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Wstęp

Wyzwania współczesnego świata, to kolejny tom poświecony wielom
aspektom ludzkiego życia. Współczesny człowieka, jego problemy i wyzwania czychajace na niego z na każdym kroku, z którymi przyjdzie się zmierzyć
w najbliższej przyszłości. Wśród wielu pytań jakie człowiek stawia sobie i innym dotyczą wyzwań współczesnego świata. Współczesność nacechowana jest
ciągłymi zmianami, które dostrzegalne są we wszystkich obszarach ludzkiej
egzystencji. Wieloaspektowość poruszanych zagadnień współczesnego człowieka zasługuje na szczególne zainteresowanie świata nauki.
Współczesny świat i postępujące w nim zmiany, a także zachodzące
w nim przeobrażenia sprowadzają się do konieczności realizacji wielu wyzwań
związanych z funkcjonowaniem bytu ludziego na różnych płaszczyznach.
Współczesność oferuje człowiekowi wiele możliwości rozwojowych. Niemal w dowolnym momencie można znaleźć się na drugim krańcu świata, który stał się „globalną wioską”. Ludzie na całym świecie mają wspólnych idoli,
nucą podobne piosenki, jeżdżą podobnymi samochodami, mają wspólne zainteresowania. Wśród licznych atutów obecnej kultury masowej i zatracenia
granic, istnieje też wiele niebezpieczeństw, które są wyzwaniem nie tylko dla
pojedynczego człowieka, ale także dla całych społeczeństw.
Współczesnym problemem jest też nadmierny konsumpcjonizm, który
przyczynia się do degradowania środowiska naturalnego, nieustannej pogoni
za rzeczami materialnymi, wyzyskiem pracowników w szczególności kobiet.
Kwestionowanie Praw Człowieka pod każdym względem, wobec kogokolwiek jest dehumanizujące i cofające nas w rozwoju cywilizacyjnym, niezależnie gdzie i na którym kontynencje żyje współczesny człowiek. Prawa Człowieka są dobrem najwyższym i powinny być one przestrzegane i respektowane
przez społeczeństwa współczesnego świata.
W wielu krajach globu ziemskiego, w tym w Polsce podejmowane są liczne działania mające na celu wyrównanie różnic społecznych i przezwyciężanie
nierówności zwłaszcza na plaszczyżnie zachodzących przemian i zmian we
współczesnym świecie, w którym to czlowiek żyje i rozwija się. Ze względu na
wieloaspektowość i złożoność zachodzących przemian na gruncie cywilizacyjnym, społecznościowym, kulturowym i obyczajowym współczesny człowiek
7
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zmuszony jest do dokonywania ciągłych wyborów między dobrem a złym,
co w konsekwencji stawia go przed wyzwaniami wspólczesnego świata.
W niniejszym tomie zawarto refleksje osób z różnych ośrodków akademickich, reprezentujących różne, ciekawe punkty odniesienia i spostrzegania
wyzwań współczesnego śwaita, co w konsekwencji nadało mu charakter interdyscyplinarny. Nad tematyką wyzwań współczesnego świata, i zachodzącym
zmianom w przestrzeni globalnej pochylają się środowiska naukowców z wielu dyscyplin nauk: prawa, pedagogiki, filozofii, teologia, psychologii, socjologii, historii czy też polityki, czego dowodem jest niniejsza publikacja. Łącznie
w Tomie III pod wspólnym tytułem Wyzwania współczesnego świata znajduje
się osiem autorskich tekstów, których tematyka dotyczy problemów i wyzwań
współczesnego świata.
Rozważania zawarte w niniejszej publikacji otwiera Wstęp, a po nim rozdział pierwszy zatytułowany: Przeszłość a teraźniejszość. Stare problemy i nowe
wyzwania autorstwa Tomasza Części. Autor prezentuje badania nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na ziemi sławieńsko-słupskiej.
Zarys problematyki kreśli zaraz osadnictwa wczesnośredniowiecznego w regionie Sławna i Słupska na tle sieci osadniczej Pomorza. Kreśli problemy związane ze stanem badań i chronologią stanowisk. Omawia potencjał badawczy
wschodniej części Pomorza Środkowego.
W kolejnym rozdziale pod tytułem Linguistic relativity: the influence of
the native language on processing the signs (Relatywizm językowy: wpływ języka ojczystego na percepcję znaków) autorka tekstu, Anastasiia Anisimova,
szczegółowo opisała wpływ języka ojczystego na przestrzeganie światu wokół
nas. Na wstępie prezentuje główne przepisy dotycze zdefiniowania i rodzajów
znaków, oraz definicji języka. Kolejno autorka określa obszary wpływu języka
ojczystego na życie codzienne, w szczególności na percepcję kolorów, pogody,
ludzi oraz różnorodnych znaków: gdzie widzimy znaki, co dla nas znaczą i dlaczego, i doszła do wniosku, że temat ten nie jest tak prosty, jak to się wydaje
z perspektywy przeciętnego obywatela. Kończąc rozważania autorka skupia się
na przedstawieniu własnego testu przestrzegania znaków oraz opisuje swoje
refleksje na temat wpływu struktur języka oraz pojęć, w nim zawartych, na to,
jak widzimy świat.
W rozdziale trzecim, autor, Janusz Kawa pochyla się nad problematyką wypalenia zawodowego w służbach pomocowych. Rozdział zatytułowany:
Wypalenie zawodowe wśród pracowników socjalnych, prezentuje teoretyczne
uzasadnienie tematu i dokonuje wnikliwej analizy zagadnieniu wypalenia
zawodowego, które często dotyka obok stresu pracowników zatrudnionych
8
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w pomocy społecznej, a które w ostatnich dekadach stało się wyzwaniem
i problemem współczesnego świata.
Następny rozdział pod tytułem Sytuacja kobiet na współczesnym rynku
pracy autorka Alina Błaszczak w artykule przedstawione zostały aktualne rozważania dotyczące zróżnicowania na rynku pracy. Poruszono zagadnienia dotyczące aktywności zawodowej i luki płacowej. Omówiono strukturę zatrudnienia, bezrobocia oraz przyczyn bierności zawodowej w latach 2013 – 2019.
Artykuł oparty jest głównie na danych pochodzących z Głównego Urzędu
Statystycznego, Eurostatu a także z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).
W rozdziale piątym pod tytułem Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
wobec wyzwań okresu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 autorka Jolanta
Martuszewska pochyla się nad kwestiami bezpieczeństwa w edukacji. Edukacja w życiu człowieka i społeczeństwa pełni kluczową rolę. Jest ona fundamentem rozwoju, a postęp i jakość życia w coraz większym stopniu zależeć będą
od poziomu wiedzy społeczeństwa oraz umiejętności jej wykorzystywania.
Współczesna cywilizacja jest pełna zagrożeń. Wysoka świadomość społeczna
w dziedzinie bezpieczeństwa zwłaszcza na temat zagrożeń i właściwych zachowań w obliczu ich wystąpienia to wyzwanie XXI wieku.
Natomiast w rozdziale szóstym, autor Stefan Wyszyński pod tytułem
Federacja Rosyjska jako wyzwanie dla bezpieczeństwa i pokoju w Europie opisuje
czym jest bezpieczeństwo dla jednostki ale także dla państwa. Autor poszukuje odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące bezpieczeństwa. Autor próbuje
pokazać rosyjski powrót na światowe salony po latach prezentowania postawy wycofanej. Nowe konstrukcje rosyjskiej zbrojeniówki, świetnie zorganizowane działania w obszarze bliskiej zagranicy i coraz głośniejsze doniesienia
o działaniach rosyjskich trolli i hakerów wydają się być doskonałymi argumentami w rozmowie z orędownikami tezy o rosyjskim zacofaniu i wycofaniu w polityce światowej. Według autora poczucie bezpieczeństwo jest jedną
z podstawowych potrzeb, która dotyczy nie tylko jednostek, ale również
państw. Tym bardziej, że jesteśmy obecnie świadkami dużego przetasowania
na arenie międzynarodowej, a jego rezultat jest mocno niepewny. Choć Stany Zjednoczone za kadencji prezydenta Donalda Trumpa ustępują pola, to
brakuje wyraźnego kandydata do przejęcia przewodniej roli. Choć najmocniej
dobijają się Chiny, to w stawce znajduje się inny gracz. W rozdziale Federacja
Rosyjska jako wyzwanie dla bezpieczeństwa i pokoju w Europie, Stefan Wyszyński próbuje pokazać rosyjski powrót na światowe salony po latach prezentowania postawy wycofanej. Nowe konstrukcje rosyjskiej zbrojeniówki, świetnie
9
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zorganizowane działania w obszarze bliskiej zagranicy i coraz głośniejsze doniesienia o działaniach rosyjskich trolli i hakerów wydają się być doskonałymi
argumentami w rozmowie z orędownikami tezy o rosyjskim zacofaniu i wycofaniu w polityce światowej.
W rozdziale siódmym pod tytułem International economic problems in
modern world autorstwa Tomasza Słapczyńskiego, poruszona zostaje problematyka problemów ekonomicznych w ujęciu globalnym, które determinują
ewolucję i relacje pomiędzy państwami. Analizie poddano kwestię definiowania problemów w skali makroekonomicznej oraz ich wpływu na kształtowanie
stosunków międzynarodowych.
Niniejszą publikację kończy rozdział zatytułowany Myśl szkoły frankfurckiej a jej aktualność w XXI wieku autorstwa Joanny Garbulińskiej-Charchut.
Autorka artykułu prezentuje zasadnicze poglądy szkoły frankfurckiej. Nie jest
to jednakże drobiazgowa rekonstrukcja tych poglądów. Autorka wybrała te,
które mają odniesienie do zjawisk życia społecznego XXI wieku. W tym sensie
podkreśla ona aktualność kategorii tej szkoły oraz skuteczność metod przez
nią zastosowanych. Autorka poddała analizie niebezpieczeństwa, z którymi
spotyka się nie tylko XX-wieczny, ale także obecnie żyjący człowiek. Należą
do nich np.: alienacja, uzależnienia czy budowanie pozornych relacji międzyludzkich. Artykuł stanowi zachętę do własnych poszukiwań i interpretacji
współczesnych zachowań społecznych.
Niniejsza publikacja jest poświęcona wyzwaniom i zagadnieniom związanych z współczesnym światem, który jest targany ciągle nieoczekiwanymi
przypadlościam losu, na które często ma lub nie ma wpywu. Autorskie teksty
w niej zawarte prezentują różne podejście i perspektywy: socjologiczne, prawnicze, filozoficzne, pedagogiczne czy historyczne, niemniej jednak wszystkie
one dotyczą skutków i wyzwań z jakimi zmaga się współczesny świat. Wielostronne potraktowanie omawianych zagadnień przez autorów tekstów w miniaturowym skrócie pozwoliło na przybliżenie omawianej tematyki związanej
z wyzwaniami wspólczesnego świata. Omawiane problemy i kwestie, w szczególności związków i zależności, korelacji w dyskursie naukowym, w wyjątkowy sposób sprzyją poznaniu różnorodnych poglądów naukowych, które inspirują do eksporacji naukowych, szerszych badań czy tez dyskursu o doniosłości
tematu, który odnosi się do homo sapiens.
Trudno byłoby nie zgodzić się ze słowami Ireny Misiudy, autorki wiersza pod tytułem Dokąd zmierzasz człowieku? w którym zwraca uwagę na
zachowania człowieka w podejmowanych przez niego decyzjach życiowych,
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pochyleniem się i zastanowieniem nad sensem życia i odpowiedzialnej postawy
wobec problemów i wyzwań, które napotyka na swojej drodze:
Świat biegnie w pędzie,
coraz trudniej powstrzymać mu się będzie.
Nie patrz na człowieka,
bo jego dobro przez pazerność ucieka,
niby nowoczesności, a tak naprawdę
niedorzeczności,
Człowiek człowiekowi los trudny gotuje,
bo sam tego co trzeba nie czuje.
Jest jak znieczulony, bo w bezmyślnym
pędzie zafoniony.
Nie chce ręki podać ani starości, ani mniejszości.
Sam głodu nie czuje to innym dać jeść nie potrzebuje.
Przyrodę niszcz, doprowadzając do zgliszczy.
Jemu się wszystko należy,więc śmiało przed siebie bierzy.
Nie poświęcająć się nikomu, myśli o swoim domu.

Przedstawione treści w niniejszej publikacji z pewnością nie wyczerpują
bogatej problematyki związanej z wyzwaniami współczesnego świata. Jednakże jest to zachęta do dalszych poszukiwań, rozważań i refleksji nad światem,
który sami tworzymy i niszczymy. Mam nadzieje, że zaprezentowane teksty
staną się źródłem inspiracji do dalszych badań i dociekań badawczych w obszarze problematyki otaczającego świata, którego jesteśmy nieoderwalną częścią.
Autorzy tekstów zawarli przekonujące argumenty merytoryczne i zainicjowali ważną dyskusję wokół problematyki otacającego świata i wyzwań
z nim związanych na kanwie różnych dyscyplin nauki. Recenzenci poszczególnych artykułów pochlebnie wypowiadają się o tekstach w zaprezentowanych rozdziałach niniejszej publikacji. Wyrażam szczerą nadzieję, iż każdy
z Czytelników znajdzie coś dla Siebie, a lektura niniejszej książki przyczyni się
do lepszego poznania relacji międzyludzkich i wyzwań współczesnego świata.
Redaktor pragnie serdecznie podziękować Recenzentom poszczególnych artykułów: prof. nadzw. dr. hab. Leszkowi Kwiecińskiemu, prof. nadzw.
dr. hab. Arturowi Mordce, prof. nadzw. dr. hab. Agnieszce Teterycz-Puzio,
dr. Marii Kocór, dr. Joannie Leśniak, dr. Agnieszce Małek, dr. Annie Moskwa,
11
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dr. Łukaszowi Salskiemu, a także mgr. Joannie Garbulińskiej-Charchut oraz
mgr. Marzenie Jakubek za cenne i życzliwe wskazówki merytoryczne (uwagi),
dzięki którym publikacja przybrała ostateczny kształt.

Janusz Kawa
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Tomasz Częścik
Akademia Pomorska w Słupsku

Przeszłość a teraźniejszość.
Stare problemy i nowe wyzwania.
Badania nad
wczesnośredniowiecznym
osadnictwem grodowym
na ziemi sławieńsko-słupskiej.
Zarys problematyki
Past and present.
Old problems and new challenges.
Studies on early medieval settlement
in the Sławno-Słupsk region. Outline of the problem

Wstęp
Wczesne średniowiecze to czas ekspansji Słowian na zachód. W tym
okresie przedstawiciele tego etnosu zajmują także Pomorze z jego środkową
częścią. Jako swoje osie osadnicze wybrali rzeki przymorskie w tym Wieprzę,
Słupię, Łupawę i Łebę. Teren ten zajęła tak zwana sławieńsko-słupska grupa
osadnicza. Pozostałością po ich bytności jest gęsta sieć grodowa. Na tym terenie, który jest częścią dzisiejszych powiatów słupskiego i sławieńskiego mamy
blisko 40 potwierdzonych grodzisk wczesnośredniowiecznych. Tworzyły one
pewien organizm i pełniły określone funkcje. Podstawową ich rolą było oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa dla ówczesnych mieszkańców. Jednak ich
znaczenie było o wiele szersze. Grody pełniły funkcję centrów gospodarczych
oraz sakralnych. Celem niniejszej pracy będzie przybliżenie tematyki osadnictwa wczesnośredniowiecznego oraz problemów z jakimi muszą zmierzyć się
13
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współcześni, aby podjąć próba odtworzenia dawnych struktur osadniczych.
Szczególna uwagę chciałbym zwrócić na problematykę związaną ze skromnością bazy źródłowej zarówno historycznej jak i archeologicznej dla omawianego terenu oraz niejasnościami związanymi z chronologią dla wzmiankowanych obiektów.
Pomorze w strukturach plemiennych
Większość badaczy jest zgodna co to tego, że Pomorze nie stanowiło przynajmniej do drugiej połowy XI wieku zintegrowanego systemu państwowego
i administracyjnego. Było raczej zlepkiem plemion lub grup osadniczych, mówiących we wspólnym języku, traktujących ten obszar jednak jako pewnego
rodzaju wspólnotę. Pomorze w tamtym okresie uznać więc należy za rozbite
na mniejsze organizmy, które nie miały wspólnego władcy. Każdy ze zespołów
osadniczych miał jednak lokalnych przywódców Czynnikiem integrującym
poszczególne zespoły osadnicze zwłaszcza w pasie nadmorskim mogła być bliskość morza. Drogi morskie, czy też wodne w ogóle były najszybszymi traktami we wczesnym średniowieczu. (Piskorski 2014, s. 31).
Niewiele jest tekstów źródłowych, mówiących jasno o strukturze plemiennej Pomorza. Informacji o tworach plemiennych, nie wiadomo jednak
czy powiązanych ze sobą w jakikolwiek sposób, dostarcza nam Opis grodów
i terytoriów z północnej strony Dunaju, czyli tzw. Geograf Bawarski. Opis podzielony jest na dwie części, z których pierwsza przedstawia tereny położone
w pobliżu państwa frankońskiego, a druga zajmujące bardziej oddalone na
wschód tereny. Dokument wymienia dwa plemiona, które interpretowane
są jako plemiona pomorskie. Jak wcześniej wspomniałem, mowa jest o Wolinianach, którzy w tekście przedstawieni mają być jako Velunzani oraz Pyrzyczanach, czyli Prissani. Oba, według dokumentu, mają mieć po 70 grodów.
Ilość pozornie może wydać się być zawyżona. Jednak z uwagi na liczbę potwierdzonych tego typu obiektów na Pomorzu możemy traktować ją z pewną
dozą prawdopodobieństwa (Geograf Bawarski 1954, s. 60). Nieco inne światło na związki osadnicze na Pomorzu rzucił pierwszy polski, przedwojenny
badacz Pomorza, czyli Władysław Łęga. Wyodrębnił on kilka grup kulturowych na tym terytorium. Spoglądając na Pomorze od wschodu wyodrębnił
grupy pomezańską, gdańsko-kaszubską, sławieńską, chojnicko-człuchowską,
złotowską, kołobrzesko-białogardzką, złotowską, nowogardzką, pyrzycką, wolińską i szczecińską. Warto jest zwrócić uwagę, że według podziału Łęgi teren,
o którym stanowi niniejsze opracowanie jest podzielony na dwie strefy i nie
14
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stanowił jednego organizmu społecznego. Ziemia słupska, według Łęgi, znajduje się w grupie kaszubsko-gdańskiej. Innym tworem jest zaś grupa sławieńska, mająca zajmować tereny na zachód od rzeki Wieprzy z jej ujściem (Łęga
1930, mapa 4).
O podziałach na Pomorzu pisał także Władysław Łosiński, oprócz dużych związków plemiennych, które powstały na przykład w okolicach Wolina,
Szczecina i Pyrzyc wymienia także mniejsze, w tym na interesującym mnie
obszarze terytorialnym. Jest to teren dorzecza rzek Wieprzy, Grabowej, Słupi, Łupawy, aż po zachodni brzeg Łeby. Według W. Łosińskiego grupa ta
zajmowała od 700 do 1530 km kw. (Łosiński 1982, s. 145-165). W swojej
monografii poświęconej wczesnośredniowiecznemu osadnictwu na Pomorzu
tak pisał o obszarze, który jest temat niniejszej pracy:
W pasie nadmorskim kolejną dużą organizację plemienną skłonny jestem
lokalizować w dorzeczu Wieprzy, Grabowej, Słupi i Łupawy po linie
Pojezierza na południu. W VII-VIII w. osadnictwo nie tworzyło zwartego skupiska, występując w postaci mniejszych lub większych zespołów,
z których dwa większe o powierzchni około 250-350 km kw. Zajmowały
dorzecza środkowej Wieprzy w okolicach Sławna oraz rejon dolnej Łupawy na południe od jezior Gardno i Łebsko. Towarzyszyły im mniejsze
kompleksy występujące wyspami w różnych rejonach analizowanego terytorium. Wydaje się, że w tym czasie oba największe ugrupowania towarzyszyły odrębne całości osadnicze i organizacyjno-plemienne, ich wielkość
odpowiadała także dotąd większym skupiskom pasa nadmorskiego na
Pomorzu Zachodnim. Nie wykluczone, że międzyrzecze Słupi i Wieprzy
stanowiło w tym okresie linie rozdzielającą oba skupiska, tędy też przebiegała późniejsza granica kasztelanii słupskiej i sławieńskiej, W IX w.
liczyć się należy z integracją osadniczą tego terytorium, które jednocześnie
rozrosło się do 900 km kw. Jak dotąd nie wiemy, jakie przesłanki społeczno-gospodarcze i polityczne legły u podstaw tego procesu, brak było
tu, w każdym razie jakiegoś znaczniejszego ośrodka rzemiosła i wymiany
(Łosiński 1982, s. 152).

Dodaje on także, że rozległy zespół osadniczy łączyły dość kruche więzy.
Dowodem przemawiającym za tą hipotezą ma być fakt, że w późniejszych
podziałach administracyjnych utrzymany został dwupodział na kasztelanię
słupską i sławieńską powielający zapewne struktury przestrzenne czytelne
już w VIII w. Integracja struktur osadniczych na tym terenie miała zapewne
podobny przebieg jest w dorzeczu Parsęty. Dokonywała się ona przy znacznym
udziale czynnika politycznego wyższego rzędu z ośrodkiem naczelnym.
Niewykluczone, że w tym przypadku związana była z powstaniem jakiegoś
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ośrodka władzy plemiennej w Słupsku położonego centralnie w obrębie
zasiedlonego terytorium (Łosiński 1982, s. 154 i 164).
Ziemia słupska i sławieńska w geografii
Geograficznym ujęciu obszar ten stanowi wschodnia część Pomorza Zachodniego i obejmuje tereny między rzekami Parsętą na zachodzie i Łebą na
wschodzie (Sobisz 2012, s. 7). W podziale fizycznogeograficznym teren ten
znajduje się w obrębie Niżu Środkowoeuropejskiego i podprowincji Pobrzeże Południowobałtyckie, w makroregionie Pobrzeże Koszalińskie.Te z kolei
można podzielić na mezoregiony: Równina Białogardzka, Równina Słupska,
Wysoczyzna Damnicka, Wybrzeże Słowińskie, Pradolina Łeby-Redy (Bednorz, Wojterski 1982, s. 7). W obrębie zainteresowanie niniejszej pracy znalazły się następujące obszary: Wybrzeże Słowińskie, Równina Słupska oraz
Wysoczyzna Damnicka. One pokrywają się z dorzeczami Wieprzy, Słupi
i Łupawy.
Równina Słupska jest najdalej na wschód wysuniętym mezoregionem
Pobrzeża Zachodniopomorskiego. Dzięki zaznaczającym się dość wyraźnie
różnicom w rzeźbie między wschodnią a zachodnią częścią możemy wyodrębnić dwa podregiony: Równinę Sławieńską od zachodu i Wysoczyznę
Damnicką od wschodu. Powierzchnia Równiny Sławieńskiej na zachód od
rzeki Słupi jest stosunkowo mało urozmaicona. Zachowało się także na tym
terenie niewiele lasów. W większości mieszane występują w dolinach lub ich
krawędziach. Równinę od zachodu zamyka pasmo Wzgórz Koszalińskich
z Górą Chełmską na czele. W powierzchnię dennomorenową wcięte są dna
dolin Wieprzy z Granowa oraz Słupi (Augustowski 1977, s. 261-263).
Od strony wschodniej teren ten od Wysoczyzny Damnickiej oddziela
wyraźnie rysująca się na prawobrzeżu Słupi krawędź. Powierzchnia wysoczyzny wznosi się na wysokość 85 metrów nad poziomem morza, a w jej punkcie
kulminacyjnym sięga 100 m.n.p.m. Wysoczyzna poprzecinana jest głębokimi
dolinami licznych rzek, z których największe to Słupia i Łupawa. Występują na tym terenie liczne lasu m.in. bukowe i dębowe, w głębokich zaś dolinach łęgi olszowo-jesionowe (Sobisz 2012, s. 7-8; Bednorz, Wojterski 1982,
s. 8-10).
Od wschodu teren ten zamyka dolina Łeby. Zachodni brzeg dolnego
odcinka rzeki Łeby nie należał do atrakcyjnych terenów osadniczych. Przede
wszystkim z uwagi na złożony układ stosunków wodnych. Mowa jest o dużej ilości bezodpływowych zbiorników wodnych, które stopniowo ulegały
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PRZESZŁOŚĆ A TERAŹNIEJSZOŚĆ. STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA. ...

procesowi zatorfienia. Ponadto wysoki stan wód gruntowych wpływał na
silny stan zabagnienia terenu. Stanowiło to wyjątkowo trudną barierę dla
osadnictwa. Dopiero procesy melioracyjne, które rozpoczęto około 200 lat
temu zmieniły ten stan rzeczy. Pierwsze kanały regulujące stosunki wodne
powstały w pobliżu rzeki Łeby w drugiej połowie XVIII w. W pierwszej kolejności odwodnione zostały tereny w pobliżu jezior Gardno i łebsko. W 1769
r. regulacji została poddana Łeba i wybudowane zostały kanały łączące m.in.
oba jeziora. Po kilkudziesięciu latach przerwy prace nad odwodnieniem tego
obszaru kontynuowano od ostatniej dekady XIX w. do lat 30 XX w. Pomimo
prac jeszcze w roku 1935 uznawano, że obniżenie poziomu wód gruntowych
na tamtejszych łąkach jest niewystarczające (Burdon, Cieśliński 2003, s. 10).
W kierunku północnym tereny wysoczyznowe i równinowe obniżają się
i przechodzą ostrym złomem w holoceńskie równiny wybrzeża, które zalegają
tuż nad poziomem morza stanowiąc Wybrzeże Słowińskie. Teren jest mocno
urozmaicony i znajduje się w strefie oddziaływania morza i lądu. Tworzą go
plaże, wydmy nadmorskie, zagłębienia wśród wydmowe, torfowiska, wrzosowiska, jeziora przybrzeżne oraz charakterystyczne klify. Stanowią one jednak
krótkie odcinki (Augustowski 1977, s. 266-268).
Terytorium samodzielne, czy nie
Nie ma tekstów źródłowych, które mogły by potwierdzić istnienie samodzielnego tworu osadniczego na omawianym terenie. Pewną wskazówką są
źródła późniejsze. Józef Spors, przedstawiając dzieje tego terenu, zwracał uwagę na jego odrębność względem pozostałych fragmentów Pomorza. Twierdził, że teren w okresie przedpaństwowym ten funkcjonował jako jeden okręg
grodowy. Do jego podzielenia na dwie odrębne kasztelanie doszło później.
Miało to nastąpić u schyłku omawianego okresu, w momencie stopniowego
zajmowania tej części Pomorza przez księcia gdańskiego (Spors 1983, s. 104).
Według tych ustaleń już w XII w. istniało księstwo sławieńsko-słupskie, które
miało stanowić samodzielny twór terytorialny i administracyjny. Niewykluczone, że powstało ono w wyniku podziału księstwa zachodniopomorskiego.
(Spors 1973, s. 42-43). Potwierdzeniem odrębności tego terenu od pozostałej
części tak zwanego Pomorza Zachodniego i Środkowego ma świadczyć fakt,
że zgodnie z Żywotem z Prűfening Ottona biskupa bamberskiego, duchowny
w swoich dwóch misjach miał najdalej zapuścić się na wschód w stronę Kołobrzegu. Jego hagiograf opisuje wizyty w doskonale znanych historycznych
miastach Pomorza Zachodniego. Nie są wymieniane jednak żadne grody,
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które leżą na wschód od Góry Chełmskiej (Żywot Prűfening Ottona biskupa
bamberskiego 1979, s. 94, 109-110, 115).
Na uwarunkowaniach geograficznych, zdaniem Sporsa opierać się miały granice ziemi zajmowanej przez sławieńsko-słupskiej grupę osadniczą.
Ukształtowały się one jeszcze w tak zwanej dobie plemiennej oraz w schyłkowym okresie wczesnego średniowiecza. Patrząc z zachodu takową granicą naturalną miała być dolina rzeki Unieści i grzbiet Góry Chełmskiej. Na wschód
rozciągał się wypłaszczony i mocno zabagniony teren. Granica ta także miała
rozdzielać dwa obszary językowe, czyli wielecki i polsko-kaszubski. Na wschodzie zaś obszar tak zwanej ziemi sławieńsko-słupskiej miała zamykać bagnista dolina rzeki Łeby oraz pasmo puszcz. Właśnie ta granica utrzymywała się
przez następne stulecia. Stanowi ona trwały przykład podziałów terytorialnych
na Pomorzu jako późniejsza granica diecezji pomorskiej. Omawiany teren
od południa miało zamykać pasmo moreny czołowej. Ta granica stopniowo
przesuwała się na południe w miarę kolonizacji porastającej wzgórza puszczy
(Spors 1983, s. 58-62).Sprawą sporna wśród badaczy jest właśnie wspomniana wschodnia granica omawianego obszaru, która opierać się miała na Łebie.
Ma to związek z najwcześniejszymi znanymi z historiografii podziałami administracyjnymi Pomorza i diecezji pomorskiej. Określiła je bulla protekcyjna
dla biskupstwa wolińskiego z 1140 roku. Dokument znany jest z późniejszych
kopii (Ślaski 1962, s. 47-471). Powszechnie uznaje się, że biskupstwo pomorskie w pierwszych kilkudziesięciu latach istnienia swoim terytorium obejmowało obszar taki sam jak księstwo pomorskie. Granice obu podmiotów
były zbliżone. Zgodnie z zapisem w dokumencie za wschodnią granicę owego
terytorium przyjmuje się rzekę Łebę. Jednak wspomniana bulla i późniejsze
dokumenty z początków biskupstwa wymieniają okręgi grodowe, które miały
płacić dziesięcinę. Nie ma tam mowy o ośrodkach położonych na wschód od
Góry Chełmskiej. Mowa jest jedynie o tym, ze władza biskupa pomorskiego
rozciąga się aż po rzekę Łebę. Zapis ten budzi wiele wątpliwości. W świetle
ostatnich badań uznaje się więc, że granica ta znajdowała się na zachodzie.
A sam zapis o Łebie mógł być sporządzony w kolejnych kopiach dokumentu
z 1140 roku (Piętkowski 2015, s. 121-132).
W oparciu o owe rozważania i fakt, że bulla protekcyjna nie wymienia
grodów z terenu ziemi sławieńsko-słupskiej Ślaski uznał, że nie weszła ona
jeszcze w skład Pomorza Zachodniego, a stanowiła oddzielny obszar (Ślaski
1962, s. 470-471). Warto jest także nadmienić pierwszą spisaną w XIX w.
kronikę Sławna. Jest w niej wzmianka o początkach miasta i o księciu, który
tam samodzielnie panuje.
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Na starym zamku Sławsko, niedaleko nowego miasta o tej samej nazwie,
gdzie obok innych dynastii w tym odległym kraju pomiędzy morzem
a Notecią, Wisłą i Grabową , rządziła niezależna dynastia nie mająca
żadnych wiążących stosunków zarówno z Polską, jak i władcami z Gdańska (Stoebbe 2017, s. 369).

