilans
kompetencji krakowskiego ośrodka naukowego”, które dotyczy badań poświęconych relacji między popytem a podażą kompetencji w kluczowych obszarach
funkcjonowania biznesu i szkolnictwa wyższego. Prace w 2015 skupiły się na
branżach: transport i logistyka (Górniak, Kossowska, 2016, s. 108-132). W ramach przeprowadzonych prac, na podstawie analizy ogłoszeń o pracę oraz wywiadów pogłębionych z liderami opinii i przedstawicielami firm zinwentaryzowano kilkadziesiąt kompetencji oczekiwanych od absolwentów krakowskich
uczelni, mających zróżnicowane znaczenie dla rozwoju branży. Kompetencje
te zostały podzielone na cztery obszary: wiedza i umiejętności specjalistyczne
(11 kompetencji), wiedza i umiejętności biznesowe (9 kompetencji), umiejętności miękkie (11 kompetencji) oraz umiejętności językowe i inne wymagania
(13 kompetencji). W kolejnych krokach przeprowadzono badania ilościowe
popytu na kompetencje (w analizie uwzględniono wyniki 20 firm z branży
transportu i logistyki zatrudniających łącznie ponad 1200 pracowników), które następnie w ramach bilansu zestawiono z wynikami dotyczącymi podaży
kompetencji (4 kierunki kształcenia, w tym trzy stacjonarne i jeden niestacjonarny, które w 2016 roku ukończyło łącznie ponad 200 studentów) (Górniak,
Kossowska, 2016, s. 108-132).
Lista kompetencji, choć rozbudowana nie musi być wyczerpująca –
na rynku funkcjonuje zapewne bardzo wiele firm, które posiadają zapotrzebowanie na inne, często bardzo specyficzne i wyjątkowe kompetencje. Za najważniejsze wówczas, z punktu widzenia rynku pracy, uznane zostały następujące
wartości zarządzających firmami m.in. uczciwość, wiedza z zakresu transportu,
znajomość języka angielskiego, troska o jakość, umiejętność radzenia sobie ze
stresem, komunikacja ustna i pisemna, obsługa pakietów biurowych, orientacja na klienta, sprzedaż i marketing oraz posiadanie prawa jazdy kategorii B15.
Struktura najważniejszych kompetencji w przyszłości nie zmienia się w istotny sposób. Pięć najważniejszych kompetencji w przyszłości to: język angielski,
transport, troska o jakość / sumienność, uczciwość, radzenie sobie ze stresem.
Pośród kompetencji, które jako nowe pojawiają się na liście „przyszłości” znalazła się tylko jedna: nastawienie na rozwój. Tabela poniżej przedstawiają zbiór
17 najważniejszych kompetencji (wymagań) w roku 2016 i 2021 (Górniak,
Kossowska, 2016, s. 108-132).
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Tabela 1. Kompetencje dzisiaj (uznane za ważne w roku 2016) i kompetencje jutra
(uznane za ważne w roku 2021).
17 najważniejszych
kompetencji obecnie

Wartości
2016

17 najważniejszych
kompetencji przyszłości

Wartości
2021

Uczciwość

4,90

Język angielski

4,89

Transport

4,80

Transport

4,83

Język angielski

4,75

Troska o jakość
(sumienność)

4,83

Troska o jakość
(sumienność)

4,74

Uczciwość

4,79

Radzenie sobie ze stresem

4,74

Radzenie sobie ze stresem

4,78

Komunikacja ustna i
pisemna

4,53

Organizowanie pracy
własnej

4,67

Obsługa pakietów
komputerowych

4,5

Sprzedaż i marketing

4,65

Orientacja na klienta

4,45

Orientacja na klienta

4,65

Sprzedaż i marketing

4,44

Wiedza o branży i nowych trendach

4,58

Prawo jazdy kat. B.

4,40

Zdolności poznawcze

4,53

Inicjatywa/
innowacyjność
Organizowanie pracy
własnej

4,39
4,37

Obsługa programów
komputerowych
Komunikacja ustna i
pisemna

4,53
4,50

Zdolności poznawcze

4,33

Prawo jazdy kat. B.

4,50

Język niemiecki

4,32

Język niemiecki

4,50

Projektowanie procesów
logistycznych

4,26

Geografia Europy

4,47

Współpraca

4,26

Projektowanie procesów
logistycznych

4,44

Orientacja na cele

4,22

Współpraca

4,44

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Górniak, Kossowska, 2016, s. 108-132).

126

TRUDNOŚCI W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH ...

Warto także przeanalizować dostępne raporty biznesowe, które wskazują
na inne kompetencje przyszłości. Kompetencje przyszłości to termin znacznie
szerszy niż kompetencje cyfrowe. Obejmuje bowiem nie tylko umiejętności
bezpośrednio związane z nowymi technologiami, ale również te, które decydują o tym, jak radzimy sobie w zmieniającej się rzeczywistości: od jej wymiaru
osobistego, obejmującego sferę emocjonalną i psychiczną, poprzez społeczny
aż po profesjonalny (Czerniak, Durka, Piznal, 2020). W literaturze najczęściej
wyróżnia się trzy kategorie kompetencji przyszłości (Czerniak, Durka, Piznal,
2020):
•

•

•

kompetencje cyfrowe (techniczne), czyli te bezpośrednio związane z tworzeniem i używaniem technologii, na różnych poziomach
zaawansowania;
kompetencje społeczne i emocjonalne, czyli te związane z interakcjami z innymi ludźmi oraz z życiem wewnętrznym człowieka (rozumienie siebie, radzenie sobie z emocjami etc.);
kompetencje poznawcze, czyli te dotyczące sposobu myślenia, w tym
zwłaszcza przetwarzania i weryfikowania informacji.

Raport „Future of skills. Employment in 2030” wskazuje, że nadchodzących latach liczyć się będą umiejętności interpersonalne, społeczne, systemowe
i poznawcze. Wśród dziedzin natomiast, które będą konieczne do wykonywania zawodów przyszłości, znajdują się te związane z zarządzaniem, naukami
ścisłymi i oczywiście językami obcymi. Do tych kompetencji przyszłości można zaliczyć: uczenie siebie oraz innych, aktywna nauka i słuchanie, współdziałanie, sztuka dedukcji, kompleksowe rozwiązywanie problemów, koordynacja,
myślenie logiczne i krytyczne, ocena i podejmowanie decyzji, zarządzanie zasobami finansowymi, zarządzanie zasobami ludzkimi, monitorowanie i ocena
wyników, negocjowanie i perswazja, jasne komunikowanie się, programowanie, szybkie reagowanie, percepcja społeczna, ocena systemów i procesów, projektowanie technologii, zarządzanie czasem, wizualizowanie oraz instruowanie
(Bakhshi, Downing, Osborne, Schneider, 2017).
Eksperci w raporcie „Aktywni+ Przyszłość Rynku Pracy” przewidują,
że by utrzymać się na rynku pracy, pracownicy staną przed wyzwaniem połączenia wielu kompetencji – przede wszystkim strategicznych, biznesowych
i związanych ze znajomością IT (Włoch, 2018).
Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum), cyklicznie
na podstawie rozmów z menadżerami zajmującymi się HR-em prognozuje,
jakich umiejętności pracodawcy będą poszukiwać za kilka lat. Tymi
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wskazanymi umiejętnościami są: kompleksowe rozwiązywanie problemów;
krytyczne myślenie, kreatywność, zarządzanie ludźmi, współpraca z nimi, inteligencja emocjonalna, wnioskowanie i podejmowanie decyzji, zorientowanie na usługi, negocjacje i elastyczność poznawcza (Schwab, Zahidi, 2020).
Różnorodność pracowników ze względu na wiek
wobec wyzwań branży logistycznej
Jedną z przyczyn zmian na rynku pracy w porównaniu do lat poprzednich jest ekstremalna długowieczność, czyli wzrost globalnej długości życia
modele kariery i uczenia się, co odnosi się bezpośrednio do analizowanej różnorodności pracowników ze względu na wiek (Davies, Fidler, Gorbis, 2021).
Innymi przyczynami zmian na rynku pracy, także w obszarze logistyki są:
rozwój inteligentnych maszyn i systemów, gdzie pracownicy będą odchodzić od automatycznych i powtarzalnych zadań;
świat pełen obliczeń – ogromny wzrost w możliwościach analizy i przerabiania danych;
nowy ekosystem mediów – nowe środki komunikacji wymagają kompetencji cyfrowych wykraczających poza zwykły język;
super struktury organizacyjne – technologie społecznościowe napędzają
nowe formy produkcji i tworzenia wartości;
globalnie połączony świat – zwiększona globalna łączność stawia różnorodność i adaptacyjność w centrum organizacyjnym operacji (Davies, Fidler,
Gorbis, 2021).
Jednym z najistotniejszych wskaźników percepcji rynku edukacyjnego
z punktu widzenia pracodawców jest zestawienie ważności określonych oczekiwań z trudnością ich pozyskania. Idąc tym tokiem myślenia, za kluczowe
– z punktu widzenia popytu i podaży – można uznać te kompetencje, które
przedstawiciele branży uznają za istotne, ale jednocześnie trudne do pozyskania (Wawer 2014). W przypadku branży transportu i logistyki stwierdzić
można, że do czynienia mamy z wysokim stopniem subiektywnego braku
dostosowania jakości dostępnych na rynku kompetencji do potrzeb pracodawców. Duża część ważnych z punktu widzenia pracodawców kompetencji
jest jednocześnie trudna do pozyskania. Do kluczowych, deficytowych kompetencji należą: wiedza z zakresu transportu, troska o jakość, orientacja na
klienta, sprzedaż i marketing, inicjatywa, zdolności poznawcze, projektowanie procesów logistycznych, prawo i przepisy prawne oraz – kompetencja oceniana za najtrudniejszą do pozyskania – wiedza o branży i nowych trendach.
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To właśnie osoby starsze, posiadające określony staż zawodowy, dysponują
szeroką wiedzę z zakresu transportu. Osoby te posiadają także długą praktykę
zawodową, wykorzystującą znajomość przepisów prawnych i właściwą interpretację tych przepisów. Jeśli pracownik posiada wiedzę zawodową oraz znajomość prawa, to łatwiej jest wykształcić kompetencję związane z otwarciem
się na klienta, sprzedaż dobrze znanego produktu lub usługi logistycznej, lub
też projektować określone procesy logistyczne. Ta grupa starszych pracowników posiada także możliwości inicjatywy oraz zdolności poznawcze, ponieważ
dobrze zna produkty, usługi logistyczne, potrzeby klienta oraz ograniczenia
i możliwości jakie określają regulacje prawne. Tego wszystkiego brakuje młodym osobom, absolwentom szkół, którzy mają teoretyczna wiedzę z zakresu
logistyki. Grupa starszych pracowników dba o jakość swojej pracy, pracują
powoli i dokładnie nad jednym projektem, do momentu aż go nie skończą
z satysfakcjonującym rezultatem. Młodzi pracownicy nie posiadają takiego poziomu pokory i cierpliwości, aby skupić się nad jakością wykonywanej pracy.
Sytuacja ta jest dość niebezpieczna – oznacza ona, że osoby zaczynające
pracę w transporcie i logistyce bardzo często nie posiadają bardzo ważnych
z punktu widzenia branży wiedz i umiejętności praktycznych. Taka sytuacja
stanowi także wyzwanie dla starszych kolegów z pracy, którzy stają się mentorami, tutorami i szkoleniowcami wewnątrz firmy dla nowych, młodych
i niedoświadczonych pracowników (Jarosz-Lewandowska, 2016, s. 66).
Jako kompetencje łatwo dostępne na rynku pracy w branży transport i logistyka ocenione zostały: język angielski, komunikacja ustna i pisemna, prawo
jazdy oraz obsługa pakietów biurowych. Jest to zawiązane z obecnie panującym trendem, że każdy człowiek powinien znać minimum jeden język obcy,
dlatego w procesie edukacji kładzie się nacisk na ten typ kompetencji. Młodzi
ludzi też bardzo dużo podróżują po świecie i dlatego nie czuja bariery językowej. Także młodzi ludzie dobrze i szybko komunikują się, jednak szczególnie wykorzystują do tego różnego rodzaju komunikatory. Starsze osoby wolą
komunikację bezpośrednią. Znajomość pakietów biurowych jest kompetencją
bardziej wskazaną dla młodych pracowników, ponieważ nie znają ograniczeń
i problemów z zapoznaniem się i pracą w nowym programie lub systemie komputerowych. Swoją wiedzą i umiejętnościami technologicznymi z kolei bardzo często i chętnie dzielą się z starszymi osobami, dla których zmiana wersji
oprogramowania może wzbudzać pewne obawy, Wśród najważniejszych kompetencji, relatywnie łatwo pozyskać kandydatów z wiedzą na temat geografii
obszarów europejskich. Wynika to głownie z faktu dużej mobilności młodych
ludzi: mogą podróżować po całym świecie i mieć znajomych również w wielu
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krajach. Wykorzystują do tego narzędzia zdalnego lokalizowania miejsc np.
Globalny System Nawigacji. Znacznie trudniej pozyskać można kompetencje specjalistyczne związane z zaawansowanymi procesami logistycznymi:
prawem celnym, organizacją magazynów, oprogramowaniem ERP, zarządzaniem lean, metodykami zarządzania projektem AGILE. Wszystkie te programy i narzędzia oraz procedury są stosowane i dobrze znane w praktyce przez
starszych pracowników. Młode osoby poprzez szkolenia na miejscu pracy
lub obserwację starszych osób muszą te umiejętności powoli nabywać.
Jeśli chodzi o języki obce i inne wymagania są bardzo ważne i łatwo
dostępne, jeszcze łatwiej pozyskać jest kandydatów z prawem jazdy kategorii B. Znacznie trudniejsze do pozyskania w grupie kompetencji ważnych są
język niemiecki, techniczny język angielski oraz dyspozycyjność i prawo jazdy kategorii E. Język angielski biznesowy lub potoczny jest stosowany przez
młodych ludzi bez większych przeszkód. Jednak język angielski techniczny
wymaga dłuższego doświadczenia zawodowego w danej branży i to jest właśnie przewaga starszych pracowników nad młodszymi. Język niemiecki również częściej jest znany przez starszą grupę pracowników, podobnie jak język
rosyjski, a wiąże się to z odmiennym podejściem edukacyjnym kilkadziesiąt
lat temu. Prawo jazdy kategorii B posiada obecnie większość młodych ludzi,
jednak prawo jazdy kategorii E wymaga ogromnego wysiłku, dyspozycyjności,
odpowiedzialności, wiedzy, racjonalnego myślenia, przewidywania pewnych
sytuacji drogowych oraz odporności na stres podczas ważnych egzaminów.
Te właśnie cechy posiadają osoby starsze.
Podsumowując, każdy pracodawca musi uwzględnić w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, że w jego przedsiębiorstwie pracują osoby starsze
i młodsze. Każda z tych grup cechuje się odmiennymi kompetencjami, które
w przedziale dekady ulęgają zmianie. Obecnie młody pracownik posiada inne
predyspozycje zawodowe niż ten sam młody pracownik jeszcze dziesięć lub
dwadzieścia lat temu. Dlatego istotna jest współpraca między grupami wiekowymi pracowników oraz wyrozumiałość każdej z grup.
Zakończenie
Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto zawężoną definicje branży
transportu i logistyki, włączając w nią firmy, które zajmują się transportem
drogowym towarów, ich magazynowaniem i przechowywaniem, oraz działalnością związaną ze wspomaganiem tego procesu (z wyłączeniem transportu
kolejowego, lotniczego oraz transportu ludzi).
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Pracodawcy nie tylko muszą reagować na odmienne postawy i zachowania pracowników ze względu na ich wiek, ale także muszę uwzględniać warunki pracy jakie narzuca pandemia COVID-19. Do niedawna praca zdalna była
stosunkowo rzadkim zjawiskiem. Wielu pracodawców dopiero zastanawiało
się nad wprowadzeniem takiego rozwiązania lub oferowało je tylko wybranym pracownikom. Ci z kolei często postrzegali możliwość pracy z domu jako
benefit. Pandemia zmieniła ewolucję w rewolucję – praca świadczona spoza
biura zostanie z nami na dłużej, a firmy chcące utrzymać lub zyskać pozycję
lidera na rynku pracy będą musiały zaoferować pracownikom różne rozwiązania. Dużo bardziej istotna kompetencja w okresie pracy zdalnej lub hybrydowej jest współpraca w zespołach rozporoszonych, gdzie należy wykazać
zdolność efektywnej komunikacji przez członków zespołu pracujących w różnych lokalizacjach. W obecnych okolicznościach niezwykle istotna jest, jest
ze względu na wiek, rezyliencja czyli odporność psychiczna, radzenie sobie
z presją i stresem, zdolność do stałego dostosowywania się do zmian. Wiąże
się to także z kompetencją adaptacyjności, czyli wymyślanie rozwiązań i odpowiedzi na niekonwencjonalne problemy, do tej pozy niespotykane. Ostatnią
przykładową kompetencją wskazywaną w okresie COVID-19 to współpraca
w wirtualnym środowisku, czyli zdolność do efektywnej, zaangażowanej pracy
w wirtualnym zespole (Raźniewski, Fierla-Jakubowicz, Oleksiuk, 2021).
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Difficulties in cooperation
between the different age groups of employees
in modern logistics enterprises

Abstract: The aim of the study is to identify the difficulties / problems/threats in adapting to the expected competences of employees
employed in transport and logistics enterprises. These difficulties arise
from the age of the employee. Competences will be indicated, which
will change in the analyzed industry within five years, and solutions
will be proposed on how people from different age groups can cooperate with each other in order to meet the expectations of modern
employers. It will also address the issue of changes in employee competencies which are expected by employers and the change of the current
style of work, which are the result of an epidemic COVID-19.
Keywords: generations, logistics, cooperation, competences
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Nowy pakt o migracji i azylu
jako próba reformy polityki
migracyjnej Unii Europejskiej

Abstrakt: Migracje nie są zjawiskiem nowym, ale zwiększony napływ
uchodźców i imigrantów do krajów europejskich w drugiej dekadzie
XXI w. wywołał zainteresowanie społeczne migracjami i wpłynął na
radykalizację dyskursu i postaw politycznych. Pierwszą przyjętą strategią przez Unię Europejską wobec kryzysu migracyjnego był Europejski
program w zakresie migracji. Jednak wdrożone procedury budziły wiele
wątpliwości. Za konieczne uznano wypracowanie bardziej kompleksowego podejścia, w szczególności w odniesieniu do działań związanych
z nielegalną migracją, handlem ludźmi i ich przemytem. W związku
z tym 23 września 2020 r. Komisja Europejska zaproponowała Nowy
pakt o migracji i azylu, w którym zawarto ulepszone i szybsze procedury w systemie azylowym i migracyjnym. Niniejszy artykuł ma głównie
na celu usystematyzowanie dostępnych informacji na temat przyszłych
mechanizmów unijnej polityki migracyjnej. Uzupełniająco podjęto
próbę zaprezentowania stanowisk wybranych państw członkowskich
UE w świetle nowych rozwiązań w zakresie migracji.
Słowa kluczowe: polityka migracyjna, polityk azylowa, Unia Europejska, kryzys migracyjny

Wstęp
Problem związany ze wzmożoną migracją okazał się dla Unii Europejskiej (UE) nie lada wyzwaniem. Z perspektywy czasu można stwierdzić, że
spowodował on poważne problemy wewnętrzne tej organizacji, począwszy
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od niestabilności i niewydolności jej instytucji, po brak efektywnej polityki
migracyjnej na poziomie wspólnoty1. W następstwie intensywnego napływu
imigrantów i uchodźców zadecydowała ona o podjęciu niezwłocznych działań i zastosowaniu nowych narzędzi polityki migracyjnej, których głównym
celem było zbudowanie wspólnego podejścia w zakresie migracji i sprostanie
jej wyzwaniom. W 2015 r. Komisja Europejska (KE) przedstawiła propozycje nowych rozwiązań zarządzania migracjami, które zawarto w Europejskim
programie w zakresie migracji2. Ponadto, w celu zahamowania gwałtownego
napływu imigrantów, UE podpisała porozumienie z Turcją, które zobowiązywało Turcję do przyjęcia określonej liczby uchodźców z krajów Bliskiego Wschodu oraz Syrii. Za taką formę wsparcia zaproponowano jej pomoc
finansową w wysokości ok. 6 mln euro3. Dotychczasowe zmiany na szczeblu
europejskim w zakresie polityki migracyjnej niejednokrotnie wzbudzały sporo
wątpliwości. Nie można się zatem dziwić, że UE dokonuje przemian i poszukuje wspólnych rozwiązań w tej kwestii.
Niniejszy artykuł składa się z dwóch części i ma charakter stricte przeglądowy. W pierwszej zawarto informacje na temat przyczyn oraz przebiegu
kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej, którego apogeum przypadło na
lata 2015-2016. W drugiej zaś autorka omówiła główne założenia i uwarunkowania Nowego paktu o migracji i azylu zaproponowanego przez prezydencje niemiecką w dniu 23.09.2020 r. Głównym celem niniejszego rozdziału
jest szczegółowe usystematyzowanie i przedstawienie tych rozwiązań. Uzupełniająco autorka przybliży stanowisko wybranych krajów członkowskich
w kontekście propozycji nowego kierunku polityki migracyjnej. Realizacja
celu jest przeprowadzona w oparciu o polskie i angielskie zasoby bibliograficzne dotyczące omawianej problematyki. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy źródeł tekstowych.

M. Dahl, Wpływ europejskiego kryzysu imigracyjnego na procesy dezintegracyjne w Unii europejskiej, Rocznik Nauk Społecznych, 2018, nr 3, s. 39-40.
2
Polityka Unii Europejskiej w obszarze migracji, azylu i granic, https://gazeta.sgh.waw.
pl/?q=meritum/polityka-unii-europejskiej-w-obszarze-migracji-azylu-i-granic, dostęp z dnia
29.03.2021 r.
3
Porozumienie Turcja-UE: skuteczne czy niezbędne?, https://ec.europa.eu/poland/news/
180612_EU_Turkey_migration_pl, dostęp z dnia 29.03.2021 r.
1
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Wybrane uwarunkowania
na temat kryzysu migracyjnego
Kryzys uchodźczo-migracyjny, z którym państwa członkowskie UE miały
do czynienia w 2015 r., stał się najpoważniejszym wyzwaniem migracyjnym
od zakończenia II wojny światowej4. Formułowana była opinia, że za główną jego przyczynę należy uznać konflikty zbrojne w bliskim sąsiedztwie Unii
Europejskiej, do których w dużej mierze doprowadziły interwencje militarne Stanów Zjednoczonych i North Atlantic Treaty Organization (NATO).
Sprzeciw społeczeństwa wobec autokratycznych reżimów w Tunezji na przełomie 2010 r. i 2011 r. doprowadził do tzw. jaśminowej rewolucji. Wydarzenia
zapoczątkowane w tym obszarze poniekąd stały się zarzewiem niezadowolenia
społecznego i gwałtownych protestów w kolejnych krajach arabskich, takich
jak: Egipt, Algieria, Libia, Syria czy Jordania5. Stosunkowo często dominowało
również stanowisko, że najazdy Stanów Zjednoczonych i krajów NATO na
Libię w 2011 r. i podejmowanie przez nich działania wobec reżimu Muamara
Kadafiiego w tym regionie, a w efekcie obalenie jego dyktatury, były przyczyną masowych migracji do Europy w 2015 r.6. Zdaniem Romana Kuźniara
interwencje i działania wojskowe Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników
w Afryce Północnej i na Bliskim oraz Środkowym Wschodzie doprowadziły
do zamachów terrorystycznych w Europie oraz gwałtownej fali uchodźców
i migrantów, którzy szukali schronienia na kontynencie europejskim7. Przyczyny kryzysu migracyjnego podobnie argumentował Wiesław Żółkowski:
„wojny prowadzone, inspirowane lub popierane przez USA i kraje
europejskie przyniosły skutek m.in. taki, że tłumy ludzi zagrożonych
śmiercią lub po prostu pozbawionych perspektyw egzystencji ruszyły
w kierunku świata demokracji i praw człowieka” 8.

Kryzys migracyjny w Europie, https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/
20170629STO78631/kryzys-migracyjny-w-europie, dostęp z dnia 29.03.2021 r.
5
L. Chomiak, The Making of a Revolution in Tunisia, Middle East Law and Governance, 2011,
nr 1-2(3), s. 68-83.
6
Gen. Skrzypczak: wszystko rozpoczęło się od najazdu Amerykanów na Państwo al.-Kaddafiego,
https://wiadomosci.wp.pl/gen-skrzypczak-wszystko-rozpoczelo-sie-od-najazdu-amerykanowna-panstwo-al-Kaddafiego-6027722015655041a, dostęp z dnia 30.03.2021 r.
7
R. Kuźniar, Przyjmujmy uchodźców, ale z głową, Gazeta Wyborcza, 19.09.2015, https://
wyborcza.pl/magazyn/1,124059,18849653,przyjmujmy-uchodzcow-ale-z-glowa.html, dostęp
z dnia 30.03.2021 r.
8
W. Żółtkowski, Nowe wędrówki ludów, Przegląd, 28.09-4.10.2015, nr 40, s. 3.
4
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Kryzys migracyjny wymagał odpowiedzi UE przede wszystkim w dwóch
ważnych aspektach, a mianowicie: systemie azylowym i kontroli granicznej.
Już 13 maja 2015 r. Komisja Europejska opublikowała Europejski Program
w zakresie Migracji, który koncentrował się na następujących komponentach:
opisu środków do natychmiastowego wdrożenia oraz czterech filarach lepszego zarządzania migracją w przyszłości. Celem pierwszego komponentu było
wdrożenie środków, które przyczyniłyby się do niezwłocznego opanowania sytuacji kryzysowej. Działania w jego ramach objęły aktywację systemu relokacji
imigrantów, zwiększenie budżetu wspólnych operacji „Tryton” i „Posejdon”
agencji Frontex, uruchomienie dodatkowych środków finansowych na rzecz
ochrony granicy i programu przesiedleń, zacieśnienie współpracy z państwami trzecimi w celu opanowania migracji w regionach państwa pochodzenia
i tranzytu. Ponadto wprowadzał nowe podejście „Hotspot”, w ramach którego Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), Frontex i Europol
podjęli wspólne działania z krajami członkowski na pierwszej linii, czyli tymi,
które potrzebują natychmiastowej pomocy w uporaniu się z masową migracją.
Wsparcie świadczone w ramach tego narzędzia skupiało się na identyfikacji,
rejestracji, przesłuchiwaniu i pobieraniu odcisków palców od imigrantów napływających do krajów UE. Zaś drugi komponent prezentował nowe strategiczne podejście w zakresie migracji oparte na 4 filarach. Pierwszy priorytet
zatytułowany ograniczenie zachęt dla nielegalnych migrantów. W tej kwestii
podjęto działania na rzecz zwalczania siatek przemytników i handlarzy ludźmi.
Szczególną uwagę zwrócono tutaj na współpracę z państwami trzecimi mającą na celu zlikwidowanie lokalnych i międzynarodowych grup przestępczych,
które odpowiedzialne są za kontrole szlaków przemytów. W ramach tego
komponentu podjęto również działania w zakresie polityki powrotów. Mowa
tutaj o bardziej zdecydowanych działaniach, dzięki którym kraje trzecie wypełniłyby swoje obowiązki w kwestii ponownego przyjęcia swoich obywateli.
Kolejny obszar dotyczył zarządzania granicami, a dokładniej ratowania życia
i zabezpieczenia granic zewnętrznych. UE zapowiedziała wprowadzenie inicjatywy „inteligentnych granic”, mających na celu zarówno zwiększenie skuteczności przejść granicznych, jak i wzmocnienie walki z nielegalną migracją. Inne środki, mające na celu rozwiązanie kryzysu migracyjnego, dotyczyły
wzmocnienia roli i zdolności Frontexu, ściślejszej współpracy z państwami
spoza Europy, zwłaszcza z państwami Afryki Północnej. Trzeci obszar objął
wspólną politykę azylową. Państwa członkowskie były odpowiedzialne za stosowanie procedur zawartych w rozporządzeniu dublińskim. Ponadto, zaproponowano nowy mechanizm w celu monitorowania europejskiego systemu
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azylowego, co miało się przyczynić do zwalczania nadużyć procedur azylowych.
Za konieczne uznano także zwiększenie liczby identyfikatorów biometrycznych
w Eurodac. Ostatnim priorytetowym obszarem w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji było prowadzenie nowej polityki dotyczącej legalnej
migracji. W tej kwestii za kluczowe działania uznano: aktualizacje systemu niebieskiej karty, utworzenie specjalnej platformy dialogu z krajami członkowskimi w odniesieniu do migracji ekonomicznej, szybsze i bezpieczniejsze transfery
pieniężne9.
Jak już wspomniano, kryzys migracyjny wymusił na państwach członkowskich UE podjęcie szeregu działań i decyzji w kwestii gwałtownego napływu imigrantów na kontynent europejski. Kontrowersje polityczne wywołały
głównie dwa programy unijne: mechanizm redystrybucji migrantów oraz program przesiedleń. Najbardziej wyraźną krytykę wobec niego wyraziły państwa
Grupy Wyszehradzkiej, a ich przywódcy nie zgodzili się na zrealizowanie programu relokacji. Na jego mocy państwa członkowskie miały przyjąć 160 tys.
imigrantów z Grecji i Włoch na przestrzeni dwóch lat. Jednak tylko niektóre
z nich zdecydowały o przyjęciu niewielkiej liczby uchodźców znajdujących się
w Grecji i we Włoszech. Dość często pojawiały się także opinie, że to nie liczba
osób poszukujących schronienia przyczyniła się do powstania problemu migracyjnego, ale niewydolność unijnych mechanizmów i brak solidarności wśród
krajów członkowskich UE10. Mimo tych znikomych postępów w ramach programu relokacji, przedstawiciele unijnych instytucji prowadzili dyskusję z państwami członkowskimi na temat systemowych rozwiązań azylowych, zwłaszcza
w odniesieniu do ustanowienia kryzysowego mechanizmu podziału imigrantów. W 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała rewizję rozporządzenia
Dublin III i dyrektywy recepcyjnej (nr 33/2013). Zmiany te zakładały automatyczną relokację osób, które wnioskują o ochronę w UE, z kolei zaś liczba
relokowanych imigrantów miała być ustalona na postawie wielkości danego
kraju oraz poziomu jego dobrobytu11. Wobec powyższego rozwiązania otwartą
krytykę wyrazili przywódcy Grupy Wyszehradzkiej, równolegle proponując
alternatywną koncepcję pod nazwą efektywnej solidarności. Pomysł ten opierał się na założeniu, że państwa członkowskie UE same podejmowałyby decyzję
A European Agenda on Migration, https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitraffic
king/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf, dostęp z dnia 30.
03.2021 r.
10
M. Stolarczyk, Stanowisko Polski wobec kryzysu migracyjno-uchodźczego Unii Europejskiej,
Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2017, nr 2, s.24
11
J. Szymańska, Strategia Unii Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego: priorytety, bariery, efekty,
Studia BAS, 2017, nr 3(51), s. 169.
9
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o formie udzielanego wsparcia państwom znajdującym się w sytuacji kryzysu.
Za inną formę wsparcia, oprócz relokacji imigrantów z tych krajów, uznali
oni również wkłady finansowe, przejęcie odpowiedzialności w ramach sytemu powrotów nielegalnych imigrantów albo współpracę w zakresie procedur
azylowych12.
Exodus migrantów do krajów członkowskich rozpoczął się w 2015 r.,
właśnie wtedy odnotowano najwyższą liczbę składanych wniosków o azyl
w krajach członkowskich UE. Warto tutaj wspomnieć, że migranci dostali się
do Europy głównie przez 3 szlaki. Były to: wschodni szlak śródziemnomorski,
centralny szlak śródziemnomorski i zachodni szlak śródziemnomorski. Odpowiednio, z Turcji do Grecji i Bułgarii, Z Libii i Egiptu do Włoch, z Maroka
do Hiszpanii13. Poniżej zaprezentowane dane statystyczne obejmują liczby
wniosków składanych o udzielenie azylu w państwach UE.
Wykres 1. Liczba wniosków o udzielenie azylu w krajach członkowskich UE

Źródło: Opracowanie własne, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitVie
wTableAction.do

Rok 2015 stanowił apogeum w liczbie składanych wnioskach o azyl, zaś
w kolejnych latach zaobserwowano znaczący ich spadek. Powyższe czynniki
spowodowały konieczność podjęcia dodatkowych działań i doprowadziły do
rozpoczęcia dyskusji na temat konieczność wprowadzenia zmian w polityce
migracyjnej na szczeblu europejskim.

M. Dahl, Europejski kryzys imigracyjny z 2015 roku i jego wpływ na prowadzoną przez Polskę
w latach 2015-2018 politykę zagraniczną, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2019, nr 2(65),
s. 208.
13
J. Józef, Niemcy wobec ryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej w latach 2011-2016, Politeja,
2017, nr 49, s.275.
12

142

NOWY PAKT O MIGRACJI I AZYLU ...

Założenia Nowego paktu
w sprawie Migracji i Azylu
23 września 2020 r. prezydencja niemiecka zaproponowała państwom
członkowskim nowe rozwiązania w kwestii polityki migracyjnej, które zawarto w Nowym pakcie o migracji i azylu. Głównym jego celem jest modernizacja założeń i skuteczniejsza unijna polityka migracyjna i azylowa. Pakt ten
prezentuje wypracowane przez państwa członkowskie UE ramy dotyczące migracji i azylu, obejmujące elementy niezbędne do holistycznego zarządzania
migracją w sposób skuteczny i humanitarny14. Składa się na niego sześć komponentów. Pierwszy filar odnosi się do zasad azylowych, usprawnienia procedur azylu i powrotu. W tej kwestii Komisja Europejska (KE) zaproponowała
ustanowienie jednolitej procedury granicznej, czyli kontrolę przed wjazdem,
dla wszystkich obywateli państw trzecich przekraczających bez zezwolenia
granice zewnętrzne UE. Będzie ona obejmować identyfikację, kontrolę stanu zdrowia, kontrolę bezpieczeństwa, pobieranie odcisków palców i rejestrację w bazie danych Eurodac. Przyspieszy ona proces ustalenia statusu osoby
i rodzaju procedury, którą należy zastosować. Mowa tutaj o dwóch możliwościach: procedury na granicy w wypadku niektórych kategorii wnioskodawców
lub normalnej procedury azylowej. Procedury te pozwolą na szybkie rozpatrywanie wniosku - a co za tym idzie - podjęcie szybkiej decyzji w sprawie
udzielenia azylu lub powrotu danej osoby. Jeśli chodzi o osobę, której wniosek
zostałby odrzucony w procedurze azylowej na granicy, unijna procedura powrotu ma natychmiastowe zastosowanie15. W tym wymiarze zaproponowano również zestaw nowych narzędzi w zakresie powrotów, takich jak: większe
wsparcie ze strony Frontexu, nowe stanowisko koordynatora UE ds. powrotów oraz sieć wysokiego szczebla odpowiedzialna za koordynowanie działań
krajowych, a co równie ważne, wdrożenie zrównoważonej strategii w kwestii
powrotów i reintegracji, która ma być wsparciem dla krajów pochodzenia imigrantów16. Kolejne zaproponowane rozwiązanie objęło kwestie zintegrowanego zarządzania granicami. W omawianym wymiarze zaznaczono, iż w celu zacieśnienia współpracy Komisja ustanowi specjalne forum Schengen, w którym
Reforma polityki azylowej UE, https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/migratorypressures/eu-asylum-reform/, dostęp z dnia 5.04.2021 r.
15
Communication from the Commision on a New Pact on Migration and Asylum,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601287338054&uri=COM%3A2
020%3A609%3AFIN, dostęp z dnia 4.04.2021 r.
16
Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-o
ur-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum/stronger-trust-fostered-better-andmore-effective-procedures_pl, dostęp z dnia 5.04.2021 r.
14
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będą brały udział ministerstwa spraw wewnętrznych i policja graniczna. Dalsza część tego komponentu zawiera istotny nacisk na europejskie podejście
do operacji poszukiwawczo-ratowniczych na morzu. Od 2015 r. sukcesywnie
wzrastała liczba prób przedostania się do Europy na statkach, a wiele osób
straciło życie. Spowodowało to konieczność podjęcia dodatkowych działań
w tym aspekcie. W ramach tego ujęcia stwierdzono, że pomoc osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie na morzu to obowiązek zarówno moralny,
jak i prawny, który wynika z prawa międzynarodowego. Stwierdzono również,
że od 2015 r. wspólne operacje morskie, m.in. UE EUNAVFOR MED
Sophia, jak i te kierowane przez agencje Frontex, przyczyniły się do ponad
600 000 akcji ratujących życie imigrantów w basenie Morza Śródziemnego.
W świetle działań poszukiwawczo-ratowniczych kluczowe znaczenie ma opracowanie bardziej skoordynowanego i solidarnościowego podejścia państw
członkowskich UE. Trzeci komponent z omawianego paktu stanowi o skutecznej solidarności z krajami członkowski, do których przybywa najwięcej
imigrantów. W jego treści stwierdzono, iż każde państwo członkowskie powinno wnieść swój wkład, wykazując solidarność podczas różnych wyzwań
związanych z migracją. Nowy mechanizm solidarności skupi się głównie na
systemie relokacji lub sponsorowaniu powrotów danej osoby. Komisja Europejska zaproponowała system elastycznych wkładów państw członkowskich17. Wskazała ona działania, jakie muszą podjąć inne państwa członkowskie w celu pomocy państwu znajdującemu się w trudnej sytuacji. Pierwsze
to przyjęcie na swoje terytorium określonej liczby osób, które ubiegają się
o azyl w UE, z państwa członkowskiego znajdującego się pod presją migracyjną. Drugą możliwością jest przyjęcie odpowiedzialności za powrót do kraju pochodzenia tych osób, które nie mają prawa pobytu w UE. Istniałaby
również możliwość innych działań operacyjnych, choćby takich jak: wsparcie operacyjne czy też wsparcie w zakresie zewnętrznych aspektów migracji18.
W dalszej części stwierdzono, że mimo iż system ten opiera się na dobrowolnych formach wsparcia, to w okresie masowych napływów imigrantów do poszczególnych państw członkowskich wymogi te będą bardziej rygorystyczne.
W tym przypadku dobrowolność polega na tym, że to państwo członkowskie
ma możliwość wyboru formy pomocy, jaką chce udzielić. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na aspekt „sprawiedliwego udziału” państw członkowskich,
który dotyczy wnoszonego wkładu w pomoc krajom najbardziej dotkniętym

17
18

Communication from the Commision on a New Pact on Migration and Asylum, op.cit.
Komisja Europejska, op.cit.
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masową migracją. Jest on liczony w oparciu o PKB i liczbę ludności danego
państwa. Czwarty filar dotyczy przyciągania do UE migrantów wysoko wykwalifikowanych z krajów trzecich. Uznano, że odgrywają oni kluczową rolę
w uzupełnianiu niedoborów w wielu zawodach w poszczególnych państwach
członkowskich. Społeczeństwo europejskie starzeje się, a ponadto uwidacznia
się niedobór pewnych umiejętności. Wśród działań, które miałyby temu zaradzić wymienia się: sfinalizowanie reformy dyrektywy Niebieskiej Karty UE,
utworzenie unijnej puli talentów, zweryfikowanie dyrektywy w kwestii pobyty
długoterminowego oraz pojedynczych zezwoleń. W drugiej części tego filaru wskazano, że konieczne jest rozwijanie legalnej migracji poprzez zmiany
w unijnym systemie. Jeśli chodzi o kwestie integracji to największe wyzwanie
nadal stanowi rynek pracy, brak możliwości edukacyjnych oraz znikoma interakcja społeczna. W tym kontekście KE zaproponowała stworzenie nieformalnej grupy ekspertów ds. Poglądów migrantów, tym samym zapewniając
im aktywny udział w opracowywaniu tejże polityki. Piąty filar opiera się na
zmianie paradygmatu współpracy z państwami trzecimi. Podejście to wymaga
zastosowania szerokiej gamy narzędzi politycznych i powinno być elastyczne,
aby było dostosowane do potrzeb i korzyści obu stron partnerstwa. W ramach
pogłębiania partnerstwa międzynarodowego wyróżniono pięć kluczowych obszarów. Są to: wspieranie państwa i społeczności przyjmujących migrantów,
stwarzanie ekonomicznych możliwości w pobliżu miejsca zamieszkania, zwalczanie przemytu migrantów, poprawa systemu readmisji i powrotów, wzmocnienie zarządzania legalną migracją. KE uznała, że ważnym aspektem związanym z partnerstwem jest ustalanie nowego planu działania na lata 2021-2025
odnośnie przemytu migrantów. Podaje ona, że zyski sieci przemytniczych
w latach 2017-2019 na głównym zachodnio-śródziemnomorskim szlaku migracyjnym opiewały na kwotę 330 mln euro. Aby temu przeciwdziałać należy
podjąć działania skupiające się na wspieraniu zarządzania migracjami, intensyfikacji działań agencji UE oraz kampaniach informacyjnych w państwach
pochodzenia, które przedstawiałyby zagrożenia związane z nielegalną migracją.
Istotnym punktem jest również tzw. partnerstwo talentów, czyli stworzenie
lepszych możliwości zatrudnienia dla imigrantów i zapewnienie im legalnych
dróg do Europy. Głównym założeniem jest tu dopasowywanie ofert pracy
w państwach UE do ich umiejętności. Innymi aspektami, które powinny być
brane pod uwagę w zakresie współpracy są następujące obszary: edukacja, rozwój, handel, badania naukowe, środowisko czy zmiany klimatu19. Wreszcie
19

Communication from the Commision on a New Pact on Migration and Asylum, op.cit.
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ostatnim celem jest komponent zatytułowany elastyczność i odporność, który
odnosi się do planu gotowości na wypadek kryzysu. Skuteczna reakcja na
kryzys opiera się na narzędziach kryzysowych, a wykorzystanie ich przyczyni
się do wsparcia operacyjnego dostępnego na żądanie kraju członkowskiego
znajdującego się pod presją migracyjną20.
Podobnie jak w przypadku Europejskiego programy w zakresie migracji,
propozycja reformy polityki migracyjnej doprowadziła do polaryzacji stanowisk krajów członkowskich UE. Hiszpański minister spraw wewnętrznych,
Fernando Grande-Marlaska, podczas spotkania w formie wideokonferencji
zorganizowanego 10.11.2020 r., podkreślił silną potrzebą zintensyfikowania
poszukiwań wspólnych mechanizmów w walce z nielegalną migracją. Opowiedział się za tym, aby nadano priorytet działaniom zewnętrznym UE, zwłaszcza
w kwestii stworzenia stabilnych środków współpracy z krajami pochodzenia i
tranzytu migracji. Chodzi tu głównie o wprowadzenie konieczności ochrony
granicy morskiej. W tej kwestii stwierdził, że właśnie ta część paktu jest najsłabiej rozwinięta i należy podjąć konkretne działania, zaczynając od zaangażowania wszystkich państw członkowskich i ich instytucji. Za niezbędne uznał
również finansowanie tych działań. Stwierdził, że właśnie na takim mechanizmie powinna opierać się przyszła polityka migracyjna i azylowa na szczeblu
wspólnotowym21.
Kraje, które najdotkliwiej odczuły kryzys migracyjny, czyli Grecja,
Włochy, Hiszpania i Malta, we wspólnym memorandum przedstawiającym
ich wspólne stanowisko w sprawie Nowego paktu o migracji i azylu stwierdziły, że należy przestrzegać ustalonych kwot podziału imigrantów, którzy spełniają warunki do nadania statusu uchodźcy. Dodały jednocześnie, że „państwa
członkowskie pierwszej linii nie mogą stawić czoła presji migracyjnej na całą
Unię Europejską”22. Uznały, że ich obowiązki jako państw, które zmagają się
z większością nielegalnych imigrantów dostających się przez Morze Śródziemne są surowe i jasne, za to obowiązki pozostałych państw członkowskich nie
zostały już dokładnie określone. Według zamian zaproponowanych w Nowym Pakcie o migracji i azylu osoby przybywające do zewnętrznych granic
UE i nie posiadające pozwolenia na wjazd byłyby poddawane kontroli w
Komisja Europejska, op.cit.
Fernando Grande-Marlaska stresses need to structure a real cooperation strategy through
the EU with countries of origin and transit of migration, https://www.lamoncloa.gob.es/lang/
en/gobierno/news/Paginas/2020/20201113migration-strategy.aspx, dostęp z dnia 6.04.2021 r.
22
L. Cook, EU nations on Med coast renew push for migrant quotas, Associated Press,
26.11.2020, https://apnews.com/article/italy-poland-malta-austria-slovakia-cabd9b13fb1087
ff16f70f45ea2a91a8, dostęp z dnia 6.04.2021 r.
20
21
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terminie pięciu dni. Następnym etapem jest wszczęcie procedury azylowej lub
deportacja w ciągu 12 tygodniu. Wobec powyższego kraje członkowskie mają
dwie możliwości. Z jednej strony mogą przyjąć część uchodźców, jednocześnie
zapewniając im wparcie materialne i logistyczne albo też wziąć odpowiedzialność za deportacje osób, których wnioski nie zostaną pozytywnie rozpatrzone.
W tej kwestii wskazano także, że w ostatnich latach spośród wszystkich migrantów objętych nakazem deportacji tylko 1/3 została faktycznie deportowana23.
Wobec powyższego, we wspólnym dokumencie kraje te uznały, że konieczne
jest podjęcie dodatkowych działań w systemie powrotów, a kontrole graniczne
nie powinny prowadzić do powstania dużych ośrodków na terenie UE. Ponadto, zaapelowały one o przyjęcie konkretnych środków, które zapewniłyby
większy podział obowiązkowej relokacji imigrantów, jednocześnie uznając go
za główne narzędzie solidarności24.
Włoski minister spraw zagranicznych, Luigi Di Maio, podczas spotkania
zorganizowanego przez think tank Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (SPI) zwrócił uwagę, że Włochy są drugim krajem, co do wysokości wpłat
na Funduszu Afrykański, a jednocześnie muszą zajmować się problemem
ogromnej liczby przybywających migrantów, a ponadto ich dystrybucją i readmisją. W swoim wystąpieniu podkreślił, że stabilizacja w regionie śródziemnomorskim stanowi gwarancje bezpieczeństwa całej Europy. Wzmocnienie
tego obszaru z jednej strony zapewni ochronę szlaków handlowych, z drugiej
zaś zapobiegać będzie interwencji sił zewnętrznych w tym regionie. Porządek
i stabilność w tym obszarze są warunkiem dla powstrzymania zagrożeń, choćby takich jak: terroryzm, przestępczość zorganizowana czy handel ludźmi. Na
koniec swojego wystąpienia dodał, że znaczenie w zarządzaniu migracją ma
również współpraca między Północą a Południem, która powinna być kontynuowana i rozszerzona w ramach ONZ i NATO. Szczególną uwagę należy
poświęcić również kwestii wzmacnianiu państw takich jak: Libia, Syria czy
Jemen25.
Dnia 17.12.2020 r. stanowisko wobec Nowego paktu o migracji i azylu przedstawiły również państwa Grupy Wyszehradzkiej, Estonii i Słowenii.
W dokumencie podpisanym przez ministrów spraw zagranicznych każdego z
Ibidem.
Greece, Italy, Spain, Malta sign joint memo on EU’s new migration rulebook,https://www
.ekathimerini.com/news/259559/greece-italy-spain-malta-sign-joint-memo-on-eu-s-newmigration-rulebook/, dostęp z dnia 6.04.2021 r.
25
Italy urges 'similar courage with EU pact as recovery fund', http://www.ansamed.info/ansa
med/en/news/sections/politics/2020/12/04/italy-urges-similar-courage-with-eu-pact-as-reco
very-fund_f3f3f427-c796-4abc-b689-8c23a409203f.html, dostęp z dnia 6.04.2021 r.
23
24
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tych państw w szczególności zwrócono uwagę na kilka kwestii. Wspólnie uznały one, że mechanizm solidarności powinien być oparty na zasadzie suwerenności, co w przypadku presji migracyjnej zapewniłoby swobodę przy doborze
środków zgodnie z możliwościami danego państwa. Nieodzowne jest wypracowanie przez UE narzędzi nacisku na te kraje, które nie podejmą współpracy
w zakresie zarządzania migracją. Działania organizacji międzynarodowych,
które są zaangażowane w akcje poszukiwawczo-ratownicze na Morzu Śródziemnym muszą działać na podstawie ścisłego protokołu mającego na celu zapobieganiu tworzenia kanałów nielegalnej migracji. W sprawie Nowego paktu
o migracji i azylu stwierdzono, że przyszłe rozwiązania na szczeblu wspólnoty
powinny zapewnić skuteczną kontrolę nad przepływami migracyjnymi26.
Podsumowanie
Kryzys migracyjny z 2015 r. uwidocznił luki w przepisach polityki migracyjnej i azylowej, a także uwypuklił brak solidarność państw członkowskich
w zakresie problemów migracyjnych. Zdecydowanie jest to jeden z głównych
obszarów wymagających zmiany na szczeblu europejskim.
W drugiej połowie ubiegłego roku KE doszła do wniosku, że najlepszym
rozwiązaniem w zarządzaniu migracją jest odejście od rozporządzenia dublińskiego i wypracowanie, a następnie wdrożenie nowych rozwiązań i mechanizmów mających na celu wyznaczenie nowego kierunku polityki migracyjnej
na poziomie wspólnoty. Jednak propozycja Nowego paktu o migracji i azylu
skupia się w dużej mierze na jednej propozycji. Za przełomowy element KE
uznała wprowadzenie sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między
państwa członkowskie, które będzie opierało się na nowym mechanizmie solidarności. Rozwiązanie to poniekąd stanowi tylko uzupełnienie systemu relokacji. Na podstawie kryzysu migracyjnego można również stwierdzić, że ten
mechanizm się nie sprawdza. Wobec tej propozycji przedstawiciele niektórych państw członkowskich wyrazili także swoje niezadowolenie. Głównym
zarzutem jest brak przepisów dotyczących obowiązkowego podziału uchodźców, które według nich zostało zastąpione wprowadzeniem mechanizmu obowiązkowej solidarności. Dominowało również stanowisko, wyrażane chociażby przez kraje Grupy Wyszehradzkiej, że rozwiązanie kryzysu migracyjnego
26
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Nowy Pakt ws. Migracji i Azylu –
wspólne stanowisko państw V4 oraz Estonii i Słowenii,https://www.gov.pl/web/mswia/no
wy-pakt-ws-migracji-i-azylu--wspolne-stanowisko-panstw-v4-oraz-estonii-i-slowenii, dostęp
z dnia 6.04.2021 r.
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należy rozpocząć od zlikwidowania jego przyczyn. Chodzi tu głównie o podjęcie odpowiednich działach w obszarach Bliskiego i Środkowego Wschodu,
które koncentrowałyby się na rozwiązaniu konfliktów zbrojnych w tych obszarach. Według premierów tych państw pomogłoby to ograniczyć nielegalną
migracje. Pakt ten nie przedstawia żadnej propozycji dotyczącej rozwiązania
przyczyn kryzysu migracyjnego, a skupia się wyłącznie na jego konsekwencjach. Pomimo zapowiedzi o rezygnacji z mechanizmu dublińskiego, KE nie
zdecydowała się na taki krok. Naczelna zasada w sprawie rozpatrywania wniosków pozostaje taka sama, czyli państwem, które ponosi odpowiedzialność za
rozpatrzenie wniosku o azyl jest pierwszy kraj UE, do którego wjedzie imigrant.
Po przeprowadzonej analizie nasuwa się następujący wniosek. W opinii autorki niniejszego artykułu, Nowy pakt o migracji i azylu nie jest stricte zapowiadaną reformą polityki migracyjnej, ale raczej stopniową modyfikacją przepisów
migracyjnych i azylowych. Największą wątpliwość budzi jednak rzeczywiste
zaangażowanie krajów członkowskich w zaproponowane rozwiązania.
BIBLIOGRAFIA
Wykaz literatury
Chomiak L., The Making of a Revolution in Tunisia, Middle East Law and
Governance, 2011, nr 1-2(3).
Dahl M., Europejski kryzys imigracyjny z 2015 roku i jego wpływ na prowadzoną przez Polskę w latach 2015-2018 politykę zagraniczną, Myśl Ekonomiczna
i Polityczna, 2019, nr 2(65).
Dahl M., Wpływ europejskiego kryzysu imigracyjnego na procesy dezintegracyjne
w Unii europejskiej, Rocznik Nauk Społecznych, 2018, nr 3, s. 39-40.
Józef J., Niemcy wobec ryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej w latach 20112016, Politeja, 2017, nr 49.
Stolarczyk M., Stanowisko Polski wobec kryzysu migracyjno-uchodźczego Unii
Europejskiej, Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2017, nr 2.
Szymańska J., Strategia Unii Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego: priorytety,
bariery, efekty, Studia BAS, 2017, nr 3(51).
Żółtkowski W., Nowe wędrówki ludów, Przegląd, 28.09-4.10.2015, nr 40.
Źródła internetowe