Koniecznie trzeba zaznaczyć, ze działo powstało w 1897 roku i wówczas tendencje o zabarwieniu narodowym odgrywały już znaczącą rolę, stąd może być
uwypuklenie samodzielności ziemi sławieńskiej i jej niezależności od Polski
(Smoliński 2015, s. 185-187).
Koncepcja przedstawiona przez z J. Sporsa spotkała się z krytyką. Dyskusja na temat podziałów na Pomorzu, a także przynależności tak zwanej ziemi
sławieńsko-słupskiej w okresie przed zajęciem tego terenu przez księcia gdańskiego Świętopełka w 1227 r., trwa nadal (Smoliński 2015, s. 185-187).
Warto jest także nadmienić, że według wielu badaczy zwłaszcza z okresu międzywojennego, ale także czasów PRL uważało, że interesujące mnie
terytorium zajmowała grupa etniczna, którą nazwano Słowińcami. Nazwa
miała pochodzić od Słowian, a mieszkający tu Kaszubi mieli być słowiańską enklawą na zgermanizowanym Pomorzu. Owym Słowińcom przypisuje
się zajęcie w okresie plemiennym ziemi w pobliżu dzisiejszych miast Sławna
i Słupska (Stelmachowska 2013, s. 21-22). Pogląd ten był bardzo popularny
po wojnie gdy poszukiwano często na siłę związków tej ziemi z państwem
Piastów. Wówczas też ukuły się pokutujące do dzisiaj terminy zawierające
w sobie pierwiastek słowiński na przykład Słowiński Park Narodowy, czy też
liczne instytucje mające w swojej nazwie wspomniany przymiotnik. Także oficjalna nazwa geograficzna omawianego obszaru brzmi: Pobrzeże Słowińskie.
W świetle współczesnych badań są one jednak błędne. A nazwa Słowińcy jest
wymyślona na przełomie XIX i XX wieku przez polskich badaczy. Mieszkańcy
tych terenów nigdy o sobie tak nie mówili (Mastalerz 2019, s. 5).
Skromność badań
Teren choć rozległy i bogaty w stanowiska archeologiczne nie jest dobrze przebadany i opisany w przeciwieństwie do największych pomorskich
ośrodków takich jak Wolin, Szczecin, czy Kołobrzeg. Jak już wspomniałem
we wstępnie potwierdzono na omawianym obszarze kilkadziesiąt grodzisk.
Obiekty te współistniały z osadami otwartymi, cmentarzyskami stanowiąc
swojego rodzaju centra osadnicze. Twory te powstały w oparciu o dorzecza rzek
przymorza. Cieki wodne wyznaczały osie osadnicze na tym terenie (Częścik
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2020, s. 11-13). Pierwsze badania archeologiczne prowadzone były w okresie
międzywojennym przez badaczy niemieckich. W rejonie sławieńskim prace
prowadził Dietrich von Kleist (Kleist 1955), a słupskim Walter Witt (Witt
1934). Po drugiej wojnie światowej badania archeologiczne prowadzone były
w ramach tak zwanych badań milenijnych, a następnie w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski. Odbywały się na terenie całego Pomorza Środkowego w kilku etapach. Miały one charakter weryfikacyjny i w większości prowadzone były powierzchniowo oraz sondażowo. W pobliżu Kołobrzegu i Sławna
pracami zajmowali się Władysław Łosiński, Jerzy Olczak i Kazimierz Siuchniński (Łosiński, Olczak, Siuchniński 1971). Dalsze badania kontynuowali
dwaj ostatni (Olczak, Siuchniński 1985 i 1989). Tylko nieliczne grodziska
doczekały się poważnych badań. Chodzi o oba obiekty w Smołdzinie, Słupsku
oraz Łupawie. Niestety tylko grodzisko w Łupawie doczekało się opracowania
wyników badań w postaci artykułu naukowego. W przypadku pozostałych
trzech dysponujemy jedynie skromnymi sprawozdaniami z badań. Warto jest
zaznaczyć, że jak wynika z literatury przedmiotu, sprawozdanie ze Smołdzina
zachowało się jedynie szczątkowo (Szczepanik 2017b, s. 78). Najlepiej przebadanym grodziskiem na tym terenie, które doczekało się także szerokiego
opracowania jest stanowisko Wrześnica 7. w powiecie sławieńskim. W latach
1989 i następnie w 1991-1997 prowadzono gruntowne badania tego grodziska (Rączkowski, Sikorski 1996, s. 167-178).W trakcie tych prac ujawniono między innymi elementy systemu obronnego. W jego skład wchodził wał,
przesieki i fosa. (Niesyty, Hoppel 1998, s. 167-170).
Na szczególną uwagę zasługuje fakt odnalezienia poza wałem grodziska
układu pionowych, poziomych i ukośnych elementów w miejscu, w którym
znajdował się brzeg wczesnośredniowiecznej rzeki. Odkryte elementy konstrukcji stanowiły rodzaj faszyny umacniającej brzeg i zabezpieczającej go
przed rozmyciem. Ponadto elementy pionowe stanowić mogły pomost, który
służył do przeładunku towarów z łodzi na brzeg lub z brzegu na łódź. Przy
północnej części domniemanego pomostu w warstwach torfu natrafiono na
zespół odważników. W tej grupie odkrytych przedmiotów wyróżnić można
trzy typy. Pierwszych z nich tak zwane odważniki beczułkowate. Znaleziono
ich 13 egzemplarzy. Drugie to trzy sztuki tak zwanych odważników kubooktaetycznych. Kolejne trzy to odważniki w kształcie krążków z otworami.
Odważniki beczułkowate i kubooktaetyczne posiadają żelazne jądro i platerowane są brązem. Trzy pozostałe wykonane są z innych metali. W grupie tej
znaleziono także okucie pochewki noża, fragment srebrnego siekańca, oraz
9 sztuk metalowych prętów o zróżnicowanych kształtach i wielkości, które
20

PRZESZŁOŚĆ A TERAŹNIEJSZOŚĆ. STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA. ...

mogą być półfabrykatami. Podobną funkcję mogły pełnić dwa kawałki bursztynu. Całość zespołu owinięta była w dobrze wyprawioną skórę. Jej brzegi
były obrębione lub zszyte o czym może świadczyć rząd niewielkich dziurek
przy krawędzi. Można więc przypuszczać, że był to mieszek. Chronologię zespołu określono na X do początku XI w. (Maleszka 1998, s. 177-178).
Najnowsze technologie pozwalają przyjrzeć się grodziskom z innej perspektywy. Doskonałym narzędziem jest system Lidar. Ukazuje on, za sprawą
satelitów oraz urządzeń laserowych, numeryczne ukształtowanie terenu. Dzięki zastosowaniu tego typu technologii stwierdzono na omawianym terenie
nowe obiekty. Dwa z nich zostały zweryfikowane terenowo. W trakcie badań
sondażowych potwierdzono istnienie kolejnych grodzisk z omawianego okresu (Szczepanik 2017a, s. 2018).
Problemy z chronologią
W trakcie badań weryfikacyjnych określona została chronologia omawianych obiektów na podstawie analizy fragmentów ceramiki. Przy datowaniu
grodzisk z tego obszaru J. Olczak i K. Siuchniński oparli się głównie na technice formowania naczyń oraz pomocniczo na ich ornamentyce. Wyróżnili
cztery fazy. Pierwsza przypada na czas od VI do VII wieku, w której występuje głownie ceramika ręcznie lepiona, bez śladów obtaczania lub obtaczana
jedynie w górnych partiach. Materiał ten jest prymitywnie zdobiony. Według
badaczy jest to ceramika tak zwanej grubej roboty. Druga faza od I połowy
VII do X wieku dzieli się na dwie podfazy. Pierwsza (do początku IX wieku) charakteryzuje się występowaniem ceramiki powstałej przy użyciu koła
garncarskiego. Są to jednak naczynia słabo obtaczane, zazwyczaj jedynie górą.
Druga podfaza do połowy X stulecia charakteryzuje się ceramiką toczoną górą,
bogato zdobioną. Trzecia faza to okres do połowy XII wieku. Jej cechą jest
występowanie naczyń w całości toczonych, bogato zdobionych. W ostatniej
fazie do XIII wieku występuje ceramika całkowicie i silnie obtaczana, o cechach tak zwanych przejściowych, od całkowicie obtaczanej do stalowoszarej
(Olczak, Siuchniński 1975, s. 137-139).
Autorzy tego systemu datowania zdawali sobie sprawę z jego ułomności
chociażby z racji niepełnych walorów materiału użytego do badań. Metoda
datowania oparta o typu i rodzaj ceramiki jest od kilkudziesięciu lat dość mocno krytykowana. Krytyce też podlega sposób prowadzenia badań w latach powojennych. Warto jest wspomnieć o okolicznościach w jakich były prowadzone nie tylko na Pomorzu, ale na większości ziem zachodnich przyłączonych do
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Polski po II wojnie światowej. Miały też wydźwięk propagandowy, bo chciano udowodnić „słowiańskość” tych ziem. Charakterystyczną cecha archeologii po 1945 r. było prowadzenie na grodziskach licznych badań sondażowych,
polegających na lokalizacji na poszczególnych stanowiskach niewielkich wykopów lub wąskich rowów. Uzyskane z kilkumetrowych sondaży wyniki, pozwoliły na ustalenie, mocno uogólnionych wniosków. Prace te okazywały się
wielokrotnie zawodne (Rodak 2017, s. 39).
W ostatnich dziesięcioleciach znacznie zmienił się stan bada dotyczący
budownictwa obronnego dla obszarów Słowiańszczyzny Zachodniej. Coraz
częściej do datowania używane są metody o pochodzeniu biologicznym takiego jak dendrochronologia i metoda radiowęglowa. Weryfikacja datowań niektórych z grodzisk rzuciła zupełnie nowe światło na początki zasiedlania ziem
północno-zachodnich przez Słowian w VI- VII w. (Dulinicz 2001, s. 15).
Metoda ustalania datacji przy pomocy badań dendrochronologicznych
jest coraz częściej stosowana w archeologii pradziejowej i historycznej. Nierzadko otrzymane tą drogą wyniki wymuszają zmianę dotychczasowych ustaleń, nie tylko odnośnie chronologii. W większości przypadków rezultatem
datowania tą metodą jest dokładna data odnosząca się do ostatniego zachowanego przyrostu rocznego. To z kolei pozwala na uzyskanie daty kalendarzowej
ścięcia drzewa, z którego wykonano badany element drewniany. W przypadku badań nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym najczęściej
pozyskiwanym do badań drewnem są elementy konstrukcji wałów. Trzeba
jednak pamiętać, że często datowanie omawianą metodą jest trudne z uwagi na zły stan zachowania drewna. Nie pozwala to na otrzymanie sekwencji
o pożądanej długości, niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia badania
(Wadyl, Krąpiec 2018, s. 195).
Liczba analiz dendrochronologicznych dla Pomorza jest niewielka, jednak systematycznie rośnie. Najstarsze próbki pochodzą z I połowy IX w.
W większości dotyczą one dużych ośrodków takich jak Wolin. Z omawianego
terenu tylko próbki z jednego grodziska zostały poddane tego typu badaniom.
Mowa o stanowisku Wrześnica 7. W ich świetle badane drzewo zostało ścięte
w 883 r., a następnie użyte do budowy części konstrukcji wału. Pierwotnie
chronologia grodziska została określona na podstawie ceramiki w trakcie badań sondażowych w 1968 roku przez Łosińskiego, Olczaka i Siuchnińskiego
na okres VIII – IX w. Następnie określono datowanie metodę dendrochronologiczną (Rączkowski, Sikorski 1996, s. 167-178).
O wiele lepiej zaawansowane są badania na terenach położonych dalej
na zachód, które wcześniej zajmowały plemiona połabskie. Nie mniej jednak
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trzeba zaznaczyć, że analizy dendrochronologiczne wpłynęły na zmianę datowania wielu obiektów i stanowisk uważanych do niedawna za wcześniejsze,
związane z okresem ekspansji Słowian na zachód. Uogólniając można powiedzieć, że znaczna część obiektów przebadanych tą metodą została otrzymała
młodszą o 200, a nawet 300 lat metrykę. (Dulinicz 2001, s. 27-34). Moment
rozpoczęcia i kolejne etapy migracji Słowian na tereny zachodnie na podstawie trudnych źródeł archeologicznych stanowi temat ożywionej dyskusji.
Światło w tej dyskusji rzucają właśnie analizy denrochronologiczne materiałów ze stanowisk położonych za Odrą. Dla przykładu podczas badań obiektów w Schmerzke i Mittenwalde analiza pozostałości drewnianych koreluje
z zabytkami innego typu takich jak ceramika, czy tez przedmioty żelazne.
Wyniki tych badań potwierdzają bytność Słowian na terenach zachodnich
w przynajmniej VIII w., a być może już w VII w. (Biermann 2003, s. 101103). Jak już wspomniałem wcześniej ceramika jest najliczniejszym materiałem pozyskiwanym z grodzisk na omawianym terenie. Wydaje się jednak
w oparciu o nowsze metody badań, że jest klasyfikacja i typologia powinny być wsparte o dodatkowe analizy i sposoby badawcze. Jak dowodził
M. Dulimicz dzięki dendrochronologii w wielu przebadanych miejscach można uznać ceramikę uznawaną za pochodzącą z VI i VII w. jako o wiele młodszą.
Z podobną sytuacją mamy do czynienia także w okresie późniejszym (Dulimicz 2001, s. 47, 92-94).
Uwzględniając więc informacje historyczne, a także dostępne dane analiz
dendrochronologicznych pierwsza faza budownictwa grodowego na Pomorzu
przypada na kilka dziesięcioleci przełomu VIII i IX w., przy nacisku na początek IX stulecia. Druga zaś faza wznoszenia tego typu obiektów przypada na
środek IX w. Budownictwo tego typu na całym obszarze północno-zachodniego terytorium Słowian rozwijało się w podobnym rytmie. (Dulinicz 2001,
s. 186). Procesy te związane są z rozwojem społecznym ludów zamieszkujących między innymi Pomorze. Grody powstawały w społecznościach stabilnych i dobrze ukształtowanych. Co za tym idzie istniała grupa, która była
zdolna bronić grody i przyległe terytorium (Kobyliński 1988, s. 206). Jak zauważa Dulinicz, na Pomorzu do czynienia z tego typu procesem społecznym
i powstawaniem centrów wspólnoty mamy właśnie do czynienia na przełomie
VIII i IX w. Początek budownictwa grodowego ma związek z wyodrębnieniem
się elit w postaci grupy wodzów. Ponadto w tym czasie pojawiło się zagrożenie
zewnętrzne w postaci najazdów Skandynawów (Dulinicz 2001, s. 186).
Powyższe przykłady wskazują, że opracowana na przełomie lat 60 i 70tych XX wieku chronologia grodzisk pomorskich, w tym także z omawianego
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terenu wymaga weryfikacji. Niestety w dorzeczach Wieprzy, Słupi i Łupawy
weryfikacji dokonano jedynie w przypadku jednego stanowiska. Konfrontacja
chronologii względnej i bezwzględnej przynosi ciekawe rezultaty. Stanowisko
Wrześnica 7. w wyniku datacji denrochronologicznej zostało „odmłodzone”
o blisko dwa wieki. Przypuszczać możemy, że podobne zjawiska mogą zachodzić na pozostałych obiektach.
Podsumowanie
Część obszaru Pomorza Środkowego nazywanego ziemią sławieńsko-słupską przez lata pozostawała jakby na uboczy zainteresowań archeologów.
Główne kierunki badań nastawione były na najważniejsze ośrodki wczesnośredniowieczne na Pomorzu. Dlatego też wzmiankowany teren wydaje
się być atrakcyjny dla przyszłych pokoleń badaczy, zarówno archeologów jak
i historyków. Przede wszystkim zachowało się wiele obiektów, które nie doczekały się do tej pory kompleksowych badań. Ponadto rozwijająca się cały
czas nauka dostarcza nowych narzędzi, które będą mogły pomóc w odpowiedzi na wiele pytań. Warto jest znaleźć odpowiedź między innymi na to
w jaki sposób, także w ujęciu chronologicznym kształtowało się osadnictwo
wczesnośredniowieczne w dorzeczach Wieprzy, Słupi i Łupawy. Pomogłoby
to także rozwiać wątpliwości dotyczące wspólnoty, które mogła zamieszkiwać
ten teren. Badania wykopaliskowe mogły by także potwierdzić lub zaprzeczyć temu, czy małe ośrodki mogły pełnić rolę lokalnych centrów wymiany
handlowo-rzemieślniczej. Doskonałym przykładem takiego ośrodka jest gród
we Wrześnicy. Pytań dotyczących przeszłości tej część Pomorza jest znacznie
więcej i na pewno pojawi się ich więcej wraz z kolejnymi badaniami. Wiele
wątpliwości pomogłoby rozwiać zastosowanie najnowszych technik analizy,
a także datowania zabytków. Warto jest przypomnieć, że większość dotychczas
poczynionych ustaleń dotyczy analizy fragmentów ceramiki na podstawie ich
cech. Koniecznie trzeba zauważyć, że od wielu lat nie dysponujemy nowymi
źródłami historycznymi. Źródła archeologiczne przy odpowiednim wykorzystaniu nowoczesnych technologii i opracowaniu dają nadzieję na poznanie
przeszłości tej części Pomorza. Tylko kolejne prace archeologów i historyków
są w stanie przybliżyć początki bytności Słowian w okolicach dzisiejszego
Słupska i Sławna.
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Streszczenie
Okres wczesnego średniowiecza to czas wzmożonej ekspansji Słowian
na tereny położone na zachód od Wisły. Plemiona słowiańskie przekroczyły
Odrę, a nawet Łabę. Opanowały południowe wybrzeże Bałtyku, w tym teren
Pomorza. Pierwsze fale osadnicze Słowian na Pomorzu, w tym także w okolicach dzisiejszego Słupska miały miejsce pod koniec VI wieku. Kolejne wieki
aż do XI stulecia to okres wzmożonego osadnictwa grodowego.
Oprócz wielkich ośrodków takich jak Wolin, czy też Kołobrzeg powstały
także mniejsze skupiska osadnicze. Takie właśnie powstało na Pomorzu Środkowym, na terenie tak zwanej ziemi słupskiej i sławieńskiej.
Za swoje osie osadnicze wybrali rzeki przymorskie w tym Wieprzę,
Słupię, Łupawę i Łebę. Teren ten zajęła tak zwana sławieńsko-słupska grupa osadnicza. Pozostałością po ich bytności jest gęsta sieć grodowa. Tylko
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na terenie dzisiejszego powiatu słupskiego mamy blisko 30 potwierdzonych
grodzisk wczesnośredniowiecznych, a kolejne obiekty czekają na weryfikację.
Tworzyły one pewien organizm i pełniły określone funkcje. Podstawową ich
rolą było oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa dla ówczesnych mieszkańców. Jednak ich znaczenie było o wiele szersze. Grody pełniły funkcję centrów
gospodarczych oraz sakralnych.
Słowa klucze: Pomorze, Słowianie, grody, osadnictwo, średniowiecze

Summary
The period of the early Middle Ages was the time of increased Slavic
expansion to areas located west of the Vistula. Slavic tribes crossed the Oder,
and even the Elbe. They have seized the southern coast of the Baltic Sea,
including Pomerania. The first settling waves of the Slavs in Pomerania, including the one around contemporary Słupsk, took place at the end of the 6th
century. The following centuries up to the eleventh century were a period of
increased settlement.
In addition to large centers such as Wolin or Kołobrzeg, smaller settlement congeries were also created. One of them had appeared in Central
Pomerania, in the so-called land of Słupsk and land of Sławno .
They chose coastal rivers, including Wieprza, Słupia, Łupawa and Łeba,
as their settlement axes. This area was occupied by the so-called Sławno-Słupsk
settlement group. A dense network of boroughs consists of the remains of the
settlement group’s staying. Only in the area of contemporary Słupsk county
and Sławno country we have nearly 40 confirmed early medieval strongholds,
and further objects are waiting to be verified. They formed a certain organism
and performed specific functions. Of course, their primary role was to ensure
security for the residents. However, their significance was much larger. Boroughs served as economic and religious centers.
Key words: Pomerania, Slavs, castles, settlement, Middle Ages
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Linguistic relativity:
The influence
of the native language
on processing signs
Względność językowa: Wpływ języka
ojczystego na przetwarzanie znaków

Language and signs: Basic definitions
What is language? One common definition is that language is a system
of arbitrary signs used for communication (Saeed 2016; Yule 1985). The definition put emphasis on the fact that language is systematic, relies on signs,
which function as vehicles for meanings, and that the signs are of arbitrary
nature, i.e. they are not transparent.
People encode information with signs. According to Oxford Learners’
Dictionary, a sign is “an event, an action, a fact, etc. that shows that something exists, is happening or may happen in the future”. In other words, it is
anything that can be used to represent something else. Usually people imagine signs only as pictograms, but in fact a sign can be received by hearing
or feeling it. Semiotics is the study of signs (Chandler 2001). It includes the
research of semiosis – the way in which signs work.
Language is purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotion, and desires by means of voluntary produced symbols (Sapir 1921)

Origin of all of signs dates back to those times when people started
communicating. The linguistic sign is not just a form pairing to meaning, it
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goes beyond form and meaning, creating strong associations and inference.
The aim of each language is communication, in which there is obligatorily
the sender and the recipient. The Shannon-Weaver model of communication, called “the mother of all models” refers to basic concepts present in
communication, which obligatory include coding-sending-decoding process,
transmitter (or sender) and recipient (Shannon & Weaver 1948). For correct
interpretation of the information, an inferential process rather than application of linguistic knowledge must be involved. Listeners try to construct an
interpretation of what they hear by their own criteria (Buck 1991). The structure of sign and the model of communication share many traits, for example
they need to have a correct effect on the audience. For any sign to carry the
meaning there should be a correct chain of fulfilled conditions ending with
the recipient, who would correctly interpret it.
Charles Sanders Peirce, one of the founders of semiotics, placed signs
as belonging to one out of three types (Chandler 2001), because signs can
be practically anything starting with pictures and ending with sounds. The
three types are icons, indices and symbols. “[...] We are surely Homo Significants” (Peirce 1931-58 2.302). What he meant by this, is that people are
meaning-makers, only human can fill a sign with needed information. Later,
in the end of 1980’s professor Yvonne Rogers came up with her four categories for iconic representation (signs) in her Icons at interface: their usefulness.
Interacting with computers (1989). Context is a key tool to avoid ambiguity of
the meanings of icons.
Ferdinand de Saussure, the founder of semiotics saw signs as the basic
unit of meaning and he defined two parts of the phenomenon of the sign
(1916). For him, the sign is of dual nature, consisting of:
1. Signifier — the form the sign takes. The form might be a word,
a photograph, a facial expression, a painting, etc.
2. Signified — the concept or object that is represented, e.g. the concept
might be a warning of radioactivity or biohazard.
A sign must be both signifier and signified. You cannot have a totally
meaningless signifier or a completely formless signified (de Saussure
1983, p. 101).

Soon, “the father of pragmatism”, Charles Peirce added the third part,
the Interpretant or what impression a sign makes on the audience. For him,
the sign is tripartite and does not exist without the effect on the target person.
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What makes the nature of a sign tough to grasp is that some signs look
the same as the objects or concepts they represent, such as an image of a printer in most applications, meaning “to print”, while others have no obvious
connection with what they represent, such as ones for chemical, biological
and radioactive (developed and remembered by people). If one doesn’t know
what a sign stands for, nothing except deep inference would help them find
it out. Semiotics allows us to understand the link between the sign and its
meaning.
If at least one of the concepts – Signifier, Signified or Interpretant – are
not present, the sign does not exist. They form Charles Peirce’s triadic theory
of signs (2010). According to his description of signs, we can differ between:
1. An icon that demonstrates the object signified (picture 1 – the icon
of the fire);
2. An index which shows evidence of the thing represented or consequences of the action (picture 2 – index for the “save” option, a floppy disc).
3. A symbol which does not take after the signified in any category. The
connection must be learned (picture 3 – a symbol for “love” and “heart”).

Picture 1.

			

Picture 2.

Picture 3.
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A very famous demonstration of an icon is a painting by René Magritte:
The famous pipe. How people reproached me for it! And yet, could you stuff
my pipe? No, it’s just a representation, is it not? So if I had written on my
picture ‘This is a pipe’, I’d have been lying! (René Magritte).
Picture 4: The Treachery of Images (1929) source: Wikipedia.

What the picture represents is the pipe, perhaps it is not a real pipe

(Chandler 2001). That is why his statement is truthful, what his picture is, is
a representation of the pipe, it is the icon. Icons are the easiest signs to understand and to create through copying the object as it is. If talking about sounds,
the laughter would be the best icon for the cheerful mood. In a language these
elements are interjections, which constantly give us the idea of what happens
not having an ability to look at it.
Indices surround us in our everyday life, because the main principle is
the logical connection between the signified and the signifier. It may be a map,
and in language it may be a sound, such as cracking, buzz or ringing, which
gives us the clear impression of the object causing one or the other sound.
Nothing special should be learned in order to understand signs on the street
or in one’s computer. Signifier needs to possess only the basic qualities of Signified (Chandler 1994). These are pictures for concepts, because, for example, the majority of verbs do not have any obvious activity that can be depicted to create an icon instead of index. Such are “save” or “print” from the
previous examples. These concepts are strongly associated with objects made
for this function: floppy disc and printer.
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Picture 5. Source: stackoverflow.com

What is interesting is the fact that in modern times one can easily observe the phenomenon of people understanding even those indices, which
have no connection with their life, or have never had. Children born in the
beginning of the twenty-first century easily click on the “save” button in their
laptops and smartphones, fully understanding what follows this action, meanwhile 67% of them do not know that the devise depicted in this index really
existed and fulfilled the function of modern flash-drives (statistics taken from:
yougov.co.uk). Two thirds of youth have no clue why do icons look like they
do.
The Floppy Disc Icon means “save” for a whole generation of people
who have never seen one. (S. Hanselman)
To this category of ‘unexpectedly real’ things from the icons in our computers appeared to be film and music cassettes as images for voicemail, radio
or dictation machine (ibid.). All of these numerous examples drove me towards the thought that the position of the sign in one or the other category is
not stable. As it was said before, lots of indices are not recognized and treated
as real objects, which conceptually changes their category for such a big social
group – youth – from indices to symbols, as their meaning should be learned
or remembered by multiple repetition of an activity. Soon, even more indices
would be absorbed to this uncategorized space in semiotics.
Symbols make sense only if they were learned. We include numbers,
alphabets, hieroglyphs, etc. into this category. One would never guess the meaning of “Ж” if they have not learned that it is a Cyrillic letter for the sound
‘zh’. Therefore, symbols represent the most challenging category in learning
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and describing, as usually there are no logical links. Symbols play the key role
in a language, it is made of them.
Of course, nothing in the scientific world stops at one point, there is
always something to add. This classification stayed untouched until Yvonne
Rogers (1989, 105-117) proposed placing signs into four categories instead
of three. Furthermore, taking her classification into consideration, we should
divide signs, or in this case, icons, into:
1. Resemblance icons – depict the object signified through a similar
image. Full compliance with the Icon in Peirce’s classification.
2. Exemplar icons – serve as a typical example for a general class of objects. One stands for many, just like the knife and fork represent a restaurant.
Compliance of an Index, or the visible result of the invisible action.
3. Symbolic icons – the relation between the referent and referrer is
more abstract or metaphoric. For example an image of a wine glass with
a fracture conveys the concept of fragility.
4. Arbitrary icons – bear no resemblance to the referent and the association has to be learned.
Symbolic and Arbitrary icons all appeared from Peirce’s symbols. Now
these categories are more precise, because in the first classification we read
that symbols never have any logical connection between the signifier and the
signified, but here this option was left only for Arbitrary icons, leaving slight
logical connections for the Symbolic ones.
Clearly, her classification is very close to Peirce’s one. She added one
very important moment into it – symbolic icons. Their main difference from
classic symbol definition is that the connection between the signifier and the
signified is abstract, but it exists, and it is rather possible for an uninformed
person to guess what that means. On the contrary, there are arbitrary icons.
Their meaning is very unlikely to be understood by anyone. To these we include letters of the alphabet and numbers. During the work on this research,
whether people understand they are actively using signs in their everyday life,
was one of the major questions. As it turned out, the use of the last is absolutely unconscious so that the fact of using symbols for communication stays
hidden for the vast majority.
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The usability of signs
All of the classifications (Peirce, Ch.; Rogers, Y.; de Saussure, F.) were
made in order to ease the understanding of signs surrounding us. Now it is
much easier to receive and produce information from the outer world. The
aim of my research is to find out whether the native language of people influences their ability to interpret the signs.
In the 21st century, signs find their usage almost everywhere due to the
high level of globalization. They surround us everywhere primarily due to the
development of technology – they are in the interfaces of phones and computers (Buchanan & Alnuwaiser 2017), we orientate by signs on the subway
lines, in supermarkets and other public places. Now, even a child can say with
precision what each icon in the tablet means, or how to quickly find a toilet
or lift in a shopping centre, without asking anyone.
Messages and images which we observe in our everyday life are strongly
fixed to the concepts they represent. Usually one can recognize the brand or
company by seeing only symbol, even if it is used in many contexts. According
to my research, the absolute majority of the respondents correctly matched
the name of the company with its logo not consisting any single word or letter.
The only difference in the presented symbols laid in the slightly visible change
of shape and the difference of colour. It means that for our brain everything,
with no exception of a single detail, makes sense and stays in our memory.
Each person has absolutely different cultural background, even the smallest and the most regular items of information such as time, date, or price,
may be understood in absolutely different ways depending on the country.
For instance, such units as [07.10 7:10 7/10 7,10] are different only in terms
of the punctuation signs used between them. Meanwhile for Russian speaker
the first will be a date – the seventh of October, the second is time – ten past
seven, the third is a mathematical fraction, and the fourth is a price, for English one the first will be a price or a time, the second is a “time on a digital
clock”, the third means a date and the fourth is a mathematical fraction (as
well as ). In different cultures, as Chinese, Japanese, American, or Russian the
date has always been a big issue, because each country interprets it by its own
format, so 7.10 or 7/10 may be either seventh of October or tenth of July
(as for in Japanese it is year-month-day, in Russian it is day-month-year, etc.).
From these, it is obvious that even the smallest bit may change the perception
of the recipient and change the foregoing flow of the information. Culture
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is closely connected with people’s understanding of any signs, and sometimes
the value of such interpreting is fatal.
In modern days, this knowledge is widely used by interpreters or copywriters. This knowledge helps in writing papers and articles targeted on
specified reader or as well correctly interpreting the information. This is now
a common knowledge beneath philologists but still this issue begets a lot of
confusion. What cannot be omitted is that signs have found their practical
application in the work of consecutive translators. People of this profession
use the international system of signs, including those easy to understand and
interpret and symbols, which need to be learnt by heart. This usage of signs
as well as the existence of cryptologic languages proves that signs are able to
communicate in grammatical terms such as declination and conjugation. This
happens by means of creation of ‘functional’ signs, the same as ‘functional’
words in languages we use for everyday communication. In the questionnaire
which is to be discussed in the following part, the participants were asked
to guess the meaning of the signs which translators created to improve their
work. Having 4 options to choose from, the majority of people gave correct
answers dealing with the information received before.
What is more, people use signs in their everyday life not even understanding that they use them. In the outcome of the questionnaire I have conducted during this research I found out that people do not realize that their usual
alphabets or numbers all belong to the category of the least understandable
and the least easy to interpret signs – symbols. In order to study them they
have spent a lot of time working, but the usage of these units is so obvious that
nobody thinks about the choice of the next letter. It does not matter whether
you use the Latin alphabet, the Cyrillic or hieroglyphs; it leaves no imprint
on your mindset.
When asked about the appearance of signs in their everyday life, the
interviewed mentioned “no smoking’’, male/female, ladies/gentlemen restrooms, Bluetooth, signs of computer interface, ‘’hot contents’’, etc. It means
that people mostly see the definition of signs as ‘a picture’, and they do not
give alphabet and numbers to the property of such.
The relation to the Sapir-Whorf hypothesis
Why do people use completely different word categories to describe the
same objects? How did it happen that even concepts of things present everywhere (e.g. colours) differ from language to language (Berlin & Kay 1969):
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some are full of even the smallest details when describing the shadows and
half-tones, the others seem not to see the difference. There are a lot of advocates for and against the statement that our language influences our mind. The
perception of signs, which were the subject of the discussion in the previous
sections, should also depend on our language.
There has been lots of research in this field. For example, it was argued
that a person’s ability to perceive certain colours depends on the language
they speak (Maier & Rahman 2017). In their work, scientists relied on the hypothesis of linguistic relativity, which states that language forms the mindset.
According to it, even learning a new language seriously changes consciousness
and will influence our perception and categorisation of the world.
The hypothesis of linguistic relativity, also known as the Sapir–Whorf
hypothesis, or Whorfianism, is often defined as existing in two versions: the
strong and the weak hypothesis:
• The strong version, or linguistic determinism: language determines
thought and linguistic categories limit and determine cognitive categories.
• The weak version, or linguistic influence: linguistic categories and their
usage only influence thought and decisions.
No two languages are ever sufficiently similar to be considered as representing the same social reality. The worlds in which different societies live are
distinct worlds, not merely the same world with different labels attached
(Sapir 1929).