149

NICOLE PIETRZAK

A European Agenda on Migration, https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/
antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migra
tion_en.pdf
Cook L., EU nations on Med coast renew push for migrant quotas,
Associated Press, 26.11.2020, https://apnews.com/article/italy-poland-maltaaustria-slovakia-cabd9b13fb1087ff16f70f45ea2a91a8
Communication from the Commision on a New Pact on Migration
and Asylum, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=16012
87338054&uri=COM%3A2020%3A609%3AFIN
Fernando Grande-Marlaska stresses need to structure a real cooperation
strategy through the EU with countries of origin and transit of migration,
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2020/
20201113migration-strategy.aspx
Gen. Skrzypczak: wszystko rozpoczęło się od najazdu Amerykanów na
Państwo al.-Kaddafiego, https://wiadomosci.wp.pl/gen-skrzypczak-wszyst
ko-rozpoczelo-sie-od-najazdu-amerykanow-na-panstwo-al-Kaddafiego
-6027722015655041a
Greece, Italy, Spain, Malta sign joint memo on EU’s new migration rulebook, https://www.ekathimerini.com/news/259559/greece-italy-spa
in-malta-sign-joint-memo-on-eu-s-new-migration-rulebook
Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/
promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum/
stronger-trust-fostered-better-and-more-effective-procedures_pl
Kryzys migracyjny w Europie, https://www.europarl.europa.eu/news/pl/
headlines/society/20170629STO78631/kryzys-migracyjny-w-europie
Kuźniar R., Przyjmujmy uchodźców, ale z głową, Gazeta Wyborcza, 19.09.
2015, https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,18849653,przyjmujmy-ucho
dzcow-ale-z-glowa.html
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Nowy Pakt ws. Migracji
i Azylu – wspólne stanowisko państw V4 oraz Estonii i Słowenii, https://
www.gov.pl/web/mswia/nowy-pakt-ws-migracji-i-azylu--wspolne-stanowisko-panstw-v4-oraz-estonii-i-slowenii
Polityka Unii Europejskiej w obszarze migracji, azylu i granic,
150

NOWY PAKT O MIGRACJI I AZYLU ...

https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=meritum/polityka-unii-europejskiej-wobszarze-migracji-azylu-i-granic
Porozumienie Turcja-UE: skuteczne czy niezbędne?, https://ec.europa.eu/
poland/news/180612_EU_Turkey_migration_pl
Reforma polityki azylowej UE, https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/
migratory-pressures/eu-asylum-reform/

The New Pact on Migration and Asylum
as an attempt to reform of the migration policy
of the European Union

Abstract: Migration is not a new phenomenon, but the increased influx
of refugees and migrants to European countries in the second decade
of the 21st century triggered public interest in migration and influenced the radicalisation of political discourse and behaviours. The first
strategy adopted by the European Union to deal with the migration
crisis was the European Agenda on Migration. However, the procedures implemented raised many questions. It was considered necessary to
develop a more comprehensive approach, in particular with regard to
actions related to illegal migration, human trafficking and smuggling.
Therefore, on 23rd September 2020, European Commission proposed
a New Pact on Migration and Asylum, which includes improved and
faster procedures in the asylum and migration system. This article mainly aims to systematize the available information on the future mechanisms of EU migration policy. Complementarily, an attempt was made
to present the positions of selected EU Member States in the light
of new migration solutions.
Keywords: migration policy, asylum policy, European Union, migration crisis
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WYKORZYSTANIE
SOCIAL MEDIA W PROCESIE
REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

Streszczenie: W artykule przedstawiono różne sposoby wykorzystania
social media w rekrutacji pracowników. W pierwszej części pracy objaśniono pojęcie rekrutacji. Zaprezentowano także funkcje i rodzaje tego
procesu. W drugiej części omówiono istotę mediów społecznościowych
ze szczególnym uwzględnieniem rekrutacji. Ostatnia część zwraca uwagę na wybrane narzędzia social media, które są stosowane do pozyskania pracowników. Ukazano także korzyści wynikające ze stosowania
tego typu narzędzi.
Słowa kluczowe: rekrutacja, media społecznościowe, e- rekrutacja

Wprowadzenie
Pozyskanie dobrze wykwalifikowanych pracowników to jedno z podstawowych wyzwań współczesnej organizacji. Każde przedsiębiorstwo powinno
mieć na uwadze, iż zasoby ludzkie to najważniejszy element firmy, dlatego
też wybranie tych właściwych osób spośród wielu kandydatów stanowi bardzo duże wyzwanie. Odpowiednio przygotowana i przeprowadzona rekrutacja
pozwala na zatrudnienie najbardziej właściwych kandydatów. Istnieje wiele
metod i technik prowadzenia procesu rekrutacji. Wiele przedsiębiorstw coraz
częściej i chętniej sięga po nowe narzędzia rekrutacji pracowników. Jednym
z nich są niewątpliwie media społecznościowe. Dzięki zwiększającej się liczbie użytkowników social media stały się idealnym instrumentem w procesie
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pozyskiwania kandydatów do pracy. Portale społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, LinkedInn czy GoldenLine otwierają nowe możliwości zarówno dla rekruterów, jak i osób poszukujących pracy. Media społecznościowe
to również istotne źródło informacji o przyszłych pracodawcach, dlatego tak
ważne jest bliższe zapoznanie się z tematyką social mediów.
Głównym celem artykułu jest przedstawienie sposobów wykorzystania social media w rekrutacji pracowników. Praca składa się z trzech części.
W pierwszej przedstawiono istotę, funkcje i rodzaje procesu rekrutacji.
W drugiej scharakteryzowano media społecznościowe z perspektywy rekrutacji. Ostatnia część stanowi prezentacje wybranych instrumentów social media wykorzystywanych do pozyskania pacowników i ukazuje korzyści wynikających ze stosowania tego typu narzędzi. W artykule wykorzystano źródła
wtórne w postaci polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz raporty
i statystyki.
Rekrutacja pracowników – ujęcie definicyjne
Dobór odpowiedniego pracownika na dane stanowisko pracy wpływa
na efektywność działania przedsiębiorstwa. Jest to jedno z najważniejszych
zadań w procesie zarządzania kapitałem ludzkim. Proces planowania potrzeb
kadrowych polega na ustaleniu zapotrzebowania na pracowników. Związany
jest z pozyskaniem, zatrudnieniem, utrzymaniem, rozwijaniem i zwalnianiem
pracowników (Padzik 2002, s. 33). Rekrutacja to pierwszy etap procesu pozyskania pracownika. Zdaniem Tadeusz Listwana rekrutacja to wstępna faza
doboru pracowników, której głównym celem jest przekazanie informacji na
określony rynek pracy na temat gotowości zatrudnienia oraz wymogów i warunków zatrudnienia danego pracownika. Ponadto zadaniem procesu rekrutacji jest przyciągnięcie określanej ilościowo i jakościowo grupy kandydatów,
którzy są chętni ubiegać się o dane stanowisko pracy (Listwan 2009, s. 114).
Według Antoniego Ludwiczyńskiego rekrutacja jest procesem polegającym na
poszukiwaniu i przyciąganiu odpowiednio dużej liczby kandydatów, w celu
ich selekcji i obsadzenie na wolnych stanowiskach pracy (Król H., Ludwiczyński A. 2006, s. 198). Radosław Pyrek podkreśla, że rekrutacja związana
jest z poszukiwaniem i pozyskaniem wśród kandydatów takich osób, które
posiadają kompetencje i cechy przydatne z perspektywy firmy. Jest to więc
jeden z pierwszych etapów zarządzania zasobami ludzkimi (Pyrek 2007, s. 98).
Jak podaje Augustyn Wajda rekrutacja oznacza przyciągnięcie przez firmę takiej liczby potencjalnych pracowników, która pozwoliłaby na ich racjonalną
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selekcje (Wajda 2003, s. 143).
Proces rekrutacji uzależniony jest od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, jego charakteru, wielkości, ale przede wszystkim od rodzaju stanowiska, na który przeprowadzany jest nabór. Poszukiwanie pracowników to
istotne działanie, które jest niezwykle ważne z perspektywy pracodawcy. Każdy pragnie przyjąć do pracy osobę, która posiada najbardziej odpowiednie
kwalifikacje na dane stanowisko pracy, a jej osobowość będzie wpisywała się
w kulturę i strukturę organizacji (Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej, 2016, s. 2).
Rekrutacja pracowników spełnia trzy podstawowe funkcje (Pocztowski
2008, s. 137):
•

•

•

motywacyjna, która polega na wywołaniu odpowiedniego zainteresowania określonych grup zawodowych, a przede wszystkim przyciągnięcie najlepszych kandydatów;
informacyjna- jej celem jest przedstawienie podstawowych warunków dotyczących danego stanowiska pracy, wraz ze wskazaniem wynagrodzenia oraz możliwościach rozwoju zawodowego;
wstępna selekcja – związana jest ze wstępną weryfikacją otrzymanych
dokumentów aplikacyjnych.

Zatrudnienie pracowników w danej organizacji uzależnione jest głównie
od przyjętej i realizowanej polityki personalnej. Zazwyczaj stosuje się jedną
z dwóch koncepcji: model kapitału ludzkiego lub model sita. Model kapitału
ludzkiego skupia się na działaniach związanych z rozwojem wszystkich pracowników organizacji. Powoduje to generowanie większych kosztów, które są
oparte na doskonaleniu pracowników. Model sita związany jest z poszukiwaniem i doborem kandydatów, którzy posiadają najlepsze kompetencje wymagane na dane stanowisko pracy. Kreowanie rankingów najbardziej i najmniej
efektywnych pracowników sprawia, że ci którzy chcą pozostać w firmie muszą
być jak najbardziej produktywni (Pyrek 2007, s. 99). Proces rekrutacji składa
się z kliku etapów, które zaprezentowano na rysunku 1.
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Rysunek 1. Proces rekrutacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie Nejman, Kawecka – Endler 2013, s. 103

Pierwszym etapem jest planowanie rekrutacji, które polega na dokładnym określeniu potrzeb co do konkretnych miejsc pracy. Planowanie nie
jest związane tylko z bieżącymi wakatami, ale również obejmuje te związane
z ogólną polityką zatrudnienia w organizacji (Wontorczyk 2019, s. 111). Drugi etap związany jest ze zdefiniowaniem ogólnych warunków dotyczących
określonego wakatu. Należy w tej fazie opisać stanowisko pracy oraz wymagania wobec potencjalnego pracownika. Powinno wskazać się czynności niezbędne do wykonywania na danym stanowisku, a także umiejętności, kompetencje
i cechy osobowe konieczne do skutecznego i sprawnego realizowania zadań
(Król, Ludwiczyński 2006, s. 200). Trzeci etap to wybór strategii rekrutacji,
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które wiąże się z określeniem osoby odpowiedzialnej za rekrutację, zdefiniowaniem rodzaju rekrutacji wykorzystanej przez firmę oraz terytorium, a także
metod i źródeł rekrutacji. Czwarty etap związany jest z przygotowaniem rekrutacji. Rekrutacja może zostać zlecona zewnętrznej firmie specjalizującej się
w poszukiwaniu pracowników, ale może być również przeprowadzona przez
osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie w dziale HR. Outsourcing pracowniczy pozwala obniżyć koszty, ponieważ agencje zajmujące się pośrednictwem
pracy zazwyczaj posiadają już bazę pracowników, ponadto bardzo często
prowadzą równocześnie kilka rekrutacji w jednym czasie. Proces rekrutacji
przebiega sprawniej i jest bardziej efektywny. Wśród negatywnych stron outsourcingu pracowniczego wymienia się ryzyko braku identyfikacji pracownika
z firmą. Ponadto istnieje ryzyko wydostania na zewnątrz poufnych informacji
o przedsiębiorstwie (Worksol, 2019). Rekrutacja przeprowadzona przez pracowników własnej organizacji niesie wiele korzyści. Po pierwsze posiadają
wiedzę na temat czynników ważnych z perspektywy efektywnego funkcjonowania pracownika w firmie. Pracownicy działu HR znają proces zarządzania
przedsiębiorstwem, są zorientowani w obszarze kultury organizacyjnej, wiedzą
jak działają społeczne struktury nieformalne. Ponadto posiadają wiedzę na temat cech dyspozycyjnych kierowników, wolnych stanowisk pracy, a zwłaszcza
zadań związanych z wolnym wakatem (Wontorczyk 2019, s. 113). Ostatnim
etapem procesu rekrutacji jest wybór metod i źródeł rekrutacji. Są one uzależnione od rodzaju zastosowanej rekrutacji.
Zasadniczo wyróżnia się dwa podstawowe źródła pozyskania pracownika
do pracy, jest to rynek wewnętrzny oraz rynek zewnętrzny. Poszukiwanie kandydatów na wewnętrznym rynku określane jest jako rekrutacja wewnętrzna
i polega na kierowaniu ofert pracy do zatrudnionych pracowników. Rekrutacja wewnętrzna związana jest z przemieszczaniem się pracowników wewnątrz
organizacji i wymaga ich przekwalifikowania (Borowski 2016, s. 250). Pozyskanie kandydatów na zewnętrznym rynku określane jest jako rekrutacja
zewnętrzna i związane jest z kierowaniem ofert pacy poza przedsiębiorstwo
(Pocztowski 2008, s. 136). W ramach rekrutacji wewnętrznej można wyróżnić rekrutacje zamkniętą oraz otwartą. Rekrutacja zamknięta kierowana jest
do określonego grona pracowników. Natomiast rekrutacja otwarta dedykowana jest głównie pracownikom firmy (Dolot 2017, s.62).
Interesującym rodzajem rekrutacji jest e-rekrutacja. E-rekrutacja polega na pozyskiwaniu pracowników do pracy przy wykorzystaniu Internetu
(Listwan 2009, s. 120). E-rekrutacja związana jest z powszechnym dostępem do sieci. Internet umożliwia zamieszczenie ogłoszeń, przekazywanie
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informacji o stanowiskach oraz wymianę wiadomości pomiędzy kandydatem,
a pracodawcą (Wawer, Muryjas 2011, s. 113). W tabeli 1 zaprezentowano
różnice występujące pomiędzy rekrutacją tradycyjną a e-rekrutacją.
Tabela 1. Porównanie rekrutacji tradycyjnej i rekrutacji w Internecie
Etap procesu
rekrutacyjnego

Tradycyjna rekrutacja
•

1. Publikacja
ogłoszenia o pracę
•

E-rekrutacja

Publikacja w mediach
tradycyjnych, zwłaszcza
w prasie oraz zamieszczenie ogłoszeń w terenie w wersji papierowej
Ręczna selekcja ogłoszeń
przez kandydatów

•

•
•
2. Wstępny wybór
kandydatów

3. Rozmowa
kwalifikacyjna

•

Selekcja ręczna
na podstawie CV
wysłanych pocztą
tradycyjną lub
złożonych
u ogłoszeniodawcy

Rozmowa bezpośrednio
z kandydatem i/lub
przez telefon

Źródło: Wiącek 2011, s. 37-38.

Publikacja
w Internecie
•
Ręczna
i automatyczna
selekcja ogłoszeń
przez kandydatów

Selekcja ręczna
i automatyczna
na podstawie CV
nadesłanych drogą
elektroniczną
Selekcja ręczna i automatyczna spośród
CV osób publikujących swoje życiorysy
w Internecie

•

•

Rozmowa za
pośrednictwem
mediów
elektronicznych

E-rekrutacja bardzo dynamicznie rozwinęła się na przestrzeni ostatniej
dekady. Początkowo polegała na umieszczaniu na stornie internetowej firmy
ogłoszeń o aktualnie prowadzonych procesach rekrutacyjnych. W kolejnym
etapie związana była z obserwowaniem oraz oceną potencjalnego pracownika
na portalach społecznościowych. Jednak działania te miały charakter jednostronny. Obecnie potencjalni pracodawcy wchodzą w dialog z kandydatami,
aby zachęcić ich do aplikowania oraz do tworzenia grup ambasadorów marki.
Rekrutacja podąża w kierunku zautomatyzowania przeszukiwania sieci społecznościowych wykorzystując mechanizm crowdsourcingu (Woźniak 2013,
114). Jak można zauważyć media społecznościowe pełnią niezwykle istotną
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rolę w procesie rekrutacji pracowników, dlatego też warto bliżej przyjrzeć się
temu zjawisku.

Social media
Social media to jedno z najszybciej rozwijających się narzędzi komunikacji na świecie. Powstanie social media stanowi efekt zmieniającego się społeczeństwa oraz jego potrzeb (Fabijanik-Czerniak 2012, s. 173). Social media
wywodzi się z trendu Web 2.0, który cechował się tym, że użytkownik, który
dotychczas był jedynie konsumentem treści stał się ich twórcą. Pierwotnie
termin ten tłumaczono na język polski jako „nowe media” jednak ostatecznie
została przyjęta nazwa „media społecznościowe” lub „social media”.
Pojęcie mediów społecznościowych jest trudne do jednoznacznego określenia, ponieważ przestrzeń ta ciągle ewoluuje. Zdaniem Włodzimierza Gogołka social media to pewnego rodzaju nieskrępowana forma przekazywania
informacji pomiędzy osobami na tematy związane z ich wspólnymi zainteresowaniami (Gogołek 2010, s. 162). Według Tomasza Bonek i Marty Smaga
media społecznościowe to „witryna która istnieje w oparciu o zgromadzoną wokół niej grupę osób (…) do kategorii social mediów należą bowiem
wszystkie witryny, których zawartość tworzą użytkownicy, niezależnie od tego,
jakim służy ona celom- rozrywkowym, biznesowym, edukacyjnym czy jakimkolwiek innym" (Bonek, Smaga 2013, s. 13). Natomiast Amber Mac określa
media społecznościowe jako „serwisy, usługi i aplikacje bazujące na dostępie do sieci internetowej i telefonii komórkowej, używane do uczestniczenia,
dzielenia się, tworzenia, łączenia i zapamiętywania informacji w celu ich późniejszego wykorzystania (…) miejsca w sieci służące do wymiany, dyskutowania i debatowania (…) wspólne środowisko internetowe i ciągła aktywność
zachęcająca do budowania mozaiki kolektywnej bazy wiedzy w Internecie
(Mac 2010, s. 10). Media społecznościowe znacznie odróżniają się od innych
sposobów i dotychczasowych form komunikacji i wymiany informacji. Można wskazać siedem charakterystycznych cech mediów społecznościowych, do
których zalicza się (Pełchaty 2008, s. 155-156):
•

•

dostępność – większość serwisów jest bezpłatna, jedynie dodatkowe
usługi, np. posiadanie większych uprawnień może się wiązać z dodatkowymi kosztami;
zaangażowanie – internauci stają się współtwórcami treści poprzez
tworzenie własnych tekstów i multimediów;
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•
•
•
•
•

intuicyjność – łatwość obsługi, nieskomplikowana i intuicyjna architektura informacji serwisów;
rewolucje – Internet łamie bariery, pozwalając przykładowo na społeczne pożyczki i oszczędności;
przygodę – media społecznościowe ułatwiają kontakt z innymi ludźmi oraz umożliwiają dzielenie się swoją prywatność z nimi;
personalizacje – strony startowe dostosowane do użytkownika, może
on samodzielnie stworzyć wygląd i treść strony, np. gogle.com/ig;
kreatywność –każdy użytkownik Internetu może dać upust swojej
wyobraźni i stworzyć np. swój własny blog.