For example, a native English speaker understands what a German
means by saying “Schadenfreude” or a Russian saying “zloradsvo,” which
in English may be described as “gloating delight”, the joy of someone else’s
grief, but he or she would not use this complicated emotion as often as the
Germans or the Russians do. Speaking of colours, a cognitive scientist Lera
Boroditsky and her colleagues (Borotitsky & Gaby 2010) conducted an experiment during which the shades of blue were shown to the participants on
the screen and scientists noticed how quickly the participants were able to
distinguish them. It turned out that those of them in whose languages there
were separate words for shades of blue (Winawer et al. 2007), as in Russian –
“goluboj” is light blue, “biriuzovyi” – the colour of the a sea wave, coped with
the task faster than those in whose dictionary there were only the descriptions
“light blue” and “dark blue” (Evans & Mooney 2010). Thanks to Berlin and
Kay theory (1969) modern science has a concept of “basic colour” and what
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that means is that in each language there are special terms to describe colours
in one word, e.g. green. So, the “grass green” colour is not the basic one. The
concept of the basic colour is very helpful – it is proven: the more basic colours the language has, the more colours a person can differ between in a quick
session of colours.
Is it really true that our language predefines our mind? The thing is that
the whole issue of analyzing and storing information is much easier for us
when we deal with categories. For instance, when it comes to different types
of categories of our experience, we usually distinguish three of them in the
world surrounding us: objects, actions, and properties. For the objects we use
nouns or pronouns, for the actions – verbs, and for the properties we use adjectives or adverbs. It seems easy and self-evident for us, but if we dig deeper
we may get lost in doubts. The Sapir-Whorf hypothesis tells that language can
or really defines the mindset.
Contradictio in contrarium. What came first: thought or language? Supposing that language really defines our mind, it is important to know how
strong this influence is. Taking into account that language determines the
mind the second would not exist in case the first had not appeared. In other
words, the mind would not occur if the language had not appeared earlier.
It seems rather untruthful statement that is why the absolute majority of modern scientists state that linguistic determinism lacks substantiation (Lenneberg & Brown 1954; Pinker 1994). Still, science has not obtained the clear
answer yet.
Colours are not the only case of relativity in languages. There has been
well documented research based on perception of objects and events which
people meet in their everyday life. The perception os snow (more than 50
words differing in a wind, snowflakes, time, season, etc.) in the language of
Inuits is a brilliant example of emergence of many special words which are
present in one’s life ans may not be present in other languages (Kaplan 2003).
We should always look for more examples in the life surrounding us.
Food is a huge part of our everyday life. A chilli pepper, despite the fact that
most likely its taste gives the same sensations to the person eating it regardless
of the language they speak, every language calls this sensation differently. Poles
would use the adjective “ostry” to refer to this taste, the same as Ukrainian
“hostryi”, Russian “ostryi” or Belarussian “gostryi” (all of them mean “sharp”),
while English speakers use the adjective “hot” for it. They find it strange to
use the word “sharp” for the food as it refers to the temperature feeling, and in
contrary, Poles would find it confusing to hear the collocation “hot pepper”.
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French people use the analogue of the polish “ostry” – “piquant”, and would
never use “chaud” – hot. In our case, describing chilli pepper as hot or sharp/
acute is just a lack of words to describe the same feelings. Empty spaces in
vocabularies in the field of physical sensations, as a pain, described as “acute”
or “burning” in English in this case accurately suits to the Polish description
“ostry ból” or the Russian “ostarya bol” (both mean “acute”).
How does language influence the culture? As one of the most common
examples, the notorious English word “you” has all the properties of the plural number, however it may be translated into Polish, Russian and some other
languages as “ty” or “wy” (singular or plural “you”) depending on the context.
In the same time in Russian it shows its cultural contrast. Russian and Polish
“wy” may be used when speaking to one person in a polite way (in Polish also
“Pan/Pani” is possible). English “you” does not have a polite tone itself. Russian phrase “перейдём на ты” /perejdiom na ty/ or Polish “przejdziemy na
“ty” are close to English “let’s drop the “Miss” and “Mr”, however if one tries
to translate it literally, it means “let’s switch to “you”, which is confusing for
the native English speaker. This does not mean that English native speakers
do not have a polite appeal. This signifies only the difference in perceiving
the categories of appeals, for example “Sir” or “Mr” or usage of the name
and the patronymic in Russian and Ukrainian which corresponds to Polish
“Pan/Pani”. Languages obtain the same results by means of other linguistic
structures. Simultaneously, the absolute majority of them describe practically
the same objects and concepts; that is why linguistic determinism remains
unrecognized and officially unconfirmed in the scientific community.
The changes in our perception of the surroundings depend also on the
type of the language we speak. According to the general linguistic theory
(Jung Song 2011), we can differ between analytic and synthetic languages.
What makes them different is the way they create new word clusters. Synthetical languages are characterized by a high level of agglutination, meaning that
words are formed by means of suffixes, prefixes, changes of stem – manipulation with the word structure. To synthetic languages we can include Polish,
German, Russian, Finnish and many other. On the contrary, analytic languages convey relationships between languages by means of prepositions, particles, etc – all of the helper words, opposed to changing the word to indicate its
role in a sentence. These languages are English, French, Chinese, Bulgarian,
etc. Of course, rarely languages definitely belong to one of these categories,
they can have a tendency to one of them, and this defines the relation of the
concepts in the flow of information (Jung Song 2011).
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The sentence ”Do pokoju wszedł młody mężczyzna” (in Polish: “A young
man came into the room”) indicates that the person we talk about is male
three times: in the form of the verb characteristic for the 3rd person singular
male, the form of the adjective characteristic for male objects and people and
the very word “man”. Synthetic languages often transmit the information
excessively, indicating the same information in many words.
The linguistic influence, or the weak version of Sapir-Whorf hypothesis
appears as much more appropriate than the linguistic determinism at least
because the sense of what people say does not change, the only thing that
changes is a method of delivering the information. Usually, we meet untranslatable words or collocations, such as 30 names of kind of snow in the language of the Inuits, 18 names for different kinds of clouds in Finnish or more
than 15 names of rain in English. These units stay untranslatable only due to
the lack of a semantic competence in other languages, as though they do not
share these phenomena. This is described in the theory of linguistic influence.
Summing up the ideas, it needs to be mentioned that the study of linguistic relativity plays a crucial role in the study of signs. Without understanding of the components that enable the sign to mean, we would not be able
to contemplate the Interpretant, or the effect in has on a viewer, and why this
effect happens to be different.

The practical input
The aim of the research is yet to be reached. As I mentioned it here
several times, the questionnaire I made and conducted revealed loads of new
information for me and the respondents taking part in it. Previously we discussed commonly used and understood signs (such as showing the order or
forbiddance in public places – “no smoking”, etc).
Signs in the context of Sapir-Whorf hypothesis took the biggest part of
the research. The question was made in order to analyze people’s ability to
guess the meaning of related terms having known only the basic form. All
the signs are real and actively used in the consecutive translation sessions.
In our case the respondents were informed about the meaning (Li-Wen
Chang 2014) of the basic sign of the consecutive translation – “country” (the
“empty square” sign). They needed to guess which of the squares on the picture 6 meant: going abroad, developing country, export and import). The
majority of the answers matched my expectations, people had all four pictures
named as it should be according to the terminology and shortenings used by
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translators. The other part of respondents (predominantly, their native language was Arabic, Turkish and Japanese) mainly confused “export” to mean
“abroad”, as they associated the crossed square with negative action, leaving
country, emigration, abandoned country, etc.

Picture 6

Findings indicated that even though respondents have the majority of
the questions answered in the same way, their systems of writing and their
culture influences their interpretation of the signs around them. Even this
little bit of interpretation with my respondents’ assistance to justify their answers, shows that there is no one correct representation of the world and
semiotics as the study of linguistic and non-linguistic signs is a crucial aspect
to be taken in consideration while writing about linguistic relativity. The linguistic influence has proved to take place in realities we live in, as what we
understand from the same input can be drastically different.
During the research I have investigated an issue in the philosophy of
language, the Sapir-Whorf hypothesis. The study was aimed to analyze and
illustrate the differences in the perception of the world, and in particular the
signs, surrounding people in their everyday lives taking into account the difference in cultural background, inspired by the Sapir-Whorf hypothesis. The
questionnaire proved that how we perceive the world and the signs around
us depends on our first language, all participants possessed a sufficient level
of English that in the future did not change their thinking about time and
concepts of everyday life.
The hypothesis of linguistic determinism is thus not proven; languages
have common features concepts and phenomena. That would be too much
for the language to structurally influence the mindset, as all languages share such features as grammar, idiomatic expressions, and a lot of them share
cognates of course. The hypothesis of linguistic influence corresponds to its
main aims – language affects how we perceive information. It influences our
interpretation of the environment, the one that we see and feel, and the one
that only exists in the mind.
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The concepts which had no application to physical sensations or cannot
be seen differ in the highest level, as each culture had its own long history,
during which hundreds of events changed the perception of mood, time, religion, etc. The way that people depict timeline and events on it differs. The order of events (somebody getting old, changes of seasons, the process of eating
food, etc) are pictured from 1) left to right 2) right to left 3) top to the bottom
4) bottom to the top (Boroditsky & Gaby 2010). Systems of perceiving events
(What happened earlier or later? Is future in front of us, by the left or right
hand? Is the movement of time changing according to the geographical location?), especially those concepts that cannot be physically seen or felt, pose
the biggest difference in languages.
The lack of words to describe something of unphysical origin compensates by the occurrence of different concepts of time, directions, tastes and many
others. The sentences “The holidays are approaching”, “We moved on”, “We
are coming up on New York” – in realia of English, and many other languages, the time is a path, on which one can travel. The lack of the stimuli is one
of the nuances which may cause untranslatability, the poverty of the concepts.
One would never be able to understand even the easiest index, depicting
a concept if the ontology it comes from is unknown to them. The time, as
non-physical concept, differs from ontology to ontology, posing “the travel”
in time in all possible directions.
The creation of questionnaire was inspired by the Sapir-Whorf hypothesis, the perception of colours, time, cardinal points, numbers, etc., by people
of different origins. In my research I describing people’s attitude to signs.
As expected, the respondents’ brain perceives signs differently, exposes them
differently, this is a consequence of the influence of their native language, also
known as the hypothesis of linguistic influence.
Summing up all theoretical and practical research, in order to create an
understandable and effective language or cipher that people of a certain group
can read, one must follow from the very beginnings of the concepts: language,
sign and perception. The sign can only exist if there are three components:
Signifier, Signified and Interpretant. Simultaneously, it goes without saying
that the signs are divided into subgroups, according to which they are harder
or easier to read. If exploring the language as a system of signs influencing
each other, it should be remembered that grammatical changes, in particular,
declination and conjugation, pose difficulty when transforming the information. This is regular in case of Slavic, majorly highly Synthetic languages, on
the contrary with English. It is necessary to take into account the reality, for
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which this language is created, since research confirms that our languages
have a great influence on our perception of the world, and on signs as well.
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Summary
People often take language for granted and believe it is a very transparent
and well-defined system with little space for vagueness and ambiguity. However, human beings are necessarily imperfect, and the knowledge of the world
as found in our native languages reflects our imperfection. Linguistic images
are not ideal reflections of the world, rather, they are reflections of our, and
our ancestors’, conceptualisations of what the world is. That is why any serious study of language-oriented phenomena must accept a wider sociolinguistic
perspective.
The study of language as a system of signs belongs in linguistics, but if
non-linguistic signs are considered, the study is called semiotics. Both linguistics theorists and semioticians accept that each language is processed in
our minds as a code. The problem of what signs mean is linked with the Sapir-Whorf hypothesis of the influence of the language on a mindset. It puts
emphasis on intercultural differences in lexicalisation patterns, which reflect
in conceptualization patterns. Lots of researchers, such as Lera Boroditsky,
Ferdinand de Saussure, and Daniel Chandler, have developed this topic in
the past, and my modest ambition is to shed some light on the impact of
one’s native language onto the perception of signs in the context of native and
non-native communication.
This is attempted by answering the following questions:
- What is a linguistic sign? What are the components that allow it to
“mean”?
- Why are some of the linguistic signs understood easily and others seem
to be less obvious?
- How do signs interact? Can signs be defined by grammatical components as declension or conjugation?
- Which traits should languages possess to be effective?
Keywords: Linguistic relativity; Signs; Linguistic influence; Semiotics;
Perception; Language and mind; Sapir-Whorf hypothesis.
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Streszczenie
Ludzie często przyjmują język za rzecz oczywistą i uważają, że jest on
przejrzystym i dobrze zdefiniowanym systemem, w którym nie ma miejsca na
niejasność i dwuznaczność. Często uważa się też, że język odzwierciedla świat
w precyzyjny sposób, a my po prostu „znamy” prawdziwą naturę zarówno
świata, jak i języka. Język i językowe obrazy świata różnią się o wiele więcej,
niż to się wydaje na pierwszy rzut oka. Jako istoty ludzkie jesteśmy niedoskonali, a wiedza o naturze świata, jaką można znaleźć w naszych rodzimych
językach, odzwierciedla naszą niedoskonałość. Językowe obrazy w naszym języku nie są idealnymi odbiciami świata, są raczej odbiciami konceptualizacji
tego, czym jest świat, unaśladowanymi od naszych przodków. Dlatego każde
poważne badanie zjawisk zorientowanych na język musi zaakceptować szerszą
perspektywę socjolingwistyczną.
Językoznawstwo określa język jako system znaków, ale znaki niejęzykowe należą do semiotyki. Zarówno językoznawstwo, jak i semiotyka akceptują,
że każdy język jest przetwarzany w umyśle jako kod. Rozbieżność poglądów
w analizie znaków wiąże się z hipotezą Sapira-Whorfa, która koncentruje
się na wpływie języka na sposób myślenia. Sapir i Whorf położyli nacisk na
leksykologiczne różnice międzykulturowe, które, jak można się spodziewać,
odzwierciedlają międzykulturowe różnice konceptualizacji. Wielu badaczy
takich jak Lera Boroditsky, Ferdinand de Saussure i Daniel Chandler potwierdzali hipotezę w różnorodnych kontekstach. W obecnym badaniu moją
skromną ambicją jest zbadanie wpływu języka ojczystego na postrzeganie znaków, otaczających nas w życiu codziennym.
Tego celu osiągnę, udzielając odpowiedzi na następujące pytania:
- Czym jest znak językowy?
- Dlaczego niektóre znaki językowe są zrozumiałe, a inne wydają się mniej
oczywiste?
- Jak znaki wpływają na siebie nawzajem?
- Jakie cechy powinien posiadać język, aby być skutecznym?
Słowa kluczowe: Relatywizm językowy; Znaki; Wpływ języka ojczystego; Semiotyka; Postrzeganie; Język i umysł; Hipoteza Sapira-Whorfa.
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Wypalenie zawodowe wśród
pracowników socjalnych
Burnout in social workers

Wstęp
Od początku XX wieku możemy zauważyć pierwsze artykuły i książki
dotyczące wyczerpanie i wypalenia zawodowego, które dają początek rozwoju badań nad tym zjawiskiem w różnych grupach zawodowych. Najbardziej
zagrożonymi zawodami na wystąpienie syndromu wypalenia zawodowego,
są zawody pozostające w częstym kontakcie interpersonalny i zaangażowane
w problemy innych osób. Zalicza się do niech m.in. pielęgniarki, lekarzy, nauczycieli, psychologów, terapeutów czy pracowników socjalnych.
Wypalenie zawodowe to stan w jakim znajduje się człowiek, w którym
wykonywane powierzone czynności do tej pory wykonywane z uczuciem zadowolenia nie sprawiają już żadnej przyjemności, coraz bardziej męczą, zniechęcają i powodują wyczerpanie psycho-fizyczne organizmu.
Obecnie wypalenie zawodowe można uznać za chorobę cywilizacyjną, której może doświadczyć każdy z nas. Osoby reprezentujące zawodu o zwiększonym kontakcie interpersonalnym doświadczają obecnie coraz większego stresu,
z którym nie są w stanie sobie poradzić. Próbując przezwyciężać przeciwności
losu, oddalają się od osób, którym udzielają pomocy, uczą czy leczą. Wypalenie zawodowe jest procesem, który w początkowych fazach jest niezauważalny,
a z czasem doprowadza do skrajnych sytuacji depresyjnych, myślami ucieczkowymi od problemów, poczuciem pustki i samotności w otaczającym nas świeci. Wszystkie czynniki powodującymi wypalenie zawodowe, są odpowiedzią
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naszego organizmu na stres, którego główną przyczyną jest sytuacji w miejscu
pracy.
Syndrom wypalenia zawodowego
Przyczyną wypalenia zawodowego jest długotrwały stres, który skutkuje
wyczerpaniem psychicznym i fizycznym. W początkowym etapie praca zawodowa początkowo może sprawiać człowiekowi przyjemność, niemniej jednak nadmiar i złożoność obowiązków, zła organizacja pracy, siedzący tryb
życia i nieprawidłowa dieta oraz permanentny brak czasu na regenerację sił
i odpoczynek sprawiają, że stajemy się sfrustrowani, podenerwowani czy też
zestresowani całym splotem negatywnych wydarzeń. Organizm jest osłabiony ciągłymi nowymi negatywnymi stresującymi sytuacjami w miejscu pracy.
Przedłużający się ciągły stres, przy braku odpowiednich środków zaradczych
i umiejętności rozładowywania go a także łagodzenia jego skutków, powoduje
spustoszenie i przeciążenie układu nerwowego organizmu człowieka. Organizm usiłuje bronić się przed powtarzającą się stresującą sytuacją, między innymi powodując objawy somatyczne polegające na bóle głowy, bólu brzucha
i złym samopoczuciu, które nie pozwalają kontynuować pracy w dotychczasowym tempie i wymiarze.
Jak podaje literatura przedmiotu i specjaliści przyczyną wypalenia zawodowego bywa często nieumiejętność regeneracji sił emocjonalnych, fizycznych
czy też intelektualnych, które wyczerpują lub ulegają obniżenia w organizmie
podczas wykonywania trudnych a niekiedy złożonych zadań związanych
z pracą zawodową pod wpływem długotrwałej presji.
Objawy wypalenia zawodowego w każdym przypadku manifestuje się
inaczej. Do najczęstszych symptomów wypalenia zawodowego są pojawiające
się problemy ze snem. Do nich należy zaliczyć bezsenność, koszmarne sny,
częste wybudzanie się, budzenie się bardzo wcześnie rano, problem ze strony
układu pokarmowego, podwyższone ciśnienie, bóle głowy, oraz chroniczne
zmęczenie czy spadek odporności organizmu, na które nie pomaga krótkotrwałe programy zaradcze w postaci krótkotrwałego odpoczynku weekendowego czy też nawet tygodniowy urlop. W takich okolicznościach pojawiają
się problemy emocjonalne takie jak irytacja, rozdrażnienie, przygnębienie,
trudność z koncentracją czy też poczucie bezsilności. Osoba dotknięta tego
typem objawami, które świadczą o długotrwałym stresie a co dalej przekłada
się na wypalenie zawodowe powoduje że osoba niechętnie chodzi do miejsca
swojego zatrudnienia - pracy, nie wykonuje swoich obowiązków z należytą
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starannością i dotychczasowym zaangażowaniem, a jej relacje z innymi, z osobami z którymi współpracowała dotychczas pogarszają się.
Wypalenie zawodowe jest mechanizmem, który każdy z nas jest w stanie
sobie poradzić, a działania w celu jego zneutralizowania są realne i możliwe
do spełnienia. Trzeba jednak pamiętać, że istnieje takie zjawisko i zdecydowana postawa w kierunku jego zwalczenia, ponieważ każdy posiada możliwości
i odpowiedni potencjał do przezwyciężenie wypalenia zawodowego. W sytuacji wystąpienia syndromu wypalenia zawodowego, możemy zareagować na
wiele różnych sposobów np. zwiększając ilość swoich obowiązków, inni zaś
nie robią nic, a w skrajnych przypadkach podejmują decyzję o zmianie pracy
czy zawodu.
Wypalenie zawodowe można określić mianem pogarszającej się kondycji psychicznej i fizycznej osoby w skutek długotrwałego zaangażowanie
w problemy innych osób, którzy nie potrafią sami poradzić sobie ze swoimi
problemami. Nie można precyzyjnie określi czasu po jakim wystąpi wypalenie u poszczególnych osób. Uwarunkowane jest to poszczególnymi cechami osobowościowymi oraz odpornością na stres, nawet osoby u których występuje to zjawisko nie zauważają go. Najbardziej trafnym sposobem walki
z wypaleniem zawodowym, jest uznanie za fakt występowania tego zjawiska
na różnych etapach życia zawodowego, społecznego czy osobistego. Przezwyciężenie owego syndromu doprowadzi do wzrostu motywacji jednostki i podniesienia własnej samooceny. Przezwyciężenie wypalenia zawodowego może
stać się okazją do zmiany swojego dotychczasowego życia i postawienie na
rzeczy naprawdę istotne i ważne w naszym życiu. A także pokazać najlepszy
sposób radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami.
Wypalenie zawodowe jest coraz bardziej znanym zjawiskiem. Czym jest
więc wypalenie zawodowe spróbuję przybliżyć swoimi słowami. Wypalenie
zawodowe kojarzy się z czymś co trwa długo, z czymś co działa na naszą niekorzyść. Jest to pewnego rodzaju stan wycieńczenia pracą zawodową, która
najczęściej nastawiona jest na pomoc innym ludziom. Długotrwały stres przyspiesza proces wypalenia zawodowego.
Według H.J. Freudenberger i G. Richelson wypalenie jest to:
(...) stan zmęczenia lub frustracji wywołany przez poświęcenie dla ważnej sprawy, sposób życia lub reakcję społeczną, które nie przyniosły
oczekiwanej nagrody” (Szmagalski 2004, s. 18). Wypalenie zawodowe
to bardzo poważne zjawisko, które należy bardzo szybko zatrzymać.
Aby wiedzieć, że ma się do czynienia z wypaleniem zawodowym należy obserwować co dzieje się z nami i naszym organizmem. Jest kilka
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symptomów, które mogą sygnalizować że możemy mówić o tym właśnie zjawisku:
− zmęczenie, wyczerpanie, złe samopoczucie, symptomy takie jak przy
przeziębieniu, problem ze snem;
− izolacja od społeczeństwa, współpracowników, znajomych;
− odłączenie się od tego co się dzieje w pracy, spadek zaangażowania
w pracy;
− niecierpliwość i niespodziewane reakcje;
− wywyższanie siebie i swoich umiejętności;
− poczucie, że nikt nie docenia wykonywanej pracy;
− znudzenie, brak chęci do pracy;
− brak zaangażowania w sprawy klientów, negatywna postawa wobec
nich;
− częste opuszczanie pracy;
− depresja (Szmagalski 2004, s. 19).

J. Szmagalski podaje cztery typy przyczyn wypalenia zawodowego wśród
pracowników socjalnych: indywidualny, interpersonalny, organizacyjny, społeczny. W przyczynach typu indywidualnego chodzi przede wszystkim o cechy osobowościowe pracownika, pracownik jest osobą stawiającą sobie zbyt
wygórowane wymagania, które często są nieadekwatne do możliwości zrealizowania, zazwyczaj osoba taka jest niedopasowana do miejsca pracy. W przyczynach typu interpersonalnego dopatrzeć się można przede wszystkim relacji
i kontaktów z innymi współpracownikami, klientami, brak odpowiedniego
podejścia do beneficjenta może spowodować pojawienie się syndromu wypalenia zawodowego. W przyczynach typu organizacyjnego doszukać się można
wszystkich tych czynników, które bezpośrednio dotyczą zadań i obowiązków
pracownika, czyli zbyt dużo obowiązków, zbyt mało czasu, brak motywacji
w postaci nagrody, brak wsparcia. Przyczyny typu społecznego dotyczą czynników wyznaczających funkcjonowanie w świecie.
B. Kerber przedstawił sposób w jaki pracownik socjalny może sobie pomóc w sytuacji zagrożenia wypaleniem zawodowym. Polega on na podjęciu
pięciu kroków:
Krok I - Rozpoznanie problemu (należy zdać sobie sprawę z czym mamy
do czynienia, co spowodowało nasze gorsze samopoczucie, trzeba przyznać się
przed samym sobą, że ma się problem);
Krok 1I - Ustalenie priorytetów (trzeba jasno określić co jest ważne a
co mniej ważne, należy wypełnić najpierw jedno zadanie a później kolejne,
zaplanować sobie realizację celów w czasie);
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Krok III - Odzyskanie kontroli (koniecznie trzeba oddzielić życie prywatne od zawodowego, przemyśleć swoje cele zawodowe i życiowe, motywować się);
Krok IV - Mówienie nie (gdy nie dajemy sobie rady z nawałem obowiązków należy odmawiać przyjęcia kolejnych zadań, uzasadniając to);
Krok V - Robienie przerw (podczas pracy trzeba robić częste przerwy
oraz przerwy wypoczynkowe) (Litzke, Schuh 2007, s. 176-179).
W literaturze przedmioty wyróżnia się trzy fazy stadium wypalenia
zawodowego:
1. Stadium wyczerpania emocjonalnego - pracownik odczuwa nieustanne zmęczenie i wyczerpanie psychiczne i fizyczne. Ma poczucie, że wykonywanie obowiązków zawodowych eksploatuje jego siły, nie widzi zaś możliwości
ich regeneracji.
2. Stadium depersonalizacji i cynizmu - pracownik zaczyna dystansować
się wobec współpracowników, klientów lub pacjentów, nie czuje z nimi żadnej więzi emocjonalnej, daje się manipulować. Obowiązki wykonuje „na pół
gwizdka”, nie angażuje się w wykonywaną prace, jego stosunek do kolegów
z pracy staje się niechętny i obojętny.
3. Stadium braku poczucia osobistych osiągnięć i kompetencji w wykonywanej pracy - pracownik zaczyna negatywnie oceniać własne kompetencje
i dokonania w pracy, uważa, że ”jest beznadziejny”, „nie nadaje się”, przestaje
kontrolować wykonywanie zawodowych obowiązków.
Przeciwdziałanie skutkom stresu na przykładzie
pracowników służb społecznych
Stres towarzyszący każdemu z nas w pracy i życiu codziennym wymaga
podejmowania działań zapobiegających skutkom niekorzystnym dla zdrowia.
Długotrwały stres powoduje wypalenie zawodowe. Strategie radzenia sobie ze
stresem przedstawia tabela:
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Tabela 2. Rodzaje radzenia sobie ze stresem
Strategie radzenia sobie
ze stresem w przypadku jego
krótkotrwałego działania

Strategie radzenia sobie
ze stresem w przypadku jego
długotrwałego działania

Odreagowanie

Odrzucenie roli ofiary

Odwrócenie uwagi

Zmiana nastawienia

Kontrolowanie swoich myśli

Zmiana zachowania

Dawanie sobie powodów do zadowolenia

Wsparcie społeczne

Konstruktywna rozmowa ze sobą

Zarządzanie czasem

Spontaniczna relaksacja

Systematyczna relaksacja

Zwolnienie tempa

Styl życia

Źródło: (Litzke, Schuh 2007, s. 60); Opracowanie własne na podstawie:
(Waszkowska, Potocka, Wojtaszczyk 2010, s. 12-13).