W ramach mediów społecznościowych działają różne narzędzia social media. Jednym z najbardziej popularnych instrumentów mediów społecznościowych są serwisy społecznościowe, które umożliwiają prezentowanie swojego
profilu wybranym bądź też wszystkim użytkownikom portalu. Dzięki nim
użytkownik może tworzyć listę znajomych oraz powiązania między nimi. Serwisy te pozwalają na wymienianie się doświadczeniami, opiniami, poglądami
czy komentarzami. Wykonuje się to poprzez dodawanie zdjęć, filmów, odnośników bądź postów (Cendrowska, Sokół, Żylińska 2014, s. 126). Serwisy
społecznościowe mogą mieć różny charakter, np. są ukierunkowane na cele
towarzyskie (Facebook, Google+) lub dedykowane osobom aktywnym zawodowo (LinkedIn, GoldenLine) (Buchnowska 2013, s. 57). W odniesieniu do
procesu rekrutacji potencjalnych pracowników przedstawione instrumenty
mediów społecznościowych są najczęściej stosowane przez organizacje (Wąsek
2019, s. 105).
Innym narzędziem mediów społecznościowych są blogi określane jako
wirtualne dzienniki. Wykorzystywane są do dzielenia się wiedzą specjalistyczną z określonej dziedziny, a także do budowania wizerunku przedsiębiorstwa.
Pod wpisem czytelnicy mogą umieszczać swoje komentarze i dyskutować
z autorem bądź też z innymi użytkownikami na dany temat (Miotk 2013, s. 20).
Specjalnym rodzajem bloga jest mikroblog, czyli połączenie bloga z SMS-em.
Użytkownik może porozumiewać się przy wykorzystaniu krótkich wiadomości. Mikroblogi pełnią funkcję informacyjną, umożliwiają budowanie relacji
z użytkownikami, a także pozwalają na angażowanie odbiorców (Buchnowska
2013, s. 57).
Serwisy do udostępniania plików graficznych i zdjęć to kolejne narzędzia
social media. Serwisy z plikami graficznymi służą do publikowania opracowanej przez siebie grafiki wraz z odpowiednim komentarzem – cytatem, czy
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dowcipną sentencją. Użytkownicy mogą grafiki oceniać i komentować. Jednym z najpopularniejszych polskich serwisów tego typu jest Kwejk. Jeżeli chodzi o serwisy z fotografiami, umożliwiają one publikowanie wykonanych przez
siebie zdjęć i tworzenie internetowych galerii, które są także komentowane
i ocenianie przez innych użytkowników. Najbardziej znanymi serwisami
w tym obszarze są Instagram i Snapchat, czyli aplikacje mobilne umożliwiające publikowanie fotografii zaraz po ich wykonaniu (Miotk 2013, s. 25).
Kolejnym instrumentem mediów społecznościowych są serwisy z plikami wideo pozwalające na udostępnianie nagrań wideo w Internecie. W takich
serwisach można tworzyć swoje kanały i publikować na nich pliki z aktualnymi materiałami wideo. Serwisy tego typu cieszą się dużym zainteresowaniem
przedsiębiorstw ze względu na znaczne angażowanie się użytkowników. Najbardziej znanym serwisem wideo na całym świecie jest Youtube (Wąsek 2019,
s. 105).
Crowdsourcing to narzędzie mediów społecznościowych, które powstało
z połączenia dwóch angielskich słów crowd – tłum i outsourcing – korzystanie
z zewnętrznych zasobów. Instrument ten polega na outsourcingu zadań, które są wykonywane przez pracowników firmy do nieokreślonej, szerokiej grupy ludzi w postaci otwartego zaproszenia. Pozwala na integrację grupy osób
z określonym przedsiębiorstwem w celu działań twórczych. Organizacje zbierają opinie na temat produktów/ usług i dzięki temu mogą je doskonalić
i ulepszać, bądź też tworzyć zupełnie nowe produkty. Procesy te wykorzystują
nowoczesne technologie takie jak np.: sieci społecznościowe czy specjalnie do
tego stworzone platformy crowdsourcingowe. Technologie te ułatwiają organizację i komunikację zarówno pomiędzy samymi osobami, jak i na szczeblu
grupowym (Kasprzycki – Rosikoń 2013, s. 15).
Firmy stosują różne instrumenty mediów społecznościowych w swojej
działalności. Jedną z możliwości jakie oferują social media jest wykorzystanie ich w procesie rekrutacji pracowników. Coraz więcej pracodawców stosuje najbardziej popularne media społecznościowe do nawiązywania relacji
i pozyskiwania kontaktów z kandydatami poszukującymi zatrudnienia (Wawer, Rzemieniak 2012, s. 354).
Media społecznściowe w procesie rekrutacji
Media społecznościowe stanowią jeden z elementów e-rekrutacji. Skłaniają one rekruterów do innego spojrzenia na działania i metody poszukiwania nowych kandydatów do pracy. Media społecznościowe dają rekruterom
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wiele nowych możliwości poszukiwania kandydatów, do których dotarcie
w inny sposób byłoby niemożliwe. Media społecznościowe to atrakcyjne narzędzie zarówno dla pracowników, jak i pracodawców (Palonka, Porębska-Miąc 2014, s. 982-983).
Rekrutacja w mediach społecznościowych może przybrać formę pasywną lub aktywną. Rekrutacja pasywna polega na tym, iż pracodawca pozostaje
bierny i nie podejmuje szczególnych działania w celu poszukiwania kandydatów do pracy. Przykładem rekrutacji pasywnej w mediach społecznościowych jest wrzucanie ogłoszeń na portalach społecznościowych. Rekrutacja
może przybrać również formę aktywną. Tego typu rekrutacja związana jest
z czynnym poszukiwaniem pracowników. Przykładem rekrutacji aktywnej jest
poszukiwanie kandydatów na portalach biznesowych takich jak LinkedIn czy
GoldenLine.
Połączenie mediów społecznościowych z rekrutacją określane jest jako
rekrutacja społeczna. Tworząc proces rekrutacji społecznej rekruterzy stosują
różne praktyki oraz serwisy społecznościowe. Na portalach społecznościowych
umieszczane są informacje o stanowiskach pracy, dzięki czemu istnieje możliwość dotarcia do szerszego grona kandydatów, posiadających wysokie kwalifikacje i umiejętności (Wąsek 2019, s. 106).
Jednym z najczęściej stosowanych portali społecznościowych jest Facebook. Projekt Facebook uruchomiono w dniu 4 lutego 2004 roku na Uniwersytecie Harvarda i pierwotnie był przeznaczony dla uczniów szkół średnich
oraz dla studentów szkół wyższych. Za twórcę Facebook’a uważa się Marka
Zuckerberga, który pełni obecnie funkcję dyrektora generalnego. Zgodnie
z danymi za stycznia 2019 r. portal zatrudniał 33 000 pracowników, a jego
wartość netto w listopadzie 2019 r. szacowano na poziomie 567,41 mld USD.
W czerwcu 2019 roku liczba użytkowników Facebooka na całym świecie
wyniosła ponad 2,4 miliardy, a dziennie aktywnych jest około 1,3 mld osób.
Średni wiek użytkownika serwisu wynosi 27 lat. Przeciętny użytkownik Facebooka spędza na portalu około 21 minut. Na serwerach Facebooka przechowywanych jest ponad 300 petabajtów danych, które są udostępnianie przez
użytkowników. W Polsce z tego portalu społecznego korzysta 18 mln użytkowników (Social media w Polsce 2021, data dostępu 30.03.2021).
Facebook jest wykorzystywany w rekrutacji jako instrument preselekcyjny. Umożliwia weryfikowanie potencjalnego kandydata przede wszystkim
z perspektywy osobowości, wyrażanych poglądów pasji i zainteresowań. Dzięki temu pozwala rekruterom lepiej dopasować pracownika do kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Pracodawcy mogą umieszczać na swoich stronach
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na Facebooku oferty pracy, tworzyć wpisy dotyczące przestrzeni zawodowej.
Facebook pozwala również budować relacje z potencjalnymi pracownikami,
dzięki czemu tworzony jest także pozytywny wizerunek samego pracodawcy
(Social media w rekrutacji 2020, data dostępu 30.03.2021).
Innym narzędziem stosowanym w procesie rekrutacji jest Instagram.
Instagram powstał w 2010 roku i został stworzony przez Kevina Systroma
i Marka Kriegera. Jest to fotograficzny serwis społecznościowy do hostingu zdjęć, połączony z aplikacją posiadający tą samą nazwę. Instagram jest dostępny na systemy operacyjne Windows Phone, iOS i Android. W kwietniu
2012 roku portal został kupiony przez Facebooka za około 1 mld USD. Według danych prezentowanych przez socialpress liczba użytkowników Instagrama wyniosła w styczniu 2019 roku 1 mld. W Polsce z Instagrama korzysta 9,2
mln użytkowników (Social media w Polsce 2021, data dostępu 30.03.2021).
Mimo, iż Instagram nie jest aż tak rozpowszechniony wśród rekruterów jak Facebook, to posiada ogromny potencjał, który warto wykorzystać.
W przypadku poszukiwania potencjalnych pracowników reprezentujących
pokolenie Y lub Z Instagram to idealne narzędzie. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Jobvite, aż 28% użytkowników pomiędzy 18, a 29 rokiem życia sprawdza zdjęcia jakie wrzucają potencjalni pracodawcy na Instagrama. Oznacza to, że serwis ten może mieć bardzo duży wpływ na podjęcie
decyzji dotyczącej pracy w interesującej ich firmie. Kreowanie pozytywnego
wizerunku pracodawcy może przyciągnąć więcej osób chcących pracować w
danej organizacji (Rojewska 2017, data dostępu 30.03.2021).
LinkedIn to międzynarodowy serwis społecznościowy założony w grudniu 2002 roku, a uruchomiony w maju 2003 r. Portal ten zrzesza osoby
sprzedające, klientów, a także pracodawców oraz osoby poszukujące pracę.
W Polsce z LinkedIn korzysta 4,1 mln użytkowników. Portal jest szczególnie
popularny wśród kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla. Główną
grupą użytkowników są osoby w wieku 25-44 lata (Social media w Polsce
2021, data dostępu 30.03.2021).
LinkedIn pozwala na szybkie wyszukiwanie potencjalnych kandydatów
na pracowników zgodnie z określonymi kryteriami. Portal ten umożliwia
także porównywanie użytkowników pomiędzy sobą. Na LinkedIn można
tworzyć konta osobiste oraz konta firmowe. Ciekawym narzędziem jest profil rekrutera, który umożliwia budowanie zarówno wizerunku właściciela jak
i firmy dla której pracuje. Dzięki temu przepływ informacji jest szybszy, można udostępniać także miesięczne raporty oraz informacje analityczne (Gawanowska, Jak znaleźć pracownika na LikedIn?, data dostępu 30.03.2021).
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Kolejnym popularnym narzędziem wykorzystywanym w procesie rekrutacji jest GoldenLine. Jest to polski portal społecznościowy założony w 2005
roku i stanowi odpowiednik zagranicznego LinkedIn. Z GoldenLine korzysta
w Polsce nieco mniej osób niż w przypadku LinkedIn. Szacowana liczba użytkowników kształtuje się na poziomie 2,7 mln. GoldenLine pozwala użytkownikom na nawiązywanie kontaktów, wymianę doświadczeń oraz informacji,
a także publikowanie i promocje wiadomości na swój temat. Podstawowym
zadaniem serwisu jest możliwość utworzenia profesjonalnego profilu zawodowego. GoldenLine umożliwia także wyszukiwanie kandydatów biorąc pod
uwagę doświadczenie, wykształcenie oraz poziom znajomości języków obcych.
Wykorzystując zaawansowaną wyszukiwarkę rekruterzy mogą prowadzić kilka
procesów rekrutacyjnych w tym samym czasie (Stefaniak 2016, s. 192-193).
Kolejnym instrumentem stosowanym w procesie rekrutacji jest Twitter.
Twitter to mikroblog uruchomiony w marcu 2006 roku. W Polsce korzysta
z niego 1,35 mln użytkowników. Zdecydowaną większość społeczności Twittera stanowią mężczyźni (71,9%) (Social media w Polsce 2021, data dostępu
30.03.2021).
Wpis umieszczony na Twitterze określany jest jako tweet i może składać
się z maksymalnie 140 znaków. Do wpisu można załączyć zdjęcia, filmy lub
inne odnośniki. Użytkownicy Twitter oznaczają swoje posty tzw. hashtagami
(#), które ułatwiają odnalezienie tweeta przez innych użytkowników (Pawlak,
2016, s. 134).
Na Twitterze przeważają głównie konta indywidualne, ale istnieje również
opcja tworzenia profilu firmowego. Taka możliwość pozwala na umieszczanie
tweetów informujących o potrzebach rekrutacyjnych organizacji. Mikroblog
świadczy również usługę celowych ogłoszeń: pracodawca może uzupełnić kryteria dotyczące potencjalnego kandydata, użytkownicy spełniający te kryteria
zobaczą post z ogłoszeniem o poszukiwaniu pracownika. Twitter to narzędzie,
które sprawdzi się przy rekrutacji przedstawicieli wolnych zawodów, publicystów i dziennikarzy, a także pracowników z branży IT oraz grafiki (Gazowska
2016, s. 88).
Rekruterzy coraz częściej rezygnują z rekrutacji tradycyjnej i wykorzystują
rekrutację w social media. Rekrutacja w mediach społecznościowych niesie
bardzo wiele korzyści. Do najważniejszych z nich można zaliczyć szerszy dostęp
i geograficzny zasięg, dzięki czemu każdy z dowolnego miejsca i o każdej porze
może starać się o oferowaną pracę. Media społecznościowe wpływają również
na zwiększenie widoczności ofert pracy. Social media umożliwiają ponadto
pozyskanie kandydatów trudno osiągalnych oraz tych, którzy mogą posiadać
164

WYKORZYSTANIE SOCIAL MEDIA W PROCESIE REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

lepsze kwalifikacje związane np. z przyswajaniem nowinek technologicznych
czy korzystaniem z różnych rozwiązań teleinformatycznych. Media społecznościowe skracają również dystans komunikacyjny pomiędzy pracodawcą,
a kandydatem na pracownika. Wśród korzyści wyróżnia się także zwiększenie
przewagi konkurencyjnej nad firmami, które nie stosują social media w procesie rekrutacji (Palonka, Porębska – Miąc 2014, s. 987).
Zakończenie
Podsumowując, zjawisko wykorzystania social mediów w procesie rekrutacji będzie się ciągle rozwijać. Nieodłączność mediów społecznościowych
w życiu człowieka wiąże się równocześnie z koniecznością stosowania ich
w różnych sferach, w tym również w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Rekrutacja w mediach społecznościowych nie będzie stanowić zatem jedynie uzupełnienia rekrutacji tradycyjnej, a stanie się podstawową formą pozyskiwania
pracowników. Rekrutacja w social mediach niesie wiele korzyści. Media społecznościowe to źródło dostępu do bardzo dużej ilości informacji zarówno o
firmie jak i kandydatach. Social media umożliwiają prezentowanie swojej osoby potencjalnym pracodawcom, ponadto sami pracodawcy mogą stosować
social media do kreowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa i tym
samym zachęcać potencjalnych pracowników do podjęcia pracy w określonej
firmie. Pozwalają także na wstępną weryfikację kandydatów oszczędzając przy
tym czas i pieniądze. Takie narzędzia jak Facebook, Instagram, LinkedIn,
GoldenLine czy Twitter to niezbędne instrumenty wykorzystywane w pracy
współczesnych rekruterów. Zjawisko rekrutacji w media społecznościowych
to problem ważny i aktualny, zwłaszcza w dobie pandemii covid-19. Dlatego
autorka planuje podjąć próbę dalszy badań w tym zakresie w przyszłości.
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THE USE OF SOCIAL MEDIA
IN THE EMPLOYEE RECRUITMENT PROCESS

Summary: The article presents various ways of using social media
in employee recruitment. The concept of recruitment was explained
in the first part of the thesis. The functions and types of this process
were presented. The second part presents the essence of social media
with particular emphasis on recruitment. In the last part, selected
social media tools that are used to recruit employees were presented.
The benefits of using this type of tools were also shown.
Keywords: recruitment, social media, e-recruitment
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Przebieg relacji pacjenta
odmiennego kulturowo
z lekarzem w Polsce i jej wpływ
na zadowolenie z wizyty
lekarskiej w świetle
przeprowadzonych badań

Streszczenie: Rozwój gospodarczy Polski sprawia, że liczba obcokrajowców, którzy osiedlają się lub przemierzają przez Polskę stale wzrasta.
Tym samym zwiększa się także liczba pacjentów z zagranicy korzystających z opieki medycznej w Polsce. Cudzoziemcy pochodzący spoza
Europy wychowani zostali w innej kulturze, ale również ludzie z krajów
europejskich mogą inaczej od Polaków postrzegać zdrowie i chorobę.
Dlatego polski personel ochrony zdrowia może mieć trudności w zakresie udzielania pomocy medycznej i sprawowania pieczy nad pacjentami odmiennymi kulturowo. Powodować je może nie tylko bariera
językowa, ale również brak wiedzy na temat różnic w oczekiwaniach
pacjentów. Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy dotyczącej
opinii pacjentów-cudzoziemców na temat przebiegu relacji z lekarzem
w Polsce. W artykule dokonano klasyfikacji czynników decydujących
o zadowoleniu lub braku satysfakcji z przebiegu wizyty lekarskiej w Polsce. Do badania przystąpiło 48 przedstawicieli różnych narodowości,
którzy studiują, pracują bądź mieszkają w Polsce, zaś jednym z kryteriów doboru było odbycie wizyty lekarskiej, skorzystanie z pomocy
polskiej służby zdrowia. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety internetowej własnego autorstwa. W badanej grupie ponad połowa pacjentów
cudzoziemców pozytywnie oceniła poszczególne aspekty związane
z przebiegiem wizyty lekarskiej odbytej w Polsce. Pomimo tego, niemal
co czwarty badany doświadczył trudności związanych z odmiennością kulturową lub religijną. Przybierały one postać uprzedzeń,
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dyskryminacji oraz niegodnego ich traktowania, natomiast podczas
leczenia nie były uwzględniane różnice kulturowe. Badani mieli też
problem w postaci bariery językowej, przez co nie mogli w pełni komunikować się z lekarzem. Opieka medyczne w Polsce wymaga przygotowania do pracy w warunkach wielokulturowości, zarówno w zakresie instytucjonalnym; organizacji / przystosowania systemu opieki
zdrowotnej, jak i interpersonalnym – przygotowania personelu medycznego (w wymiarze relacyjnym, komunikacyjnym).
Słowa klucze: pacjent odmienny kulturowo, opieka medyczna w Polsce, wizyta lekarska

Wstęp
Relacja lekarz-pacjent jest relacją zmienną. Wpływa na nią osobowość
uczestników, rozpoznane u chorego zaburzenie, jak również kontekst sytuacyjny i pełnione role społeczne. Przy tym istotne są przekazywane treści,
okazywane uczucia, oceny, a także wzajemne postrzeganie się (Kliszcz 2000a,
s. 75).
Biorąc pod uwagę, że w relacji lekarz-pacjent wiodącą rolę pełni terapeuta, to od niego zazwyczaj oczekuje się większej umiejętności w zakresie
właściwej interpretacji zachowań pacjenta (Kliszcz 2000b, s. 71). Czynnik
ten jest bardzo ważny, gdyż w dużym stopniu decyduje o samopoczuciu i postępach w kuracji chorego (Witt 2018, s. 433). Pacjent po wizycie lekarskiej
lepiej jest w stanie określić stan emocjonalny lekarza, jego postawę i stosunek
do siebie niż istotę odbytej z nim rozmowy. Dlatego lekarz powinien dążyć do
zrozumienia pacjenta jako jednostki funkcjonującej w określonej przestrzeni biopsychospołecznej. Podobnie gromadzone i przekazywane informacje
na temat stanu zdrowia chorego powinny być także podporządkowane tym
uwarunkowaniom.
Kluczową rolę odgrywa tu empatia (Kliszcz 2000b, s. 65) czyli umiejętność utożsamiania się z innymi ludźmi. (Więckowska 2000, s. 18). Przyjmowanie perspektywy drugiej osoby, a więc empatyczne jej rozumienie jest
bardzo ważne, pozwala bowiem na odpowiedni dobór środków językowych
w celu wyrażenia poczucia zrozumienia i wsparcia (Witt 2018, s. 433). Wpływa to pozytywnie na efektywność procesu komunikacji. I w rezultacie na jakość sprawowanej opieki medycznej. Dlatego zadaniem personelu medycznego jest dążenie do empatycznego i zarazem dobrego kontaktu z pacjentem.
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W relacji lekarz-pacjent istotny jest symboliczny wymiar komunikacji cechujący się nastawieniem na wartości (Gałuszka 2003, s. 142). Próba
zrozumienia choroby bez uwzględnienia czynników duchowych powoduje
instrumentalne działanie. Bowiem skupia się jedynie na opanowaniu jednostki chorobowej, traktując przedmiotowo pacjenta. Kontakt sprowadza się
wówczas do rzeczowego stylu komunikacji, który negatywnie wpływa na interakcje. Pacjent może czuć nawet niechęć do udzielania istotnych informacji
w procesie diagnostyki i leczenia, co z pewnością utrudnia współpracę lekarza
z pacjentem. Dlatego oprócz sfery somatycznej istotne są też emocje pojawiające się podczas zmagania z chorobą. Dopiero uwzględnienie ich prowadzi do
podmiotowego traktowania pacjenta (Witt 2018, s. 433). I w efekcie wpływa
na poczucie zadowolenia z odbytej z wizyty lekarskiej.
Satysfakcja pacjenta będzie większa, gdy lekarz będzie zachowywał się stosownie do jego oczekiwań i potrzeb (Olchowska-Kotala 2000, s. 151). A więc
lekarz powinien umieć rozpoznać i następnie zaspokoić zarówno potrzeby, jak
i oczekiwania pacjentów. Oczekiwania odnoszą się do subiektywnych pragnień
danej populacji w stosunku do opieki zdrowotnej. Natomiast zaspokajanie
potrzeb dotyczy działania lekarza uwzględniające biologiczne, socjologiczne
i psychologiczne uwarunkowania pacjenta. Znajomość tych aspektów pozwala
lekarzowi na podjęcie decyzji w zakresie odpowiednich świadczeń, których potrzebuje pacjent (Ratajczyk-Pakalska i Papierz 2000, s. 155-158).
Nie jest to jednak łatwe w przypadku zróżnicowania kulturowego pacjentów, którzy w inny sposób mogą postrzegać zdrowie i chorobę, reagować na
ból czy leczyć dolegliwości (Reczek 2017, s. 231). Toteż personel medyczny
powinien przejawiać otwartą postawę w stosunku do potrzeb, oczekiwań, jak
również norm oraz wartości pacjentów po to, aby świadczona pomoc była
dostosowana do ich zróżnicowanych kulturowo potrzeb (Van Damme-Ostapowicz 2017, s. 106).
Istotną rolę w kontakcie z zagranicznym pacjentem odgrywają kompetencje międzykulturowe personelu medycznego, które dotyczą posiadania wiedzy o innych kulturach oraz umiejętności radzenia sobie w środowisku wielokulturowym czyli takim, w którym występują przedstawiciele co najmniej
dwóch odmiennych kultur różniących się językiem, religią czy wartościami
(Fiedorczuk-Fidziukiewicz 2018, s. 22). Potencjałem do sprawowania kompetencji międzykulturowych jest wrażliwość kulturowa, której przejawem jest
zdolność do rozpoznawania, uznawania i poszanowania występujących różnic
kulturowych.
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Świadczenie wysokiej jakości opieki medycznej jest możliwe tylko wtedy,
gdy personel ochrony zdrowia posiada podstawowe kompetencje międzykulturowe. Zatem umiejętności w zakresie pozyskiwania właściwych rezultatów
w relacjach interpersonalnych z przedstawicielami innych kultur. Wzajemny
kontakt powinien być budowany w sposób akceptowany przez każdą ze stron
interakcji. Jest to bardzo ważne w kwestii porozumienia się z pacjentem odmiennym kulturowo, ponieważ pacjent którego odmienność kulturowa zostanie niezrozumiana, może zamknąć się na proces leczenia (Ślifirczyk 2018,
s. 180).
Cel artykułu
Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy dotyczącej opinii pacjentów-cudzoziemców na temat przebiegu relacji z lekarzem w Polsce.
W artykule dokonano klasyfikacji czynników decydujących o zadowoleniu lub braku satysfakcji z przebiegu wizyty lekarskiej w Polsce.
Materiał i metody
Podczas realizacji projektu badawczego zastosowano metodę sondażu
diagnostycznego z wykorzystaniem ankiety internetowej własnego autorstwa,
jako narzędzia badawczego. Kwestionariusz ankiety obok danych socjometrycznych zawierał pytania otwarte i zamknięte. Skonstruowany i udostępniony został za pomocą aplikacji www.ankiety.interaktywnie.com
Badanie przeprowadzono w dniach od 9 kwietnia do 31 maja 2020 roku.
Uzyskane dane pochodzą z ankiet rozesłanych za pośrednictwem grup portali
społecznościowych zrzeszających cudzoziemców w Polsce.
Ankietowanych poproszono o ustosunkowanie się do pewnych kwestii
związanych z przebiegiem i oceną zadowolenia z wizyty u lekarza w Polsce.
Główne pytanie badawcze brzmiało: Jak według badanych przebiegała i czym
charakteryzowała się relacja pomiędzy pacjentem-cudzoziemcem, a lekarzem
w Polsce? Odpowiedzi z pytań otwartych zostały przypisane do wyodrębnionych na podstawie ich analizy kategorii analitycznych. W prezentacji wyników uwzględniono cytaty z przypisanym kodem respondenta.

172

PRZEBIEG RELACJI PACJENTA ODMIENNEGO KULTUROWO ...

Wyniki
Struktura grupy badawczej:
Badani pochodzą z 26 różnych krajów: Anglii, Azerbejdżanu, Białorusi,
Brazylii, Bułgarii, Danii, Filipin, Francji, Ghany, Hiszpanii, Irlandii, Indii,
Kenii, Libanu, Nepalu, Rosji, Słowacji, Sri Lanki, Stanów Zjednoczonych,
Tunezji, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu, Węgier, Wielkiej Brytanii
i Włoch.
W badaniu wzięło udział 48 osób, z czego 13 to kobiety, a 35 to mężczyźni. W większości byli to młodzi ludzie w wieku 21-35 lat, ich liczebność
wyniosła aż 36. Zapewne wynika to z miejsca przeprowadzenia badania, bowiem ankieta zamieszczona została głównie na portalach społecznościowych,
w grupach zrzeszających zagranicznych studentów w Polsce.
Te grupy były też liczniejsze w porównaniu z pozostałymi grupami, do
których również była skierowana ankieta. Najmniej liczną grupą wiekową byli
najstarsi uczestnicy badania, cudzoziemcy w wieku powyżej 41 lat (N=2).
Miejsce przeprowadzenia badania mogło mieć też wpływ na wykształcenie deklarowane przez badanych. Prawie wszyscy posiadali bowiem wykształcenie wyższe (N= 46). Pojedyncze osoby wskazały inne wykształcenie: podstawowe (N=1), średnie (N=1).
Zdecydowana większość cudzoziemców uczestniczących w badaniu
(N=42) przebywa w Polsce do 5 lat, w tym najczęściej (N=17) deklarowany
czas pobytu w Polsce mieści się w przedziale 3-5 lat oraz (N=15) 1-2 lat. Zapewne wynika to z młodego wieku respondentów. Znacznie mniej badanych
przebywa w Polsce 6-10 lat (N=5), a najmniej - bo tylko jedna osoba - powyżej
10 lat. Szczegółowe dane demograficzne badanej grupy zostały zamieszczone
w Tab. 1.
Tabela nr 1: Struktura respondentów według danych demograficznych

Kod
respondenta

Kraj
pochodzenia

Płeć

Wiek

Wykształcenie

Czas
pobytu
w Polsce

R1

Anglia

Mężczyzna

31-35 lat

Wyższe

1-2 lata

R2

Azerbejdżan

Mężczyzna

21-25 lat

Wyższe

Mniej
niż rok

R3

Białoruś

Kobieta
Kobieta

16-20 lat
26-30 lat

Wyższe
Wyższe

3-5 lat
3-5 lat
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R4

Brazylia

Kobieta

31-35 lat

Wyższe

3-5 lat

R5

Bułgaria

Kobieta

26-30 lat

Wyższe

3-5 lat

R6

Dania

Mężczyzna

26-30 lat

Wyższe

Mniej niż
rok

R7

Filipiny

Mężczyzna

31-35 lat

Wyższe

Mniej niż
rok

R8

Francja

Mężczyzna

16-20 lat

Wyższe

Mniej niż
rok

R9

Ghana

Kobieta

21-25 lat

Wyższe

1-2 lata

R10

Hiszpania

Kobieta

21-25 lat

Wyższe

Mniej niż
rok

R11

Irlandia

Kobieta

16-20 lat

Wyższe

1-2 lata

R12

Indie

Mężczyzna
Mężczyzna
Mężczyzna
Mężczyzna
Mężczyzna
Mężczyzna
Mężczyzna
Mężczyzna
Mężczyzna
Mężczyzna
Mężczyzna

26-30 lat
26-30 lat
31-35 lat
31-35 lat
31-35 lat
26-30 lat
26-30 lat
26-30 lat
31-35 lat
21-25 lat
21-25 lat

Wyższe
Wyższe
Wyższe
Wyższe
Wyższe
Wyższe
Wyższe
Wyższe
Wyższe
Wyższe
Wyższe

3-5 lat
1-2 lata
3-5 lat
1-2 lata
1-2 lata
1-2 lata
3-5 lat
6-10 lat
3-5 lat
1-2 lata
Mniej niż
rok

R13

Kenia

Kobieta

31-35 lat

Wyższe

1-2 lata

R14

Liban

Mężczyzna

21-25 lat

Wyższe

3-5 lat

Nepal

Mężczyzna
Mężczyzna
Mężczyzna
Mężczyzna
Mężczyzna
Mężczyzna
Mężczyzna
Mężczyzna
Mężczyzna
Mężczyzna

31-35 lat
21-25 lat
26-30 lat
31-35 lat
26-30 lat
21-25 lat
26-30 lat
26-30 lat
21-25 lat
21-25 lat

Wyższe
Wyższe
Wyższe
Wyższe
Wyższe
Wyższe
Wyższe
Wyższe
Wyższe
Wyższe

3-5 lat
3-5 lat
3-5 lat
3-5 lat
3-5 lat
3-5 lat
3-5 lat
1-2 lata
1-2 lata
Mniej niż
rok

R15
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R16

Rosja

Kobieta

36-40 lat

Podstawowe

1-2 lata

R17

Słowacja

Kobieta

31-35 lat

Średnie

1-2 lata

R18

Sri Lanka

Mężczyzna

31-35 lat

Wyższe

Mniej niż
rok

R19

Stany Zjednoczone

Kobieta

36-40 lat

Wyższe

1-2 lata

R20

Tunezja

Mężczyzna

36-40 lat

Wyższe

Powyżej
10 lat

R21

Turkmenistan

Mężczyzna

26-30 lat

Wyższe

Mniej niż
rok

R22

Ukraina

Kobieta

31-35 lat

Wyższe

6-10 lat

R23

Uzbekistan

Mężczyzna

26-30 lat

Wyższe

Mniej niż
rok

R24

Węgry

Kobieta

Powyżej
41 lat

Wyższe

1-2 lata

R25

Wielka Brytania

Mężczyzna
Mężczyzna
Mężczyzna

36-40 lat
31-35 lat
Powyżej 41
lat

Wyższe
Wyższe
Wyższe

6-10 lat
3-5 lat
6-10 lat

R26

Włochy

Mężczyzna

36-40 lat

Wyższe

6-10 lat

Źródło: Opracowanie własne

Częstotliwość korzystania z opieki medycznej
w Polsce
Analiza wyników odpowiedzi świadczy o tym, że częstotliwość korzystania z opieki medycznej bezpośrednio skorelowana jest ze stanem zdrowia ankietowanych. W odniesieniu do cudzoziemców istnieją dwa stanowiska na ten
temat. Z jednej strony uważa się, że ludność napływowa jest zazwyczaj zdrowsza od pozostałej części populacji, bowiem decyzje migracyjne najczęściej podejmują ludzie młodzi i zdrowi. Określane jest to zjawiskiem „zdrowego migranta”. Jednak wśród migrujących są też osoby, które przybywają z gorszym
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stanem zdrowia w porównaniu do mieszkańców kraju przyjmującego – ma
to związek z niższym poziomem społeczno-gospodarczym kraju pochodzenia.
Z drugiej zaś strony dostrzegany jest wzrost częstotliwości występowania chorób i innych negatywnych zmian w stanie zdrowia osób migrujących
w porównaniu ze stanem zdrowia osób niemigrujących. Jednocześnie zauważa się, że dłuższy czas pobytu w kraju przyjmującym negatywnie wpływa na
zdrowie cudzoziemca. Pojawiają się coraz częściej zachorowania na infekcje
dróg oddechowych, żołądkowo-jelitowe, dermatologiczne, jak również choroby przewlekłe i psychiczne (Kawczyńska-Butrym 2019, s. 8-11).
Problemy zdrowotne migrantów mają podłoże kilku czynników. Wśród
nich wymienić można:
• Strukturalne – wiążące się z niekorzystnym statusem ekonomicznym
i niekorzystną pozycją społeczną cudzoziemców. W tym także z występowaniem nierówności ekonomicznych i obywatelskich. W kraju pobytu może to
mieć związek np. z negatywnym usytuowaniem na rynku pracy i charakterem
podejmowanego zatrudnienia, co przekłada się na ryzyko zdrowotne.
• Prawne – odnoszące się do polityki migracyjnej danego kraju. Przede
wszystkim uwzględniające dostęp do opieki medycznej, ochronę zdrowia,
a także bezpieczeństwo i higienę pracy.
• Kulturowe – jako źródło problemów wynikających z różnic w zakresie norm i oczekiwań między krajem pochodzenia a krajem pobytu. Przejawiać się mogą w innym w stylu życia, zachowaniach zdrowotnych, zwyczajach,
normach. Im większe różnice kulturowe, tym większe trudności mogą pojawiać się w kontakcie ze służbą zdrowia, a także w relacji lekarz-pacjent.
• Emocjonalne – wynikające z problemów adaptacyjnych, jak również
doświadczeń w zakresie przeżyć rozłąki z bliskimi, jak i reakcji na stosunek
otoczenia do migranta. Brane pod uwagę jest poczucie dyskryminacji, wrogości, wykluczenia. Pojawia się też tęsknota i niepokój o bliskich. W tym
przypadku podłoże problemów zdrowotnych spowodowane jest stresem i frustracją. Sytuacja społeczna człowieka przenosi się na jego stan zdrowia (Kawczyńska-Butrym 2019, s. 22-23).
Analiza przeprowadzonego badania wskazuje, że istnieje związek pomiędzy stanem zdrowia cudzoziemców, a krajem ich pochodzenia. Najczęściej
lekarza w Polsce odwiedzali respondenci pochodzący z Holandii, Niemiec,
Słowacji, Ukrainy oraz z Wielkiej Brytanii. Wskazują na to udzielone przez
nich odpowiedzi: w ciągu trzech miesięcy 15 badanych było u lekarza, natomiast kilka razy w miesiącu tylko 2 osoby.
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Zdecydowanie mniej wizyt lekarskich w Polsce deklarowali badani, którzy wywodzili się z Nepalu, Indii, Turkmenistanu, a także z Uzbekistanu. Odbywali oni maksymalnie kilka wizyt na rok (N=24) lub pół roku (N=7).
Czynnikiem decydującym o częstotliwości korzystania z porad lekarza
w Polsce mogły być występujące w tym zakresie różnice kulturowe pomiędzy
krajem pochodzenia a krajem pobytu. Potwierdzają to uzyskane wyniki (patrz
powyżej). Badani, którzy pochodzili z bardziej odległych kręgów kulturowych
rzadziej też odwiedzali lekarza w Polsce.
Jeszcze innym czynnikiem mogącym wpływać na częstotliwość wizyt
lekarskich obcokrajowców mógł być brak przygotowania personelu medycznego do świadczenia usług cudzoziemcom. Chodzi tu głównie o problemy
z tego wynikające – brak znajomości języka obcego przez personel medyczny
czy problem z ustaleniem formalności związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym pacjenta cudzoziemca. Zapewne wpływ na to też mają czynniki zależne
od pacjenta, takie jak: brak czasu, lekceważenie objawów chorobowych czy
nieznajomość zasad funkcjonowania służby zdrowia (Kawczyńska-Butrym
2019, s. 112).
Na podstawie wyników analizy można zauważyć, że badani cudzoziemcy
najczęściej korzystali z pomocy lekarza kardiologa, urologa, ginekologa, stomatologa. Grupa ta stanowi 17 osób z całej populacji badanej, z czego większość, bo 11 osób w ciągu trzech miesięcy pobytu w Polsce maksymalnie kilka
razy chodziła do lekarza, a tylko 6 kilka razy w ciągu miesiąca. Badani zazwyczaj udawali się do lekarza internisty – tak zadeklarowało 30 respondentów.
W mniejszym stopniu korzystali z usług ginekologa (N=5), stomatologa (N=5)
oraz innych specjalizacji lekarzy, jak: alergologa, okulisty, gastrologa czy psychiatry. Pomoc medyczna może więc wynikać z doraźnych potrzeb, objawów,
jak odczuwanie bólu i dolegliwości somatycznych lub występowania przewlekłej choroby. Wskazują na to odpowiedzi badanych w zakresie częstotliwości
oraz specyfiki odbytych wizyt wynikających ze specjalizacji lekarzy. Połowa
grupy badanych (N=24) ostatnią wizytę lekarską w Polsce odbyła w przeciągu
miesiąca od wypełniania ankiety, ale nie dłużej niż pół roku.
Spostrzeżenia cudzoziemców
dotyczące przebiegu wizyty lekarskiej w Polsce
Wizyta lekarska dla cudzoziemca nie jest łatwa. Bowiem kontakt z personelem ochrony zdrowia, szczególnie z lekarzem może być doświadczeniem różnic kulturowych występujących między krajem pochodzenia, a krajem pobytu.
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Występują wówczas bariery nieformalne, na tle których pojawiają się kulturowe problemy w zakresie komunikowania się na temat zdrowia. Podstawę tych
problemów stanowi nieznajomość języka kraju pobytu (Kawczyńska-Butrym
2019, s. 117).
Badani, już opisując procedurę zarejestrowania swojej wizyty w poradni, zwracali uwagę na problem formalny dotyczący możliwości owego zapisu
na wizytę lekarską w Polsce [R12] Umawianie się na wizytę nie jest łatwe…
Potrzebujemy tak dużej pomocy przy przyjęciach, a nie mamy wielu anglojęzycznych osób w tej okolicy.
Powodem najczęściej jest niestosowanie języka angielskiego w kontakcie z pacjentem innej narodowości [R12] Byłoby wspaniale, gdybyśmy wprowadzili język angielski w dokumentacji, aby student zagraniczny mógł łatwo
zrozumieć wszystkie warunki wymienione w dokumentach. Brak znajomości
języka obcego przez pracowników służby zdrowia utrudnia też rozmowę
z lekarzem na temat występujących dolegliwości [R15] (…) Nie możemy komunikować się ze sobą na temat naszej choroby. Badanym towarzyszyła niepewność, czy informacje, które przekazują lekarzowi są dobrze tłumaczone przez
osoby do tego wskazane: [R15] (…) ilekroć idę do lekarza, mój lekarz musi
znaleźć stażystów, którzy tłumaczą moje problemy i nie jestem pewien, czy stażysta,
który powinien mnie rozumieć, dobrze mnie rozumie i doskonale tłumaczy.
Ankietowani wielokrotnie podkreślali potrzebę znajomości języka obcego przez pracowników medycznych [R15] (…) gdy do szpitala przyjeżdżają
cudzoziemcy, szpital powinien skierować tego pacjenta do lekarza, który dobrze
mówi po angielsku. [R15] Wydaje się, że większość lekarzy nie rozumie dobrze
angielskiego, ale mam nadzieję, że nauczą się i spróbują zrozumieć jak najszybciej. [R9] (…) Powinni starać się mówić w innych językach, oprócz polskiego,
przynajmniej po angielsku, aby pacjent mógł dobrze porozumiewać się z lekarzem,
aby móc dokładnie powiedzieć lekarzowi, co się z nim dzieje. [R12] Problemy
językowe powodują problem w kontakcie z lekarzem i szpitalem.
Kolejną wskazywaną przez badanych cechą ale i trudnością występującą podczas wizyt lekarskich w Polsce, jest długi czas oczekiwania na kontakt
z lekarzem, wynikający z kolejki na przyjęcie pacjentów – niezależnie od tego
jak pilna jest pomoc medyczna [R21] To była bardzo długa kolejka i czekałem
tam 4 godziny, kiedy odwiedziłem lekarza, być może system powinien się zmienić
i niektóre wizyty online można zrobić przed wizytą. Ponieważ bolało mnie oko,
był to przypadek awaryjny, ale nadal czekałem 4 godziny. [R25] Nie wspominając o godzinach oczekiwania !! Nawet przybycie na zarezerwowane spotkanie.
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Ankietowani zwracali też uwagę, że w czasie wizyt lekarskich personel
medyczny nie udziela wyczerpujących informacji na temat proponowanego
leczenia [R22] Wielu lekarzy nie przystosowało się do tego, że pacjenci chcą zrozumieć, w jakim celu są leczeni i dlaczego.
Wypowiedzi badanych osób koncentrowały się również na nieuwzględnianiu różnic kulturowych w proponowanym leczeniu – co niekiedy prowadzi do negatywnych konsekwencji związanych z zastosowaniem nieodpowiedniego leczenia. Potwierdza to następująca wypowiedź: [R22] Jeden
lekarz usprawiedliwił niewłaściwe, nieuzasadnione leczenie, które było szkodliwe,
mówiąc, skąd miałem wiedzieć, że jesteś inny? Byłoby miło, gdyby lekarze rozumieli rozmowę z obcokrajowcem, przy tym dodali w ten sposób radzimy sobie
w tym kraju oraz ustalali jak traktowano cię, skąd pochodzisz?
Inną niedogodnością związaną z przebiegiem wizyty lekarskiej, a wskazaną przez badanych, była organizacja placówek medycznych, z którymi
mieli kontakt. Problem dotyczył rozmieszczenia gabinetów oraz konieczności odwiedzania różnych specjalistów celem zrealizowania swoich potrzeb
zdrowotnych, egzemplifikacją tego spostrzeżenia jest następująca wypowiedź:
[R6] Przyzwyczaiłem się do posiadania jednego lekarza i jednej pielęgniarki podczas normalnej wizyty u lekarza, zamiast odwiedzać kilka pięter i gabinetów w
celu wykonania badania krwi i otrzymania recepty. [R19] Bardzo trudno jest poruszać się… nawet w prywatnych klinikach. Ankietowani skupiali się na potrzebie upowszechniania precyzyjnych informacji w zakresie organizacji placówek
medycznych w Polsce [R10] (…) Jaśniejsze informacje.
Z przeprowadzonego badania wynika, że cudzoziemcy mają różne trudności podczas wizyt lekarskich w Polsce. Analiza zebranego materiału pozwoliła wyodrębnić problemy, z jakimi spotykają się pacjenci innych narodowości
w kontakcie z polską służbą zdrowia. Badani szczególną uwagę zwracali na:
• Barierę językową, która znacznie utrudnia im kontakt z lekarzem –
zarówno chcąc zapisać się na wizytę, jak i przedstawić dolegliwości zdrowotne.
Ankietowani podkreślali jak ważna jest znajomość języka obcego wśród personelu medycznego.
• Długi czas oczekiwania na lekarza, niezależnie od tego jak pilnie potrzebna jest pomoc medyczna.
• Brak wyczerpujących informacji na temat proponowanego leczenia
w zakresie jego znaczenia dla zdrowia.

179

WIOLETA KUBIK

• Nieuwzględnianie różnic kulturowych w leczeniu zagranicznych pacjentów. Skutkować to może nawet negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia cudzoziemca.
Ocena zadowolenia
z przebiegu wizyty lekarskiej w Polsce
W ocenie zadowolenia z przebiegu wizyty lekarskiej istotne jest poznanie punktu widzenia pacjenta, gdyż to on zajmuje tutaj pozycję niezależnego
sędziego. Stopień jego zadowolenia z otrzymanej pomocy medycznej stanowi
tu końcową ocenę efektów pracy lekarza. Brak zadowolenia ze świadczeń medycznych wskazuje na niezaspokojenie potrzeb lub oczekiwań chorego. Jednocześnie pozwala też ocenić jakość usług medycznych (Tobiasz-Adamczyk
2002, s. 73).
Przechodząc do prezentacji wyników analizy odpowiedzi dotyczących
oceny zadowolenia z poszczególnych aspektów przebiegu wizyty lekarskiej
w Polsce, można uznać, że badane osoby w większości pozytywnie postrzegają
kontakt z polskim lekarzem. Okazuje się bowiem, że aż 42 ankietowanych
było zadowolonych ze stosunku polskiego lekarza do pacjenta cudzoziemca,
jedynie 6 osób wykazało w tej kwestii niezadowolenie.
W wypowiedziach badanych osób pojawiały się wówczas kwestie dotyczące uprzedzeń i dyskryminacji, których doświadczyli podczas wizyty lekarskiej w Polsce: [R13] Miałem złe doświadczenia, w których lekarz wykazywał
wyraźne uprzedzenia kulturowe / rasowe.., [R2] (…)Wiem, że w Polsce jest
wielu imigrantów, a większość z nich nie jest aniołami, czasem ich zachowanie
może być powodem do uprzedzeń. Jednak nie daje nikomu prawa do oznaczania wszystkich osób niebędących Polakami, [R12] Polska powinna się zmienić.
Lekarze osobiście wykonują swój obowiązek, ale jako kraj wciąż są rasistami.
To tajemnica otwarta.
Badani, którzy deklarowali niezadowolenie ze stosunku polskiego lekarza
uważali, że ze względu na swoje pochodzenie z innego kraju są gorzej traktowani przez personel medyczny w Polsce [R13] (…) jestem pewien, że to nie to
samo traktowanie, które otrzymałby ktoś inny z innej rasy/koloru.
Ponadto wskazywali, że w polskiej służbie zdrowia brakuje poszanowania pacjenta odmiennego kulturowo: [R25] (…) Nigdy nie spotkałem się
z chamstwem i / lub brakiem szacunku ze strony jakiegokolwiek lekarza lub pielęgniarki gdziekolwiek poza Polską.
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Spotkali się z nieuprzejmym zachowaniem lekarzy [R13] (…) był niegrzeczny, gdy zadawałem pytania, które zadałby każdy, [R22] Czasami są niegrzeczni, gdy proszeni są o coś, co jest normalną prośbą pacjenta spoza Polski.
Podobnie przedstawiają się wyniki w zakresie oceny zainteresowania okazywanego przez lekarza podczas wizyty. Przeważająca większość pacjentów cudzoziemców, bo aż 40, pomyślnie oceniło ten aspekt, 8 osób wyraziło niezadowolenie. Wskazywali oni głównie na przedmiotowe ich traktowanie [R26]
(…) miałem wrażenie, że jestem tylko numerem i nie mogli się doczekać, aby
zakończyć wizytę i kontynuować z kolejnym pacjentem.
Nieco mniej – 37 osób zadeklarowało, że przekazywane przez lekarza informacje na temat ich stanu zdrowia były zrozumiałe. Odmienne zdanie na ten
temat miało już więcej, bo 11 osób. Zatem co czwarty badany nie rozumiał
przekazywanych przez lekarza informacji na temat własnego stanu zdrowia
i aspektów z nim związanych w zakresie stawianej diagnozy (N=8), wyjaśnienia objawów chorobowych (N=6), przystępności przekazywanych informacji
na temat sposobu leczenia (N=6).
Powodem występujących trudności w zakresie zrozumienia informacji
związanych ze zdrowiem był brak znajomości języka polskiego przez cudzoziemców, a także – sygnalizowany już problem - brak znajomości języka obcego
przez personel medyczny. Wskazują na to odpowiedzi ankietowanych: [R12]
problemy językowe pojawiają się w kontakcie obcokrajowca z personelem szpitala
i lekarzem. [R1] (…) problemy, które miałem, to bariera językowa, [R12] (…)
napotkałem trudności językowe... [R8] oni nie mówią po angielsku, [R5] powinni
poprawić swój angielski, [R12] Byłoby miło, gdyby wszyscy lekarze mówili po angielsku [R15] Anglojęzyczni lekarze powinni być dostępni.
Mimo, że znaczna cześć respondentów deklarowała zadowolenie w kwestii poszczególnych aspektów związanych z przebiegiem wizyty lekarskiej
w Polsce, niestety co czwarty badany doświadczył trudności, które wynikają
z odmienności kulturowej lub religijnej.
Wybór prywatnej opieki medycznej jako
alternatywa na występujące niedogodnościw
publicznej opiece medycznej
Niedogodności występujące w organizacji i zasadach funkcjonowania placówek ochrony zdrowia, a także stopień kompetencji dostępnych tam lekarzy
może powodować napięcie, lęk, podenerwowanie, a także obawy pacjentów
o własne zdrowie i życie (Tobiasz-Adamczyk 2002, s. 71). Ocena satysfakcji
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pacjenta z odbytej wizyty lekarskiej uzależniona jest od działań jakie podejmują lekarze w danej sytuacji. Uznając, że chory ma zasadniczo dwa rodzaje
potrzeb, należy wskazać, że pierwsza z nich odnosi się do wyleczenia, a więc
uzyskania informacji co należy zrobić, aby wrócić do zdrowia. Przejawem
tego jest zachowanie instrumentalne. Druga zaś potrzeba dotyczy wsparcia
emocjonalnego i poczucia bezpieczeństwa. Obejmuje ona szacunek, empatię,
zaufanie, zainteresowanie oraz otwartość w relacji lekarz-pacjent. Jest to zachowanie emocjonalne. Pacjent, zgłaszając się do lekarza oczekuje, że ten nie
tylko pomoże mu w powrocie do zdrowia, ale również zrozumie uczucia temu
towarzyszące (Tobiasz-Adamczyk 2002, s. 40).
W interakcji lekarz-pacjent szczególne znaczenie ma emocjonalny wymiar komunikacji. Często jest on dla pacjentów decydujący w ocenie jakości
opieki medycznej. Jednocześnie niezadowolenie z zachowań socjoemocjonalnych lekarza skłania chorych do szukania alternatywnych rozwiązań, takich
jak np. zmiany lekarza. (Tobiasz-Adamczyk 2002, s. 39).
Potwierdza to przeprowadzone badanie, którego wyniki wskazują na
zasadnicze różnice w ocenie jakości opieki lekarskiej osób korzystających
z prywatnej i publicznej opieki medycznej w Polsce. Pacjenci, którzy mieli
kontakt z prywatną opieką medyczną wypowiadali się zdecydowanie przychylniej aniżeli ci, którzy korzystali tylko z publicznej opieki medycznej.
[R20] Zwykle chodzę do prywatnych klinik „Enlmed” i tam jest w porządku.
[R17] Jestem bardzo zadowolony z opieki dentystycznej i ortodontycznej, którą
otrzymuję w prywatnej klinice (płacę z własnej kieszeni). [R12] (…) Lekarze,
których odwiedziłem, są w Enel-Med. Moim zdaniem mają dobrą obsługę.
Kontakt z państwową opieką medyczna w Polsce pozostawiał niemiłe
doświadczenia [R20] Miałem tylko jedno doświadczenie ze szpitalem publicznym (…), kiedy lekarz odmówił sprawdzenia mnie, ponieważ nie chciał DOTYKAĆ obcokrajowców.
Ci badani, którzy korzystali zarówno z publicznej jak i prywatnej opieki
medycznej w Polsce, podejmowali decyzję, że pomimo odpłatności pozostaną
przy prywatnej opiece medycznej [R25] Nawet myśląc, że płacę ubezpieczenie,
po kilku wizytach udaję się do prywatnego zakładu ...
Zadowolenie badanych z prywatnej opieki medycznej w Polsce wynika
z tego, że nawet w przypadku wystąpienia drobnych problemów pacjenci
traktowani są z godnością [R17] Jeśli chodzi o opiekę lekarza pierwszego kontaktu, odwiedziłem Medicover i Luxmed tylko w celu przeprowadzenia badań
lekarskich. Było całkiem w porządku, miałem tylko drobne problemy z komunikacją ze względu na język - ja nie mówiłem biegle po polsku, a lekarz nie władał
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biegle po angielsku, jednak cały personel medyczny dołożył wszelkich starań, aby je
przezwyciężyć i opieka była zapewniona na dobrym poziomie.
Przebieg relacji lekarz-pacjent decyduje o jakości sprawowanej opieki medycznej. Stąd ważnym celem wizyty lekarskiej jest budowanie dobrych personalnych relacji z pacjentem – podłożem powinna być zarówno wiedza medyka,
jak i godne traktowanie chorego. Pacjenci najczęściej oczekują od lekarza łatwości nawiązania kontaktu, otwartości, „przyjacielskiego” podejścia, a także
wczuwania się w ich sytuacje (Tobiasz-Adamczyk 2002, s. 44-45).
Niezadowolenie z zachowań socjoemocjonalnych lekarza bywa powodem
zmian na jakie decydują się pacjenci (Tobiasz-Adamczyk 2002, s. 39). Potwierdza to przeprowadzone badanie. Cudzoziemcy, którzy wzięli w nim udział wybierali prywatną opiekę medyczną w Polsce jako alternatywę na występujące
niedogodności w placówkach państwowych. Decydującym czynnikiem korzystania z odpłatnych porad lekarza była satysfakcjonująca z nim relacja, podczas
której pacjent czuł się ważny, był traktowany podmiotowo, okazywano mu
szacunek. Nawet w przypadku wystąpienia trudności związanych z nieznajomością języka miał zapewnione poczucie bezpieczeństwa w zakresie pomocy
personelu medycznego.
Wypowiedzi badanych osób potwierdzają, że satysfakcja z oferowanej opieki medycznej związana jest przede wszystkim z przebiegu relacji lekarz-pacjent.
Podsumowanie
Z przeprowadzonego badania wynika, że ponad połowa pacjentów cudzoziemców, biorących udział w badaniu, pozytywnie oceniła poszczególne
aspekty związane z wizytą lekarską w Polsce, w tym stosunek lekarza do pacjenta, okazywane zainteresowanie, przystępność przekazywanych przez lekarza informacji na temat własnego stanu zdrowia, diagnozy, kwestię wyjaśnienia
objawów chorobowych czy sposobu leczenia.
Pomimo tego, prawie co czwarty badany podczas wizyty lekarskiej w Polsce doświadczył trudności związanych z odmiennością kulturową lub religijną.
Przybierały one postać uprzedzeń, dyskryminacji oraz niegodnego ich traktowania, natomiast podczas leczenia nie były uwzględniane różnice kulturowe.
Badani doświadczali też bariery językowej, przez co nie mogli w pełni
komunikować się z lekarzem. Jednocześnie towarzyszyła im niepewność, czy
przekazane informacje zostały dobrze przetłumaczone przez stażystów, którzy
pełnili rolę tłumaczy lekarza.
Badane osoby uważają, że polska opieka medyczne wymaga przygotowania
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do pracy w warunkach wielokulturowości, zarówno w zakresie systemu
opieki zdrowotnej, jak i personelu ochrony zdrowia, który według badanych
powinien zostać przygotowany do wyzwań jakie niesie wielokulturowość.
W artykule zwrócono uwagę, że przebieg relacji pacjenta odmiennego
kulturowo z lekarzem w Polsce jest istotny w zakresie satysfakcji pacjenta
z oferowanej opieki medycznej (Tobiasz-Adamczyk 2002, s. 45). Potwierdzają to wypowiedzi badanych osób. Niezadowolenie z kontaktu z lekarzem
powoduje, że pacjenci poszukują alternatywnych rozwiązań w zakresie lepszej
jakości świadczonych usług medycznych. Wybierają wówczas prywatną opiekę medyczną w Polsce jako wariant na występujące trudności w państwowych
służbach zdrowia. Badane osoby podkreślały, że prywatne wizyty lekarskiej
spełniają związane z odmiennością kulturową ich oczekiwania. Powodując
tym samym zadowolenie z otrzymanych usług medycznych
Celem artykułu było przedstawienie wpływu relacji lekarz-pacjent na
zadowolenie cudzoziemców z wizyty lekarskiej w Polsce. Dokonano również klasyfikacji czynników decydujących o zadowoleniu lub braku satysfakcji
z przebiegu wizyty lekarskiej w Polsce.
Oczywistym jest, że w artykule podjęto wybrane wątki szerokiego spectrum aspektów wpisujących się w wielokulturowość w medycynie. Poruszono
w nim jednak niezwykle cenny jego aspekt - problematykę wielokulturowości
w relacjach o charakterze medycznym. Podjęta w nim została zatem tematyka
dotycząca częstotliwości korzystania z opieki medycznej w Polsce, spostrzeżeń pacjentów-cudzoziemców odnoszących się do przebiegu wizyty lekarskiej
w Polsce oraz oceny zadowolenia z przebiegu tejże wizyty i wyboru prywatnej
opieki medycznej w Polsce, jako alternatywy na występujące niedogodności
w państwowych służbach zdrowia. Wyniki analizy badania zostały zaprezentowane i zinterpretowane z uwzględnieniem krytycznego przeglądu literatury
dotyczącej opisywanej tematyki.
Wnioski
Z przeprowadzonego badania wynika, że przebieg relacji lekarz- pacjent
ma duży wpływ na zadowolenie cudzoziemców z wizyt lekarskich w Polsce.
Zebrany materiał pozwala sklasyfikować czynniki decydujące o zadowoleniu lub braku satysfakcji pacjenta-cudzoziemca z przebiegu wizyty lekarskiej
w Polsce.