Literatura przedmiotu podaje rodzaje strategii na które warto zwrócić
uwagę przy omawianym zjawisku:
• odreagowanie - chodzi tutaj o odreagowywanie stresy w sposób taki
aby me krzywdzić innych osób poprzez wyładowanie swoich emocji krzykiem,
takim sposobem będzie na przykład uprawianie sportów,
• odwrócenie uwagi - chodzi o to aby zapomnieć na chwile o zagrożeniu
i sytuacji stresowej, dobrym rozwiązaniem będzie na przykład pójście na spacer czy telefon do bliskiej osoby, złym rozwiązaniem będzie tu zapalenie papierosa, które jest szkodliwe,
• kontrolowanie swoich myśli - pozwala na odrzucenie lub powstrzymanie myśli, które przeszkadzają na koncentrowaniu się na rzeczach istotnych,
można głośno powiedź stop,
• dawanie sobie powodów do zadowolenia - należy tu rozwijać swoje
zdolności, które z powodu obciążenia zostały zaniedbane, istotne będzie tu
powrócenie do swojego hobby, które da nam radość i powody do zadowolenia z tego co umiemy świetnie robić,

54

WYPALENIE ZAWODOWE WŚRÓD PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

• konstruktywna rozmowa ze sobą - ważne aby nie wyciągać zbyt wcześnie wniosków, unikniemy wtedy błędnie ocenionej sytuacji, która będzie wywierała na nas presję i poczucie niższej wartości,
• spontaniczna relaksacja - stosowanie doraźnych technik relaksacyjnych
po zapoznaniu się z ich tajnikami, osoby sprawujące pracę siedzącą powinny
wybrać coś w postaci aktywności fizycznej,
• zwolnienie tempa - ważne jest aby nie podejmować pośpiesznych działań, szybkie tempo działania może spowodować nieprzyjemne emocje i odczucia, należy żyć w swoim tempie zachowując przy tym zdrowy rozsądek,
• odrzucenie roli ofiary - uczucie bezradności i bezsilności wiąże się
z utratą kontroli co wywołuję reakcje stresowe będące dla nas utrudnieniem
w dążeniu do celu, powinniśmy przestać narzekać, zmienić zachowanie i nastawienie, wziąć za siebie odpowiedzialność,
• zmiana nastawienia - ważne jest aby stawiać sobie wymagania, które nie
przewyższą naszych możliwości zrealizowania, należy bardziej się dowartościowywać, mieć jasne oczekiwania i zaakceptować to czego nie możemy zmienić,
• zmiana zachowania - niekiedy należy odrzucić nawyki w zachowaniu,
których tak trudno się pozbyć, trzeba zmienić zachowania które nie pomagają
nam w niczym a przeszkadzają, trzeba stać się bardziej pewnym siebie, na ten
proces potrzebny jest czas, dobrze jest go sobie wyznaczyć,
• wsparcie społeczne - dzięki tej formie radzenia sobie ze stresem zaspokajane są nasze potrzeby bezpieczeństwa czy bliskości, społeczeństwo może
wzmacniać bądź wyzwalać stres, zależy to od osób z którymi się stykamy, osoba mająca wsparcie społeczne czuje się silniejsza, mniej zestresowana,
• zarządzanie czasem - jeśli dobrze wykorzystujemy ten sposób możemy
sobie tylko pomóc, decydując i wybierając, które z określonych zdarzeń, spotkań czy sytuacji są ważne a które mniej ważne, należy robić to co jest ważne,
unikać tego co pilne,
• systematyczna relaksacja - należy poświęcać dużo czasu na relaks, który
pomoże nam odzyskać równowagę umysłu, taką techniką relaksacyjną wykonywaną dość często może być relaksacyjne ćwiczenie oddechowe bądź słuchanie muzyki relaksacyjnej,
• prawidłowy styl życia - chodzi tu przede wszystkim o to aby dużo więcej się ruszać, uprawiać sport, relaksować się przy swoim ulubionym zajęciu,
utrzymać odpowiednią dietę co spowoduje, że będziemy mogli cieszyć się
większą sprawnością. Dzięki niej będziemy silniejsi fizycznie i psychicznie,
wytrzymali, poprawiona będzie nasza kondynacja, co z kolei polepszy stan
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naszego zdrowia i pozwoli nam cieszyć się spokojem duszy i ciała (Litzke,
Schuh 2007, s. 115-123).
Zofia Ratajczak współautorka książki pt. „Człowiek w sytuacji stresu”
przedstawia cztery strategie zaradcze stresu: prewencyjną, walki i ataku, obrony i ucieczki.
• Prewencyjna - wykorzystywana zanim jeszcze pojawi się zagrożenie, na
niej możemy opierać się kiedy przewidujemy, że coś się wydarzy, mamy więcej
czasu aby przygotować się odpowiednio do tego,
• walka, atak - polega na aktywnym zmaganiu się z zagrożeniem, człowiek
poświęca dużo wysiłku, często jednak sytuacja trudna przewyższa możliwości
zmagania się z zagrożeniem i trzeba przejść do strategii obrony,
• obrona - polega na ochronie siebie, gromadzeniu sił, przeczekaniu aż
sytuacja trudna minie sama, stresor jednak nie zawsze ustępuje, często nasila
się bądź utrzymuje,
• ucieczka - jest najbardziej popularną strategią radzenia sobie ze stresem,
człowiek przestaje walczyć z zagrożeniem, poddaje się mu, towarzyszy temu
uczucie bezsilności i niemocy (Ratajczak 2000, s. 74-75).
Co więc robić aby przeciwdziałać skutkom stresu? Na pewno należy
wiedzieć, że długotrwały stres prowadzi do wielu różnych niebezpiecznych
chorób, zachowań. Nie można go lekceważyć ponieważ stres może wywołać
u nas nie tylko skutki krótkotrwałe takie jak drżenie rąk czy ciała, bóle głowy, mięśni, nerwowe reakcje, biegunkę ale także ciężką depresję, nadciśnienie,
problemy ze snem, oddychaniem a nawet syndrom wypalenia zawodowego,
Niestety nie da się wyeliminować stresu z naszego życia ale można nauczyć
się z nim żyć i kontrolować go. Aby zaradzić wszystkim złym skutkom trzeba
przede wszystkim zadbać o siebie. Trzeba dbać o swój dobry nastrój, humor,
dobrze się wysypiać, nie przejmować się jeśli coś pójdzie nam nie tak, wszystkie niepowodzenia traktować jako doświadczenia i wskazówki na przyszłość,
relaksować się przy zajęciach, które sprawiają nam przyjemność. Ważne jest
aby rozmawiać z bliskimi, przyjaciółmi o tym co nas boli i dręczy, dotleniać
organizm poprzez wysiłek fizyczny, uśmiechać się i motywować do działania, podtrzymywać się na duchu poprzez powtarzanie sobie swoich mocnych
stron, planować harmonogram zajęć dnia. Przede wszystkim należy być pozytywnie nastawionym do życia oraz być wyrozumiałym dla siebie i innych.
Przyczynami wypalenia zawodowego w pracy socjalnej w zależności od
osoby są jej cechy osobowości i wnikający z tego stosunek do wykonywanej
pracy, a także budowa oraz koordynacja pracy. Pewne atrybuty charakteru
56

WYPALENIE ZAWODOWE WŚRÓD PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

człowieka dodatkowo wpływa na pojawienie się syndromu wypalenia zawodowego. A. Korlak-Łukaszewicz wymienia wypalenia 5 przyczyn wypalenia
związanych z cechami osobowości, a należą do nich:
• Obniżona samoocena i niepewność, powodują, że unika się wiadomości
zwrotnych związanych z działaniem zawodowym a także osobistym. Wpływa
to negatywnie na poprawianie błędów oraz uzyskanie informacji o tym, co
dobrze zostało zrobione.
• Nieugruntowanie wrażenie osobistych wartości, problemy z opanowanie własnych uczyć i emocji, stałe oczekiwanie wzmocnienia są przyczynami
łatwego załamywanie się, nawet przy niewielkich trudnościach. Pejoratywne
emocje często powodują mało efektywne wykonywanie powierzonych nam
zadań, co z koli wpływa na nasze poczucie kompetentności i powoduje stres.
• Bierność i zależność, związane z niską samooceną powodują chęć nieustannego poszukiwania potwierdzeń i wsparcia.
• Trudność w opracowaniu i kontrolowaniu emocji w sytuacjach dotyczących spraw zawodowych, jak i w kontaktach z innymi pracownikami.
• Autorytaryzm, chęć nadmiernej rywalizacji, nie adekwatna ocena własnych umiejętności, tendencja od ignorowania innych czy manipulacja często są cechami osób na wyższych stanowiskach np. kierownik, dyrektor. Ich
cechy osobowości powodują wszystkie syndromy wypalenie zawodowego
u podwładnych.
Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem dotyczącym zarówno każdego
z osobna, jak i organizacyjnym. W pełni rozwinięty syndrom, może być powodem do obniżenia własnej samooceny i co za tym idzie obniżeniem naszego
nastroju, a nawet doprowadzić może do stanów depresyjnych oraz chorób
nadciśnieniowych. W sensie organizacyjnym wypalenie osoby zarządzającej
objawia się poprzez obniżenie własnej efektywności pracy oraz wydajności
podległych jednostce pracowników. Przełożony w czasie trwania wypalenia
działa destabilizująco na podwładnych, a także obniż ich poziom zaufania.
Patrząc na słowa Edyty Starostki:
Objawy mają ogromny wpływa na życie zawodowe, czas wolny od pracy, relacje ze znajomymi, związki partnerskie i funkcjonowanie jednostki w rodzinie. Często towarzyszy im awersja i myśli o zachowaniach
ucieczkowych,

możemy stwierdzić, że skutki wypalenia mają ogromny wpływa na całe nasze
życie, nie zależnie od tego czy pracujemy jako zwykły pracownik czy jako
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osoba na wysokim stanowisku, konsekwencje są takie same. Mówimy tu
o konsekwencjach niewyłącznie sferze zawodowej ale w szczególnym stopniu na prywatnej. Może to mieć wymierne skutki w relacjach rodzinnych,
w skrajnych przypadkach prawdopodobnie doprowadzi nawet do rozwodów
czy depresji.
Wypalenie zawodowe w pracy socjalnej jest też bezpośrednio związane
z organizująca pracy oraz od kontaktów między współpracownikami. Jego
przyczyn nie należy doszukiwać się tylko i wyłącznie u samego pracownika ale
także związanym ze stosunkiem do pracy:
Praca wymagająca znacznego zaangażowania osobistego i znacznej odpowiedzialności , przy braku możliwości swobodnego wyboru realizacji zadań, staje się źródłem stałego niezadowolenia i napięcia, a także wpływa
negatywnie na możliwość zrealizowania potrzeby wpływu, kontroli i na
samorealizację.
Praca angażuje cały czas pracownika i wymagająca najwyższych kwalifikacji może doprowadzić do wyczerpania możliwości psychicznych przez
niezaspokojenie potrzeby znaczenia,
Aprobaty i akceptacji oraz ciągłej konieczności sprawdzania się. Duże
temp pracy i fizyczne obciążenie powoduje wyczerpanie fizyczne, a w efekcie także i psychiczne co wpływa na układ immunologiczny i może prowadzić do zaburzeń skonanych.
Auto krytyczny styl kierowania, tłumiący samodzielność i skoncentrowany na kontroli, powoduje wzrost niepewności i lęku, ogranicza poczucie
własnej kontroli, potrzebę odpowiedzialności i zaufania u podwładnych.
Zablokowanie komunikacji zarówno miedzy członkami zespołu, jak
i przełożonymi wpływa na całokształt relacji, a zwłaszcza blokuje przekazywanie informacji zwrotnych, powoduje też wzrost agresji i rywalizacji.
Złe warunki lokalowe i materialne miejsca pracy.
Niskie płace nieadekwatne do wysiłku.
Niski status zawodowy w hierarchii społecznej.

Wszystkie przyczyny wypalenia zawodowego nie występują jednocześnie,
są podzielone na pewne etapy.
Bardzo często ludzie mylą prace socjalna z pomocą społeczną i jest ona
dosyć często stosowana zamiennie. Pamiętać jednak należy, że praca socjalna
ma mniejszy zakres działań w stosunku do pomocy społecznej. Amerykańska Rady ds. Kształcenia w Zakresie Pracy Socjalnej defiluje prace socjalna
następująco:
praca socjalna ma na celu usprawnienie społecznego funkcjonowania jednostki, tak indywidualnie jak w grupie, poprzez działania skierowanie
na ich stosunki społeczne rzutujące na interakcję między człowiekiem
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a jego otoczeniem .

Powołując się na A. Pincusa i A. Minahana, podają że praca socjalna
związana jest z interakcjami interpersonalnymi a ich otoczeniem, które ma
związek ze spełnianiem ich zadań życiowych. Określana już praca służb socjalnych ma swoich przedstawicieli w życiu codziennym, są nimi pracownicy
socjalni czy asystenci rodziny. Jest to bardzo ciężka praca, wymagająca dużo
cierpliwości i oddania swoim klientom. W zakresie profesjonalnej działalności pracowników socjalnych ważne jest działanie w środowisku społecznym,
w którym znajdują się osoby potrzebujące wsparcia i pomocy w lepszym funkcjonowaniu, a także udzielenie im pomocy w powrocie luba polepszeniu ich
zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Profesjonalny pracownik
socjalny w ramach swojej działalności, powinien posiadać pewnego rodzaju
umiejętności.
Podsumowanie
Na syndrom wypalenia zawodowego najbardziej narażone są osoby
pierwszego kontaktu, pracujące w zawodach związanych z kontaktem z ludźmi. Lista zawodów narażonych na wypalenie zawodowe jest długa i są wśród
nich wymienieni pracownicy służb socjalnych czyli min. pracownicy socjalni, asystenci rodziny, terapeuci, psychologowie, etc… Zawody te wymagają
od ludzi je wykonujących stałej gotowości do podjęcia nowych obowiązków,
zdawania kolejnych egzaminów i nieustannego doszkalania się, podnoszenia
swoich kwalifikacji zawodowych. Często Ci ludzie są zobligowani do podejmowania nieraz bardzo trudnych decyzji oraz uczestniczenia w pełnym problemów życiu innych ludzi bez odpowiedniego wsparcia superwizora. Po pewnym czasie, kiedy jest się osamotnionym w podejmowaniu bardzo trudnych
decyzji, następuje załamanie – organizm odmawia posłuszeństwa. Taki stan
następuje w chwilach kiedy nie ma możliwości efektywnego regenerowania sił
i łagodzenia skutków napięcia emocjonalnego, długotrwały stres przechodzi
w stan najwyższego zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika i jest nim stan
określany w literaturze wypaleniem zawodowym.
Syndrom wypalenie zawodowe może przytrafić się w każdym zawodzie
i nie ma tu znaczenia wiek pracownika czy siły witalne. Wiek, kiedy taki stan
się pojawia, nieustannie się obniża.
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W literaturze przedmioty wyróżnia się trzy fazy wypalenia zawodowego:
1. Stadium wyczerpania emocjonalnego.
2. Stadium depersonalizacji i cynizmu.
3. Stadium braku poczucia osobistych osiągnięć i kompetencji w wykonywanej pracy.
Najlepszymi skutecznymi metodami na walkę z wypaleniu zawodowemu
jest efektywne walczenie ze pojawiającym się stresem. Poprzez odpowiednią
pomoc profesjonalistów tj. superwizjęra od pracy socjalnej, coacha, odpowiednią medytację czy też hobby albo regularne uczestniczenie w zajęciach
całkowicie odmiennych od tych, które wykonuje się zawodowo pozwoli na
uniknięcie sytuacji stresujących. Kiedy zauważymy symptomy wypalenia zawodowego warto poprosić o pomoc i skontaktować się z psychologiem, porozmawiać z nim na ten tematy trudne i nas nurtujące. W tym przypadku
pomocna może okazać się psychoterapia albo aktywna nauka technik relaksacyjnych i łagodzących skutki stresu. Nie wolno ignorować stresujących
sytuacji w pracy pod żadnym pozorem gdyż one prowadzą w konsekwencji do
wypalenia zawodowego.
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Streszczenie
Przyczynami wypalenia zawodowego pracowników służb socjalnych
w zależności od osoby są jej cechy osobowości i wnikający z tego stosunek do
wykonywanej pracy, a także budowa oraz koordynacja pracy. Pewne atrybuty
charakteru człowieka dodatkowo wpływa na pojawienie się syndromu wypalenia zawodowego.
Praca zawodowa pracowników socjalnych głównie ma za zadanie zaspokoić potrzeby, na przykład potrzeby kontaktu z innymi osobami nie zależnie
czy są to współpracownicy albo nasi klienci, potrzebę przynależności, poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa, a także potrzebę wpływu i kontroli na
bieg wydarzeń. Trudniej jest nam zaspokoić te potrzeby w instytucjach, które
są uzależnione od obecnej koniunktury, decyzji władz państwowych, czy poprzez niezbyt sprecyzowane priorytety placówki. W tego typu instytucjach,
w których dokonywane są porównywanie tego co jest, z tym jak być powinno
lub jak miało być może doprowadzić do dużej frustracji, a w rezultacie do
stresu, a co za tym idzie do wypalenie zawodowego. Dlatego przyczyny wypalenie zawodowego trzeba także doszukiwać się w strukturze i organizacji pracy.
Słowa kluczowe: pracownik socjalny, służby pomocowe, stres, wypalenie zawodowe, człowiek, pomoc

Summary
Among the reasons for the burnout of social service workers, which
in fact depend on each person individually, there are their personality traits
and the resulting attitude to their work, as well as construction and coordination of work. Certain attributes of human character additionally affect the
appearance of the occupational burnout syndrome.
The professional work of social workers is mainly intended to meet the
needs, for example, the need to contact other people, regardless of whether
they are colleagues or our clients, the need for belonging, self-esteem and
security, as well as the need to influence and control the course of events.
It is more difficult for us to meet those needs in institutions that depend
on the current economic situation, decisions of state authorities, or not very
specific priorities of the institution. In this type of institutions, in which the
comparison of what is, with what it should be or how it was supposed to be
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done can lead to a lot of frustration and, as a result, stress, and thus burnout.
Therefore, the causes of burnout must also be traced in the structure and organization of work.
Keywords: social worker, assistant services, stress, burnout, man, aid
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Sytuacja kobiet
na współczesnym rynku pracy
Differences in the labor market by gender

Wprowadzenie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie różnic występujących na
rynku pracy uwarunkowanych płcią. Rynek pracy to rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty,
z drugiej zaś przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej.
Rynek pracy kształtowany jest poprzez podaż pracy (pracownik) oraz popyt
na pracę (pracodawca).
Podaż pracy jest kategorią złożoną. Na jej wielkość oddziałują czynniki
(Kryńska i Kwiatkowski 2013, s. 87): demograficzne, prawne, ekonomiczne,
społeczno-kulturowe, instytucjonalne. Do cech wpływających na zróżnicowanie na rynku pracy należy wymienić między innymi (Oczki 2014, s. 138):
płeć, wiek, niepełnosprawność, miejsce zamieszkania, region zamieszkania,
poziom wykształcenia. Nierówności na rynku pracy mogą oznaczać brak równych szans dla osób o takim samym wykształceniu i doświadczeniu, dyskryminację ze względu na płeć i wiek czy niepełnosprawność.
Analiza sytuacji kobiet na rynku pracy
Analizując artykuł Marzeny Haponiuk (Haponiuk 2014, s. 39) wśród
powodów występowania zróżnicowania na rynku pracy ze względu na płeć
można wymienić przede wszystkim:
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większe trudności kobiet związane z wejściem na rynek pracy
(dłuższy okres poszukiwania zatrudnienia oraz większe zagrożenie bezrobociem długotrwałym),
• nierówne traktowanie kobiet pod względem wynagrodzeń (luka
w wynagrodzeniach względem mężczyzn kształtuje się na poziomie ok.
7,2%),
• kobiety są częściej zatrudniane w sektorze publicznym, feminizacja zawodów niskopłatnych, niewiele kobiet w Polsce zajmuje stanowiska kierownicze,
• stereotypowy sposób postrzegania kobiet w życiu pozazawodowym (opieka nad osobami zależnymi, niska elastyczność, mała dyspozycyjność, ograniczona możliwość wyjazdów służbowych),
• ryzyko długiego okresu niewykonywania pracy z powodu ciąży
i urlopu macierzyńskiego oraz wychowawczego.
•

Potwierdzeniem niższego współczynnika aktywności zawodowej kobiet
od współczynnika aktywności mężczyzn jest wykres 1.
Wykres 1. Liczba pracujących i wskaźnik zatrudnienia dla kobiet i mężczyzn
w wieku 15 lat i więcej w latach 2013 – 2019

Źródło: Liczba pracujących
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Analiza danych statystycznych również wskazuje na to, że współczynnik
aktywności zawodowej kobiet jest niższy od współczynnika aktywności mężczyzn (tabela 1).
Tabela 1. Współczynnik aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w IV kwartale
2019 roku

IV kwartał 2019 roku

Dynamika
(IV kwartał 2019 roku
do IV kwartału 2013 roku)

kobiety

47,6 %

- 1,9

mężczyźni

65,2 %

+ 1,2

ogółem

56,0 %

- 0,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Z raportu „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania
w Polsce” z 2017 roku wynika, że aż 4 na 10 Polek w wieku produkcyjnym
nie pracuje i nie szuka pracy. Problem ten dotyczy szczególnie kobiet poniżej
24 roku życia oraz z grupy 55+. Taka sytuacja bardzo negatywnie wpływa na
gospodarkę, tak wynika z raportu. Zauważono, że „gdyby stopa aktywności
zawodowej Polek w wieku 24 – 60 w najbliższych latach osiągnęła średni poziom krajów UE-15 (wzrost aktywnych zawodowo Polek o 553 tys.), polska
gospodarka mogłaby zyskać nawet 180,7 mld zł do 2025 r.” (Deloitte 2017).
W ciągu ostatnich pięciu lat można zaobserwować dysproporcje występujące w poziomie zatrudnienia według płci (wykres 2). Stopa bezrobocia
kobiet pozostaje niezmiennie wyższa niż stopa bezrobocia mężczyzn. Sytuacja
nie uległa zmianie nawet w okresie obniżania się bezrobocia. Te dane mogą
być dowodem na trudniejszą niż mężczyzn, sytuację kobiet na rynku pracy.
Kobiety zagrożone są bezrobociem w stopniu większym niż mężczyźni. Na
koniec grudnia 2019 roku w rejestrze dla bezrobotnych znajdowało się 479,4
tys. kobiet oraz 387 tys. mężczyzn, co stanowi spadek w porównaniu z rokiem
poprzednim dla kobiet o 11,7% a dla mężczyzn o 9,2%. Kobiety bezrobotne
na koniec grudnia 2019 roku stanowiły 56,3% w ogólnej liczbie bezrobotnych. W czwartym kwartale 2019 roku wskaźnik zatrudnienia mężczyzn był
wyższy (63,5%) niż kobiet (46,1%).

67

ALINA BŁASZCZYK

Wykres 2. Zarejestrowani bezrobotni wg płci w latach 2013 – 2019

Źródło: Kwartalna informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2019.

Na początku XXI wieku Anna Zachorowska-Mazurkiewicz (ZachorowskaMazurkiewicz 2006) analizowała sytuację kobiet na rynku pracy. Z analizy
tej wynika, że na trudniejszą sytuację kobiet na rynku pracy wpływa kilka
następujących czynników:
• pracodawcy chętniej zatrudniają mężczyzn niż kobiety. Tendencja ta
zdaje się obecnie utrzymywać nawet pomimo wprowadzania takich rozwiązań,
jak urlop rodzicielski, który przewidziany jest dla obojga rodziców;
• w przypadku niewystarczającej liczby miejsc pracy w Polsce dominuje przekonanie o posiadaniu pierwszeństwa pracy przez mężczyzn;
• stereotypowy pogląd, że kobiety w sytuacji utraty pracy radzą sobie
lepiej. Mężczyznom w większym stopniu bezrobocie pogarsza samopoczucie
i utrudnia funkcjonowanie w społeczeństwie. Według społecznych stereotypów bezrobocie niszczy, degraduje i poniża mężczyznę. Kobiety częściej są
postrzegane natomiast jako osoby, które z bezrobociem muszą sobie „dzielnie”
dawać radę.
Kobiety ponad dwukrotnie częściej niż mężczyźni pracują w niepełnym
wymiarze czasu pracy – blisko 11% spośród nich wykonuje pracę w niepełnym wymiarze (wykres 3). Dwie najważniejsze przyczyny pracy w niepełnym
wymiarze, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, to preferencje osoby pracującej
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oraz niemożność znalezienia pracy w pełnym wymiarze. Dla kobiet istotną
przyczyną jest także konieczność opieki nad dziećmi lub innymi osobami – co
praktycznie nie występuje wśród mężczyzn.
Wykres 3. Pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy według płci w latach
2013-2019 (w tys.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego
z lat 2013-2019.

W Polsce notujemy jeden z najniższych w Europie wskaźników zatrudnienia kobiet (Gliksman 2006, s. 14). W Europie 33% kobiet pracuje
w niepełnym wymiarze czasu pracy, natomiast mężczyzn jest tylko 7% pracujących w niepełnym wymiarze. Kobiety pozostające bez pracy stanowią większy odsetek niż pozostający bez zatrudnienia mężczyźni i są częściej skazane
na bezrobocie długoterminowe, które zmniejsza szanse na znalezienie pracy.
Ma to negatywne konsekwencje dla samopoczucia osoby bezrobotnej oraz
dla jej rodziny. Krzywdzący jest również pogląd, że dla kobiety bezrobocie
jest mniejszym problemem niż dla mężczyzny i dlatego praca w pierwszej kolejności należy się mężczyźnie, a nie kobiecie. Haponiuk (cyt. za Haponiuk
2014, s. 44) stwierdza, że jeżeli kobiety mają mniejsze szanse na zatrudnienie,
to powoduje to wzrost poziomu przedsiębiorczości i kobiety zakładają firmy.
Są to najczęściej małe firmy. Mimo chęci i motywacji, kobiety mają problem
z założeniem i prowadzeniem biznesu przede wszystkim przez brak odpowiednich funduszy (58%), procedury administracyjne (32%) oraz strach przed
porażką (24%).
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Naukowcy z SGH w Warszawie, dr hab. Iga Magda i jej współpracownicy, po analizie danych BAEL, wskazali na zmniejszenie aktywności kobiet
na rynku pracy ze względu na program 500 plus. Porównując wskaźniki zatrudnienia kobiet wg wieku na podstawie danych BAEL pomiędzy II kwartałem 2016 roku (przed wprowadzeniem programu 500 plus) a II kwartałem
2018 roku doszli do stwierdzenia, że wskaźniki zatrudnienia kobiet w wieku
25 – 29 lat oraz 30 – 34 lata, są mniejsze. Wzrosły tylko wskaźniki dla kobiet
w wieku 20 – 24 lata oraz 35 – 49 lat (Nowosielska 2019).
Kobietom częściej przypisuje się role związane ze sferą „domową”, niż
zawodową czy publiczną. Zdecydowanie częściej przejmują obowiązki opieki
nad dziećmi lub innymi członkami rodziny. Potwierdzeniem na to są dane
GUS z IV kwartału 2019 roku, które przedstawiają zestawienie osób biernych
zawodowo. Wśród kobiet dominującym powodem oddalenia się z rynku pracy jest zajęcie się m.in. bliskimi i domem. Na to wskazało 74% respondentek
i 16% respondentów. Zajęć opiekuńczych przez ponad godzinę dziennie podejmuje się 71% kobiet w wieku 25 – 49 oraz 38% mężczyzn. Natomiast
90% kobiet w rodzinach posiadających dzieci opiekuje się rodziną i jej edukacją przez co najmniej godzinę dziennie, mężczyzn – 64%. Gotujących
i sprzątających codziennie przez co najmniej godzinę jest 82% kobiet i 34%
mężczyzn. W związku z tym, rola opiekuńcza kobiet wpływa na to, że mają
mniej czasu na kulturę, sport i inne przyjemności poza domem. Tylko 17%
kobiet w porównaniu do 21% mężczyzn ma na to czas (Reiter 2019).
Przejęcie obowiązku opieki nad dziećmi związane jest m.in. z ograniczoną dostępnością do instytucji zapewniających opiekę nad małymi dziećmi.
Warto zaznaczyć, że w Polsce jedynie 12% dzieci poniżej trzeciego roku życia
oraz 58% dzieci między trzecim rokiem życia a wiekiem szkolnym korzysta
z opieki w placówkach (cyt. za Reiter 2019).
Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni pozostają bierne zawodowo (wykres 4). W I kwartale 2013 roku ze względu na obowiązki rodzinne
i związane z prowadzeniem domu było 1,39 mln. kobiet, natomiast z tego
samego powodu na koniec IV kwartału 2019 roku było 1,57 mln kobiet.
Jednocześnie z tego powodu, wśród kobiet obserwowany jest niższy odsetek
pracujących. Część kobiet rezygnuje z pracy na rzecz wypełniania obowiązków domowych. Taka sytuacja, w której kobieta nie jest aktywna zawodowo
i jedynym żywicielem rodziny jest mężczyzna jest akceptowalna społecznie.
Sytuacja odwrotna, w której to mężczyzna przejmuje opiekę nad domem –
jest zdecydowanie rzadsza. Tradycyjny podział ról jest bowiem głęboko zakorzeniony w społeczeństwie.
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Wykres 4. Ludność bierna zawodowo według płci w latach 2013 – 2019 (w tys.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Według Joanny Mazur-Łuczak (Mazur-Łuczak 2010, s. 89) czynnikami
hamującymi aktywność zawodową kobiet są:
• brak realnego podziału obowiązków domowych między partnerami,
• źle zorganizowane, zinstytucjonalizowane formy opieki nad
dzieckiem,
• segregacja zawodowa.
Przy zatrudnianiu osób z tymi samymi kwalifikacjami pracodawcy najpierw biorą pod uwagę wiek, a później płeć, czyli osoby młodsze i mężczyzn
(Janowska 2003, s. 69). Mężczyźni są też lepiej wynagradzani i częściej mają
oferowane szkolenia niż kobiety ze względu na panujący stereotyp, że kobieta
jest obciążona obowiązkami domowymi oraz macierzyństwem. Coraz więcej
mężczyzn wkracza w sferę zawodów i sektorów, które były do tej pory sfeminizowane, co idzie w parze ze zmianą prestiżu i nazwy stanowiska oraz
podniesieniem pensji, np. zamiast „przedszkolanki” jest „wychowawca dzieci
w wieku przedszkolnym”, zamiast „sprzątaczki” jest „czyściciel”.
Zróżnicowanie na rynku pracy obejmuje także możliwości rozwoju zawodowego wewnątrz struktur organizacji. Jak wynika z raportu Hays (Raport został opracowany na podstawie danych uzyskanych w ramach procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez Hays Poland w 2018 roku)(Raport Poland
Hays). Uzupełniony wnioskami i komentarzami ekspertów oraz wynikami
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badania na temat rynku pracy, które zostało przeprowadzone pod koniec
2018 roku. W raporcie uwzględnione zostały perspektywy firm – ponad 3000
organizacji działających w Polsce – oraz perspektywę pracowników i kandydatów – ponad 8700 osób (Raport Poland Hays). mężczyźni częściej niż kobiety
otrzymują awanse (wykres 5) oraz piastują stanowiska kierownicze. Z badań
przeprowadzonych przez Hays Poland wśród pracowników wynika, że kwestie
równości związanych z możliwością otrzymania awansu w zależności od płci
są postrzegane bardzo różnie. Zdaniem kobiet, szanse na awans niezależnie od
płci są stosunkowo niewielkie – jest o tym przekonanych 44,0% badanych.
Opinie te kształtują się odmiennie w przypadku mężczyzn – problem
nierówności w dostępie do awansu jest zdecydowanie mniej zauważalny.
Wykres 5. Opinie kobiet i mężczyzn na temat równości płci w zakresie otrzymania awansu (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu Hays pt. Kobiety na rynku pracy 2017.

Jednym z czynników, które najbardziej wpływają na wielkość odsetka
kobiet pracujących i szukających pracy jest wykształcenie. Analizując dane
statystyczne (Aktywni zawodowo 2019) wyedukowane kobiety są bardziej aktywne zawodowo (wykres 6). W grupie Polek z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym pracuje jedynie 8,6%, wśród
posiadaczek wykształcenia wyższego – aż 75,7%. Taka różnica jest związana
z faktem, że poziom wykształcenia pozytywnie wpływa na uzyskiwane dochody. Co ciekawe, wskaźnik zatrudnienia kobiet wzrasta wraz z poziomem
wykształcenia również w przypadku kobiet samotnie wychowujących dzieci.
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Wykres 6. Współczynnik aktywności ekonomicznej kobiet i mężczyzn ze względu na poziom wykształcenia w IV kw. 2019 roku (w %)

Źródło: Aktywni zawodowo 2019

Za Haponiuk (cyt. Haponiuk 2014, s. 42) można stwierdzić, że bezrobotne kobiety są lepiej wykształcone i chętniej się dokształcają (podnoszą swoje kwalifikacje) niż bezrobotni mężczyźni. Mimo to, praktycznie we wszystkich kategoriach wykształcenia, stopa bezrobocia kobiet jest wyższa niż stopa
bezrobocia mężczyzn. Ryzyko znalezienia pracy jest, niezależnie od poziomu
wykształcenia, mniejsze dla pań niż dla panów.
Polki są lepiej wykształcone od Polaków i od innych kobiet z Unii, ale
tylko 32,5% zajmuje stanowiska kierownicze (wykres 7). Wyższe miejsca od
Polek (powyżej 37%) zajmują: Litwa, Łotwa, Estonia a Cypr i Malta mają poniżej 15%. Ze względu na to, że nieliczne kobiety zajmują stanowiska kierownicze, to ich kariera znacznie wolniej się rozwija niż mężczyzn (Mazur-Łuczak
2010, s. 89).
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Wykres 7. Poziomy zarządzania ze względu na płeć

Źródło: Z. Łobocki 2017.

Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni zasilają grono pracowników sektora publicznego – pracuje co trzecia kobieta (wykres 8). Jednocześnie,
w sektorze tym jest zatrudniony niespełna co szósty mężczyzna.
Wykres 8. Pracujący kobiety i mężczyźni według sektora własności miejsca pracy
w 2013 i 2019 roku (w tys.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
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Kolejny element warunkujący aktywność zawodową Polek stanowi liczba dzieci w rodzinie (im jest ona wyższa, tym niższa aktywność). To sytuacja
całkowicie uzasadniona, szczególnie, że łączna liczba godzin pracy nie ulega
zmniejszeniu. Następuje jednak przesunięcie ciężaru z pracy wycenianej rynkowo na pracę wykonywaną bezpłatnie, polegającą na opiece nad dziećmi.
Różnica pomiędzy aktywnością w przypadku posiadania trójki i więcej dzieci
oraz jednego dziecka wynosi ok 20%. Wykres 9 przedstawia profile zarobków
po uwzględnieniu płci, stanu cywilnego i liczby dzieci.
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Wykres 9. Profile zarobków po uwzględnieniu płci, stanu cywilnego i liczby dzieci

A – żonaci mężczyźni posiadający dzieci
B – zarobki żonatych mężczyzn
C – single (kobiety i mężczyźni)
D – zarobki zamężnych kobiet
E – zamężne kobiety posiadające dzieci
Źródło: Polachek 2004, s. 39.

Jeżeli kobiety nie decydują się na dzieci i są niezamężne, to zarabiają podobnie jak mężczyźni, którzy nie posiadają żony. Podobna sytuacja występuje
w przypadku zamężnych kobiet z dziećmi. Wówczas ich pensje w porównaniu
z zarobkami żonatych mężczyzn z dziećmi są znacznie niższe.
CBOS wskazuje, że 62% kobiet boi się zajść w ciążę, aby nie utracić
pracy, a 22% badanych potwierdziło rezygnację z posiadania dziecka ze względu na brak możliwości pogodzenia pracy z wychowywaniem dziecka. Zdarza
się, że kobiety po urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym wracają do
pracy na poprzednie stanowisko i są zwalniane, co stawia je w niekorzystnej
sytuacji. W następstwie trudności w znalezieniu nowej pracy kobiety rezygnują z aktywności zawodowej. Dodatkowe straty pracodawca generuje, kiedy kobieta wraca po urlopie do pracy, ponieważ potrzebuje czasu a czasami
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też dodatkowych szkoleń na ponowną adaptację do warunków pracy (Sielska
2017, s. 157).
Wychowywanie dzieci i łączenie roli rodzica z rolą pracownika jest
wyzwaniem dla wielu osób. Aż 62% kobiet i 40% mężczyzn deklaruje, że
na ich drodze zawodowej pojawiły się przeszkody związane z pogodzeniem
pracy z wychowywaniem dzieci (wykres 10). Najczęściej jako sytuację problematyczną uczestnicy badania wskazywali konieczność wyboru pomiędzy
zaangażowaniem w życie rodzinne i zawodowe, wymieniając chorobę dziecka
i brak możliwości wzięcia urlopu w takich okolicznościach. Kobiety dodatkowo wskazują na konieczność szybkiego powrotu po urlopie macierzyńskim
oraz brak możliwości powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko. Często
mówią także o braku ułatwień ze strony pracodawcy – na przykład o niedostępności programów ułatwiających powrót po dłuższej nieobecności i niewystarczającym czasie na ponowne wdrożenie w obowiązki.
Wykres 10. Odsetek kobiet i mężczyzn, którzy napotkali kiedykolwiek na przeszkody związane z pogodzeniem pracy z wychowaniem dziecka (w %).

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Hays pt. Kobiety na rynku pracy
2018, s. 29.
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Na motywację Polek zdecydowanie wpływa także wysokość wynagrodzeń w relacji do płacy mężczyzn. Panowie mogą liczyć na wyższe zarobki
w większości branż. Największa luka płacowa występuje w grupie „przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy” (26%) (Różnice
w wynagrodzeniach). Natomiast kobiety zarabiają więcej jako asystentka biurowa czy księgowa oraz kierowniczka ds. zakupów i eksportu (11,2% - 4.6%)
(Aktywni zawodowo 2019).
Jak pokazują badania (Aktywni zawodowo 2019), kobiety zdecydowanie
silniej odczuwają nierówności w wynagrodzeniu względem wynagrodzenia
mężczyzn. Warto jednak zwrócić uwagę, że ocena kobiet w ciągu ostatnich
dwóch lat uległa pogorszeniu – w 2016 roku 64,0% kobiet było zdania, że
wynagrodzenia kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach są porównywalne. Półtora roku później, odsetek ten zmalał o 22,0 pkt. procentowe, co
świadczy o pogorszeniu obecnej sytuacji.
Ekspert z Polskiego Instytutu Ekonomicznego w komentarzu do najnowszych danych GUS stwierdził, że mimo ogólnego wzrostu płac jest zauważalna duża różnica między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn (wykres
11). W 2018 roku przedstawicielki płci pięknej zarobiły o ok. 1000zł mniej
(Forbes Women 2019). Oznacza to, że ich wynagrodzenie było o 20% niższe
od wynagrodzenia mężczyzn. Istnienie luki płacowej, czyli różnicy między
zarobkami kobiet i mężczyzn w latach poprzednich utrzymywało się na podobnym poziomie.
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Wykres 11. Współczynnik zróżnicowania decylowego miesięcznych wynagrodzeń brutto za październik w latach 2004 – 2018 kobiet i mężczyzn

Źródło: Struktura wynagrodzeń ... 2018.

Z Informacji o osobach zatrudnionych (rozkłady) oraz poziomie miesięcznych i godzinowych wynagrodzeń brutto, rozkładzie płac (decyle), najwyższych i najniższych wynagrodzeniach, a także o strukturze wynagrodzeń
wg cech demograficznych i społeczno-zawodowych pracowników (Kobiety i
mężczyźni ... 2018) (tabela 2) opublikowanej w 2018 roku wynika, że 54,1%
kobiet zarabiało do 4094,98zł. Wśród zarabiających powyżej 8239,84 zł
w gospodarce narodowej przeważali mężczyźni, którzy stanowili 67,9%.
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Tabela 2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto „wielkich” grup zawodów
w październiku 2018 roku

Źródło: Struktura wynagrodzeń ... s. 242.

Analizując wykres 12, dotyczący porównania wynagrodzenia kobiet
i mężczyzn na wybranych stanowiskach można zauważyć, że wynagrodzenie
kobiet jest niższe niż mężczyzn na wszystkich analizowanych pozycjach. Praca
kobiet jest wynagradzana niżej niż mężczyzn pomimo analogicznego zakresu
obowiązków oraz zakresu kompetencji posiadanych przez pracownika.
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Wykres 12. Mediana wynagrodzeń brutto kobiet i mężczyzn zatrudnionych na
wybranych stanowiskach HR w 2019 roku

Źródło: Wynagrodzenia HR

Bardzo ważnym wskaźnikiem zróżnicowania wynagrodzeń ze względu
na płeć jest Gender Pay Gap (GPG) – jest to różnica między przeciętną godzinową stawką wynagrodzenia brutto mężczyzn i kobiet wyrażona poprzez
procent przeciętnej godzinowej stawki wynagrodzenia brutto mężczyzn (Latos 2019). GPG w krajach Wspólnoty wynosił w 2019 roku 16,0%, co oznacza, że kobiety średnio zarabiają o 16,0% mniej niż mężczyźni (Wykres 13).
W Polsce w sektorze publicznym różnica między zarobkami kobiet i mężczyzn wynosi 2,8%, a w sektorze prywatnym, który zatrudnia obecnie 70%
wszystkich pracowników – 16,1%. Według danych Eurostatu, w Polsce różnice pomiędzy płacami mężczyzn i kobiet są relatywnie małe na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, gdyż luka płacowa wyniosła 7,2% i była jedną
z najniższych. Najniższe dysproporcje w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn
w państwach Wspólnoty odnotowano: w Rumunii (3,5%), we Włoszech
(5,0%), w Luksemburgu (5,0%) i Belgii (6,0%). Z kolei największa luka
płacowa (ponad 20%) występowała w: Estonii (25,6%), Czechach (21,1%),
Niemczech (21,0%) i Wielkiej Brytanii (20,8%) (Gender pay gap a).
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Wykres 13. GAP w wybranych krajach Unii Europejskiej za rok 2019

Źródło: Gender pay gap.

W porównaniu z 2013 rokiem zróżnicowanie płac ze względu na płeć
spadło w większości państw członkowskich Unii Europejskiej. Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn zmniejszyła się nieznacznie, o 0,6 pkt. procentowego, z 16,8% w 2013 roku do 16,0% w 2019 roku. Najszybciej pensje
kobiet doganiają płace mężczyzn w Rumunii, gdzie w ciągu 5 lat dystans pomiędzy ich wynagrodzeniami zmniejszył się o 4,4 pkt. procentowego. Kolejne były Węgry (-4,0 pkt. procentowe), a następnie Hiszpania i Austria (po
-3,4 pkt. procentowe). W tym samym okresie w dziesięciu państwach różnica
w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wzrosła. Najmocniej dystans powiększył
się w Portugalii (+4,6 pkt. procentowego) i Słowenii (+4,5 pkt. procentowego). Polska znalazła się w grupie państw, w których dysproporcje w płacach ze
względu na płeć również wzrosły. Od 2013 roku różnica w wynagrodzeniach
Polek i Polaków powiększyła się o 1,7 pkt. procentowego. Uwzględniając
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obecne tempo zmian można wnioskować, że w 2143 roku zarobki kobiet i
mężczyzn się zrównają oraz za 201 lat, doprowadzimy do równości szans w
miejscu pracy (Gender pay gap b).
Pod koniec 2018 roku został opublikowany przez World Economic Forum doroczny Global Gender Gap Report, czyli raport na temat równości
płci w minionym roku. Wyniki badania w roku 2018 wskazują, że nierówność między płciami wyniosła 68% uwzględniając cztery kluczowe obszary,
takie jak: możliwości ekonomiczne; upodmiotowienie polityczne; wykształcenie; zdrowie. Jest to niewielka poprawa w stosunku do poprzedniego roku
(Global Gender Gap. Report 2018).
Zgadzając się z Ewą Rollnik-Sadowską (Rollnik-Sadowska 2010, s. 8)
sytuacja kobiet może ulec znacznej poprawie, jeżeli kobiety będą zainteresowane nowoczesnymi rozwiązaniami na rynku pracy, jakimi są: Job sharing
i Job rotation.
Unia Europejska wprowadziła instrumenty do pogodzenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi, a są to:
• elastyczne sposoby organizacji pracy i czasu pracy,
• dostosowane do potrzeb firm i pracowników.
Eugeniusz Kwiatkowski do nietypowych form zatrudnienia zalicza też
(Kwiatkowski 2002, s. 19):
• zatrudnienie na zasadzie kontraktu,
• zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy,
• pracę na wezwanie,
• pracę dorywczą,
• pracę w domu,
• zatrudnienie stałych pracowników przy zmiennym czasie pracy.
Podsumowanie
Podsumowując, zróżnicowanie na rynku pracy ze względu na płeć nie
ulegało większym zmianom w ciągu ostatnich lat. Warto jednak zauważyć,
że zmniejszają się dysproporcje kobiet do mężczyzn w zakresie liczby osób
zajmujących stanowiska kierownicze – coraz więcej kobiet obejmuje wyższe
stanowiska. W pozytywnym kierunku zmienia się również kwestia równości
wynagrodzeń oraz równości w dostępie do awansu. Należy jednak pamiętać,
że role społeczne bardzo mocno narzucają kobietom ich ścieżkę zawodową.
Część kobiet decyduje się na łączenie obowiązków zawodowych z opieką nad
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domem i dziećmi, część zaś porzuca aktywność zawodową na rzecz pełnienia
roli gospodyni domu. Promowanie równego traktowania kobiet i mężczyzn
w aktywności zawodowej (biznesie, polityce i życiu społecznym) może wpłynąć na pozytywne postrzeganie kobiet na rynku pracy.
Celem nadrzędnym dążenia do równości płci w Polsce:
1) powinno być przełamywanie tradycyjnego podejścia do społecznych
i rodzinnych ról kobiety i mężczyzny poprzez oddziaływanie na czynniki
utrudniające godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz pomoc w przełamywaniu bariery kwalifikacji dla kobiet, które już podlegają wyłączeniu
z pracy. Najistotniejsze jest promowanie elastycznych form zatrudnienia
i organizacji czasu pracy nie tylko w zakresie zmian prawnych, ale skierowanych informacji do pracowników i pracodawców. Zmiana kulturowa polskiego społeczeństwa będzie powodowała, że mężczyźni zaczną angażować się
w większym stopniu w życie rodzinne;
2) konieczna jest popularyzacja tematyki równościowej wśród pracowników i pracodawców. Z analizy badań wynika, że pracodawcy oczekują szkoleń jak tworzyć miejsca pracy, w których będą obowiązywały elastyczne formy
zatrudnienia.
Natomiast Polki oczekują:
1) działań ułatwiających młodym matkom powrót do pracy. Najważniejsze dla nich jest stworzenie dogodnych godzin pracy, praca w niepełnym
wymiarze czasu pracy, rozwój placówek zapewniających opiekę nad dziećmi,
wprowadzenie ulgi dla pracodawców zatrudniających matki wracające po
urlopie wychowawczym;
2) zmiany w prawie i pracach sądów ułatwiające walkę kobiet z dyskryminacją na rynku pracy;
3) prowadzenie bezpłatnych szkoleń zawodowych i kursów dokształcających. Wiele kursów prowadzonych jest odpłatnie bądź w miejscowościach
zbyt odległych od ich miejsca zamieszkania.
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Streszczenie
Celem artykułu jest zdiagnozowanie zróżnicowania rynku pracy w okresie ostatnich siedmiu lat z uwzględnieniem kryterium płci. W ostatnich latach
sytuacja kobiet uległa stopniowej zmianie. Jest to ściśle związane z przemianami współczesnego rynku pracy. Mimo to role społeczne bardzo mocno narzucają kobietom ich ścieżkę zawodową a pracodawcy tę sytuację wykorzystują.
W podsumowaniu autorka zauważa, że sytuacja kobiet poprawia się w analizowanym okresie ze względu na promowanie równego traktowania kobiet
i mężczyzn w aktywności zawodowej.
Słowa kluczowe: zróżnicowanie, sytuacja kobiet, rynek pracy

Summary
The aim of the article is to diagnose the diversity of the labor market over
the last eight years, taking into account the gender criterion. In recent years,
the situation of women has gradually changed. It is closely related to changes in the modern labor market. Nevertheless, social roles definitely impose
a professional path on women, and employers take advantage of this situation.
In summary, the author notes that the situation of women improves in the
analyzed period due to the promotion of equal treatment of women and men
in professional activities.
Keywords: diversity, the situation of women, the labor market
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Nauczyciel edukacji dla
bezpieczeństwa wobec
wyzwań okresu pandemii
koronawirusa Sars-Cov-2
Education teacher for safety
against the challenge periods of the crown period
Sars-Cov-2

Wstęp
Współczesna edukacja za sprawą techniki i technologii informacyjno-komunikacyjnych, kreuje budowanie myślenia algorytmicznego, które ograniczają lub zastępują niektóre funkcje uczenia się mózgu. W miarę upływu czasu
człowiek będzie coraz bardziej narażony na standaryzację sfery emocjonalnej,
aksjologicznej. W konsekwencji technika może zwyciężyć nad ludzkim rozumem. Zgodnie z krzywą Gaussa, kreatywnością wykazuje się tylko ok. 3% całej populacji ludzi. Trzeba zaznaczyć, iż jest to znacząca luka w wiedzy wśród
osób mało kreatywnych. Wobec kreującej się rzeczywistości nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa ma poważne zadanie sprostać swojej funkcji. Zwłaszcza,
iż dialog, wzajemne przenikanie się nauki, techniki, technologii oraz potrzeb
edukacyjnych społeczeństwa to nowe zmiany w spojrzeniu na rolę edukacji
(Martuszewska 2019, s. 39).
W dobie szybkiego rozwoju nowoczesnych technologii, zasadnym jest
rozważenie możliwości wykorzystania ich w procesie edukacji w zakresie bezpieczeństwa w tym w ochronie ludności. Aby móc szybko i właściwie reagować na zaistniałą sytuację nie sposób nie wspomnieć o dobrze wyszkolonym
personelu.
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Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej wskazuje na
zasadność współpracy państw członkowskich w celu propagowania i rozwijania nowych technologii poprzez wspólne podejście, jak również by obniżyć
koszty i zwiększyć wydajność. Ponadto, podkreśla duże znaczenie współpracy
sektora publicznego i prywatnego w dziedzinie technologii (Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE 2010, s. 28).
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z 2020 r. również wskazuje na
promowanie nauk ścisłych w celu zwiększenia kompetencji technologicznych,
zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa, w tym obronności (Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2020, s. 36). Jest to szczególnie istotne w naukach o bezpieczeństwie, gdyz otwiera nowe możliwości do nauczania, szkolenia, także
osób starszych o zagrożeniach przez Internet.
Zatem wydaje się słusznym podkreślenie korzyści coraz szerzej stosowanej metody e-learningu. Jest to technika szkolenia wykorzystująca wszelkie
dostępne media elektroniczne w tym Internet, intranet, ekstranet, przekazy
satelitarne oraz CD-ROM-y. Szereg zalet zachęca do korzystania w procesie
edukacji z nowych technologii między innymi redukcja kosztów, nie-ograniczona ilość uczestników, jednolity przekaz (Madej 2011, s. 44).
Szkolenie z wykorzystaniem metod e-learning może być fascynującym
sposobem poszerzania i utrwalania wiedzy. Metoda może być wykorzystywana wśród dorosłych i starszych np. do kształcenia w zakresie pierwszej pomocy, powodzi czy pożaru. Istotnym jej elementem jest dobra organizacja czasu,
gdyż to w rękach uczestnika procesu edukacyjnego spoczywa odpowiedzialność za rozpoczęcie i ukończenie szkolenia oraz uzyskanie dobrych wyników.
Chcąc dążyć do europejskiego modelu bezpieczeństwa zasadne jest, abyśmy korzystali ze światowych narzędzi e-learning. Taka metoda przekazu
wiedzy może stać się także alternatywą dla kształcenia osób, które nie mogą
uczestniczyć w normalnym procesie edukacji (Martuszewska 2020).
Głównym filarem systemu edukacyjnego jest nauczyciel. Od jego wiedzy
umiejętności, motywacji, skuteczności zależą efekty procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole. Zatem jaki powinien być nauczyciel w dobie XXI
wieku?
Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Nauczyciel to człowiek niewzruszonych zasad i szerokich horyzontów. To
jednostka, która przyjaźnie podporządkuje siebie podopiecznym. To uczony
w swojej specjalności i wielki znawca duszy młodzieży. Umysł systematycznie,
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starannie planujący działania na podstawie naukowej wiedzy, ale przy tym szczery
i spontaniczny w swoich odruchach. Jest to bogata pełnowymiarowa osobowość
(Konarzewski 2012, s. 160).
O nauczycielu myślimy w kategoriach misji, pasji, powołania. Akcentuje się
także jego kreatywność jako element jego unikalnych umiejętności. Oczekiwania
wobec nauczyciela dotyczą przede wszystkim ich kompetencji już w pierwszych
dniach pracy zawodowej.
Prawdziwe są słowa J. Nixon, który proponuje nową wersję profesjonalizmu
zawodu nauczycielskiego, opartą na możliwości samodoskonalenia i radzeniu sobie
z różnicami oraz praktyce dochodzenia do sukcesu. W taki sposób, aby nauczyciele
uczestniczący w samokształceniu byli zaangażowani w „ciągły proces uczenia się”
przez wewnętrzne doskonalenie zawodowe, współpracując i dzieląc się pomysłami
i oceną własnego wysiłku (Day 2004, s. 20-31). Istotne jest, aby działania profesjonalne nauczyciela polegały na dzieleniu się sposobami rozumienia problemów,
rozwijając myślenie i poszerzając horyzonty wśród uczniów.
Profesja nauczyciela niesie ze sobą ogromne wymagania wobec zawodu.
Osoba ta jest nieustannie obserwowana i oceniana przez uczniów, z którymi
pracuje. Wymaga powściągliwości i czujności, ponieważ poprzez odpowiedni warsztat, zachowanie i umiejętności wpływa na wychowanie swoich podopiecznych. Jego odpowiednie przygotowanie, postępowanie podejście do
zawodu może spowodować utratę uznania i szacunku, które są bardzo ważne
w procesie dydaktyczno-wychowawczym (Martuszewska 2000).
Kształtowanie się charakteru i cech osobowościowych ma ogromny
wpływ na osiągnięcie autorytetów w świecie naukowym – zawodowym. Jako
forma ciesząca się ogromnym poważaniem może mobilizować do określonych
czynności, działań, a także wpływać na wychowanie i zachowanie uznającego
go społeczeństwa. Wzorując się na symbolach odwagi, rycerskości, bohaterskich i patriotycznych postaw – żołnierz może być wzorem dla młodzieży oraz
mieć wpływ na kształtowanie pozycji pedagogów jako autorytetu we współczesnym świecie edukacji. Czym, wobec tego jest autorytet nauczyciela? (Martuszewska 2000).
J. Goćkowski określił, iż autorytet w nauce związany jest z uznaniem
przez konkretne grupy i kręgi ludzi nauki – prestiżu związanego z zasługami uczonych. Autorytetem naukowym wyróżnione zostaną osoby wybitne,
o wartościach charakterystycznych dla profesjonalistów, znawców, sędziów,
twórców nauczyciela wiedzy naukowej (Goćkowski 1984, s. 18). Opierając
się na literaturze, można określić podstawowe cechy i właściwości, które wyznaczają autorytet nauczyciela akademickiego edukacji dla bezpieczeństwa:
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– obszerna wiedza i horyzonty myślowe,
– nakreślanie nowych dróg myślenia i działania,
– pokaźny dorobek naukowy,
– wysokie osiągnięcia w tworzeniu wiedzy naukowej,
– odpowiednie przygotowanie i kompetencje,
– inspirowanie do wykonywania badań naukowych,
– profesjonalna znajomość warsztatu naukowego,
– mistrzostwo w kształceniu oraz organizacji działalności kadry naukowej,
– uczciwość i rzetelność naukowa,
– osobowość pedagoga-nauczyciela (Śnieżyński 1987, s. 30; Czekała
2017, s. 403-408).
Współczesny nauczyciel to kreator o wszechstronnym działaniu, inspirujący do działania i poszukiwań, uczący otwartości na drugiego człowieka,
animator życia wychowawczego i edukacyjnego. Ma realizować najważniejsze
idee współczesnej edukacji. Przede wszystkim rozumieć świat i zachodzące
w nim zmiany, kształtować własną tożsamość i przygotowywać wychowanków do zdobywania coraz lepszych kwalifikacji i rozszerzenia horyzontów
myślowych. Zadania wynikają ze specyfiki zawodu nauczycielskiego i jego
wszechstronności (Wawrzusiszyn 2011, s. 15).
Kluczowe w prowadzeniu lekcji jest nastawienie na rozwiązywanie problemów w grupie i pobudzanie aktywności wszystkich uczniów. Nauczyciel
powinien stwarzać sytuacje, w których uczniowie rozwiązują problem według
własnych możliwości i mają szansę na samoocenę. Jednak nie dajemy czasu
nauczycielowi na zdobycie kompetencji, oczekując, że posiada je na starcie.
Każdy nauczyciel rozpoczynając nauczanie pragnie, aby jego działania
przyniosły oczekiwane efekty. Nauczanie jest procesem złożonym, a każda
sytuacja dydaktyczna jest niepowtarzalna i wiąże się z podejmowaniem różnorodnych decyzji. Podstawą skutecznego nauczania jest planowanie i przewidywanie osiągnięć uczniów. Nauczyciel powinien podchodzić do planowania
procesu kształcenia w sposób twórczy, m. in. samodzielnie sporządzać plany
i programy nauczania dostosowując je do warunków organizacji oraz potrzeb
i możliwości uczniów. Dlatego też w procesie kształcenia powinien korzystać
z ambicji uczniów do zdobywania wiedzy, rozwijać ich osobowość i zdolność
krytycznego myślenia, pomagać w kształtowaniu zainteresowań.
Wyjątkowość stanu nauczycielskiego skłania ku wnioskowi, że jest to
profesja wyjątkowa, która należy do nielicznej grupy zawodów niemożliwych, czyli takich, których zadania przerastają zdecydowane możliwości ich
realizacji. Jest to ten rodzaj zadań i związanych z nimi oczekiwań, które są
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formowane w rzeczywistości dla całego społeczeństwa, a nie tylko dla nauczycieli (Leowicki 1994, s. 79-81).
Trzeba zauważyć, iż nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa powinien
przejawiać się następującymi umiejętnościami:
– twórczego rozwiązywania problemów,
– krytycznego myślenia,
– umiejętnościami przywódczymi,
– pewność siebie pozwalająca brać pełny udział w decydowaniu o przyszłości społeczeństwa,
– umiejętności planowania własnego życia w czasach ogromnych zmian
(Dryden, Vos 2000, s. 455).
Umiejętność kreatywnego myślenia jest czynnikiem, który wpływa na
osobowość nauczyciela. Twórczy nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa podejmuje ryzyko zawodowe, bada zjawiska i problemy, angażuje się w pracę
dydaktyczną, dąży do sukcesu, ma poczucie własnej wartości, wierzy we własne siły, posiada liczne zainteresowania zawodowe (Pieczywok 2018, s. 63-64).
Jednakże nauczyciele powinni być kształceni nie tylko w zakresie umiejętności rozwijania kreatywności u uczniów, ale także być uświadamiani
w przedmiocie zagrożeń i przeszkód, jakie dla rozwoju kreatywności uczniów
mogą pojawiać się w procesie edukacyjnym. Nie ma rozstrzygających dowodów naukowych na to, że to „szkoły zabijają kreatywność”. Być może spadek
kreatywności dzieci następuje wraz z wiekiem (Boni 2009, s. 25; Martuszewska 2019, s. 37).
Efektem działań nauczyciela powinien być wszechstronnie wykształcony człowiek o ukształtowanej świadomości bezpieczeństwa, otwarty na świat
i nowe technologie. To młody człowiek, który wie, jak zachować się w sytuacji
zagrożenia, a wiedzę, którą otrzymał potrafi wykorzystać w praktyce.
Edukacja alternatywna
Raport rządowy z 2018 r. (Fazlagić 2018, s. 103) obrazuje skalę zastosowania edukacji alternatywnej w Polsce, w którym wskazuje, że model szkoły
tradycyjnej nie sprzyja kreatywności oraz innowacjom. „Od szkół nie oczekuje się, aby były organizacjami uczącymi się. Wielu nauczycieli, którzy nadal
są aktywni zawodowo, wychowywało się w starym niedialogowym modelu,
który nie dopuszcza możliwości zmiany i korekty zachowania. (...) Podstawą budowy modelu organizacji uczących się jest współpraca (Fazlagić 2018,
s. 103). Tymczasem nauczyciele są przyzwyczajeni do pracy w pojedynkę.
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Analiza Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP 2015) wykazała, iż liczba aktów prawnych dotyczących zarządzania szkołą wyniosła aż 46.
Średnia roczna dokonywanych zmian w 1998 r. (początek reformy oświaty)
osiągnęła wartość 661. Przytoczone liczby potwierdzają fakt, iż niewątpliwie
znaczącą barierą dla rozwoju szkół jest duża liczba zmian w prawie oświatowym (Martuszewska 2019, s. 80).
Już w końcu XIX wieku stał się problem przeładowania programowego
nauczania w szkołach, a co za tym idzie przeciążenia umysłowego uczących się.
(Richel 1980, s. 357; Nawrot-Borowska 2013, s. 42).