184

PRZEBIEG RELACJI PACJENTA ODMIENNEGO KULTUROWO ...

Oto czynniki stanowiące o zadowoleniu pacjenta-cudzoziemca z wizyty lekarskiej w Polsce:
• Poczucie podmiotowości w relacji z lekarzem.
• Godne traktowanie, pozbawione uprzedzeń i dyskryminacji. Uprzejmy sposób prowadzenia rozmowy, przejawiający szacunek.
• Przystępność przekazywanych informacji związanych ze zdrowiem
i aspektów z nim związanych.
• Zaspokojenie potrzeb zdrowotnych.
• Pomoc przy występujących trudnościach komunikacyjnych
związanych
z nieznajomością języka obcego.
• Pozytywne doświadczenia z kontaktu z prywatną opieką medyczną
w Polsce.
Czynniki stanowiące o braku satysfakcji pacjenta-cudzoziemca
z wizyty lekarskiej w Polsce:
• Niegodne traktowanie, nacechowane uprzedzeniami i zachowaniem
dyskryminującym, którego podłożem jest odmienność kulturowa.
• Długi czas oczekiwania na przybycie lekarza, niezależnie od tego jak
pilnie potrzebna jest pomoc medyczna.
• Brak wyczerpujących informacji na temat proponowanego leczenia,
a także nie uwzględnianie różnic kulturowych występujących w tym zakresie.
• Bariera językowa i problemy z nią związane.
• Organizacja placówek medycznych – niejasne rozmieszczenie poszczególnych gabinetów.
• Potrzeba odwiedzania różnych specjalistów celem zrealizowania potrzeb związanych ze zdrowiem.
• Negatywne doświadczenia z państwową służbą zdrowia w Polsce.
Rekomendacje
Ze względu na wagę problemu, jakimi są konsekwencje niewłaściwych
relacji interpersonalnych i rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia, warto
wskazać kilka postulatów, których wprowadzenie, zapewne zminimalizowałoby ewentualne dramatyczne skutki dla zdrowia i życia pacjentów – cudzoziemców. Niezwykle ważne jest, aby personel medyczny poszerzał swoją wiedzę na
temat innych kultur i religii. Pomogłoby to prowadzić kulturowo wrażliwą
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i kompetentną opiekę. Wpłynęłoby też na zmianę podejścia do pacjentów
odmiennych kulturowo, bowiem postrzeganie ich przez pryzmat stereotypów
i uprzedzeń może powodować występowanie zakłóceń w procesie myślenia racjonalnego, a wówczas pojawia się brak wrażliwości na argumenty racjonalne.
Silne emocje towarzyszące uprzedzeniom utrudniają efektywne przetwarzanie
informacji. W wyniku czego może dojść do zniekształcenia lub ignorowania
istotnych informacji w procesie leczenia. Ponadto personel medyczny może
uzasadniać zachowania pacjenta jego przynależnością rasową lub religijną, a
nie występowaniem obiektywnych czynników zewnętrznych. Pacjent wówczas nie jest postrzegany jako jednostka, tylko jako bezosobowy element jakiegoś zbioru danej grupy społecznej, co zniechęca do podjęcia komunikacji
(Grabowska, Muszalik i Kędziora-Kornatowska 2017, s. 219-220).
Innym istotnym problemem jest bariera językowa, w tym brak podstawowej znajomości języka angielskiego, co także utrudnia kontakt z lekarzem,
postulowane powinno być zatem wprowadzanie kursów językowych umożliwiających konstruktywną komunikację.
Mając na uwadze rosnącą wielokulturowość społeczeństwa polskiego
istotne jest, aby personel medyczny stosował nabyte umiejętności w kontakcie z pacjentem innej narodowości niż polska. Przy tym wyzbywał się stereotypów, uprzedzeń, wzmacniał natomiast postawę szacunku wobec drugiego
człowieka, a także jego kultury oraz religii (Van Damme-Ostapowicz 2015,
s. 113-124).
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The course of the relationship
of a culturally different patient with a doctor
in Poland and its impact on satisfaction
with a doctor's visit
in the light of the conducted research

Summary: The economic development of Poland causes an increase
in the number of foreigners who settle in or travel around Poland.
As a result, the number of foreign patients using the help of Polish medical staff is also growing. Foreigners from outside Europe, brought up
in a different culture, but also people from European countries, may
perceive health and disease differently than Poles. As a result, Polish
medical personnel may have difficulties in providing medical assistance and caring for culturally different patients. The reason may be not
only the language barrier, but also the lack of knowledge about differences in patient expectations. The aim of the article is to present the
results of the analysis concerning the opinions of foreign patients on
the course of relations with a doctor in Poland. The article classifies
the factors determining satisfaction or dissatisfaction with the course
of a visit to a doctor in Poland. The survey was conducted among
48 representatives of various nationalities who study, work or live
in Poland, and the selection criterion was a visit to a doctor, using
the help of the Polish health service. The diagnostic survey method
was used. The research tool was its own questionnaire. In the study
group, more than half of the foreign patients positively assessed particular aspects related to the course of a medical visit in Poland. Despite
this, almost every fourth respondent experienced difficulties related
to cultural or religious differences. They took the form of prejudice,
discrimination and unworthy treatment, while the treatment did not
take into account cultural differences. The respondents also had a problem in the form of a language barrier, which prevented them from
fully communicating with the doctor. Medical care in Poland requires
preparation for work in multicultural conditions, both in terms of
organization / adaptation of the health care system and health care
personel.
Keywords: culturally different patient, medical care in Poland, medical visit
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Big Data
a perspektywa śmierci eksperta.
Analiza na przykładzie
wykorzystania metod Big Data
w badaniach społecznych

Streszczenie: Analiza wykorzystania metod Big Data w badaniach
naukowych, wykraczających poza dziedziny informatyczne, z których
Big Data pochodzi, wciąż nie znajduje należytego miejsca w analizach
opisowych. Celem artykułu jest próba przyjrzenia się możliwościom
wykorzystania tychże metod, w badaniach społecznych oraz ocena
ich przydatności, jako potencjalnej odpowiedzi na tzw. kryzys weryfikacyjny w dziedzinie. W tym celu autor przytoczy historię powstania
i rozwoju metod Big Data, w kontekście zdefiniowanej przez Cukiera
i Mayer- Schonbergera „danetyzacji”, czyli przemian technologicznych i społecznych, prowadzących do wytworzenia wielkich, aktualizowanych na bieżąco zbiorów danych. Dane takie przedstawić można
w prosty sposób, pokazując że spełniają one wzór N = wszystko, gdzie
N to liczba danych na temat obserwacji. Klasyczne dane to takie,
w których N = część. By usytuować te metody w obszarze nauk społecznych, autor odniesie się prób aplikacji metod Big Data, w naukach
społecznych oraz nieco szerzej, do prób filozoficznego potraktowania
danych Big Data w ramach kategorii etyki danych, proponowanej
przez Floridiego. Potencjalne zagrożenia i problemy metodologiczne,
w wykorzystaniu metod Big Data w badaniach społecznych, zaczerpnięte zostaną z krytycznych analiz Żulickiego, w których odpiera się
pojawiające się głosy dotyczące możliwego wyparcia pracy ekspertów
dziedzinowych, na rzecz metod analizy danych czy Big Data. Taka
potencjalna sytuacja określana bywa „śmiercią eksperta” i szerzej dotyczy prób zastąpienia pracy ekspertów, na rzecz analizy danych Big
Data. Podejście to wychodzi z dość kontrowersyjnego założenia, że
przy odpowiednich metodach oraz posiadając dostęp do całości danych,
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na temat badanego zjawiska, stają się one właściwie samowyjaśnialne
i nie potrzebują ekspertów dziedzinowych, by tworzyć na ich podstawie twierdzenia naukowe. Jak się okazuje, podejście to jest kłopotliwe, z powodów technicznych i metodologicznych. Ponadto, specyfika
dziedziny oraz brak specjalistycznego wykształcenia, w początkowych
fazach aplikacji metod do badań społecznych i ogólny brak wsparcia
systemowego, dla naukowców opracowujących badania ilościowe, rodzi poważne wątpliwości wobec prób wyeliminowania roli eksperta
w badaniach społecznych.
Słowa kluczowe: big data, statystyka, analiza danych, nauki społeczne

Wstęp
Big Data wciąż jest głośnym hasłem, wykorzystywanym w marketingu, mediach społecznościowych, przemyśle czy biznesie. Ostatnie lata pokazały, że metody Big Data można z powodzeniem wykorzystać w szeregu
komercyjnych i akademickich zastosowań, a ich potencjalna użyteczność
zauważana jest w szerokim spectrum obszarów. Wykorzystanie ich niejako
koliduje z tradycyjnymi metodami, wykorzystywanymi w metodologii dziedzinowej. Dobrym przykładem takiej kolizji, jest użycie metod Big Data
w badaniach społecznych. Jak zauważa Żulicki, próba zastąpienia używanej
metodologii całkowicie nowym paradygmatem, to wyraz skrajnego empiryzmu, przyświecającego nadziejom pokładanym w możliwość bezawaryjnego
sukcesu, wykorzystania analiz Big Data w każdym obszarze. Próba ta rodzi
również pytania o rolę eksperta w poprawnym interpretowaniu danych, ale
i metod używanych do ich analizy. Pytania te prowadzą do popularnego terminu „śmierci eksperta”. Odnosi się on do potencjalnych konsekwencji przemian metodologicznych, związanych z rozwojem metod analizy danych opartych na Big Data, przez które klasyczne analizy statystyczne, rozumiane jako
badanie konkretnego wycinka populacji w połączeniu z wyspecjalizowaną
wiedzą ekspercką, zostaną wyparte przez prace analityków Big Data.
Zasadnym wydaje się zastanowienie, czy analizy oparte na predykcjach,
jako zastąpienie budowania teorii naukowych i szukania przyczynowości
mogą produkować nową wiedzę. Pytanie to wpisuje się w dłuższą debatę epistemologiczną, dotyczącą relacji między wiedzą predykcyjną i przyczynową,
w której popularne stają się takie hasła jak „śmierć teorii” Andersona czy
„moc korelacji” Mayer-Schoenbergera i Cukiera. z powodów technicznych i
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metodologicznych, czy w każdym obszarze możemy zastąpić wiedzę ekspercką predykcjami. Wydaje się bowiem, że stosowanie samych metod predykcyjnych, w przypadku wielowymiarowych danych, nie pozwala na właściwe
odsianie tego, co w danych wartościowe od szumu.
Big Data
Kategoria Big Data odnosi się naturalnie do danych, które są duże. Mówiąc nieco szerzej, metody Big Data mają na celu wykrycie stabilnych i potencjalnie złożonych prognoz, w oparciu o duże zbiory danych, nie ulegając przy
tym prawdopodobnie przypadkowości, tworząc wydajne sposoby na przechowywanie i analizowanie danych (Oswald i Putka 2017, s. 103-106).
Dane Big Data są jednak nie tylko duże. Tradycyjna ich definicja opiera
się na wyszczególnieniu 3 elementów strukturalnych (Vijayarani i Sharmila
2016, s. 1). Początkowo były to wielkość, różnorodność i szybkość danych
(Banik i Bandyopadhyay 2016). Z czasem definicja ta została rozwinięta
o 4 i 5 element: wartość i wiarygodność. Pięć podstawowych części składowych Big Data zatem to:
1. Wielkość – wielkość generowanych i przechowywanych danych.
Odnosi się również do sposobu procesowania danych
2. Szybkość – prędkość przepływu danych. Dane mogą przepływać
w czasie rzeczywistym lub z pewnym opóźnieniem
3. Różnorodność – różnorodność danych, pochodzących z różnych źródeł, w różnych formach
4. Wartość – zróżnicowanie danych pod względem ich „ekonomicznej”
wartości
5. Wiarygodność – jakość informacji pochodzących z różnych źródeł
(Banik i Bandyopadhyay 2016).
Definicja ta jest stricte technologiczna i opiera się na wyszczególnieniu
cech, jakie muszą posiadać dane, by móc odnosić się do nich, jako do danych
Big Data. Interesujące w równym stopniu analizy filozoficzne metod Big Data,
nie są jednak wystarczająco często podejmowane w literaturze. Próby takich
analiz poczynione były przez Swan (Swan 2015), Symonsa i Alvaro (Symons
i Alvaro 2016), Sun i Strang (Sun i Strang 2018) czy Floridiego (Floridi 2012).
Większość z nich dotyczy metodologicznych przemian powiązanych z metodami Big Data, ale również etyki tychże metod, jak w przypadku Floridiego, który umiejscawia ją w szerszym kontekście etyki danych (Floridi i Taddeo 2016).
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Etyka danych stara się badać problemy moralne i etyczne w kontekście
danych, algorytmów i dobrych praktyk, w celu formułowania moralnie właściwych rozwiązań, w obszarze analizy danych. Wydaje się jednak, że brak jest
szerszych, epistemologicznych analiz, badających dane Big Data i ich metody
oraz starających się nawiązać dialog z wynikami nauk technicznych czy informatycznych, formułujących nową wiedzę w obszarze. Analizy takie podejmowane są przez Andersona w kontekście „śmierci teorii” (Anderson 2008) czy
Cukiera i Mayer- Schonbergera (Cukier i Mayer- Schonberger 2014). O tych
ostatnich wspomniane zostanie nieco szerzej.
Danetyzacja
Powstanie Big Data zaznaczone w szerszym kontekście społeczno-technologicznych, wywodzi się z interakcji człowieka ze środowiskiem technologicznym. Interakcje te prowadzą do postępującej „danetyzacji” życia. Danetyzacja, jest to pojęcie używane przez Cukiera i Mayer-Schonbergera
w książce Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie
(Cukier i Mayer- Schonberger 2014), określające rewolucję technologiczną
w ramach której, wraz z rozwojem telefonów komórkowych, mediów społecznościowych, czy narzędzi monitorujących, gwałtownie wzrosła liczba danych
produkowanych przez ich użytkowników.
Danetyzacja nie objęła naturalnie tylko użytkowników prywatnych.
Zbieranie ogromnej ilości danych, to przede wszystkim domena przemysłu
– maszyny produkcyjne, instalacje, czy systemy monitorujące produkują równie wielkie ilości danych. Często dane te pobierane i analizowane są w czasie
rzeczywistym.
Wraz z technologicznym rozwojem systemów komputerowych, rozmiar
danych zwiększył się. Powstanie Internetu stworzyło miejsce na przechowywanie coraz większych wolumenów, jednocześnie inaugurując potrzebę
nowych rodzajów aktywności i badań nad tematami związanymi nie tylko
z tworzeniem zapytań do baz danych, ale także z czasem, data mining czy
bardziej współcześnie data science, czyli obszarami bezpośrednio związanym
z analizą Big Data (Vijayarani i Sharmila 2016, s. 3). Powstały nowe algorytmy i nowe sposoby analizowania tych wielkich zbiorów. Zrozumiano, że
przechowywanie coraz większej ilości informacji w pamięci komputerowej nie
tylko jest niewygodne, ale rodzi problemy techniczne.
Podstawowym okazał się brak efektywnych metod przeszukiwania i analizy tych nowych, znacznie większych baz danych. Istniejące algorytmy nie
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były wystarczające w zetknięciu z Big Data. Problemem nie była tylko wielkość danych, ale także ich specyfika. Sytuacja niejako wymusiła stworzenie
nowych algorytmów i nowych metod analizy (Cukier i Mayer- Schonberger
2014). Stało się zrozumiałym, że ten napływ informacji często nie może być
przechowywany w tradycyjnych, relacyjnych bazach danych, a kontakt z nimi
nie może opierać się na tradycyjnych zapytaniach do baz danych, opartych na
języku SQL (Harrison 2018).
Narzędzia Big Data
W ramach analizy Big Data tradycyjnie wyróżniało się dwie kategorie
technologii: NoSQL, czyli nierelacyjne bazy danych i te związane z algorytmem
MapReduce, jak Apache Hadoop (Vijayarani i Sharmila 2016, s. 3). Obecnie
wykorzystywane bazy danych NoSQL, to chociażby Cassandra czy OrientDB.
Bazy te opierają się na wyjściowych pomysłach NoSQL, modyfikując je jednak
i aktualizując, w odniesieniu do wymagań rynkowych. Dość wspomnieć, że
bazy danych Cassandra używają takie firmy jak Amazon czy Twitter. Dobrym
przykładem baz danych opartych na algorytmie MapReduce może być HBase,
używana chociażby przez firmę Tumblr. Wspomniane kategorie technologii
zmieniają się z czasem i rozwojem technologicznym, dlatego obecnie granice
między nimi zacierają się. Dane Big Data to dane uporządkowane, częściowo
uporządkowane i nieuporządkowane, dlatego w zależności od kategorii do ich
analizy używa się różnych metod (Harrison 2018).
Analiza ta przeprowadzana jest przy użyciu zaawansowanych obliczeń
statystycznych, uczenia maszynowego i głębokiego uczenia maszynowego.
W zależności od rodzaju danych, wykorzystywane są algorytmy przetwarzania
języka naturalnego, widzenia komputerowego, analizy szeregów czasowych,
czy wyszukiwania trendów w danych. Metody te wychodzą bezpośrednio
ze wspominanych już metod data mining, czyli zespołu technik pozwalających na wykrywanie wzorców w dużych zbiorach danych (Najafabadi 2016).
Dodatkowo, w ramach zadań związanych z porównywaniem grupy kontrolnej z dowolną liczbą grup testowych, stosuje się metody typu testowanie A/B.
Przykładem takich analiz jest próba określenia na ile zmiany wprowadzone
w podanym tekście czy obrazie, wpłyną pozytywnie na wartość komercyjną
strony internetowej lub aplikacji. Najpopularniejszym językiem programowania, pozwalającym na dokonywanie tego typu analiz, jest Python. Do niedawna wykorzystywano również język statystyczny R, jednak wydaje się, że jego
popularność powoli gaśnie. Co ciekawe, na rynku pojawia się coraz więcej
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aplikacji pozwalających na dokonywanie analiz Big Data, bez konieczności
znajomości programowania. Aplikacje takie opierają się na interfejsach typu
point and click, w których wszystkie niezbędne kroki w analizie danych można wykonać przy użyciu myszki komputerowej. Przykładami takich aplikacji
może być Alteryx czy produkty firmy obviously.ai. Wychodzą one naprzeciw
użytkownikom pragnącym rozpocząć swoją przygodę z analizą danych, którzy
nie są wystarczająco zaawansowani technologicznie, by posługiwać się narzędziami niskopoziomowymi.
Big Data a badania społeczne
Wykorzystanie metod Big Data w badaniach społecznych wydaje się
kuszące. Pozwalałoby ono na dokonanie dokładniejszych predykcji, dotyczących przyszłych potencjalnych zachowań ludzi, zamiast skupiać się wyłącznie na próbach budowania skomplikowanych mechanizmów, wyjaśniających
przyczyny podejmowanych zachowań. Próby wykorzystywania tych metod,
dokonywane chociażby przez Yarkoni i Westfall (Yarkoni i Westfall 2017),
czy Kosińskiego i Stiwella (Kosiński i Stiwell 2013) pokazały, że Big Data
można zastosować w obszarze nauk społecznych. Ponadto, wykorzystanie danych tego typu znacznie rozszerza wachlarz możliwości badaczy społecznych,
powiększając pole ich badań i potencjalny zakres technologiczny o najnowocześniejsze metody, zazwyczaj dostępne całkowicie za darmo na licencji open-source (Oswald i Putka 2017).
Żulicki, zauważa jednak, że zmieniając metodologię dziedziny na taką,
która w całości korzysta z osiągnięć Big Data, niejako przyjmujemy podejście empirystyczne, które w skrajnej postaci przyświecająca entuzjastom Big
Data, widzącym w jej metodach potencjalne wyeliminowanie roli eksperta
w prowadzonych badaniach, na rzecz samych metod analizy danych. Sprowadzać się to ma to tzw. „śmierci eksperta”, czyli sytuacji w której jego ingerencja nie będzie już niezbędna do poprawnego wyciągania wniosków
z danych (Żulicki 2016). Jest to także związane z dość głośnym kryzysem replikacyjnym w naukach społecznych. Odnosi się on do problemów
z powtarzalnością wyników badań z wymienionego obszaru. Jedną z głównych przyczyn tego kryzysu jest wadliwość wykorzystywanych metod, które często nie pozwalają na powtórzenie przeprowadzonego eksperymentu
z podobnym rezultatem (Freese i Peterson 2017).
Propagatorzy
Big
Data
starają
się
wykorzystać ten kryzys do promocji słusznych ich zdaniem metod
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zamiennych. Cukier z Mayer-Schonbergerem stwierdzają, że nauki społeczne nie mają już monopolu w wyjaśnianiu danych empirycznych (Cukier
i Mayer- Schonberger 2014). Pytanie, które zadają w kontekście implementacji Big Data, w naukach społecznych, jest w zasadzie dość proste. Otóż, dlaczego mamy posługiwać się fragmentem danych, skoro możemy użyć wszystkich?
Posługując się dość prostą notacją, zauważają oni, że w tradycyjnym
podejściu, wykorzystywanym w badaniach społecznych N = część, gdzie
N to liczba danych na temat obserwacji. Podejście propagowane przez nich
to N = wszystko (Cukier i Mayer- Schonberger 2014).
Rola eksperta w badaniach społecznych
W badaniach społecznych, egzemplifikacją teorii „śmierci eksperta” wydaje się być Metodologia Teorii Ugruntowanej (MTU), która zasłynęła postulatem nie stawiania hipotez i usuwania założeń dotyczących sfery badawczej (Konecki K. 2000). Podejście to, podobnie jak podejście metodologiczne
wykorzystujące Big Data, sprowadza się do założenia, że nie musi się wcale
znać badanej dziedziny, by formułować w jej obrębie sądy. Wystarczą narzędzia badawcze i odpowiednia metoda. Wymusza to jednak niejako powstanie nowych ekspertów, zajmujących się Big Data właśnie. Są to analitycy danych czy specjaliści zajmujący się data science, czyli jednej z nowych dziedzin
z pogranicza informatyki, statystyki i biznesu, wykorzystującej między innymi
zdobycze Big Data.
Przyjmując stanowisko metodologiczne MTU czy Big Data, nauki społeczne konfrontują się z przemianami, potencjalnie dewaluującymi ich wyniki, gdyż to właśnie wyniki badań społecznych wydają się być najłatwiej zastępowalne przez analizy, prowadzone na wielkich zbiorach danych. Jednym
z głównych problemów takiego stanu rzeczy szukać należy szukać, zdaniem
Żulickiego, w badaniach surveyowych obarczonych trudnościami związanymi
z koniecznością uogólnień i wyjaśnień, w obliczu często dość szczodrej lub
nieistniejącej grupy badawczej (Żulicki R. 2016).
Wydaje się jednak, że potencjalne usprawnienia, jakie miałoby przynosić
w tym obszarze Big Data, także natrafić mogą na problemy metodologiczne.
Date N = wszystko nigdy w istocie nie będą dotyczyć wszystkiego. Zawsze odnoszą się do jakiegoś wycinka populacji, w konkretnym przedziale czasowym.
Ponad to, dane takie zbierane są przez konkretne mechanizmy, zatem są danymi z konkretnej perspektywy, która jest w jakiś sposób wyznaczona.
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Potencjalne wyeliminowanie roli eksperta w istocie stwarza pole dla innych ekspertów, gdyż dane nie są wcale samowyjaśnialne, tak jak chcieliby
tego skrajni propagatorzy Big Data. Rola eksperta zatem nie znika, a zmienia
się z tej która formułuje teorię, na tę która wybiera model predykcyjny. Ponad
to, ignorowanie teorii w badaniach społecznych doprowadzić może do zawężonych wniosków, pozbawionych kontekstów kulturowych czy politycznych
(Kitchin R. 2014).
Aplikacja Big Data
i zaawansowanej analizy danych
w naukach społecznych
Zmiana metodologii analizy danych z N = część na N = wszystko, zdaniem Cukiera i Mayer-Schonbergera, potencjalnie wyeliminowałaby dylematy związane z replikowalnością badań, pozostawiając problematyczną jedynie
samą analizę danych, przy użyciu wymienionych już metod. Sprawa niestety
nie jest tak prosta.
Po pierwsze, stwierdzenie jakoby analiza Big Data sama w sobie zagwarantowała nam wartościowe dane, jest nawet nie tyle problematyczne, co zwyczajnie fałszywe. Analizy takie, aplikowane chociażby w przemyśle, obarczone
są sporymi problemami metodologicznymi i technologicznymi (Wani i Jabin
2018). Dlaczego więc mielibyśmy sądzić, że Big Data w naukach społecznych
byłoby wolne od takich problemów?
Po drugie, jednym z głównych problemów z danymi Big Data jest zmiana proporcji wartościowych informacji, w stosunku do szumu. W przypadku mniejszej liczby danych, szum jest usuwany za pomocą relatywnie prostych technik statystycznych, takich jak eliminacja elementów odstających
(Xiong i Pandey 2006, s.304-319). Metoda taka możliwa jest głównie dlatego,
że elementów odstających jest zazwyczaj niewiele. Dane Big Data to w większości szum, z którego należy wydobyć wartościowe informacje. Proces czyszczenia jest zatem zmodyfikowany.
Analizowany problem wpisuje się jednak w ciekawą debatę na gruncie
epistemologii wiedzy. Interesujące wydaje się w tym kontekście stanowisko
Andersona, przewidujące śmierć teorii, zgodnie z którym właściwie pozbawiony znaczenia jest powód dla którego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują. Istotne jest to, że to robią i możliwość śledzenia ich wyborów (Anderson 2008). Rozszerzeniem tego podejścia wydaje się być stanowisko Cukiera
i Mayer-Schonbergera, którzy zdają się pokładać nadzieje w „moc korelacji”,
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która nie uwzględnia konieczności budowania teorii naukowych, a zatem eliminuje rolę eksperta w generowaniu wyników (Cukier i Mayer- Schonberger
2014). Neapolitani widzi w tym rodzaj „agnostyckiej nauki”, pozwalającej na
prognozowanie i analizowanie danych bez ustrukturyzowanego i ogólnego ich
zrozumienia. Jak trafnie zauważa jednak Pigliucci, nie sposób uprawiać nauki
bez tworzenia modeli i formułowania hipotez, ponieważ bez nich dane są wyłącznie szumem (Nepoletani i Panza 2014, s. 1-20).
Ostatnią z trudności w aplikacji Big Data w naukach społecznych, czy
innych obszarach dziedzinowych jest dość wysoki próg wymaganych umiejętności i niezbędna wiedza technologiczna. Możemy zakładać, że początkowe
analizy dokonywane muszą być przez specjalistów dziedzinowych, których
rola wraz z postępem adaptacji Big Data malałaby. Trudno jednak wyobrazić
sobie swobodną analizę petabajtów danych, przez pracowników naukowych,
którzy często nie posiadają odpowiednich kompetencji ani wsparcia w przeprowadzeniu klasycznej analizy statystycznej. Analiza Big Data wymaga nie
tylko bardziej wyrafinowanych metod, ale przede wszystkim umiejętności
programowania oraz posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem.
Należy również być na bieżąco z wciąż rozwijającym się rynkiem. Warunki
te mogą być trudne do spełnienia dla większości pracowników naukowych,
z zakresu badań społecznych i innych obszarów.
Dyskusja
Przyjęcie podejścia metodologicznego, uwzględniającego wykorzystanie
metod Big Data, obarczone jest uzasadnionymi lękami. Pomimo problemów
z wykorzystaniem klasycznych metod statystycznych w badaniach, prowadzących do kryzysu replikacyjnego, można zastanawiać się na ile Big Data jest
rozwiązaniem. Wydaje się, że do niedawna Big Data jako rozwijana technologia lub zestaw technologii posiadało niepewny status badawczy. Obawiano się o to, że może być trudno przenieść metodykę stosowaną w wielkich,
a przede wszystkim bogatych korporacjach jak Facebook czy Google, do mniejszych prywatnych ośrodków lub firm lub na pole akademickie. W pierwszym
przypadku, głównym problemem jest naturalnie brak dostępu do odpowiednich danych. Badacze akademiccy jednak, na przykład z obszaru nauk społecznych, nie powinni mieć podobnych problemów, wszak dane, niezbędne
do przeprowadzenia analiz coraz częściej dostępne są za darmo w Internecie,
w licencji typu open-source.
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Uzasadnionym wydaje się zatem stwierdzeni, że Big Data prędzej
czy później zajmie miejsce wśród metod badawczych, wykorzystywanych
w naukach społecznych. Obecnie bardziej prawdopodobne jest to, że wykorzystywać je będą naukowcy z zakresu dziedzinowego, a nie wyspecjalizowani
w analizie danych analitycy Big Data. Chociaż twierdzenia naukowe oparte
na całości danych wydają się kuszące, a w badaniach społecznych potencjalnie
rozwiązywałyby problem braku replikowalności, to Big Data wiąże się jednak
z problemami.
W przypadku aplikacji ich metod do nauk społecznych dochodzą kolejne,
takie jak brak odpowiedniego przeszkolenia pracowników czy wsparcia metodologiczno-technicznego. Analiza danych, sama w sobie wyrasta na osobną
dziedzinę naukową, w związku z czym trudno wymagać od naukowców z innych, często bardzo różnych dziedzin, by opanowali ją w odpowiednio wysokim poziomie. Być może to jednak kwestia podejścia pedagogicznego i czasu.
Programowania i zaawansowanej analizy danych można uczyć na kursach, nawet na początkowych latach studiów. Jeżeli przemiana metodologiczna miałaby nadejść, wydaje się że powinna nastąpić zmiana w edukacji naukowców.
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Big Data and the death of an expert.
Analysis based on the use of Big Data methods
in social research

Abstract: The analysis of the use of Big Data methods in scientific research, going beyond the IT domains from which Big Data comes, still
does not find its proper place in descriptive research. The aim of the
article is to look at the possibilities of using these methods in social sciences, and to assess their usefulness as a potential answer to the so-called
verification crisis in the field. For this purpose, the author will present
the history of the emergence and development of Big Data methods,
in the context of "dataisation" defined by Cukier and Mayer-Schonberger, i.e. technological and social changes, leading to the production of large, constantly updated data sets. Such data can be presented
in a simple way, showing that they satisfy the formula N = all, where
N is the number of data on observations. Classic data is where N =
part. To situate these methods in the area of social sciences, the author
will refer to attempts to apply Big Data methods in social and psychological sciences, and more broadly, to attempts to philosophically describe Big Data within the category of data ethics, proposed by Floridi.
Potential threats and methodological problems in the use of Big Data
methods in social research will be taken from Żulicki's critical analyzes,
in which there are voices about the possible displacement of the work
of field experts in favor of data analysis or Big Data methods. Such a
potential situation is sometimes referred to as the "death of an expert"
and more broadly concerns attempts to replace the work of experts with
Big Data analysis. This approach is based on the quite controversial assumption that with the right methods, and having access to all data on
the studied phenomenon, they become virtually self-explanatory, and
they do not need field experts to create scientific statements based on
them. As it turns out, this approach is troublesome due to technical
and methodological difficulties in the realms of Big Data. Moreover,
the specificity of the field and the lack of specialized education in the
initial phases of the application of methods to social research, and the
general lack of systemic support for scientists developing quantitative research, raise serious doubts for attempts to eliminate the role
of an expert in social research.
Keywords: big data, statistics, data analysis, social sciences
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Wybrane mniejszości etniczne
i narodowe Dagestanu

Streszczenie: Obecny obszar Dagestanu od wielu wieków był miejscem różnego rodzaju walk. Kaukaz zasiedlało wiele grup etnicznych
i narodowościowych, mówiących w swoich językach, stanowiąc przedmiot licznych badań naukowych na przestrzeni wieków. Jest to trudnodostępny, górzysty teren na styku Europy i Azji, przez który przebiegał
Szlak Jedwabny. W ujęciu polityczno-historycznym wyróżnia się na
Kaukaz Północny, wchodzący w skład Federacji Rosyjskiej oraz Kaukaz
Południowy, w skład którego wchodzą Gruzja, Armenia i Azerbejdżan.
Dagestan jest największą republiką Kaukazu Północnego, zamieszkałą przez liczne grupy etniczne i narodowościowe porozumiewające się
swoimi językami i żyjące ze sobą w zgodzie na jego obszarze.
Słowa kluczowe: Dagestan, Kaukaz, mniejszości narodowe

Historia
Pewien obszar obecnego Dagestanu w okresie starożytności przynależał
Albanii Kaukaskiej. Chazarowie i Mongołowie władali nim podczas średniowiecza. Od XVI wieku Turcja i Persja toczyły o ten obszar walkę. W XVIII
w. nastąpił rozpad ziem dzisiejszego Dagestanu na małe księstwa, przyłączone
mocą traktatu rosyjsko-perskiego do Rosji w 1813 roku (Wojnowski 2002:
t.6, 470). Za panowania Mikołaja I na terenie Kaukazu miały miejsce ruchy
antyfeudalne, skierowane przeciwko miejscowym feudałom i antykolonialne
przeciwko władzy cara, siłowo utrzymującego w tym regionie reżim kolonialny
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i wojskowy. Plemiona górskie wielokrotnie wszczynały walki powstańcze,
silnie tłumione przez carskich wojskowych. Pomimo porażek ukrywano się
w górach prowadząc działania zbrojne. Przez prawie 30 lat walczyli powstańcy
z Dagestanu i Czeczenii. Od połowy trzeciego dziesięciolecia XIX w. na muzułmanów tamtejszego regionu wywierali wpływ tak zwani miurydzi, członkowie jednej z sekt islamu. Mówili oni o konieczności moralnego doskonalenia
się i pełnej równości „prawowiernych”. Poglądy ich łączono z hasłami „świętej
wojny" dotyczącymi całkowitego zwycięstwa religii islamu nad prawosławiem.
W regionie Kaukazu przywódcy miurydów naciskali na walki z Rosją, pod
hasłem braku możliwości podporządkowania się muzułmanów wyznawcom
innej religii. Wzrost znaczenia miurydyzmu musiał być związany z większym
znaczeniem duchowieństwa muzułmańskiego, wykorzystującym możliwość
przejęcia władzy. Pod koniec trzeciego dziesięciolecia XIX w. wygrał teokratyczny sposób rządów w osobie Ghazi Muhammada, imama Dagestanu i Czeczenii. Jako zwierzchnik świecki i duchowny rozpoczął on walkę, atakując stanice kozackie na lewym brzegu rzeki Terek. Niedługo później sam zginął, jak
też jego następca. W 1834 roku imamem wybrano Osmana Szamila (17971871). Był to organizator najbardziej zdolny i aktywny, spośród wszystkich
dotychczasowych działaczy, jak też utalentowany dowódca wojskowy. Po zdobyciu dużego autorytetu zmobilizował wojsko w ilości kilkudziesięciu tysięcy,
odpowiednio nim dowodząc i wykorzystując poparcie wpatrzonych w niego
tłumów, podporządkował sobie większość obszaru Czeczenii i górnego Dagestanu odnosząc zwycięstwa nad wojskami carskimi. W 1845 roku przegrał
z nim także namiestnik Kaukazu, hrabia Michał Woroncow, pomimo zniszczenia jednej z siedzib dowódcy przez nieprzyjaciela. Sytuacja jednak stawała
się coraz gorsza. Przedstawiciele ludów kaukaskich, szczególnie z terytoriów
dzisiejszej Czeczenii i Dagestanu byli za Szamilem, oczekując likwidacji męczących i znienawidzonych obowiązków feudalnych. Dodatkowo utworzyła
się wokół niego grupa tzw. nowej arystokracji, a on sam zaś zaczął być despotą, brutalem tłumiącym od razu wszelkie przejawy niesubordynacji. Badania
naukowe wykazały, iż dowodzony przez niego ruch powstał w wyniku ucisku
i nadużyć caratu oraz jako rezultat nauki religijno-moralnej. Islamska Turcja
i Persja, były możliwymi sojusznikami, proszono ich o pomoc, czasem ją otrzymując. W 1856 roku po wojnie krymskiej dążono do ostatecznej rozprawy
z ruchem Szamila. Natarcie wojsk carskich dowodzonych przez księcia Aleksandra Bariatyńskiego ruszyło w 1857 roku. Sprzyjał mu nasilający się rozkład
wewnątrz imanatu i sprzeczność interesów Szamila i jego otoczenia z tłumem
górali regionu. Początkowo poddała się Czeczenia, a w 1859 roku sam Szamil,
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z powodu braku dostaw żywności. Po kapitulacji został on przymusowo osiedlony w Kałudze. Umożliwiono mu pielgrzymowanie do Mekki w 1870 roku,
w której umarł w roku następnym. Pokonanie Szamila nie zakończyło w pełni walk na Kaukazie, terytorium północno-zachodnie, zamieszkiwane przez
Czerkiesów broniło się do 1864 roku (Bazylow 1985: t.2, 219-221). Obszar
Dagestanu został opanowany przez odziały Antona Denikina podczas wojny
domowej w Rosji w latach 1917-1922. W 1920 roku po wkroczeniu Armii
Czerwonej powstała Dagestańska Autonomiczna Socjalistyczna Republika
Radziecka (ASRR), pozostając w składzie Rosyjskiej Federacyjnej (SRR)
od 1921 roku. W 1991 republika dagestańska proklamowała niepodległość,
ale w 1992 roku podpisała umowę stowarzyszeniową z Rosją. W sierpniu 1999
roku została napadnięta przez czeczeńskie grupy bojowników czeczeńskich
i arabskich oraz z pozostałych republik kaukaskich, ostatecznie pokonane we
wrześniu 1999 roku (Wojnowski 2002: t.6, 470).
O Kaukazie
Kaukaz to szczególny przykład obszaru współistnienia różnych grup
etnicznych i narodowościowych oraz związanych z nimi zjawisk i procesów
(Chodubski 2007:83.) Żyjący na przełomie pierwszego wieku przed naszą erą
i naszej ery grecki geograf w swoim dziele Geographica zauważa, iż kupcy będący mieszkańcami wschodnich wybrzeży Morza Czarnego zwracali uwagę na
obecność minimum siedemdziesięciu plemion, jeśli nie trzystu odrębnych narodów porozumiewających się w różnych językach. (Ułaszyn 1902: 1). Dziewiętnasty wiek przyniósł zainteresowanie poznaniem różnorodności etnicznej
regionu. Jednym z badaczy był Polak Juliusz Strutyński (1810-1878) służący
w armii carskiej jako adiutant gubernatora Kaukazu. W 1857 roku wydana
została jego praca „Kilka badań geologicznych i dziejowych Kaukazu” zawierająca opisy problemów etnicznych i narodowościowych (Chodubski 2007: 84).
Słowo wstępne zwraca uwagę na:
Pojęcia ogólne o ludach Kaukazu pływają jeszcze u nas w mrokach nieświadomości i czas już, żeby jakikolwiek promień naukowej oświecił je i zalecił czytającej publiczności Zachodu. Zdania moje, w niniejszym przedmiocie,
czerpałem częścią z prac znakomitych Klaprotha i Dubois de Montpereux,
które sprawdziłem na miejscu; częściowo z podań azjatyckich dziejopisarzy,
które im się nadarzyło mieć pod ręką [...] (Strutyński 1857: Wstępne słowo).
Początek dwudziestego wieku zwracał uwagę na fakt, iż:
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W ostatniej ćwierci ubiegłego stulecia, bardzo mało uwagi pochłaniała
Kaukazowi „góra języków” - jak zwali go starożytni. To cośmy o Kaukazie, dość zresztą nawet dokładnie, w swoim czasie wiedzieli, szczególnie w trzeciej ćwierci dziewiętnastego stulecia, dzięki licznym opisom
tego kraju i jego mieszkańców [...] – to zapomnieliśmy obecnie prawie
zupełnie; o samej zaś literaturze, dotyczącej Kaukazu i zamieszkujących go ludów, nie mieliśmy właściwie nigdy dokładnych wiadomości
(Ułaszyn 1902: 1-2).