Twierdzono, iż nawet zdolniejsi uczniowie potrzebują ogromnych nakładów pracy i uporu, niejednokrotnie pomocy korepetytora, aby sprostać wymaganiom programów szkolnych. (Pokłosie 1887, s. 274; Nawrot-Borowska
2013, s. 43). W ten sposób utrwalano w dziecku nawyk polegania na kimś,
zamiast liczenia tylko na własne siły.
Badania wskazują (Szkoła dla innowatora 2018, s. 2. 110-118), iż polska
szkoła nie kształtuje w uczniach w wystarczającym stopniu kompetencji „wychodzenia poza schematy”. Większy nacisk należy położyć na kształtowanie
umiejętności myślenia w niestandardowy sposób. Edukacja alternatywna pozwala na „myślenie poza schematami”. W szkołach występuje również problem z kształtowaniem motywacji uczniów, co przejawia się w niskich ocenach,
takich umiejętności jak: zdolność oparcia się pokusie do natychmiastowej nagrody i oczekiwania na późniejsze wynagrodzenie oraz zdolność pracy nad
kilkoma pomysłami jednocześnie bez przedwcześnie wybierania „właściwych”
(Fazlagić 2018, s. 118). Szkoła alternatywna stanowi lepszą propozycję (rozwiązanie) dla polskiego systemu kształcenia, który jest anachroniczny i wadliwy (Martuszewska 2019, s.79). Sytuacja pandemii ukazała rzeczywistość
edukacji w Polsce. Szkolnictwo wymaga reform i zastosowania nowych metod
nauczania w oparciu o technologie. Warto też zastanowić się nad możliwością
czerpania z doświadczeń szkół alternatywnych, aby nauczyciel mógł sprawniej
i wydajniej przekazywać wiedzę.
Edukacja w okresie pandemii
Wybuch epidemii SARS–Cov–2 wymusił zarówno zdalną pracę, jak
i zdalną edukację. Jak się okazuje, narzędzia XXI wieku wręcz idealnie
sprawdzają się w takich sytuacjach, gdy kontakt „face to face” jest niewskazany lub niemożliwy. Pandemia pokazała, że uczniowie i studenci byli
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gotowi na nowy system edukacji. Poradzili sobie z nauką zdalną bez większych
problemów (Microsoft 2020, s. 3). Trzeba zaznaczyć, że nauka przyszłości to
czas teraźniejszy – okresu pandemii.
Nauczyciele, zwłaszcza starsi, mieli pewien kłopot z dostosowaniem się
do wymogów nauczania zdalnego. Standardowa edukacja, oparta głównie na
zeszytach, wymagała zmian, zwłaszcza w części związanej ze sprawdzaniem
wiedzy i umiejętności. Cyfrowa rewolucja zmieniła bezpowrotnie wiele zawodów, np. grafika, dziennikarza, pisarza, a nawet producenta muzycznego,
filmowego czy projektanta.
Zazwyczaj osoba wydajniejsza wspiera mniej wydajną, przy czym nie ma
znaczenia wykonywany zawód. Pojawiające się nowości technologiczne wprowadzają zmiany i konieczność dostosowania się do nich, co często oznacza
nieustanne podnoszenie kompetencji. W edukacji jest inaczej, kiedy na rynku
pojawia się jakaś nowość, pojawia się nie tylko problem, jak sensownie wykorzystać nowe narzędzie w procesie dydaktycznym, ale i jak przekonać do tego
narzędzia nauczycieli.
Dzieci chłoną wiedzę na temat nowych urządzeń, systemów i programów. Obsługa komputera, Internetu, programów jest dla nich czymś tak
oczywistym, jak przewrócenie kartki w książce. Jest to jak naturalny proces
uczenia się w trakcie całego życia. Choć z drugiej strony może trochę przerażać fakt, że są to niewątpliwie potężne narzędzia, jakimi dysponują najmniejsi
obywatele tego kraju. Traktują Internet jako hobby, możliwość rozwijania
zainteresowań, oraz dotarcia do informacji i przede wszystkim, środek komunikacji Ilość i zróżnicowanie komunikatów (teksty, obrazki, filmiki, jakie
młodzież wysyła pomiędzy sobą, to coś niezwykłego). Dzieci szukają i potrzebują wiedzy podawanej w sposób prosty i atrakcyjny, ale dostosowany do ich
świata
Dużym wyzwaniem współczesnej edukacji jest potrzeba permanentnego
uaktualniania przekazywanych treści i form pracy, by uczyć dla przyszłości
a nie przeszłości.
Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa ma charakter interdyscyplinarny stąd istotne jest wykorzystywanie w procesie nauczania wiedzy dostępnej
uczniowi z takich przedmiotów jak biologia, chemia, fizyka, technika, historia.
Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa to lider działań profilaktycznych, prewencyjnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole. Nauczyciel do realizacji procesu edukacyjnego powinien wykorzystać technologie
informacyjne. Takie pomoce naukowe pomogą wzbudzać ciekawość ucznia,
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zachęcać do pogłębiania wiedzy oraz zwiększać efektywność dydaktyczną poprzez programy specjalistyczne, gry edukacyjne i szkoleniowe.
Wnioski
Współczesna edukacja zwrócona powinna być w stronę przenikania się
nauki, technologii oraz potrzeb edukacyjnych społeczeństwa w kierunku dążenia do bycia bezpiecznym. Wysoka świadomość społeczna w dziedzinie bezpieczeństwa zwłaszcza na temat zagrożeń i właściwych zachowań w obliczu ich
wystąpienia to wyzwanie szkolnictwa XXI wieku.
Niezbędna jest rewolucja, w szkolnictwie. Należy zwrócić się w stronę
potrzeb uczniów czerpiąc z rozwoju nowych technologii, sztucznych inteligencji. Współczesna edukacja potrzebuje zmian, innowacji programu nauczania, a także innego podejścia.
Praktyczne przygotowanie uczniów przez nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa może w przyszłości obfitować we właściwe reakcje w sytuacji zagrożenia. Zastosowanie metod nauczania e-learning daje możliwość przekazania wiedzy osobom, które nie uczestniczą w standardowym systemie edukacji.
Zasadnym wydaje się zatem, aby system kształcenia skupiał się wokół
osiągnięcia celu, którym jest przygotowanie młodego człowieka potrafiącego
sprostać współczesnym wyzwaniom cywilizacyjnym i przeciwstawić się licznym zagrożeniom trudnym do przewidzenia.
Wynika stąd, że zadaniem szkoły jest przygotowanie człowieka do twórczego uczestnictwa w cywilizacji (Klimek 2008, s. 36). Zadaniem nauczyciela
edukacji dla bezpieczeństwa jest przygotowanie ucznia do prawidłowej reakcji
na zagrożenia XXI wieku. Świadomy i bezpieczny człowiek może determinować świadome i bezpieczne społeczeństwo. Jednak w tej kwestii jest jeszcze
wiele do zrobienia.
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Streszczenie
Współczesna cywilizacja jest pełna zagrożeń. Niezbędne jest upowszechnianie wiedzy o współczesnym stanie zagrożeń. Natomiast wiedza o istniejących zagrożeniach i wyzwaniach winna dotrzeć do wszystkich obywateli, aby
możliwa była ocena sytuacji, w której żyjemy.
Rozwój edukacji dla bezpieczeństwa powinien wiązać się bezwzględnie
z powszechnym kształceniem w tym zakresie. Niestety jednostka nie zawsze
widzi konieczność dbania o bezpieczeństwo. Dlatego należy kształtować świadomość bezpieczeństwa wśród społeczeństwa od najmłodszych lat. Młody
człowiek wchodząc w dorosłe życie jest w stanie zrozumieć istotę bezpieczeństwa i zagrożenia, przewidywać następstwa działań, zapobiegać sytuacjom
niosącym zagrożenie, unikać nadmiernego ryzyka, racjonalnie i bezpiecznie
zachowywać się w trudnych sytuacjach, umieć ponosić odpowiedzialność za
skutki swoich zachowań (Martuszewska, 2020, s. 173).
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli nauczyciela edukacji dla
bezpieczeństwa. Omówione zostało także wyzwanie – pandemii jako czynnik
mający duży wpływ na edukację w Polsce.
Słowa kluczowe: edukacja, bezpieczeństwo, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, metoda e-learning
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Summary
Contemporary civilization is full of activities. It is necessary to disseminate knowledge about the current state of risk. Information on threats and
challenges is available and should be available for all categories of assessed
situations in which we live.
The development of education for safety should be associated with the
recognized necessity of education in this field. Unfortunately, an individual
unit does not always see the need to take care of security. Therefore, safety
should be shaped among the community from an early age. A young person
entering adult life is able to understand the essence of safety and danger, anticipate the consequences of actions, prevent threat situations, take excessive
risk, rationally and behave in difficult situations, worry about responsibility
for the effects of their behavior (Martuszewska, 2020).
The purpose of this article is to show the role of an education teacher for
safety. The challenge was also discussed - pandemic as a factor having a great
impact on education in Poland.
Keywords: education, security, education teacher for safety, e-learning method
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Federacja Rosyjska jako
wyzwanie dla bezpieczeństwa
i pokoju w Europie
The Russian Federation
as a challenge for security and peace in Europe

Wstęp
Wydarzenia ostatnich lat w regionie spowodowały fundamentalną zmianę w polityce bezpieczeństwa i obronnej państw Europy Środkowej i Wschodniej. Dla Polski czy państw nadbałtyckich głównym zagrożeniem zamiast
światowego terroryzmu stała się Federacja Rosyjska, której agresywna polityka
zagraniczna doby prezydenta Władimira Putina przyćmiła dokonania m.in.
wojującego Islamu. Tylko czy dla niepokojonej konfliktami wewnętrznymi
i bodźcami zewnętrznymi Europy wielki brat stanowi największe zagrożenie?
Czy front europejski jest tym, na którym swoją uwagę koncentruje Federacja
Rosyjska? Czy realizacja własnych interesów musi być prowadzona przez nią
metodami siłowymi? Jeżeli tak, to jakimi argumentami dysponuje Rosja? I czy
jest jakaś alternatywa?
Moskiewskie szachy z bliską zagranicą
Federacja Rosyjska realizuje swoją politykę zagraniczną m.in. w oparciu o swoje siły zbrojne. Tu doskonałym przykładem są niedawne konflikty
w Gruzji i na Ukrainie. Oba konflikty mają podobne genezy, wskazujące rosyjski sposób prowadzenia polityki wobec tzw. bliskiej zagranicy. Oba kraje
musiały mierzyć się z separatyzmami; Ukraina na Krymie oraz w regionie
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Donbasu, a Gruzja w Abchazji i Osetii. Oba kraje były świeżo po rewolucjach:
pomarańczowej na Ukrainie oraz róż w Gruzji, których wspólnym mianownikiem była integracja z euroatlantyckimi strukturami polityczno-wojskowymi.
Oba kraje otrzymały również na szczycie NATO w Bukareszcie w 2008 roku
status państw kandydackich. Uznano wówczas, że zarówno Ukraina jak i Gruzja będą mogły wstąpić do Sojuszu (NATO 2008). Dla Federacji Rosyjskiej
oznaczało to utratę ze swojej orbity wpływów dwóch ważnych dla jej interesów i bezpieczeństwa państw, a jednocześnie oznaczało coraz dłuższą granicę
lądową Rosji i NATO, co jest jednym z największych zmartwień Kremla w
polityce zagranicznej. Wielokrotnie temat ten poruszał na arenie międzynarodowej Władimir Putin (RT 2016; CNBC 2017). To nawet nie policzek, co
dwa mocne uderzenia: w rosyjską rację stanu i dumę narodową (Moisi, 2012).
Stąd było wiadomym, że Moskwa będzie szukać każdego sposobu, aby cofnąć
Ukrainę i Gruzję ze ścieżki integracji euroatlantyckiej. Zamrożone konflikty,
brak uregulowań granicznych i obecne status quo skutecznie zniechęcają partnerów zachodnich do wspierania dążeń integracyjnych tych państw. Rosja
osiągnęła sukces doprowadzając do sytuacji, w której wizja członkostwa, zarówno Ukrainy jak i Gruzji w NATO oddaliła się realnie na dziesięciolecia. W
konsekwencji omawianych konfliktów oba kraje poniosły straty terytorialne i
gospodarcze. Odbiły się negatywnie również na kondycji rosyjskiej gospodarki, ale to koszty, które Kreml zdaje się ponosić świadomie. A to dowód na to,
że Moskwa jest gotowa do daleko idących wyrzeczeń, aby odżegnać zagrożenie i osiągać swoje strategiczne cele w polityce międzynarodowej.
Przygraniczne problemy Moskwy
Federacja Rosyjska z racji swojego zarówno terytorium, jak i położenia
poddawana jest presji z niemalże każdej strony (Kubiak 2007, roz. 2.2). Na
dalekim wschodzie problemem jest niekontrolowane osadnictwo chińskie.
Pomimo utrzymywania oficjalnie bardzo dobrych relacji z Chińską Republiką
Ludową jest to dla Federacji Rosyjskiej problem. Skoro rosyjski daleki wschód
jest bardzo słabo zaludniony a chińskie osadnictwo może być motorem napędowym tamtejszej gospodarki to rodzi się pytanie, dlaczego Kreml traktuje ten
proces jako zagrożenie? Spójrzmy na sposób prowadzenia przez FR polityki
zagranicznej. Moskwa regularnie wykorzystuje argument mniejszości swoich
w relacjach z sąsiadami. Obrona ludności rosyjskiej i prawosławnej to jeden z
fundamentalnych punktów rosyjskiej racji stanu od czasów carskich. Ludność
Rosji wynosi obecnie w przybliżeniu 143 mln ludzi, co przy ponad miliardzie
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Chińczyków stanowi tylko skromny ułamek, zaledwie 10%. Dodatkowo
3/4 ludności Rosji zamieszkuje tylko 1/4 powierzchni kraju, oczywiście jej
europejską część (Suchanek 2004). Kreml jest świadomy, że w chwili, gdy
ludność chińska będzie dominować na dalekowschodnich obszarach kraju, w
wewnętrzne sprawy Rosji ingerować zacznie ChRL. A daleki wschód to nie
tylko tajga i tundra, ale bogate złoża surowców, których chińska gospodarka
tak bardzo potrzebuje.
Od południa, w pasie od Kaukazu po granicę z Chinami Federacja Rosyjska otoczona jest państwami, w których większość stanowią muzułmanie.
Również w swoich granicach na tym terenie dominują wyznawcy Islamu. Po
rozpadzie Związku Sowieckiego uwypukliły się na tych terenach trendy separatystyczne, których konsekwencją były chociażby dwie wojny w Czeczenii.
Wzrost aktywności fundamentalistów islamskich, ich działania propagandowe i agitacja na tym terenie trafia na bardzo podatny grunt. Istnieje zatem uzasadniona obawa, że w perspektywie kilkunastu-kilkudziesięciu lat od strony
Kaukazu zacznie się ekspansja islamska w i na Rosję.
Od zachodu Federacja Rosyjska musi stawiać czoła wyzwaniom związanym z ekspansją NATO w Europie Środkowej i Wschodniej. Po rozwiązaniu
Układu Warszawskiego państwa wchodzące w jego skład zaczęły funkcjonować w próżni bezpieczeństwa. Ich potencjały militarne, choć na papierze wyglądały imponująco, to zdecydowanie odstawały technologicznie od państw
natowskich, a pod względem ilościowym nie mogły się nawet zbliżyć do potencjału Federacji Rosyjskiej. Każde z państw które oswobodziło się spod sowieckiego jarzma zaczęło szukać gwarancji bezpieczeństwa oraz silnych sojuszników. Oczywistym wyborem była Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego.
W porównaniu do 1989 roku NATO zwiększyło liczbę członków z 16
do 29. Co więcej, po przystąpieniu w 1982 roku Hiszpanii do Sojuszu, każde następne rozszerzenie obejmowało państwa postkomunistyczne (Kolejne
rozszerzenia: 1999 – Polska, Czechy, Węgry; 2004 – Litwa, Łotwa, Estonia,
Rumunia, Bułgaria, Słowacja, Słowenia; 2008 – Chorwacja, Albania, 2017 –
Czarnogóra). Dla Moskwy nie był to jedynie policzek, a duży problem w polityce bezpieczeństwa. Nie można dziwić się Federacji Rosyjskiej, że czuje się
osaczona o czym regularnie wspomina w swojej retoryce Kreml. Skoro NATO
znacząco przesunęło swoje granice na wschód. Jeszcze dwadzieścia lat temu jedynym punktem styku NATO i ówczesnego Związku Sowieckiego był krótki
odcinek granicy z Turcją na Kaukazie, dziś Federacja Rosyjska bezpośrednio
graniczy z państwami Sojuszu w samym środku Europy. Przy tlącym się konflikcie na Ukrainie, wierności sojuszniczej Białorusi pod rządami Aleksandra
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Łukaszenki oraz niechęci skandynawskich, szwedzkich a zwłaszcza fińskich
(Gotkowski, Szymański 2017) elit do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim europejskie status quo może utrzymać się przez długie lata. Trafnie
sytuację skomentował prof. Rick Fawn twierdząc, że „rozszerzenie w Europie
Południowo-Wschodniej może być kontynuowane, ale ewentualna ekspansja
Sojuszu na państwa postsowieckie, jak Gruzja i Ukraina, stanowiłaby bez wątpienia wyzwanie dla szerszych stosunków rosyjsko-zachodnich, czyli tego, co
Sojusz z trudnością ale i z talentem, zdołał jednak utrzymać, wykuwając tym
samym nowe stosunki bezpieczeństwa, niewyobrażalne dla Europy Wschodniej w 1989 r.” (cyt. za Fawn 2012). A co z Mołdawią? Być może w dłuższej
perspektywie w Kiszyniowie dojdzie do trwałych zmian i stabilizacji, ale nie
jest pewne czy będą one prorosyjskie czy proeuropejskie. Dziś Mołdawia to
najbiedniejsze państwo w Europie, politycznie blokowane przez nierozstrzygnięty spór o Naddniestrze (Roper 2012).
Kolejnym „pstryczkiem w nos” dla Kremla są amerykańskie instalacje
wojskowe w Europie Środkowej. Ich obecność została uzgodniona podczas
szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. Strony wynegocjowały wtedy, że
Sojusz zwiększy swoją obecność w regionie poprzez rozlokowanie na zasadzie rotacyjnej czterech międzynarodowych batalionów na terytorium Polski, Litwy, Łotwy oraz Estonii. W tym samym punkcie uzgodniono również
zwiększenie aktywności w południowo wschodniej części Europy, w tym w
basenie Morza Czarnego, gdzie na bazie oddziałów rumuńskich mają powstać
Międzynarodowa Dywizja Południowowschodnia (NATO 2017). Jeżeli na
to zagadnienie popatrzymy z rosyjskiego punktu widzenia, to ostatnie posunięcia Sojuszu są niczym innym jak przekraczaniem kolejnej granicy, którą
Kreml wyznaczył.
Wojna na manewry
Nie mogą zatem dziwić wszelkie działania propagandowe Kremla, mające na celu budowanie wizerunku Rosji jako światowego mocarstwa militarnego. W 2017 roku - zgodnie z czteroletnim cyklem - odbyły się wspólne
rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe „Zapad 2017”. Ukraina i państwa
nadbałtyckie obawiały się, że manewry mogą zostać wykorzystane do działań
zbrojnych przeciwko ich państwom. Szef ukraińskiego MON, Stepan Połtorak, cytowany przez portal Sevodnia zapewniał, że jego państwo jest gotowe
do odparcia możliwej agresji (Cегодня 2017). Należy jednak przyznać, że
za napięcie w regionie odpowiedzialne są obie strony. Tak jak NATO było
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zaniepokojone białorusko-rosyjskimi manewrami Zapad 2017 czy Słowiańskie Braterstwo – wspólnymi ćwiczeniami rosyjsko-białorusko-serbskimi komandosów, tak samo Kreml z niepokojem obserwował natowskie ćwiczenia
w regionie: Saber Strike, Arctic Challenge czy Baltops. Tak czy inaczej za każdym razem możemy być już pewni, że będziemy świadkami wzorowo przygotowanego, „toćka w toćkę” realizowanego scenariusza propagandowego, a
zdjęcia które przedostaną się do agencji prasowych będziemy mogli traktować
jak widokówki rosyjskiego przemysłu obronnego.
Wątek bliskowschodni w polityce Rosji
Należy również odnotować rosyjskie zaangażowanie militarne w Syrii.
Decyzja o włączeniu się w działania wojenne wynikała nie tylko z bliskich relacji łączących Moskwę i Damaszek (OSW 2010; OSW 2012), ale również z chęci odbudowania swojej pozycji na Bliskim Wschodzie i zachwiania obecnym
układem sił (OSW 2015). Po stronie koalicji proassadowskiej stoi również
Iran, który stanowi ważne ogniwo w walce o przełamanie amerykańskiej dominacji w regionie i realizacji rosyjskiej wizji bliskiego wschodu (OSW 2019).
A Moskwa czyni w tym zakresie duże starania i osiąga sukcesy, czego dowodem może być podjęcie przez Egipt decyzji o zakupie rosyjskich myśliwców
wielozadaniowych Su-35. Pojawiające się zgrzyty na linii Moskwa-Ankara nie
przeszkadzają Turcji w zakupie rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej
s-400. To mocne uderzenia i duże sukcesy dyplomacji rosyjskiej, powodujące
uzasadnioną złość amerykańskiej administracji (AL-Jazeera 2019). Może się
zatem okazać, że bez wiedzy i zgody Kremla nie będzie możliwości zakończenia tego konfliktu, co nie tylko podnosi rosyjskie ego, ale przede wszystkim
zapewnia ważny krok w odbudowie mocarstwowej pozycji Federacji Rosyjskiej. Po rozpadzie Związku Sowieckiego, za wyjątkiem Bałkanów, Moskwa
nie angażowała się otwarcie w tak skomplikowany konflikt zbrojny, którego
nie wywołała w obrębie bliższej zagranicy. To pokazuje, że Rosja czuje się na
tyle mocna, by zasiąść przy głównym stoliku światowej polityki.
Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej
Rosyjska armia składa się z pięciu rodzajów: wojsk lądowych (Сухопутные войска), sił powietrzno-kosmicznych (Воздушно-космические силы),
marynarki wojennej (Военно-Морской Флот), wojsk rakietowych przeznaczenia strategicznego (Ракетные войска стратегического назначения)
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oraz powietrznodesantowych (Воздушно-десантные войскa). Liczebność
poszczególnych rodzajów, jak również dowództwa i wsparcia logistycznego
obrazuje poniższa tabela.
Tabela 1. Liczebność poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

1
2
3
4
5
6

Rodzaj sił zbrojnych
Wojska lądowe
Marynarka Wojenna
Siły Powietrzno-Kosmiczne
Wojska Rakietowe
Przeznaczenia Strategicznego
Wojska Powietrzno-Desantowe
Razem
Dowództwo i logistyka
Łącznie

Liczebność
240 000
148 000
145 000
80 000
35 000
674 000
150 000
798 000

Źródło: opracowanie własne na podstawie The Military Balance 2016.

Federacja Rosyjska jest podzielona na 4 okręgi wojskowe: zachodni Западный военный округ, południowy - Южный военный округ, centralny - Центральный военный округ i wschodni - Восточный военный
округ oraz Flotę Północną - Северный флот (MON FR 2020)
Według rankingu Global Firepower 2017 rosyjskie wojsko jest drugą
siłą po Stanach Zjednoczonych, wyprzedzając kolejno Chiny, Indie, Francję,
Wielką Brytanię, Japonię, Turcję, Niemcy i zamykające pierwszą dziesiątkę
zestawienia Włochy. Polska została sklasyfikowana na 18 miejscu. Pozostałe państwa Europy Środkowo-Wschodniej uplasowały się na miejscach: 30.
Ukraina, 31. Czechy, 44. Rumunia, 50. Białoruś, 63. Węgry, 66. Bułgaria,
74. Słowacja, 97. Litwa, 103. Łotwa, 110. Estonia (Global Firepower 2017).
Wyposażenie Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej to w znakomitej większości sowiecka myśl techniczna wyprodukowana jeszcze w zakładach zbrojeniowych ZSRS. W wojskach lądowych dominują zarówno kołowe (BTR60,70,80) jak i gąsiennicowe (BMP-1,2,3) wozy bojowe eksploatowane
od co najmniej 30 lat. Podobnie sprawy się mają gdy spojrzymy na czołgi.
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Dominują produkcje z czasów radzieckich (T-55, 62, 64, 72, 80). Produkcję
T-90 rozpoczęto co prawda w 1993 roku, ale reprezentuje on sowiecki dorobek naukowo-techniczny. Lotnictwo FR to również spadek po ZSRS. W służbie eksploatowane są kolejne konstrukcje spod znaku Suchoj (Su-24, 25, 27,
30, 33, 34), Mikojan i Guriewicz (MiG-25, 29), bombowce z biura konstrukcyjnego Tupolewa (Tu-22, 95/142 oraz 160) oraz śmigłowce konstruktora
Mila (Mi-8, 10, 14, 14, 17, 24 i 26). Siłą marynarki wojennej są w większości
konstrukcje zwodowane w latach 80-tych z nieudanym projektem jedynego
lotniskowca Admirał Kuzniecow na czele. Lata 90. Były dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego trudne. Znacząco spadły zamówienia z rosyjskiej armii,
jak również eksport do byłych państw satelickich ZSRS. Technologiczne zacofanie powodowało natomiast, że na rynkach międzynarodowych zainteresowanie eksportem rosyjskiej broni było niewielkie. Produkty rosyjskie nie były
w stanie konkurować jakościowo z producentami zachodnimi.
Konflikt ukraiński miał niebagatelny wpływ na postrzeganie armii rosyjskiej na zachodzie. Wspominając przekaz medialny z czasów wojny gruzińskiej w 2008 roku panowało przekonanie, z resztą słuszne, że SZ FR są
przestarzałe i źle dowodzone, a morale wśród żołnierzy jest niskie. Tymczasem
kilka lat później żołnierz rosyjski jest nie tylko doskonale umundurowany
i wyposażony, ale również świetnie wyszkolony i sprawnie dowodzony. Obraz
rosyjskiej armii zmienił się diametralnie i obecnie jest traktowana jako poważna siła nie tylko Warszawie, Wilnie, Rydze i Tallinie, stolicach tradycyjnie zaniepokojonych rosyjską polityką, ale również w Berlinie, Paryżu czy Londynie.
Renesans przemysłu zbrojeniowego
i polityki obronnej Moskwy
Dojście Władimira Putina do władzy dało impuls rosyjskiej zbrojeniówce.
Programy modernizacyjne SZ FR to nie tylko zwiększone środki na armię, ale
również oddech dla przemysłu zbrojeniowego. Dzięki zastrzykowi miliardów
rubli wpompowanych we własny przemysł obronny powstają nowe projekty,
nawiązujące swoim rozmachem do najlepszych lat sowieckiej zbrojeniówki,
takie jak nowy czołg T-14 Armata. Projekt ten jest istotny nie tylko z powodu
zastosowanych rozwiązań. Jest to nowy czołg podstawowy, którego podwozie
jest uniwersalną platformą dającą szeroki wachlarz zastosowań, np. do wyrzutni rakiet czy działa samobieżnego (The Military Balance 2016). Dodatkowo okazuje się, że SZ FR jako pierwsze wprowadzają do służby czołg nowej
generacji. Amerykańskie M1 Abrams, brytyjskie Challengery 2, francuskie
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Leclerc czy niemieckie Leopardy 2, a więc podstawowe czołgi czołowych
państw natowskich to konstrukcje czasów zimnej wojny. Rosyjski przemysł
zbrojeniowy wrócił tym samym do światowej czołówki. Rosyjska marynarka
wojenna ma otrzymać tzw. „bestie z glębin”, czyli bardzo dobrze wyciszone,
pokryte materiałem pozwalającym na niewykrycie przez sonary przeciwnika
okręty podwodne zdolne do przenoszenia pocisków balistycznych. Natomiast
czołowym myśliwcem wielozadaniowym ma być wprowadzany obecnie Su-35S, samolot piątej generacji. Absurdalnie duże zacofanie konstrukcyjne
i technologiczne rosyjskiej armii może być wielką szansą, aby przy kontynuacji wysokiego finansowania potrzeb obronnych w perspektywie kilkunastu-kilkudziesięciu lat mocno odskoczyć konkurentom. Tym bardziej, że sankcje
którymi świat zachodni obciążył Federację Rosyjską nie wpłynęły negatywnie
na finansowanie polityki obronnej, podczas gdy tylko 4 państwa NATO realizują zobowiązanie do przekazywania na cele obronne 2% PKB. Stąd ciekawie zapowiadają się te projekty, które mają wyrwać SZ FR z technologicznej
zapaści, jak na przykład projekty nowego bombowca strategicznego PAK DA
realizowanego przez biuro Tupolewa, mającego zastąpić wprowadzonego do
służby w 1956 roku Tu-95. Eksperci zarzucają projektom rosyjskiej zbrojeniówki bazowanie na sprawdzonych, choć starych rozwiązaniach. Punktują
również opóźnienia przy wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań oraz przyjmowanie zbyt optymistycznych założeń, które z powodu nałożonych sankcji nie mają szans na realizację. Spodziewane ograniczenia w finansowaniu
zakupów na potrzeby armii mogą spowodować z kolei problemy rosyjskiej
zbrojeniówki (FOI 2016).
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

Federacja
Rosyjska

3,4%

3,3%

4,1%

3,8%

3,7%

4,0%

4,2%

4,5%

4,9%

5,3%

2

Polska

2,0%

1,8%

1,8%

1,9%

1,8%

1,8%

1,8%

1,9%

2,2%

2,0%

3

Rumunia

1,5%

1,5%

1,4%

1,3%

1,3%

1,2%

1,3%

1,4%

1,5%

1,5%

4

Iran

3,0%

3,1%

3,5%

3,2%

2,4%

2,8%

2,3%

2,3%

2,6%

3,0%

5

Turcja

2,4%

2,3%

2,7%

2,5%

2,2%

2,3%

2,3%

2,2%

2,2%

2,0%

6

Chiny

1,9%

1,9%

2,1%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

7

Stany
Zjednoczone

3,8%

4,2%

4,6%

4,7%

4,6%

4,2%

3,8%

3,5%

3,3%

3,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie SIPRI Military Expenditure Database (https://www.sipri.org/databases/milex)
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Tabela nr 2. Procentowy udział wydatków obronnych w PKB Federacji Rosyjskiej oraz wybranych państw w latach 2007-2016.
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Jak wskazują powyższe dane w Federacji Rosyjskiej utrzymuje się dynamiczny trend wzrostowy procentu Produktu Krajowego Brutto przeznaczanego na cele obronne, podczas gdy Polska i Rumunia (dwie najliczniejsze
armie spośród przyjętych od 1999 roku), Iran i Turcja (państwa prowadzące
najaktywniejszą politykę na południowy zachód od Rosji) oraz Chiny finansują armię na podobnym poziomie. Wyjątkiem są Stany Zjednoczone, które
zmniejszają % PKB przeznaczany na obronność.
Natomiast zestawienie procentu budżetu przekazywanego na cele obronne wskazuje, że Federacja Rosyjska w 2007 roku przeznaczała na obronność
niecałe 10% budżetu, podobnie jak Chiny i niewiele mniej niż Stany Zjednoczone, natomiast w 2016 roku cele obronne pochłonęły już ponad 15% budżetu FR przy 6,2% i 9,3% budżetów odpowiednio ChRL i St.Zj. W przypadku Polski i Rumunii konsekwentnie było to ok. 4% rocznie, natomiast
w Turcji obserwujemy sukcesywny spadek udziału wydatków obronnych w
strukturze wydatków budżetowych, a w Iranie nierównomierny wzrost do
prawie 18%.
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Federacja
Rosyjska

9,8%

9,9%

10,2%

10,1%

10,3%

10,8%

11,1%

11,8%

13,8%

15,5%

2

Polska

4,6%

4,0%

4,0%

4,0%

4,1%

4,2%

4,2%

4,5%

5,2%

4,7%

3

Rumunia

4,3%

4,0%

3,5%

3,3%

3,5%

3,5%

3,8%

4,0%

4,2%

4,4%

4

Iran

14,0%

12,6%

15,3%

15,2%

13,0%

19,3%

15,6%

14,8%

15,4%

17,7%

5

Turcja

7,0%

6,8%

6,9%

6,7%

6,3%

6,2%

5,9%

6,0%

5,8%

5,3%

6

Chiny

10,54%

8,38%

8,08%

7,95%

6,79%

6,46%

6,54%

6,58%

6,1%

6,2%

7

Stany
Zjednoczone

11,1%

11,3%

11,2%

11,7%

11,8%

11,4%

10,6%

9,9%

9,4%

9,3%

1

Źródło: opracowanie własne na podstawie SIPRI Military Expenditure Database (https://www.sipri.org/databases/milex)
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Tabela nr 3. Procentowy udział wydatków obronnych w wydatkach budżetowych Federacji Rosyjskiej oraz wybranych państw w latach
2007-2016.
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Wydatki obronne w przełożeniu na jednostkę wskazują, że najwięcej
kosztuje utrzymanie żołnierza amerykańskiego – prawie pół miliona dolarów.
Skromnymi wydają się przy tym nakłady ponoszone przez Federację Rosyjską,
przy czym są to wielkości zbliżone do ChRL. W porównaniu do Turcji, Iranu
czy Polski są to jednak wielkości imponujące.
Tabela nr 4. Wydatki poniesione na 1 żołnierza Federacji Rosyjskiej oraz wybranych państw w 2016 roku.
Wydatki obronne
w USD

Liczba żołnierzy

USD na żołnierza

Federacja
Rosyjska

69 mld 245 mln

766 055

90 391,62

Polska

9 mld 791 mln

120 000

81 591,66

Rumunia

2 mld 816 mln

75 000

37 546,66

Iran

12 mld 383 mln

545 000

22 721,10

Turcja

14 mld 974 mln

410 500

36 477,46

Chiny

225 mld 713 mln

233 5000

96 665,09

Stany
Zjednoczone

606 mld 233 mln

1 400 000

433 023,57

Źródło: opracowanie własne na podstawie SIPRI Military Expenditure Database
(https://www.sipri.org/databases/milex) oraz The Military Balance 2017.