Badacz Andrzej Chodubski (2007) uważa, iż Polacy postrzegają region
Kaukazu pod znaczącym wpływem mitologii odnośnie kultury i cywilizacji.
Wiedzą, że są tam dziewicze, wysokie góry, bogactwa naturalne, konflikty narodowościowe i etniczne. Schyłek lat osiemdziesiątych przyniósł wiadomości o konfliktach zbrojnych pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem, Abchazją
i Gruzją, Osetią i Gruzją, o waleczności Czeczenów oraz pozostałych mniejszych sporach w regionie. Informacje te były przekazywane, według naukowca,
przez osoby nie znające dogłębnie problematyki Kaukazu (Chodubski2007:
85).
Z badań własnych wynika, iż znajomość zagadnień kaukaskich wśród
Polaków jest niewielka. Wynika to między innymi ze stosunkowo małej ilości ogólnodostępnych źródeł polskojęzycznych, artykułów popularnonaukowych, programów radiowych i telewizyjnych. Nie ma także zbyt wielu uczelni wyższych mających w swojej ofercie studia na kierunku euroazjatyckim,
a te oferowane przez Uniwersytet Warszawski (UW) przez kilka lat z rzędu
nie zostały uruchomione, z powodu zbyt małej liczby kandydatów na te studia. Ogólnie nie jest powszechnie znane polityczne kryterium podziału regionu na Kaukaz Północny i Południowy. Ten pierwszy rozciąga się pomiędzy
Morzem Czarnym i Kaspijskim, na południu Federacji Rosyjskiej. Obejmuje
on osiem republik autonomicznych (Dagestan, Inguszetia, Czeczenia, Adygea i Kaumucja, Kabardyno-Bałkaria, Osetia Północna, Karaczajo-Czerkiesja)
z przewagą kaukaskiej ludności autochtonicznej i Kraj Stawropolski oraz Krasnodarski, z dominacją Rosjan. Czasami do tego obszaru zaliczane są także
obwody: rostowski, astrachański i wołgogradzki. W skład Kaukazu Południowego wchodzą Gruzja i Azerbejdżan graniczące na północy z Kaukazem Północnym oraz Armenia (Falkowski 2004: 6).
Kaukaz to teren pogranicza, styk Europy i Azji, trudnodostępny, pełen
gór. Od łańcucha górskiego obszar wywodzi swoją nazwę. Mitologia grecka
opowiada o nakazie przykucia Prometeusza do kaukaskich grani, wydanym
przez Zeusa. Do Kolchidy, dawnej krainy nad morzem w obecnej Gruzji,
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wyruszał Jazon poszukując „złotego runa”. W dolinach mieszkały wojownicze
Amazonki, obcinające sobie piersi po prawej stronie, aby uprościć naciąganie
cięciwy łuku. (Kiwerska 2009: 249). Tamtędy biegł Szlak Jedwabny, po którym wędrowali kupcy z Chin na Biski Wschód i do Europy oraz inne szlaki
komunikacji dla potrzeb handlu (Chybowka 2015:101). Region zamieszkany jest od Starożytności przez różne narody. O najstarszych śladach życia na
tamtej ziemi świadczy zapis biblijny dotyczący zatrzymania się Arki Noego,
przewożącej oprócz niego, jego rodzinę i zwierzęta, na górze Arrarat (Pismo
święte Starego i Nowego Testamentu 1991: 30). Z potopu uratowano wyłącznie pasażerów Arki, a na górze Ararat ponownie nastąpił rozwój życia ludzi
i zwierząt. Innym miejscem uznawanym za początek ludzkości jest Kobystan
położony nad Morzem Kaspijskim w odległości około 60 km na południowy
zachód od Baku. Gromadzili się tam wyznawcy czcicieli człowieka z ósmego
do szóstego wieku przed naszą erą (Chodubski 2007: 86).
Kaukaz Północny był częścią Imperium Rosyjskiego, następnie Związku
Radzieckiego, obecnie wchodzi w skład Federacji Rosyjskiej, stanowiąc 2,1%
jej terytorium z 11,8% mieszkańców jako ważny ekonomicznie region. Przebiegają tam ropo- i gazociągi przesyłające surowce znad Morza Kaspijskiego do
pozostałych obszarów kraju. Jako terytorium nadmorskie umożliwia dostęp do
portów Morza Kaspijskiego i Czarnego i handel z krajami Kaukazu Południowego (Chybowska 2015: 102).
O Dagestanie
Dagestan to największa republika Kaukazu Północnego, położona strategicznie. W 2020 roku mieszkało tam 3.110 858 osób (www.statdata.ru
2020: 1).
Już sama nazwa tego regionu oznaczająca dosłownie „górzystą krainę”,
wskazuje na główny rys geograficzny: góry i płaskowyże pocięte nurtami bystrych rzek. Obszar ten od dawna cechowała obfitość różnorodnych języków
i zwyczajów oraz więzy społeczne tworzone na bazie rodów, więzi pokrewieństwa
i grup wiosek (King Ch. Widmo wolności. Historia Kaukazu, Kraków 2010,
s.7).
Wschodnia cywilizacja spotyka się tam z zachodnią, kultura arabska ze
słowiańską, są tam różne zwyczaje i tradycje (Chybowska 2015: 103).
Warunkiem sprzyjającym zamieszkiwaniu różnych grup etnicznych
i pielęgnowaniu przez nich własnej kultury jest górzyste ukształtowanie terenu, obecność rzek i wąwozów. Dagestan, położony nad Morzem Kaspijskim,
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o powierzchni 50,3 tysiące km2, zajmujący wschodnią część Kaukazu Północnego zamieszkiwany jest przez narody mówiące trzydziestoma dwoma lokalnymi językami (Chodubski 2007: 86), należącymi do kaukaskiej, tureckiej
i indoeuropejskiej rodziny językowej (Nikitowicz 2010: 25-29). Osiem
z nich to języki literackie; wydawanej prasy i nauczane w szkołach. Należą do
nich: język awarski (Awarowie stanowią 27,5% ludności republiki), dargijski (Dargini-15,5%), kumykski (Kumycy-12,8%), lezgiński (Lezgini-11,3%),
lakski (Lakowie-5,1%), tabasariański (Tabasarianie-4,3%), nogajski (Nogajowie 1,5%) i tatski (Tatowie 0,7%). (Chodubski A., s.86, Kaukaz-północny
rosyjski węzeł gordyjski, Aneks s.22). Pozostałe mniejszości narodowe stanowią Azerowie (4,1%), Czeczeni-Akińcy (3,2%), Rutulowie (0,8%), Agułowie
(0,7%) Cachurzy (0,2%). Stolicą kraju jest Machaczkała licząca 550 tysięcy
mieszkańców. Do większych miast należą: Derbent z 95 tysiącami mieszkańców, Chasaw-jurt z 88 tysiącami i Kaspijsk z 77 tysiącami. Liczba ludności
republiki wynosi 2,58 miliona. (Falkowski 2004: aneks 22). Mieszkają tam
także Rosjanie, Niemcy, Czesi, Polacy (Chodubski 2007: 86).
Ewenementem w skali świata jest istnienie na skarpie jednej góry siedmiu różnojęzycznych wsi, porozumiewających się w języku awarskim, obcym
dla każdej z zamieszkujących tam narodowości (Kościński 2008: 9). Obserwacje własne autora potwierdzają porozumiewanie się różnymi językami
w obrębie nieznacznie oddalonych od siebie skupisk ludzkich.
Awarowie, najliczniejszy naród Dagestanu liczący około 850 tysięcy
w 2010 roku (www.rosstat.gov.ru 2010: 1) to „ludzie gór”. Żyją głównie
w górzystej, południowo-zachodniej, części kraju, stolicy republiki, większych
miastach Rosji i Moskwie, jak też w sąsiednim Azerbejdżanie. Językiem awarskim jako międzyetnicznym porozumiewają się różne grupy etniczne i narody
(Damm&Mikusińska 2000: 229). Od czasów radzieckich zajmują wiele istotnych stanowisk we władzach regionu. Próbują zajmować pozycje „starszego
brata” odnośnie pozostałych grup etnicznych i narodów zamieszkujących
tamten obszar, a do stanowisk i wpływów dopuszczają wyłącznie przedstawicieli dargijczyków i kumyków. Inne narody określają ich mianem „dzikich
górali”, nie cieszą się uznaniem. To bardzo religijni wyznawcy sunnickiego
islamu, ze znaczącą rolą sufizmu, przede wszystkim we własnych społecznościach. Kultura awarska rozkwita we wsiach położonych w wysokich górach,
w Sogratle, Gunibie, Mechelcie,Gergebilu. Uncukule, Chunzach oraz w stolicy regionu, Machaczkale i Chasawjurcie położonym niedaleko granicy z Czeczenią (Falkowski Kaukaz.net).
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Od X wieku naszej ery w siedzibach narodu awarskiego było królestwo
Serir, następnie znaleźli się w chanacie awarskim i mechtulińskim. W Awarii
działały niezależne auły w ilości około czterdziestu, będąc tak zwanymi wolnymi społeczeństwami(Falkowski Kakaz.net).Od trzynastego wieku naród
awarski, dotąd pod silnym wpływem chrześcijaństwa, zaczął wyznawać sunnicki islam (Damm&Mikusińska 2000: 29). Rozwój piśmiennictwa z wykorzystaniem alfabetu arabskiego datuje się na szesnasty wiek. Pierwsza połowa XIX wieku to okres największego oporu narodu awarskiego przeciwko
wojskom carskim kolonizującym ziemie kaukaskie. Awarowie uczestniczyli licznie w powstaniu dowodzonym przez członka ich narodu, urodzonym
w aule Gimry, Osmana Szamila w latach 1834–59. Ostatecznie ulegli Rosjanom,
którzy przyłączyli ich ziemie w 1859 roku do Rosji (Falkowski Kaukaz.net).
W dzisiejszych czasach przejawiają aktywność wspólnoty lokalne, zajmujące się
zarządem spółdzielniami rolnymi, pod kierownictwem rad wiejskich (dżamaat), będącymi pozostałościami po kołchozach. Dodatkowo prowadzą one nadzór nad sądownictwem zgodnie z prawem zwyczajowym i religijnym. Naród
awarski mieszka w tradycyjnych osadach tworzonych przez kamienne domy
z piętrami, w gęstej zabudowie na zboczach gór, otoczonych murem z wieżami
obronnymi (Damm&Mikusińka 2000: 29).
Rolnictwo, także tarasowe oraz pasterstwo górskie, obejmujące owce
i konie to tradycyjne zajęcia Awarów. Zajmują się także wyrobem broni, dywanów, biżuterii, naczyń z miedzi oraz tkactwem (Damm&Mikusińka 2000: 29).
W związku z brakiem pracy, przeludnieniem wsi, małą ilością ziemi pod uprawy, Awarowie przenoszą się na dagestańskie równiny, wyjeżdżają w inne rejony Kaukazu lub do Rosji. Społeczeństwo awarskie w dużym stopniu pielęgnuje
tradycyjny podział stosunków społecznych w postaci surowego przestrzegania
reguł szariatu i prawa zwyczajowego, szacunku dla starszych, podziału na tuchumy i andogi, czyli rody i związki mieszkających w danych wsiach, krwawej
zemsty rodowej, patriarchalnego pokrewieństwa, etykiety zachowań. W narodzie tym przetrwały też poszczególne wierzenia i obrzędy świętowane przed
przyjęciem islamskiej religii(Falkowski Kaukaz.net).
Dargijczycy (Matuszek, 2007) liczący w 2010 roku ogółem około
510 tysięcy, żyją w środkowym Dagestanie, jak również w jego części południowo-wschodniej, na równinach, w stolicy oraz w rosyjskim Kraju Stawropolskim. Stanowią drugi pod względem liczebności naród Dagestanu, gdzie
żyło ich w 2002 roku 425 tysięcy (www.rosstat.gov.ru 2010: 1).
Do tej narodowości należą także Kajtagowie i Kubaczyńcy. W języku
dargińskim istnieje wiele dialektów. Literatura początkowo tworzona była
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z wykorzystaniem alfabetu arabskiego, w 1938 roku przyjęto cyrylicę. Są to
wyznawcy islamu sunnickiego od czternastego wieku. W narodzie tym były
dwa księstwa feudalne do chwili zawładnięcia przez Rosję w roku 1813,jak też
wiele związków gminnych powołanych celem obrony. Dargini walczyli pod
dowództwem Osmana Szamila w wojnie wyzwoleńczej przeciwko carskiej Rosji, a następnie w antyrosyjskim powstaniu w 1877 roku. Zajmują się przede
wszystkim rolnictwem i hodowlą na terenach nizinnych, a w górach głównie wypasają bydło na redyku oraz uprawiają rośliny w sposób prymitywny.
Narodowym rzemiosłem jest dobrze rozwinięte jubilerstwo, wyrób metalowych elementów zbroi, czyli płatnerstwo, wyrób, przerób i handel tkaninami
wełnianymi, zwane sukiennictwem, preparowanie safianu, czyli wyprawionej
i barwionej baraniej lub koźlej skóry, miękkiej i cienkiej, służącej do wytwarzania obuwia, obić meblowych, opraw ksiąg. Ich wsie mają tarasową budowę
o charakterze obronnym. W skupiskach wiejskich przetrwały akcenty organizacji wspólnotowej wcielającej w życie prawo zwyczajowe i religijne. Wyróżnia
się wśród nich tuchumy, czyli rody. Od roku 1991 obserwuje się odradzanie
kultury i języka dargijskiego, dzięki aktywności różnych organizacji. Dargijczycy wykształcili także dosyć silną inteligencję, której wielu przedstawicieli
sprawuje władze w Republice Dagestanu. W latach 1994-2006 przewodniczącym Rady Państwa republiki był Magomiedali Magomiedow. Razem z Awarami najsilniej wpływają na politykę ii gospodarkę, mając dominującą pozycje
w handlu (Damm&Mikusińska 2000: 64-65, Falkowski Kaukaz.net). Społeczność legendarnego miasteczka Kubaczi (Miłosz & Miłosz 1979: 109-114)
licząca około 240 tysięcy członków, zajmuje się płatnerstwem i sukiennictwem. Około dwóch tysięcy mieszkańców jest ze sobą spokrewnionych. Leży
ono na zboczu góry o układzie wielopoziomowym, zamiast ulic są ścieżki i zaułki pomiędzy budynkami, często połączone są domy wybudowane i wykute
w kamieniu. Dachy niższych obiektów są dziedzińcami dla zlokalizowanych
wyżej. Ważny jest bogaty wystrój domów i wnętrz w przedmioty sztuki. Tradycja zawodów artystycznych i rzemieślniczych jest przekazywana z pokolenia
na pokolenie. Zadbany cmentarz na zboczu góry posiada starannie wykonane
nagrobki, z uniwersalnymi mądrościami i sentencjami. (Chodubski 2007: 87).
Silna więź z przestrzenią pochodzenia wyróżnia kaukaskie grupy etniczne i narodowości. Awarski poeta, Rasul Gamzatow (1923-2003) zwracał uwagę na fakt, iż
każdy człowiek od lat najmłodszych powinien sobie uświadamiać,
że przyszedł na ziemię po to, aby stać się przedstawicielem swojego
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narodu i musi być gotowy do odegrania tej roli. Człowiekowi dają imię,
papachę i broń; człowieka od kolebki uczą śpiewać narodowe pieśni.
Gdziekolwiek rzuci mnie los, wszędzie się czuję przedstawicielem tej
ziemi, tych gór, tego aułu, gdzie się nauczyłem siodłać konia. Wszędzie
uważam siebie za specjalnego korespondenta mojego Dagestanu [...]
Mój mały Dagestan i mój ogromny świat. Oto moje życie, moja
symfonia, moja książka, mój temat. Orzeł, który nie odlatuje od
wysokich skał na szerokie przestwory doliny – jest złym orłem. Orzeł,
który nie wraca z szerokich przestworów doliny na wysokie skały jest
złym orłem. Ale sytuacja orła jest prosta i łatwa. Urodził się orłem
i nie może, jeśli nawet zechce zmieniać się ani w mewę, ani w kruka
(Gamzatow 1971: 23,67).

Kumycy stanowią trzeci, według liczebności, naród Dagestanu. Na terytorium Rosji żyje ich 503 tysiące, na terytorium Dagestanu – 431 tysięcy (www.
travelask.ru). Znajdujemy ich także w Czeczeni, Osetii Północnej i Centralnej
Azji. Zamieszkują na tak zwanej Równinie Kumyckiej, czyli północnej i środkowej części republiki oraz w miastach. W obrębie języka kumyckiego wyróżnia się kilka dialektów. Kumycy wyznają sunnicki islam. Z tego narodu wywodzi się wielu szejków sufickich, znanych w całym regionie. Pierwsze świadectwa
o nich pochodzą z drugiego wieku naszej ery od Klaudiusza Ptolomeusza
i Pliniusza Starszego. W powstaniu narodu kumyckiego uczestniczyły plemiona kaukaskie, ludy iranojęzyczne i ałtajskie. Na stepach Północnego Kaukazu
istniało wiele samodzielnych państw kumyckich w okresie od średniowiecza do
1859 roku. Przykładem mogą być Szamchałstwo Tarkowskie czy Chanat Kostekowski. Szamchał tarkowski, z uwagi na prężną i zgrupowaną władzę, zwany
był często „władcą Dagestanu”. Szamchałowie, czyli władcy państw kumyckich, utrzymywali związki z Rosją, od szesnastego wieku. Zacieśniły się one
po powstaniu Terskiego Gorodka, miasteczka wybudowanego przez Kozaków,
w miejscu ujścia rzeki o nazwie Terek do Morza Kaspijskiego. Na początku
dziewiętnastego wieku ziemie, na których żyli Kumycy zostały włączone do
Imperium Rosyjskiego. W 1860 roku zlikwidowano Szamchałstwo Tarkowskie oraz inne, dzieląc je pomiędzy obwody dagestański i terski. Kumycy zajmowali dominujące miejsce w Dagestanie do rewolucji rosyjskiej, obsadzając
kluczowe stanowiska w administracji, z uwagi na najwyższy procent ludzi wykształconych, umiejących czytać i pisać. Na obszarze północno–wschodniego
Kaukazu język kumycki służył do porozumiewania się między-etnicznego aż
do XX wieku. Władcy Dagestanu korespondowali w nim oficjalnie z rosyjskimi carami, nauczano go w gimnazjach stawropolskich, kizlarskich, władykaukaskich. W czasach radzieckich na wielką skalę dokonywano przesiedleń
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mieszkańców gór na dagestańskie równiny, powodując utratę przez Kumyków
ich etnicznego obszaru i statusu narodu wiodącego w części nizinnej republiki.
Powstały na przełomie lat 80. i 90. XX w. kumycki ruch narodowy „Tenglik”
postawił sobie za główny cel powstanie Republiki Kumyckiej w Dagestanie
oraz zahamowanie procesu migracyjnego (FalkowskiKaukaz.net). Kumycy
pomimo tureckiego pochodzenia, upodabniają pewne elementy swojej kultury do wzorców kaukaskich, zapewniając wysoki status kobiet w patriarchalnej
rodzinie, wspaniałą tradycję rzemiosła, wśród którego ważne miejsce zajmuje tkactwo, szczególnie produkcja kobierców, kaletnictwo, czyli wytwarzanie
skórzanych portfeli, toreb, pasków, obróbka metalu. Ustny folklor kumycki
prezentowany przez bardów należy do najbardziej fascynujących w regionie
Kaukazu (Damm&Miklusińska 2000:125).
Lezgini, nazywający siebie Lezgijar, to liczny naród żyjący na granicy dagestańsko-azerbejdżańskiej. Na terenie Rosji liczą 473 722 tysięcy, w Dagestanie 385 240 tysięcy (www.travelask.ru). Zasiedlają różne obszary oraz wsie
Centralnej Azji, dokąd zostali deportowani z rozkazu Stalina. W Dagestanie
skupiają się w dolinie rzeki Samur, a także w miastach, z których centrum kultury stanowi Derbent. Dawniejokreślenie Lezginiużywano dla ogółu narodów
górnej części Dagestanu. Język lezgiński wykształcił trzy dialekty oraz liczne
gwary. Wielu członków społeczności biegle włada azerskim. W piętnastym
wieku stworzono adżame, czyli azerbejdżańską odmianę arabskiego alfabetu
używaną przez Lezginów. Od roku 1928 wykorzystywano litery łacińskie,
dziesięć lat później wprowadzono cyrylicę. Oprócz szyickich mieszkańców
dagestańskiej wioski Miskidży, pozostali wyznają sunnicki islam. Lewy brzeg
Samuru to ich rdzenny obszar. W kronikach występują jako pochodzące z Albanii Kaukaskiej plemię Legów. W późniejszym czasie żyli także na południe
od rzeki Samur, w dzisiejszym Azerbejdżanie. Duże lezgińskie wsie od dwunastego do czternastego wieku wchodziły w skład związków wolnych dżamaatów, okresowo będąc pod panowaniem i wpływem azerbejdżańskiego władcy.
Pewien obszar zamieszkiwany przez Lezginów, w osiemnastym wieku, wszedł
w skład małych feudalnych państw, znanych pod nazwą Chanatu Derbenckiego ze stolicą w Derbencie i Kubińskiego. W końcu osiemnastego wieku
chan kazikumuchski ustanowił swoją stolicę we wsi Kurach, zamieszkiwanej
przez Lezginów, w roku 1812 uczynił to samo niezależny Chanat Kiuryński.
Lezgini kubińscy przeszli pod władztwo cara rosyjskiego w roku 1806, inni zaś
w 1813. W przeszłości główne zajęcie stanowiło rolnictwo, hodowla i rzemiosło, które do dzisiaj cieszy się popularnością pod postacią wyrobu dywanów
i obróbki drewna (Falkowski Kaukaz.net). Lezgini słyną z bogatego folkloru
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muzyczno-tanecznego. Tańczą lezginkę, wyłącznie męski lub męsko-kobiecy
taniec ludowy (Damm&Mikusińska 2000: 126). Uważani są za najbardziej
wykształcony naród republiki, mają wielu przedstawicieli inteligencji. Aktualnie tworzą opozycję dla władzy, w skład której wchodzą Awarowie, Dargijczycy i Kumycy (Falkowski Kaukaz.net).
Lakowie, dawniej zwani Kazikumuchamito jeden z największych narodów republiki. Nazwa ta ma związek z Szamchałstwem Kazikumuchskim, czyli
dawnym ich państwem. Przez Awarów określani mianem Tumalów, Wulugunów przez Dargijczyków, Jachul w przez Lezginów. Ogólna ich liczba wynosi
195 tysięcy, z czego w Dagestanie żyje 161 300 (www.travelask.ru). Obecni są
także w Azji Centralnej. Środkowa część republiki to ich rdzenne ziemie, ale
zamieszkują także równiny i miasta. Język lakijski wykształcił kilka dialektów,
do roku 1928 był zapisywany z wykorzystaniem alfabetu arabskiego, przez
kolejne dzisięć lat literami łacińskimi, w dzisiejszych czasach cyrylicą. Niezbyt gorliwie wyznają sunnicki islam. Wielu z nich tworzy warstwę inteligencji
i legitymuję się wyższym wykształceniem. Aktualnie tworzą opozycję dla rządów sprawowanych przez narody awarski, dargijski i kumycki. Są postrzegani
przez pozostałe nacje jako wyjątkowo sprytni i przejawiający talenty handlowe.
Arabscy kronikarze z VII wieku donoszą o ich pierwszych związkach plemiennych. Państwo Laków, z wieloma aułami Awarów i Dargijczyków, nazwane
Szamchałstwem Kazikumuchskim, pojawiło się na zamieszkiwanych przez
nich ziemiach w okresie wczesnego średniowiecza, stając się w okresie od piętnastego do siedemnastego wieku jednym z najsilniejszych państw dagestańskich. W siedemnastym wieku szamchałowie wyjechali do zimowej rezydencji
położonej na równinach we wsi Tarki, zapoczątkowując dynastię tarkowskich
szamchałów. W 1922 roku w Dagestańskiej Autonomicznej Socjalistycznej
Republice Radzieckiej powstał obwód lacki. W 1944 roku część Laków deportowano na tereny równinnego Dagestanu. Zajmowali się rolnictwem, hodowlą, zaawansowanym i znanym w całym kraju rzemiosłem. Wyrabiali sukno,
obrabiali metale, wypalali glinę. Podobnie jak u Awarów występowały wolne
społeczności wiejskie, dżamaaty, z kierowniczą funkcją rady starszych, wyróżniano także tuchumy na zasadzie związków krwi. Tradycyjny podział stosunków społecznych obejmował obyczaj krwawej zemsty i solidarności rodowej,
obowiązek gościnności i zapłaty za zabójstwo. Lakowie należą do warstwy
inteligencji i wielu z nich zamieszkuje w miastach (Falkowski Kaukaz.net)
Tabasaranowie to rdzenny naród Kaukazu, z najwyższym przyrostem naturalnym w republice. W całej Rosji było ich w 2010 roku 149 321, w Dagestanie - 121 809 (www.rosstat.gov.ru). Zamieszkują południe republiki, jak też
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miasto Derbent. Ich język to pisany cyrylicą tabasarański, w którym wyróżnia
się dialekt południowy i północny. Szeroko znane są także azerski i lezgiński.
(Falkowski Kaukaz.net).Wyznają sunnicki islam. Do tradycyjnych zajęć Tabasaranów należało rolnictwo, głównie uprawa zboża i owoców, pasterstwo,
jak również hodowla pszczół. Oprócz tego wytwarzali wyroby z drewna i ze
skóry, dywany, odzież z wełny. Podobnie jak u Awarów i Laków aktywny był
wiejski dżamaat z radą starszych, decydujący w sprawach społeczności, według prawa zwyczajowego i islamskiego.(Cole 2001: 361).Albania Kaukaska
została stworzona przez wiele plemion, także przez przodków Tabasaranów.
Od VII wieku w kronikach ormiańskich donoszono o „Tabasparanach” Na
ich ziemiach do początku XIX w. były dwa niezależne państwa. Ostatecznie
zamieszkiwanie przez nich terytoria przyłączono do Rosji (Falkowski Kaukaz.
net).
Nogajowie to naród stepowy rozproszony po całym Północnym Kaukazie.
W 2010 roku w Rosji żyło ich 103660, z czego w Dagestanie 40407 (www.
rosstat.gov.ru). Używają języka nogajskiego, do którego zapisu używano alfabetu arabskiego od XVIII wieku, łacińskiego od 1928 roku, a dziesięć lat
później cyrylicy. Są wyznawcami sunnickiego islamu. Wyraz „Nogajowie” pochodzi od chana Nogaja. W XVII wieku terytoria przez nich zamieszkiwane
włączono w skład Rosji. Zajmowali się koczowniczym pasterstwem, myślistwem i rybołówstwem (Falkowski Kaukaz.net).
Tatowie, uważający się za rdzennych mieszkańców Kaukazu, to niezbyt
liczny naród Azerbejdżanu, liczący około 11 tysięcy osób i Dagestanu-1628.
W Rosji żyje ich razem około 3 tysięcy (www.perepsis2002.ru). Posługują się
językiem tatyjskim z irańskiej rodziny językowej, azerskim i rosyjskim. Określenie Tatowie pochodzi z Turcji, w której od czasów średniowiecza w ten
sposób nazywano mieszkańców Azerbejdżanu mówiących językami irańskimi. Religia dagestańskich Tatów to judaizm. Tworzą społeczności miejskie
i w przyszłości mogą zniknąć jako grupa etniczna. Ich kultura przypomina
azerbejdżańską i dagestańską. Do tego narodu często zaliczani są również Żydzi górscy, którzy jednak sami uważają się za odrębną grupę etniczną. Jedna
z teorii zakłada, iż są to potomkowie poddanych szachów perskich, którzy
w celu obrony przed koczownikami zostali zesłani na północ Persji (Falkowski
Kaukaz.net).
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Podsumowanie
Pomimo ogromnego zróżnicowania etnicznego wszystkie narody i grupy
etniczne Dagestanu żyją ze sobą w zgodzie, w poczuciu wspólnoty, nie dążąc
do jakiejkolwiek wzajemnej konfrontacji lub odłączenia się od Rosji. Zmarły
w 2003 roku w Moskwie, awarski poeta i pisarz Rasuł Gamzatow powiedział
kiedyś: „Dagestan nigdy dobrowolnie nie wchodził w skład Rosji i nigdy dobrowolnie z niej nie wyjdzie”. Z jego słowami zgadza się wielu mieszkańców
republiki. Według słów R. Gamzatowa w stolicy republiki czuje się on Awarem, poza republiką Dagestańczykiem, a za granicą obywatelem Rosji. Pytanie
Dagestańczyka o narodowość odbierane jest jako obraźliwe, dlatego lepiej go
nie zadawać, lecz zapytać: „skąd Pan czy Pani pochodzi?”.
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Selected ethnic and national minorities
of Dagestan

Summary: The present area of Dagestan has been a place of various
kinds of fighting for many centuries. The Caucasus was inhabited by
many ethnic and national groups speaking their respective languages,
being the subject of numerous scientific studies over the centuries.
It is an inaccessible, mountainous area at the junction of Europe and
Asia. Through it ran the Silk Road. In political and historical terms,
it is distinguished between the North Caucasus, which is part of the
Russian Federation, and the South Caucasus, which includes Georgia, Armenia and Azerbaijan. Dagestan is the largest republic of the
North Caucasus, inhabited by numerous ethnic and national groups
communicating their own languages and living in harmony with each
other in its area.
Key words: Dagestan, Caucasus, national minorities
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