Ale ta wizja sukcesu ma również swoją ciemną stronę. Podobny scenariusz realizował już Związek Sowiecki, dla którego wydatki na cele zbrojeniowe w czasach zimnej wojny był jednym z gwoździ do trumny. Jeżeli Rosja
przez następne lata, a nawet dekady będzie pompować miliardy rubli w modernizację swoich sił zbrojnych, to przy strukturalnych problemach gospodarki rosyjskiej taki program spowoduje gospodarczą zapaść, z której przez lata
państwo się nie podniesie.
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

PKB
per capita
(USD)

10,673

13,192

14,289

15,340

14,099

8,892

10,035

11,224

12,298

13,765

Produkcja
przemysłowa (%)

7.3

5.1

3.4

0.4

1.6

-2.1

1.1

2.2

2.3

2.4

Sprzedaż
detaliczna (%)

6.2

6.9

6.5

3.9

2.5

-5.1

2.1

2.9

3.2

3.2

Dług publiczny (%)

9.0

9.5

10.5

11.4

14.4

13.6

14.0

14.5

14.6

14.9

RUB za 1 USD
(średnio)

30.4

29.7

30.4

30.0

35.2

62.1

59.7

57.9

57.0

54.7

RUB za 1 EUR
(średnio)

40.3

40.9

39.9

42.3

51.0

66.4

63.1

63.6

65.5

65.0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Consensus Forecast Russia, Focus Economics, 2015.
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Tabela nr 5. Wybrane wskaźnik makroekonomiczne Federacji Rosyjskiej w latach 2010-2019 (prognoza).
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Już dziś można zauważyć negatywne konsekwencje spadku cen ropy
i gazu ziemnego na rynkach światowych oraz sankcji gospodarczych nałożonych przez zachód na rosyjskie finanse. Produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna i dług publiczny powoli podnoszą się po wyraźnych spadkach w 2015
roku. W tym samym roku drastycznie podrożały waluty. Za euro i dolara
amerykańskiego trzeba było zapłacić odpowiednio o 26,9 i 15,4 rubla więcej.
Potrzeby zbrojeniowe zaczynają również negatywnie odbijać się na innych
kluczowych obszarach, w których widać cywilizacyjne zapóźnienie FR m.in.
na nakładach na infrastrukturę (OECD 2020). Rosyjskie finanse dotkliwie
odczuwają również spadki cen paliw na światowych rynkach. Kreml z utęsknieniem czeka na wzrost cen ropy do poziomu z 2008 roku, gdy za baryłkę
ropy naftowej trzeba było płacić około 160 USD. Przy obecnych cenach surowca ciężko będzie finansować potrzeby budżetowe FR (BBC 2015). Nie
mówiąc o programach zbrojeniowych. Stąd albo Kreml zrewiduje swoje ambitne plany i zrezygnuje z ich rozmachu, albo pogrąży kraj w gospodarczym
kryzysie. Powrót do obrazu Rosji po upadku ZSRS wprowadzi bardzo dużo
niepewności w życie społeczności międzynarodowej.
Przywództwo na Kremlu
a polityka zagraniczna i obronna Rosji
Obecnie władza Władimira Putina wydaje się być niczym nie zagrożona. Dopóki włodarzem Krelma będzie obecny prezydent, wielkich zmian w
polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej nie należy się spodziewać, w końcu jest odzwierciedleniem osobistych poglądów jej przywódcy.
W wyniku dziesiątek lat poddawania ludności najróżniejszymi odmianami
propagandy w społeczeństwie wytworzył się kult jednostki. Rosyjski przywódca, niezależnie od tego jak w danym okresie się go określa, uważany jest za
nieomylnego ojca opatrznościowego narodu. Nie powinna zatem nikogo dziwić pełna swoboda prezydenta Putina w prowadzeniu polityki zagranicznej
i kształtowaniu obrazu polityki obronnej i bezpieczeństwa.
Pod znakiem zapytania stoi natomiast wizja Rosji we współczesnym
świecie potencjalnego następcy. Z jednej strony polityka zagraniczna ma
pewne punkty stałe. Tak jak stała jest rosyjska racja stanu. Rosja ma zdefiniowaną strefę wpływów oraz strategiczne przyczółki, których będzie bronić rozważnie, ale i stanowczo. Doskonałym przykładem jest tu konflikt na
Ukrainie, którą w przeciągu kilkunastu miesięcy Władimir Putin wyciągnął
z europejskiej strefy wpływów i zamrożonym konfliktem skutecznie oddala
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od integracji europejskiej. Dla mocarstwowych aspiracji i ambicji Kremla
kontrolowanie sytuacji w państwach Wspólnoty Niepodległych Państw jest
kluczowe, zwłaszcza jeżeli popatrzmy przez pryzmat tego, jak Moskwa dała
sobie wytrącić ze swojej orbity kraje nadbałtyckie, pomimo bardzo dużej
mniejszości rosyjskiej w tych państwach. Stąd możemy wywnioskować, że
działania Kremla w tzw. bliskiej zagranicy (ближнее зарубежье) niezależnie
od osoby prezydenta powinny zmierzać do ustanowienia tam rządów
sprzyjających Moskwie ergo realizujących rosyjską rację stanu w zamian
dostęp do swojego rynku i preferencje w zakupie surowców energetycznych.
Ważnym jest również utrzymanie dotychczasowego stanu posiadania, zarówno
w przypadku baz wojskowych poza granicami kraju, jak również rosyjskich
eksklaw. Choć obciążają one budżet państwa, to są jednym z kluczowych
elementów budowania na arenie międzynarodowej wizerunku mocarstwa jak
i utrzymywania poczucia dumy narodowej wśród Rosjanek i Rosjan. Dlatego
Krym musiał wrócić do macierzy, a kopalnia w Barentsburgu na archipelagu
Svalbard wciąż funkcjonuje. Nie zmieni się również sposób zaangażowania
w rozwiązywanie konfliktów i problemów regionalnych i globalnych, gdzie
stanowisko Federacji Rosyjskiej będzie najczęściej w opozycji do rozwiązań
proponowanych przez Stany Zjednoczone i państwa zachodnie. Przywódcy
Rosji niejednokrotnie udowadniali, że potrafią korzystać np. z prawa weta
w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Rosjanie wypracowali swój styl w prowadzeniu
polityki zagranicznej. Co więcej, opiera się na doskonale przygotowanych,
wykształconych i wyszkolonych kadrach, dostarczanych m.in. przez
renomowane Akademię Dyplomatyczną Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Federacji Rosyjskiej (Дипломати́ческая акаде́мия Министе́рства
иностра́нных де́л Росси́йской Федера́ции ) oraz Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych (Uniwersytet) Ministerstwa
Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej (Московский государственный
институт международных отношений (Университет) Министерства
иностранных дел Российской федерации). Absolwentem MGIMO jest
chociażby obecny Minister Spraw Zagranicznych FR Sergiej Ławrow.
Technologia w służbie
rosyjskiej polityki zagranicznej
Rosyjscy dyplomaci doskonale wiedzą jakimi argumentami dysonują. Potrafią też korzystać z szerokiego wachlarza możliwości alternatywnych. Bardzo szybko na Kremlu dostrzeżono potencjał Internetu i mediów
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społecznościowych w prowadzeniu polityki zagranicznej. Nastąpił dynamiczny rozwój rosyjskiej działalność w cyberprzestrzeni. Powstały grupy hackerskie
oraz tzw. farmy trolli. Zagadnienie to szybko zyskało na popularności i wiele
redakcji (NYT 2020), również w Polsce (Rzeczpospolita 2019), zajmowało się
tym tematem. Nie ma jednak potrzeby, aby analizować techniczne szczegóły
działalności. Jeżeli jednak działania internetowych trolli są tak skuteczne, jak
w najczarniejszych scenariuszach opisują to dziennikarze, to Federacja Rosyjska znalazła potężne narzędzie do prowadzenia skutecznej polityki zagranicznej. Nie wymaga angażowania zasobów wojskowych oraz pozwala na działanie w cieniu, ciche, bez zbędnego rozgłosu i pozostawiania zbędnych śladów.
Jest to również rozwiązanie tanie, nie wymagające potężnych nakładów finansowych. Państwa będące na celowniku Moskwy mogą zatem doświadczać
ataków hackerskich oraz prób ingerencji np. w proces wyborczy (BfpB 2019).
Dotyczy to zarówno aspektu technicznego, jak i politycznego. Zarówno mocarstw, jak Stany Zjednoczone oraz mniejszych państw, jak republiki nadbałtyckie. W dobie globalnej cyfryzacji mocne narzędzie w polityce zagranicznej,
dające szeroki wachlarz możliwości przy minimalizacji kosztów.
Zakończenie
Dlatego pomimo problemów gospodarczych, wszechobecnej korupcji,
zacofania infrastrukturalnego oraz problemów i dysproporcji społecznych Rosja jest wciąż jednym z głównych graczy na arenie międzynarodowej. Kolosem
na glinianych nogach, który dzięki sprawnej dyplomacji popartej argumentami siły i energetycznym uzależnieniem trzyma się przy głównym stoliku
światowej polityki. Z drugiej strony przykład dotychczasowej prezydentury
Donalda Trumpa pokazuje, że pomimo ciągłości racji stanu priorytety polityki zagranicznej i bezpieczeństwa nawet światowego mocarstwa mogą się
zmieniać. Dziś przywódcy rosyjskiej opozycji są albo mocno marginalizowani,
albo – jak Borys Niemcow – eliminowani. Ale z biegiem czasu może wyłoni
się demokratyczny, prozachodni lider, który skutecznie zagrozi obecnym elitom i dokona zwrotu w rosyjskiej polityce?
W obliczu powyższych faktów można uznać, że Federacja Rosyjska nie
stanowi obecnie zagrożenia dla pokoju na świecie, chociaż jest jednym z czynników destabilizujących sytuację w wielu regionach. Prowadzenie polityki
zagranicznej opartej na argumentach siłowych, a więc z zastosowaniem Sił
Zbrojnych FR jest możliwe w obszarze bliskiej zagranicy. Stany Zjednoczone oraz inny czołowi gracze na arenie międzynarodowej nie będą ingerować
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w rosyjską politykę w Azji Centralnej i na Kaukazie, gdyż z punktu widzenia wielkiej polityki są to obszary peryferyjne, naturalna strefa rosyjskich
wpływów. Na opór państw zachodnich natrafią działania zbrojne w obszarze
europejskim, gdzie ścierają się interesy FR z państwami NATO i UE. Ale
przykład konfliktu na Ukrainie pokazuje, że pomimo dużego poruszenia w
europejskich stolicach reakcja zachodu była na płaszczyźnie dyplomatycznej,
a pomoc militarna zakończyła się na przekazywaniu wyposażenia o charakterze defensywnym. Nie powinno zatem dziwić, że FR – niejako zachęcana
do działania opieszałością euroatlantyckich liderów – nie tylko zajęła i inkorporowała Krym, ale również trzyma Kijów w szachu prowadząc uśpiony
konflikt. Działania w Europie wymagają większego sprytu, stąd aby oficjalnie
mieć czyste ręce FR rozgrywa tą partię przy pomocy lokalnych liderów i ich
ochotników, przedstawianych jako samozwańców walczących o swoje prawa
przeciwko faszystowskiemu rządowi centralnemu. Nie ulega wątpliwości, że
są to, podobnie jak w przypadku działań na Krymie, regularne oddziały rosyjskie, pozbawione jedynie swoich pierwotnych oznaczeń. Rosyjscy dyplomaci
mają dar zakrzywiania rzeczywistości i przeinaczania faktów, czego doskonałym przykładem były organizowane przez Kreml tzw. białe konwoje – wzorowy przykład jak można zmanipulować swoich partnerów tak, aby negocjowali
warunki łamania integralności terytorialnej Ukrainy. To, że były kolejne, z
nikim nie negocjowane konwoje świadczy o tym, że Rosjanie ostrożnie naginając granice badają na ile mogą sobie w relacjach z zachodem pozwolić. Tak
jak wytrawny pokerzysta Kreml mówi „sprawdzam”. Czy Moskwa zaryzykuje
wojnę z Zachodem? Wątpliwe, gdyż to zagrywka va banque, a przy takiej
FR ma zbyt wiele do stracenia. Ale czy wypróbuje swoich euroatlantyckich
partnerów działaniami np. w „pribaltice” czy Polsce? Na pewno będzie korzystać z dobrodziejstwa Internetu i siać ziarno rosyjskiej propagandy wszędzie
tam, gdzie będą jawiły się korzyści. Chaos to środowisko, w którym rosyjska
administracja potrafi znaleźć swój własny patent na funkcjonowanie. Jedyną
słuszną odpowiedzią wydaje się być właśnie pokerowe „sprawdzam” i trzymające w napięciu oczekiwanie na ruch przeciwnika.
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Streszczenie
Federacja Rosyjska pod wodzą prezydenta Władimira Putina prowadzi
konsekwentną walkę o powrót do grona mocrstw globalnych, siedzących
przy głównym stoliku światowej rozgrywki. Półoficjalnie lub z ukrycia rozdaje karty w wielu państwach byłego bloku sowieckiego. Aktywnie uczestniczy, a przez to niweczy starania swoich sasiadów do integracji ze strukturami
europejskimi. Jednak dopiero swoim zaangażowaniem w Syrii pierwszy raz
po upadku ZSRS Kreml wyszedł z ofensywą poza obszar bliższej zagranicy,
stając się graczem politycznym i uczestnikiem wojskowym w skomplikowanym konflikcie zbrojnym. Jednocześnie rozwija swoje zaplecze informatyczne,
tworząc wysokowyspecjalizowane grupy hackerskie i tzw. farmy trolli. Coraz
głośniej mówi się o rosyjskiej cyberaktywności w kontekście procesów wyborczych w innych państwach. Niniejszy rozdział jest próbą analizy rosyjskiej
drogi na szczyt, jej fundamentów i przesłanek.
Słowa klucze: rosyjska polityka zagraniczna, wojny Rosji, Rosja w Gruzji,
Rosja na Ukrainie, Rosja w Syrii, rosyjskie wojsko, rosyjski przemysł obronny,
cyberwojna.

Summary
The Russian Federation, led by President Vladimir Putin, is conducting
a consistent struggle to return to the group of global powers sitting at the
main table of the world game. He deals cards semi-officially or secretly in
many countries of the former Soviet bloc. He actively participates and undo
efforts of his neighbors to integrate with European structures. Involvement
in Syria was the first time after the collapse of the USSR, that the Kremlin
took offensive beyond the area of the close-foreign states, becoming a political
player and a military participant in a complicated armed conflict. At the same
time, it develops its IT resources, creating highly specialized hacker groups
and so called troll farms. There is increasing talk of Russian cyberactivity in
the context of electoral processes in other countries. This chapter is an attempt
to analyze the Russian path to the top, its foundations and premises. Is the
Kremlin’s policy a threat to European peace and security?
Keywords: Russian foreign policy, Russia at war, Russia in Georgia, Russia in
Ukraine, Russia in Syria, Russian army, Russian defence industry, cyberwar.
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International economic
problems in modern world
Międzynarodowe problemy gospodarcze
we współczesnym swiecie

Economic problems
Bad management is sometimes a source of economic problems on a big
scale. Management is the process of in which individuals, working together in
groups, efficiently accomplish selected targets. Managing means also planning,
organizing, staffing, leading, and controlling. Those are classical elements of
management steps. Management applies to any kind of organization, also
International organizations and NGO’’s. That is true that origin of management has business approach but also administrative. Managing is concerned
with productivity, which implies effectiveness and efficiency (Weihrich 2004,
p. 4). According to P. Dracker a subject of management is multi-dimensional.
It is first discipline in its own right. Management is not just common sense
codified experience. It is organized body of knowledge, which helps organizations functioning (Drucker 1974, p. 11-12).
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
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facing the international community is not only to search for effective ways 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 (Pietraś
2006, p. 469).
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 Community (Arndt
1999, p. 309-310).
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
transition to a market economy in countries which previously had centrally
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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 concerning the role to be played by the international institutions, which
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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 significance (Bakker 1996, p. 3).
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 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
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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 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.
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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 ago (Bakker 1996, p. 3).
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 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
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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 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
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problems is changing. New problems are emerging all the time in specific
process (Pietraś 2006, p. 470).
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
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
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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 (Pietraś 1996, p. 469).
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 under-developed 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 countries (Leduc1965, p. 142). 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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Summary
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, economic development, macroeconomic
factors, international organization

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, poszczególni obywatele także chcą osiągnąć lepsze poziom
życia. Dlatego problemy natury ekonomiczne (także w perspektywie międzynarodowej) we współczesnym świecie są tak znaczące.
Słowa kluczow: problemy gospodarcze, rozwój gospodarczy, czynniki makroekonomiczne, organizacje międzynarodowe
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Myśl szkoły frankfurckiej
a jej aktualność w XXI wieku
The thought of the Frankfurt School
and its relevance in the 21st century

Wstęp
Choć szkoła frankfurcka została założona w 1923 r. we Frankfurcie
nad Menem, część jej myśli wciąż może inspirować współczesnych badaczy
społecznych. Mimo iż od powstania szkoły minęło blisko sto lat, wybrane
tezy wciąż są aktualne. Mimo wachlarza możliwości, które mają dobry wpływ
na życie i rozwój człowieka, współczesna jednostka również wykazuje cechy
zniewolenia, choć nie zawsze jest świadoma swojego położenia w systemie.
Zniewolenie w XXI w. jest związane m.in. z nadmierną konsumpcją różnorodnych dóbr i usług, uzależnieniem od mediów, w tym społecznościowych,
spłyceniem relacji międzyludzkich na zasadzie ‘mieć, a nie być’. Jednym
z wyzwań współczesnego świata jest poznanie, analiza i działanie zmierzające
do ograniczenia skutków możliwych uzależnień, z jakimi boryka się nie tylko
pojedynczy człowiek, ale także całe społeczeństwa. Z części z nich współczesna
jednostka nie zdaje sobie sprawy.
O specyficznym rodzaju zniewolenia mówili np. przedstawiciele szkoły
frankfurckiej. Do głównych przedstawicieli i współpracowników szkoły należeli m.in.: Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Erich Fromm czy Theodor Adorno, a więc filozofowie, ekonomiści, teoretycy sztuki, historycy oraz
przedstawiciele innych nauk społecznych i humanistycznych.
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Geneza myśli frankfurtczyków
W przeszłości pojawiały się koncepcje wiążące poprawę sytuacji z dominacją określonej klasy lub warstwy społecznej. W nawiązaniu do nadziei
Platona pokładanych w filozofach, już Claude Henri Saint-Simona’e wierzył
w moc oświeconych uczonych. Postacią, mającą wpływ na poglądy frankfurtczyków był Karol Marks. To od niego zaczerpnęli na przykład teorię alienacji, ideę sprawiedliwości społecznej, emancypacji, stosunek do pracy, krytykę
kapitalizmu, który utożsamiali z wyzyskiem i uciskiem, a także przekonanie
o konieczności zmiany całości złego ustroju społecznego i politycznego. Drogę tę uważali za bardziej właściwą niż drogę reform. Według nich alienacja
występuje nie tylko w odniesieniu do robotników, ale także ogółu społeczeństwa, w którym relacje i wartości zostają sprowadzone do pozycji towaru. Krytyka cywilizacji europejskiej zastąpiła krytykę burżuazyjnego porządku świata. Frankfurtczycy uważali, że pod postacią cywilizacji kapitalistycznej kryje
się życie ściśle związane z dobrami materialnymi, a wpływom poddawani się
nie tylko zwykli obywatele ale również przedstawiciele świata władzy. Jak we
wprowadzeniu do książki Ericha Fromma pod tytułem „Zdrowe społeczeństwo” pisał Marcin Czerwiński – „Marksizm ten nazywano ‘marksizm bez
proletariatu’, był więc to także marksizm bez rewolucji” (Fromm 1997, s. 7).
To, co różniło frankfurtczyków od Marksa, to np. stosunek do technologii. Według nich technika stanowiła główną przyczynę powstania cywilizacji, która zaowocowała zmianami w naturze jednostki. Przyrodoznawstwo
i tradycyjną naukę tratowali jako „służkę techniki oraz dostarczycielkę fałszywych wyobrażeń co do właściwej metody badań naukowych i tworzenia teorii”
(Szahaj 2008, s. nr 10).
„Dialektyka oświecenia” – główne dzieło Max’a Horkheimera i Theodor’a Adorno, stała się wyznacznikiem odchodzenia szkoły frankfurckiej od
marksowskiej ortodoksji. Marzyli oni tutaj o powrocie do czasów, kiedy własność nie miał formy monopolistycznej, a technika i postęp nie wyparły pracy
rzemieślniczej. Różnice można dostrzec również w podejściu do moralizmu,
ponieważ Marks
traktował moralność jako pochodną sytuacji klasowej i nie przyznawał
jej żadnej mocy sprawczej. Apele moralne uważał za wyraz naiwności
i niezrozumienia mechanizmów życia społecznego, w którym dobra wola
nie liczyła się w oblicz konieczności klasowych i historycznych. (Szahaj
2008, s. 10).
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Inną, ważną dla frankfurtczyków postacią, był Zygmunt Freud. To od
niego zaczerpnęli przekonanie o istnieniu w psychice elementu nieświadomego, który został powiązany z impulsami o charakterze biologicznym, a przede
wszystkim seksualnym. Libido zamiast służyć szczęściu człowieka, miało pomagać w utrwalaniu represji. Jednak również wobec niego nie pozostali bezkrytyczni. Uważali, że starał się uczynić z psychoanalizy narzędzie pogodzenia
jednostki ze społeczeństwem. Według nich zaś psychoanaliza stanowiła pierwiastek rewolucjonizowania stosunków społecznych, gdzie jednostka staje się
bardziej otwarta na szczęście zmysłowe.
Nie bez znaczenia dla szkoły znad Menu pozostawali Max Weber i Fryderyk Nietzsche. Od pierwszego zaczerpnęli ideę ‘żelaznej klatki racjonalności’, która zamykała człowieka poddanego procesowi zachodniej racjonalizacji,
natomiast Nietzsche skierował ich uwagę na krytykę kultury mieszczańskiej.
Wilhelm Friedrich Hegel wniósł swój wkład w poglądy frankfurtczyków
w postaci między innymi idei dialektyki i społecznej całości. Przekonania estetyczne zawdzięczali przede wszystkim Immanuelowi Kantowi, a także Friedrichowi Schillerowi, od którego przejęli ideę zbawienia poprzez sztukę. Inną
postacią istotną dla poglądów przedstawicieli szkoły był Arthur Schopenhauer
i jego filozofia pesymizmu.
Geneza szkoły frankfurckiej wiąże się z ówczesną sytuacją w Stanach
Zjednoczonych i Europie. Miejsca te były objęte kryzysem, który zawładnął
niemal wszystkimi dziedzinami życia – od ekonomii, aż po segmenty kulturalne i mentalne, oraz przyczynił się do degradacji społecznej. Lata 20. XX w.
to wciąż żywe wspomnienie I wojny światowej, co było odczuwalne zwłaszcza
w Niemczech, gdzie poczucie krzywdy łączyło się z niewystarczającą możliwością zaspokojenia roszczeń ekonomicznych aliantów wraz z problemami
natury moralnej, kulturalnej, politycznej i ogólnoekonomicznej.
W latach 30. poprzedniego stulecia członkowie szkoły na skutek sukcesu ideologii faszystowskiej oraz obawy przed represjami ze strony hitlerowców, zostali zmuszeni do opuszczenia Niemiec. Przymusowa emigracja
oraz okrucieństwa II wojny światowej utwierdziły poglądy frankfurtczyków
na temat załamania się cywilizowanego świata. Podkreślali negatywny aspekt,
industrializmu, który przyniósł kryzys polityczny, krach gospodarczy, rozkład
porządku aksjologicznego. Dochodziło do kształtowania się nowoczesnych
państw i narodów. Według nich konsekwencją rozwoju kapitalizmu w danym
państwie i narodzie były narodziny systemu totalitarnego. Do jego przejawów
zaliczano rządy uprzywilejowanej elity, mono partyjność, ubezwłasnowolnienie obywateli, realizowanie partykularnych interesów warstwy rządzącej.
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Teoria krytyczna, którą opracowała szkoła frankfurcka, miała badać
mechanizmy zniewalające nie tylko samego robotnika, ale człowieka w ogóle.
Frankfurtczycy pragnęli zrozumieć rządzące nim procesy, jednocześnie chcieli
pełnić funkcję edukacyjną wobec społeczeństwa. Nauka miała być swoistą
samoobroną i odpowiedzią na ówczesną sytuację. Podobnie dziś nauka zdaje
się być orężem przeciwko zniewoleniu człowieka, zatraceniu go w pędzie globalnej wioski.
Opisując teorię krytyczną Horkheimer pisał: „zasadniczym celem tej
krytyki jest uchronienie ludzkości przed zatraceniem się pośród idei i działań, które istniejąca organizacja społeczeństwa wpaja swym członkom, trzeba
umożliwić człowiekowi to, by widział związek między własnymi poczynaniami a ich efektami, pomiędzy jego jednostkową egzystencją a ogólnym życiem
społeczeństwa, pomiędzy jego powszednimi projektami a wielkimi ideami,
które uznaje”(Bobyka i Zachowicz 2006, s. 146).
Do zasadniczych obowiązków uczonego zaliczyli krytykę społeczeństwa
i teorii społecznych, objawiającą się poprzez odkrywanie mechanizmów oraz
procesów odpowiedzialnych za niezadowalający kształt stosunków istniejących
w zbiorowości. Postulowali także analizę bezradności i odpowiedzialności teorii naukowych. W otoczeniu dostrzegali, że racjonalność świata osadzonego
na industrialnej nauce, a przede wszystkim na filozofii i naukach społecznych
nie jest niezawodna i niepodważalna. Odmawiali jej obiektywizmu. Zadaniem postawionym sobie przez przedstawicieli szkoły frankfurckiej było odkrywanie mechanizmów zniewalających nie tylko robotnika, ale człowieka
w ogóle. W nauce upatrywali instrument samoobrony społecznej.
Analizując pojęcie społeczeństwa XX w. oraz wpływ struktury społeczno-ekonomiczne na człowieka, warto sięgnąć do historii kapitalizmu. Erich
Fromm w książce pod tytułem „Zdrowe społeczeństwo” wyodrębnił fazy kapitalizmu, które podzielił na okresy: siedemnastego, osiemnastego, dziewiętnastego wieku, aż po kapitalizm wieku dwudziestego. Dla pełniejszego zrozumienia działalności frankfurtczyków, zasadnym jest krótkie przedstawienie
wspomnianych okresów.
Kapitalizm siedemnastego i osiemnastego wieku zdominował Zachód
oraz spowodował, że wspomniany termin był używany przede wszystkim do
omawiania sfery gospodarczej. Głównymi cechami wczesnego kapitalizmu
była zasada działalności jednostki – wolnej z politycznego i prawnego punktu
widzenia. Jej motorem napędowym była potrzeba osiągnięcia zysku. Robotnicy na mocy kontraktu sprzedawali swoją pracę kapitaliście, który posiadał kapitał. Sytuację gospodarczą regulowało istnienie rynku towarowego. Innymi
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charakterystycznym elementem był nadal silny wpływ kultury średniowiecznej na gospodarkę. Piętnowano między innymi postawę kupca próbującego
pozyskać klientów za pomocą na przykład niższych cen, jeśli tylko miało się
to przyczynić do strat materialnych u konkurencyjnego sprzedawcy. Początkowo także przemysł i technologia były porównywalne z ich odpowiednikiem
z wieku dziewiętnastego i dwudziestego. W tamtym okresie nowości techniczne traktowano nie jako udogodnienia, ale jako sprzęt odbierający ludziom
pracę. Postęp gospodarczy nie był pożądany jeśli tylko szkodził którejś z grup
społecznych.
Dziewiętnasty wiek to czas odstępowania od nastawiania tradycjonalistycznego na rzecz interesu i produkcji. Do głosu zaczęły dochodzić napięcia
spowodowane zmianami warunków codziennego życia oraz ogólnie rozumianego ładu społecznego, na który składał się porządek instytucjonalny, kulturalny, gospodarczy, demograficzny, strukturalny. Czynnikami, które przyczyniły się do zmian były między innymi: wzrost liczby ludności, urbanizacja,
kształtowanie się nowoczesnych państw i narodów, rywalizacja międzynarodowa. Powiększający się kryzys porządku ontologicznego, etycznego, związanego ze stylem i racjonalnością życia spowodował sprowadzenie człowieka do
bezrefleksyjnego, bezlitośnie wyzyskiwanego robotnika, który nierzadko żył
na granicy ubóstwa. Dążenie do zysku przy minimalnym wkładzie kosztów
własnych, dawało kapitaliście przyzwolenie na wykorzystywanie pracowników
najemnych, a także na sprzedawanie towarów przy użyciu nieograniczonych
sztuczek i różnorodnych sposobów. Wraz z wynalezieniem silnika parowego
rozrastały się przedsiębiorstwa, które były nastawione tylko na maksymalizację zysku. Jednostka jako anonimowy element wchłonięty przez machinę rynku i praw ekonomii, która postulowała nieustanny rozwój i potrzebę osiągania
korzyści. Jedne warstwy społeczeństwa przywłaszczały sobie część produktu
społecznego, tym samym przeznaczając trud związany z pracą pozostałym
mniej uprzywilejowanym warstwom. Robotnicy w obawie przed całkowitą
degradacją musieli godzić się na minimalne wynagrodzenie, które nie zawsze
zaspokajało podstawowe potrzeby egzystencjalne. Również dziś w części zawodów, regionów można mówić o zjawisku pracy poniżej kwalifikacji, za niższe
wynagrodzenie. W debacie społecznej co jakiś czas piętnuje się takie zjawiska
jak np. szklany sufit, gdzie kobiety i mężczyźni wykonujący taką samą pracę
nie są równo wynagradzani.
Według frankfurtczyków konieczność ekonomicznego współzawodnictwa, mobilności, indywidualności, pozostawała w opozycji do feudalnego porządku rzeczywistości, w której każdy człowiek miał swoje miejsce. Nastąpiła
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zmiana w sposobie eksploatowania ludzi, a także w etycznym nastawieniu do
niego. W społeczeństwie feudalnym pan miał święte prawo do tego aby być
utrzymywanym dzięki pracy poddanych, jednak nie mógł pozostawić ich bez
zapewnienia im minimum środków do przeżycia. W dziewiętnastym wieku
sensem egzystencji stawała się chęć pokonania rywali i odniesienia zwycięstwa
w grze kapitalistycznego rynku. Wytwórca nastawiony na zysk nie dbał o użyteczność społeczną produktu, to nie ona była priorytetem. Praca robotnika
stawała się towarem.
Człowiek, żywa istota ludzka, nie jest już celem sam w sobie, lecz staje
się środkiem do zaspokojenia interesów ekonomicznych innego człowieka, swoich własnych albo bezosobowego giganta- machiny gospodarczej
(Fromm 1997, s. 103).

Występował konflikt pomiędzy kapitałem, który stanowił przedmiot materialny a pracą, która należała do żywego człowieka. Ukształtował się związek
antagonistyczny pomiędzy światem rzeczy a światem życia.
Kiedy towar w postaci pracy został nabyty przez kapitalistę, ten nie brał
odpowiedzialności za los pracownika, ograniczając się jedynie do wypłaty wynagrodzenia. Stan pozostawania bez pracy, biedy tłumaczono nieudolnością,
mniejszymi zdolnościami i stanem naturalnym. Występował brak równowagi
pomiędzy wysiłkiem jednostki włożonym w pracę a wynagrodzeniem za nią.
Na porządku dziennym był widok zamożnego właściciela – przedstawiciela
burżuazji oraz nierzadko patologicznych, ubogich grup robotników. To wiązało się zarówno z nierównościami ekonomicznymi, jak również z czynnikami
moralnymi i psychologicznymi.
Max Horkheimer zastanawiał się nad sprawiedliwością związaną z ludzkim losem. Uważał, że choroby, ubóstwo, przedwczesna śmierć, w większej
mierze nie stanowią ciosów zadanych przez przeznaczenie, ale jako takie powinny być zrekompensowane przez sprawiedliwość. Chciał aby one właśnie
były podstawą wynagrodzenia, a nie na przykład nieurodziwa twarz, niemoc
duchowa czy negatywne cechy charakteru. Wspominał polemikę Vauvenargues’a i Rousseau. Pierwszy zwracał uwagę na to, że ludzie nie są równi wobec
siebie, co prowadzi niemożliwości uzasadnienia równości majątkowej jako
równości naturalnej. Opowiedział się tym samym za kultywowaniem nierówności społecznych.
Filozoficzni i polityczni myśliciele dziewiętnastowieczni prezentowali
krytyczne prognozy barbarzyństwa i społecznego rozkładu, które miały mieć
miejsce w dwudziestym stuleciu. Fromm wspomina między innymi o Tołstoju,
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Proudhonie, Thoreau, Marksie. W książce pod tytułem „Zdrowe społeczeństwo” pisał także na temat Burckhardt’a- szwajcarskiego konserwatysty, który
sądził, że Europa może popaść w despotyzm militarny i gospodarczy oraz,
że nastąpi dobrowolne podporządkowanie ludzi wobec pojedynczych przywódców. Proudhon wieszczył iż przyszłość przyniesie pozorną demokrację,
w której masy nie będą brały aktywnego udziału, ale staną się przedmiotem
panowania powszechnej pańszczyzny, osadzonej na przykład na wszechogarniającej centralizacji oraz zniszczeniu indywidualizmu i myśli zbiorowej. Baudelaire i Tołstoj uważali, że postęp i technika zniszczą sferę duchową i ludzkie
serca. Thoreau zwracał uwagę na świat i życie przepełnione pracą i zyskiem,
jak również na to, że nic nie wskazuje aby w przyszłości miało się to zmienić.
U schyłku dziewiętnastego wieku problem racjonalizacji strategii i stylów życia zdominował obszar nauk społecznych.
Dwudziesty wiek to przede wszystkim zanik cech feudalnych, rozwój
przemysłu, wzrost politycznej i ekonomicznej pozycji klasy pracującej, wzrost
liczebności ludzi, oddzielenie własności od zarządzania. Ludzie stanęli przed
konicznością pracy w grupie, która również konsumuje podobne towary
i informacje, ma standardowe potrzeby i zamiłowania, które w łatwy sposób
można było przewidzieć. Jednak, jak stwierdził Max Horkheimer,
część społeczeństwa, która na własnej skórze doświadcza negatywnej strony
systemu i jest w związku z tym najżywotniej zainteresowana jego zmianą,
nie wykazuje potrzebnych do tego umiejętności, podczas, gdy inne siły społeczne, potencjalnie zdolne do wcielenia w czyn swych zamierzeń, przedkładają stabilizację nad ryzyko zmiany (Horkheimer 2002, s. 13).

Według niego większość filozoficznych dyskusji stanowi reklamę uczestników, którzy pochłonięci są przez osobistą konkurencję, pychę, dywagują na
temat odległych społecznie zagadnień, a także odwracają uwagę od realnych
problemów. Zarzucał im dbanie o formę a nie treść oraz to, że nie zauważali iż
nawet drobny fabrykant aby mógł przetrwać, musi mieć cechy wyzyskiwacza.
Frankfurtczycy sądzili, że nauka nie spełnia swojej powinności jaką jest dostarczanie obywatelom instrumentów samoobrony, a wręcz, że ją im uniemożliwia. Podkreślali brak podania powodów, dla którego mówca zainteresował się
określonym tematem. Poprzez formułowanie samo-uprawomocniających się
zdań analitycznych, zaczynają funkcjonować one jak magiczno-rytualne formuły, co rodzi brak otwartości i bezrefleksyjność. To z kolei prowadzi do tego,
że wyszukane konwersacje służą jedynie jako pretekst do sprawdzenia siebie
i swoich ewentualnych predyspozycji do odniesienia sukcesu i rozpoczęcia
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kariery. Ortodoksyjne podchodzenie do teorii może skutkować błędną interpretacją oraz odczytywanym jej w złym kontekście rozmijającym się z pierwotnym zamysłem autora. Podkreślano, że kapitalizm czci produktywność,
osobowość, wielkość twórców i myślicieli, ale w znaczącej mierze odtrąca ich
wytwory.
Formalizm współczesnego myślenia, jego relatywizm i historyzm, dostosowuje do panującej świadomości, która uaktywnia się za każdym razem
natychmiast, gdy pojawia się jakaś wielka myśl, uprzedmiotowienie całego
życia jako kapitału historii i socjologii zrodziło przyzwyczajenie do tego,
że wszelkie treści- właśnie w oderwaniu od ich literalnego sensu- zgadzają
się z istniejącymi stosunkami, to znaczy z kapitalistyczną ideologią (Horkheimer 2002, s. 31).

Herbert Marcuse uważał, że ubóstwo duchowe ludzi przejawia się poprzez tłumienie możliwości ludzkiej natury, która jest niezgodna z rozumem
technologicznym, dochodzi do wykształcenia się, nastawionego na osiąganie
korzyści, człowieka jednowymiarowego.
Erich Fromm pisząc o dwudziestowiecznym kapitalizmie wymienił dwa
nieodłączne od niego terminy, jakimi są kwantyfikacja i abstrahowanie.
Intelektualizacja, kwantyfikacja, abstrakcja, biurokratyzacja i reifikacja
(urzeczowienie) – te najbardziej charakterystyczne cechy nowoczesnego
społeczeństwa przemysłowego stosuje się w odniesieniu do ludzi, a nie do
rzeczy; nie są to prawa życia, ale prawa mechaniki (Fromm 1994, s. 30).

Idąc dalej – współczesny biznesmen posługuje się wielkimi kwotami
pieniędzy, ma do czynienia z dużą liczbą klientów, arkuszy kalkulacyjnych,
pracowników. Wszystko to składa się na ogromną maszynę, w której, dla
jej prawidłowego funkcjonowania, wszystkie elementy, w tym ludzi, można sprowadzić do bytów abstrakcyjnych jakimi są cyfry. Aspektem kapitalistycznej produkcji jest pogłębiający się podział zrutynizowanej i ustandaryzowanej pracy. Według frankfurtczyków w przedsiębiorstwie robotnik nie
ma praktycznie styczności z całością produktu, a jedynie odpowiada za jego
część, pomimo faktu, że produkt stanowi dla niego konkret. Osobą która ma
możliwość kontaktu z całością wytworu jest na przykład dyrektor, jednak dla
niego jest on tylko abstrakcją mającą wartość wymienną. Robotnicy są porównywani do niewolników rozwiniętej cywilizacji przemysłowej, ponieważ
„niewolnictwo określa się nie przez posłuszeństwo, ani uciążliwość pracy, ale
przez status narzędzia i redukcję człowieka do stanu rzeczy” (Marcuse 1998,
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s. 54). W XXI w swoistym zniewoleniem pracownika są np. powszechne
umowy śmieciowe, pozbawiające pracownika wielu praw takich jak np. płatny urlop, większą ochronę przed natychmiastową utratą zatrudnienia czy
uniemożliwiające uzyskanie kredytu hipotecznego.
Według frankfurtczyków kultura Zachodu charakteryzuje się dokonywaniem procesu abstrakcji w niemal każdej dziedzinie życia. Również cechy
ludzi zostają poddane temu procesowi. Dochodzi do lekceważenia konkretnych cech jednostki, jej indywidualnej wyjątkowości. W stosunku do rzeczy
społeczeństwo koncentruje się przede wszystkim na abstrakcyjnej, wymiennej
wartości zamiast na wartości konkretnej, związanej z użytecznością. Fromm
przytacza historię nowego budynku zakupionego przez pewną firmę, która
w kilka dni po wprowadzeniu się, postanowiła sprzedać nieruchomość. Przyczyną był wzrost ceny, która przewyższała kwotę jaką zapłacono za nowy lokal.
Wieżowiec przez cały czas traktowany był jedynie jako towar wymienny.
Abstrahowania dokonuje się nawet w stosunku do zjawisk, które nie są towarami sprzedawanymi na rynku, jak na przykład katastrofalna powódź;
gazety w nagłówkach będą mówić o ‘milionowych stratach’, kładąc nacisk
raczej na abstrakcyjny element ilościowy niż na konkretny aspekt ludzkiego cierpienia (Fromm 1997, s. 124).

Także ludzie jako rzeczy posiadające konkretną wartość, mogą zostać wymienieni na dane dobro. Człowiek nierzadko jest postrzegany jedynie przez
pryzmat swoich umiejętności, wartości, pracy, a nie poprzez uczucia, emocje,
charakter. W przypadku stwierdzenia „zbudowałem dom” nie bierzemy pod
uwagę architekta, który opracował plany, murarzy, tynkarzy i innych, bez
których efekt końcowy byłby niemożliwy.
Abstrakcja i handel zakorzeniły się w świadomości społeczeństwa nie
tylko w sferze ekonomicznej, ale też religijnej. Przykładem mogą być słowa
pochodzące z artykułu biskupa Sheena, który wypowiedział się na temat narodzin Jezusa –
Rozum mówi nam – pisze autor – że gdyby którykolwiek z pretendentów
(do roli Syna Bożego) rzeczywiście przyszedł od Boga, Bóg powinien przynajmniej, by wesprzeć oświadczenie Swojego Reprezentanta, zapowiedzieć
Jego przyjście. Fabrykanci samochodów mówią nam, kiedy mamy się spodziewać nowego modelu (Fromm 1997, s. 126).

Natomiast ksiądz Billy Graham wypowiedział słynne słowa – „Sprzedaję najwspanialszy produkt na świecie; czemuż nie miałbym go reklamować
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równie dobrze, jak się reklamuje mydło?” (Fromm 1997, s. 126). Życie
w świecie handlu, reklamy, cyfr sprawia, że nauka, polityka, życie społeczne
tracą podstawy nadające im sens oparty na człowieczeństwie. Wizja III wojny
światowej według frankfurtczyków emanowała informacjami, że jeden człowiek za pomocą jednego guzika i bez emocji, mógłby pozbawić życia tysiące
osób, które byłyby dla niego jedynie bezbarwnymi liczbami.
Według myślicieli ze szkoły frankfurckiej dwudziestowieczny kapitalizm
opierał się zarówno na maksymalizacji konsumpcji dóbr i usług oraz na zrutynizowanej pracy zespołowej osób odnajdujących się w towarach. Społeczeństwo stanowi zbiór jednostek notorycznie niezadowolonych, nieszczęśliwych,
przygnębionych, samotnych pośród ogromu rzeczy i spraw. Momentami,
które sprawiają im radość są chwile zabicia czasu, który udaje im się z trudem
wygospodarować.
Czasami buntujemy się przeciw tyranii czasu, popadając w absolutne lenistwo. Nie czyniąc nic, prócz uchylania wymagań czasu, zatapiamy się
w iluzji wolności, podczas gdy w istocie jesteśmy jedynie na przepustce
z więzienia czasu (Fromm 1999, s. 202).

Ogół ludzi spędza czas w podobny sposób, niezależnie od statusu społecznego czytane są te same tytuły prasowe, oglądane te same programy
w telewizji, filmy w kinie. Przemysł kreujący fałszywe potrzeby w celu osiągnięcia materialnego zysku stosuje różnorodne techniki sprzedaży artykułów,
a także kreuje potrzebę nabywania wciąż nowych, nierzadko zbędnych towarów i usług. Ludzie nastawieni na ciągłe kupowanie i sprzedawanie, poświęcają niewiele uwagi temu, co ma stać się ich własnością. Nie tworzą więzi nie
tylko z przedmiotami, ale także z przyjaciółmi, których w łatwy sposób mogą
zastąpić nowymi. Zapomina się o zasadzie, która traktuje życie jako cel, a nie
jako środek prowadzący do niego. Biznesmeni są uzależnieni od praw, których nie stworzyli, ale które przychodzi im zaakceptować jeśli chcą odnaleźć
się na rynku dóbr i usług. Tak jak oczywistość tego, że Ziemia obraca się wokół Słońca, tak też przyjmuje się prawa rządzące gospodarką. Niejednokrotnie nie rozlicza się pod względem aksjologicznym właściciela przedsiębiorstwa za to, że zwolnił pracownika, jeśli tylko za powód poda ratowanie firmy.
Można zaobserwować zjawisko fetyszyzacji procesów społecznych, jednostki
są zmuszone podporządkowywaniu się okolicznościom wytwarzanym przez
nie i postrzeganym jako coś obiektywnego. W społeczeństwie brak wolności. Za jej momenty uważa się zgodność wytwarzanego z interesem twórcy.
W życiu współczesnych społeczeństw można zauważyć wiele powyższych cech.
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Nierzadko relacje tworzone przez ludzi mają powierzchowny charakter, a życie przenosi się ze świata realnego w świat wirtualny. Już od najmłodszych lat
człowiek funkcjonuje w wykreowanym świecie mediów społecznościowych.
W przestrzeni publicznej można zauważyć dzieci i młodzież skupione w grupach, w których rozmowa nie przypomina tradycyjnej konwersacji, ale odbywa się za pomocą smartfonów, mimo, że ‘rozmówcy’ znajdują się tuż obok
siebie.
Max Horkheimer opisując historię młodego człowieka, zwraca uwagę na
materialny miernik wartości ludzkiej oraz relacji w jakie wchodzi się w ciągu
trwania całego życia. Bogaty syn fabrykanta był lubiany przez osoby znajdujące
się w jego otoczeniu. Znajomi gawędzili z nim w sklepie, cieszył się uczuciem
ubogiej narzeczonej, wśród jego przyjaciół było wielu artystów. Jednak kiedy
firma ojca zbankrutowała, został porzucony przez kobietę, sklepikarze narzekali na to, że poprzez rozmowę z nimi zabiera im cenny czas, a artyści odmawiali mu posiadania talentu. Materialne kryteria których nie spełni, zepchnęły
go na margines relacji towarzyskiej, przestał być atrakcyjny jako narzeczony,
przyjaciel, klient, ale tak jak miliony innych, stał się towarem. Odmawia się
godności osobom, które nie pracują, nie konsumują. Praca milionera jest postrzegana jako realizacja wyższych aspiracji, cech charakteru, jako czynność
dobrowolna. Obowiązek pracy maleje wraz ze wzrostem statusu majątkowego, urodzenia, pozycji społecznej. Zwiększa się natomiast przyjemność, która
płynie z jej wykonywania, podkreślany jest proces samorealizacji jednostki.
To łączy się z osobistymi relacjami. Bogaty człowiek nie musi troszczyć się
o przyziemne sprawy, więc do relacji przyjacielskich, uczuciowych może zaangażować się w większym stopniu niż osoba, która codziennie zmaga się z biedą
i koniecznością pracy, bez której nie miałby środków do życia. Taka jednostka
nie ma warunków pełnego zaangażowania własnej istoty, duszy. Pozycja społeczna pełni ważną rolę w przypadku związków uczuciowych. Relacje dwóch
ubogich osób niosą zwiększone ryzyko pogłębienia niedostatku nieproporcjonalnego do trudu włożonego w wykonywaną pracę. Małżeństwo kapitalisty z
kobietą z niższej warstwy społecznej może być postrzegany jako wielkoduszny
gest, nie zważanie na panujące przesądy. Nacechowanie związków międzyludzkich pierwiastkiem ekonomicznym przypomina rodzaj wymiany, zakupu,
sprzedaży własnej osoby oraz postrzeganie jej życiowej atrakcyjności i szans
poprzez to, co może zaoferować. „Współczesny konsument mógłby za swoją dewizę wziąć formułę: jestem = tym, co posiadam i tym, co konsumuję.”
(Fromm 1997, s. 70). Tym, co odgrywa istotną rolę jest własny prestiż lub
komfort.
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Max Horkheimer jako kolejny przykład utrzymywania relacji z ludźmi,
wynikającymi z możliwej przydatności jednostki przedstawia przykład telefonicznego rozmówcy. Filozof zwrócił uwagę na ekspresję, gesty, barwę głosu
osoby konwersującej przez telefon. Zauważył on sytuację w której przyjazny
ton rozmówcy jest połączony z oznakami znudzenia człowiekiem znajdującym się po drugie stronie, które widzi jedynie jednostka będąca w pokoju telefonującego. W ciągu kilku wizyt i powtarzającej się sytuacji daje się zauważyć
umiejętne manipulowanie tonem i barwą głosu ukrywającego zniecierpliwienie i brak zainteresowania. Nie stanowi większych problemów zinterpretowanie takiego zachowania, które jest nacechowane fałszem i obłudą, a także
jest skierowane na ewentualne uzyskanie korzyści płynących podtrzymywania
relacji. Można to określić relatywizmem, który zdominował stosunki społeczne. Na takiej zasadzie działa przeobrażenie się ludzi w przyjazne i słuchające
istoty, które okazują respekt temu, kto zdobywa władzę.
Społeczeństwo technologiczne przypomina totalitarny aparat zniewolenia, ponieważ dzięki rozbudowanej administracji, nadzorującej produkcję
dóbr materialnych i duchowych, kształtuje nowe potrzeby. To sprawia, że
jednostka uzależnia się od panującego systemu i realizuje partykularne interesy społeczne. W konsekwencji zaspokajanie bieżących pragnień prowadzi do
rozbudzenia kolejnych, wykraczających daleko poza te, które bezwarunkowo
domagają się zaspokojenia. Herbert Marcuse zaliczył do nich fizyczne potrzeby związane z pożywieniem, ubraniem i mieszkaniem.
Cywilizacja przemysłowa kontroluje jednostkę, panuje nad nią, ale nie
posługuje się terrorem, ale
przede wszystkim bardzo sprawnym, znakomitym technicznie i organizacyjnie aparatem produkcyjnym, wytwarzającym różnorodne produkty,
zaspokajające w coraz większym stopniu stale rosnące potrzeby coraz większej liczby ludzi (Marcuse 1991, s. 31).

Działanie systemu można porównać do powstawania uzależnienia – oferowanie jednostce substancji bez jej większego wkładu własnego, prowadzi
do wytworzenia przyzwyczajenia oraz pragnienia zwiększenia częstotliwości
i ilości kontaktu z nią.
Również przyroda ujarzmiana za pomocą instrumentalnych metod,
które prowadzą do jej degradacji i nadmiernej eksploatacji, która prowadzi
do nadprodukcji, a także marnotrawstwa zasobów naturalnych. Ludzie nie
pozbawieni napięcia, niepokoju, bezinteresownej percepcji natury, nie potrafią oddać się pełnemu doświadczaniu estetycznemu rzeczywistości, także
146

MYŚL SZKOŁY FRANKFURCKIEJ ...

w aspekcie kulturowym. Dawniej kulturę postrzegano jako siłę odsłaniającą
wymiar człowieka i przyrody, który tłumiła rzeczywistość. Pozytywną stroną
sztuki była integracja ze społeczeństwem. Tymczasem według frankfurtczyków kultura wyższa została sprowadzona do kultury masowej, choć dostępnej
szerszym kręgom odbiorców, to jednak uboższej w treść. Podbój przyrody,
nieustanna ekspansja osłabiły wyższą kulturę.
Zerwanie z rzeczywistością społeczną, magiczna lub racjonalna transgresja,
jest istotną właściwością nawet najbardziej afirmującej sztuki; jest ona
wyalienowana także wobec tej samej publiczności, do której jest adresowana (Marcuse 1991, s. 99).

Sztuka została przekształcona w towar, jej wartość nie jest oceniana za
pomocą kryteriów estetycznych, ale materialnych. Liczy się to do ilu osób
dotrze w najkrótszym czasie i jaki zysk można osiągnąć dzięki niej. Tworzy
się utrwalony przez publiczność obraz, który zostanie połączony z utrwaloną
interpretacją, postawą, aspiracjami systemu i instytucji. Standardowe rzeczy
są prezentowane jako wyjątkowe przedmioty. Jednostka otrzymuje je wraz
z wpajanym jej przekonaniem o indywidualności i niecodziennego przywileju
i wyższości płynącej z posiadania. Paradoksalnie ludzie nie wierzą magiczno-rytualnemu językowi, ale postępują zgodnie z nim. Przedstawiciele szkoły
podkreślali, że materialną bazą panowania nad społeczeństwem jest wykształcenie w obywatelach potrzeby obcowania z telewizją i mediami, które podają
im gotowe, przyjmowane z ufnością recepty na życie. Również współcześnie
można zauważyć zniewolenie odbiorcy medialnym przekazem. W zależności
od stacji telewizyjnej, prezentowane są określone poglądy polityczne, a jedno
i to samo wydarzenie ma zupełnie inny opis w każdej ze stacji, która o nim
wspomina. Nierzadko można odnieść wrażenie, że newsy podawane przez
daną stację telewizyjną mają pozbawić odbiorcę krytycznego myślenia, ponieważ są pewnikiem, który nie podlega merytorycznej dyskusji i prezentacji
odmiennych myśli.
Innym zjawiskiem, które można zaobserwować we współczesnym społeczeństwie, jest wszechobecna kultura masowa, przytłaczająca kulturę wysoką.
Masowe wykorzystanie elementów kultury wysokiej np. na gadżetach codziennego użytku, reklama pozbawiona dobrego stylu. Ma to na celu sprzedaż
produktu – bo tak w działaniach marketingowo-promocyjnych określa się nie
tylko towar, ale także książkę czy sztukę teatralną.
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Podsumowanie
Choć czas świetności szkoły frankfurckiej przypadał przede wszystkim na
I połowę XX w., wciąż część z poglądów frankfurtczyków można analizować
w odniesieniu do sytuacji społeczno-kulturowej XXI w. Współczesny człowiek mimo wielu możliwości rozwoju, ma do czynienia z różnorodnymi ograniczeniami, które tylko pozornie są w pełni dobre. Często jednak prowadzą
do uzależnienia, alienacji czy budowania pozornych relacji międzyludzkich,
w których wartość człowieka mierzy się głównie na podstawie tego, co posiada,
a nie to, kim jest. Wciąż warto rozważać frommowskie zagadnienie dotyczące
tego, co jest ważne – czy warto mieć, czy być.

Bibliografia
Bobyka L., Zachowicz J.
2006 Z punktu widzenia Szkoły Frankfurckiej, Siedlce.
Fromm E.
1999
1994
Warszawa.
1997

Mieć czy być, Poznań.
Wojna w człowieku: psychologiczne studium destrukcyjności,
Zdrowe społeczeństwo, Warszawa.

Horkheimer M.
2002 Zmierzch, Warszawa.
Marcuse H.
1991

Eros i cywilizacja, Warszawa.

Szahaj A.
2008

Teoria krytyczna Szkoły Frankfurckiej, Warszawa.

148

MYŚL SZKOŁY FRANKFURCKIEJ ...

Streszczenie
XXI w. charakteryzuje się ogromem pozytywnych możliwości i szans
rozwojowych. Jednak współczesny człowiek doświadcza różnorodnych negatywnych zjawisk, takich jak np. nadmierna konsumpcja, uzależnienie od
mediów, w tym społecznościowych, spłycenie relacji międzyludzkich. Owoce postępu (media społecznościowe, wielość przedmiotów i usług) nie tylko
mają pozytywne oddziaływanie, ale także prowadzą do rozmaitych uzależnień.
O zniewoleniu jednostki i społeczeństw pisało wielu myślicieli. Wśród nich
byli np. przedstawiciele szkoły frankfurckiej. Choć świetność szkoły przypadła na I połowę XX w., myśl frankfurtczyków wciąż może inspirować. Celem
artykułu jest zachęcenie czytelnika do własnych dalszych poszukiwań i interpretacji współczesnych zachowań społecznych.
Słowa kluczowe: szkoła frankfurcka, społeczeństwo, media, zniewolenie, kapitalizm, człowiek

Summary
The 21st century is characterized by a huge number of positive opportunities. However, modern man experiences a variety of negative phenomena,
such as excessive consumption, media addiction, including social media, and
shallow interpersonal relationships. The progress (social media, a multitude
of items and services) not only has a positive impact, but also lead to various
addictions. Many thinkers have written about the enslavement of individuals
and societies. Among them were, for example, representatives of the Frankfurt School. Although the school’s splendor fell in the first half of the 20th
century, the thought of Frankfurt can still inspire. The goal of the article is
to encourage the reader to further explore and interpret contemporary social
behavior.
Keywords: frankfurt school, society, media, enslavement, capitalism, man.
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Dyskurs związany z wyzwaniami świata i życiem każdego człowieka
miała już miejsce w starożytności. Rozmyślania nad sensem życia ludzkiego,
istnienia świata i związane z nimi licze wyzwania to kwestie nadal aktualne,
zwłaszcza w wymiarze indywidualnym, ale także i społecznym.
W publikacji została poruszona również kwestia aktualnej sytuacji geopolitycznej Europy, w kontekście działań Federacji Rosyjskiej. Analizie została poddana potęga Rosji, wraz z genezą i przesłankami.
Współczesnym problemem jest też nadmierny konsumpcjonizm, który
przyczynia się do degradowania środowiska naturalnego, nieustannej pogoni
za rzeczami materialnymi, wyzyskiem pracowników a w rezulatacie wypaleniem zawodowym.
Pisząc o aktualnych wyzwaniach otaczającego świata nie sposób pominąć
zagadnienia dotyczącego bezpieczeństwa i jego wpływu na życie ludzi, a także
problemy związane z stosunkami międzynarodowymi.
Innym istotnym problemem, z którym wciąż nie radzi sobie wiele narodów jest sytuacja kobiet na rynku pracy. Różne organizacje starają się bronić
praw kobiet m.in. do równych praw pracowniczych kobiet i mężczyzn czy
wynagrodzenia. Współcześnie w wielu sytuacjach wciąż trudno jest przebić
„szklany sufit” dzielący obie płcie.
Wyzwań współczesnego świata jest coraz więcej, jednak bez względu na
wszystko współpracując razem damy sobię radę. Trudno byłoby nie zgodzić
się ze słowami Diany Palmer, że Prawdziwe wyzwanie to walka, a nie zdobycie trofeum, walka z przeciwnościami losu na które home sapiens jest ciągle
wystawiany. Każda życiowa decyzja podjęta wiąże się z rezykiem i konsekwencjami powodzenia lub fiasaka. Egzystencja człowieka ciągle jest testowana
i wystawiana na różnego rodzaju próby i egzaminy życiowe.
Ksiązkę zamyka myśl zaprezentowana przez przedstawicieli XX-wiecznej szkoły frankfurckiej. Choć jej członkowie żyli i pracowali w poprzednim
stuleciu, wciąż wiele z ich teorii może opisywać współczesne społeczeństwo.
Część problemów wciąż jest aktualna i wciąż tak trudno jest opowiedzieć się
czy lepiej „mieć czy być”
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Najlepiej odzwierciedlają to słowa Ireny Misiudy, autorki wiersza pod
tytułem Nie żądajmy zbyt wiele w którym zwraca uwagę na zachowania człowieka w podejmowanych przez niego decyzjach życiowych, w poszukiwaniu
celów i szczęścia, podąąaniu za wyzwaniami losu, pochyleniem się i zastanowieniem nad jakością i sensem życia:
Świat nie chce pokory
do skromności jest nieskory.
Wciąż czegoś szukamy, bo nam się wydaje,
że niewiele mamy.
Chcemy wciąż podążać,
aby do szczęścia zdążyć.
Ale zapominamy, że co trzeba już mamy.
Całe szczęście Człowieka, że jak za
czymś goni to to mu ucieka.
Za dużo żądamy, i znów nic nie mamy.
Nie popatrzymy dokoła, a w tym co jest
blisko jest dla nas szkoła.
Bo dużo nauczyć się możemy przez to,
w czym już istniejemy.
Nie żądajmy zbyt wiele,
bo dostaniemy niewiele.
Zapominamy, że żyjemy i tym co mamy
radować się możemy.
Skoro w danej chwili nie ma nic innego,
to szkoda smutku naszego.

W pędzie za nowoczesnością, warto na chwilę zatrzymać się i postawić
sobie pytania dokąd i gdzie zmierzamy?, czego szukamy?, co chcemy osiągnąć?, jaki mamy cel naszej życiowej wędrówki?. Na te pytania i podobne
zapewne Państwo znaleźli namiastkę odpowiedzi – przynajmniej w części –
w niniejszej publikacji, która składa się z tekstów młodych naukowców reprezentujące różne dziedziny nauki.
Janusz Kawa
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Mgr Alina Błaszczyk – doktorantka na Uniwersytecie Łódzkim w dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz nauczyciel matematyki, informatyki i podstaw przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi.
Interesuje się rozwijaniem umiejętności przedsiębiorczych uczniów szkół średnich oraz sytuacją kobiet i młodzieży na rynku pracy.
Tomasz Częścik - student ostatniego roku studiów II stopnia na kierunku Historia w Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Archeologia na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem artykułów publikowanych przez wydawnictwa naukowe w Słupsku, Gdańsku i Łodzi dotyczących między innymi
osadnictwa wczesnośredniowiecznego na Pomorzu, związków Słowian z morzem, a także złotego okresu słupskiej gastronomii w okresie PRL.
Mgr Joanna Garbulińska-Charchut - absolwentka filozofii, socjologii,
pedagogiki i dziennikarstwa, doktorantka Uniwersytetu Rzeszowskiego, pracuje w Muzeum-Zamku w Łańcucie.
Mgr Janusz Kawa – absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej i pracy
socjalnej Uniwersytetu Rzeszowskiego, nauczyciel, doktorant Socjologii
w Instytucie Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykwalifikowany specjalista z zakresu mediacji i negocjacji. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół takich zagadnień jak: problemy i kwestie związanych
z osobami starszymi w dobie globalizacji. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych.
Mgr Jolanta Matuszewska - doktorantka Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Katedra Bezpieczeństwa. Prowadzi badania na temat edukacji
w bezpieczeństwie. Zajmuje się również alternatywnymi metodami nauczania
związanymi z bezpieczeństwem obywateli.
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Mgr Tomasz Słapczyński – doktorant na Wydziale Politologii UMCS
w Lublinie, główny obszar zainteresowań to organizacje międzynarodowe,
rozwój gospodarczy oraz makroekonomiczne czynniki jego rozwoju.
Mgr Stefam Wyszyński – doktorant Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W swoich badaniach naukowych zajmuje się teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami funkcjonowania polskiej Policji. Do
swoich zainteresowań zalicza również szeroko pojęte bezpieczeństwo, zagadnienia militarne oraz Europę Środkową i Wschodnią. Miłośnik broni palnej
oraz motoryzacji.
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