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Wstęp

Bo one skrzydeł nam dodają, 
Wznoszą ku niebu z ogromną siłą, 

Ukryty talent rozwijają, 
Który by przepadł, gdyby ich nie było.

Nasze piękne marzenia, 
O których po nocach śnimy, 
Dodają nam natchnienia, 

Często dodają siły.

Myśl konstruktywną budują, 
Kiedy jej z zewnątrz brak, 
Do działań nas inspirują, 

By przebyć nieznany szlak.

Między jawą a złudzeniem 
Jest most, który może łączyć, 
Nazywa się on marzeniem, 

Chociaż nie wiem, gdzie się kończy.

Siła marzeń niepojęta, 
Nie zmierzone jej działanie, 

Iskra twórcza w myśl zaklęta, 
Świat z podziwem patrzy na nie.

Wielkie ludzkie arcydzieła, 
Czy w powieści, czy też w sztuce, 

Marząc czyjaś myśl poczęła, 
Zagłębiając się w nauce.
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Więc nie bójmy się swych marzeń, 
Choć ich skala nas przeraża, 

Życie pełne zmiennych wrażeń 
Różne nam okazje stwarza.

I być może te marzenia, 
Co się zdają być szalone, 

Pójdą w świat przez pokolenia 
Po kres czasu uwielbione.

Ewa Juda

Publikacja Wyzwania współczesnego świata tom VIII to już kolejny, który 
składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to osiem autorskich rozdziałów 
poświęconych wyzwaniom współczesnego świata. Natomiast druga część po-
święcona została św. Janowi Pawłowi II – Wielkiemu Polakowi i składa się  
z siedmiu autorskich tekstów i rozważań. 

W niniejszym tomie zawarte zostały prace osób – młodych badaczy, 
którzy prezentują wyjątkowe spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. Cieka-
we i unikalne spostrzeżenia i odniesienia wobec współczesnego świata nadają 
publikacji charakter wyjątkowy – interdyscyplinarny. Nad „gorącymi” za-
gadnieniami wyzwań współczesnego świata, i zachodzących w nim ciągych 
zmianach pochylają się środowiska naukowe reprezentujące świat nauki.  
W tejże publikacji możemy znaleźć teksty autorów reprezentujących Uniwer-
sytet Rzeszowski, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, Uniwerytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie a także Uniwersytet im. Adama Mickioewicza 
w Poznaniu.

Wyzwania współczesnego świata tom VIII, jest wynikiem współpracy wielu 
ośrodków akademickich, ale i osób praktycznie zajmujących się problematy-
ką otaczającego świata. W książce Znajduje się piętnaście autorskich tekstów, 
które odzwierciedlają tematy toczących się dyskursów człowieka XXI wieku. 

Niniejszą publikacje otwiera Wstęp a po nim rozdział z tekstem autor-
stwa Karoliny Przewoźnik pod tytułem Psychoanaliza mediów – forma komu-
nikacji terrorystów ze społeczeństwem zostały poruszone kwestie zjawiska terro-
ryzmu jako działalności przestępczej, która wykorzystuje media dla osiągania 
celów politycznych. Przedmiotem badań jest terroryzm jako element, który 



9

WSTĘP

stanowi psychologiczny motyw w zakresie umiejętnego wykorzystania me-
diów poprzez użycie przemocy, zastraszenia i szantażu wobec społeczności,  
a następnie reprezentacja tych działań za pomocą środków masowego prze-
kazu. Celem opracowania jest przedstawienie różnorodnych aspektów, które 
świadczą o dużej zależności działalności terrorystycznej od mediów. Poprzez 
dogłębne zbadanie źródeł tych działań można odpowiedzieć na główne pyta-
nie badawcze: w jaki sposób organizacje terrorystyczne wykorzystują media 
dla osiągania swoich celów. Rozszyfrowanie motywacji podejmowanych za-
machów oraz jej znaczenia zarówno dla ofiary, jak i samego sprawcy jest nie-
odzowne dla przeciwdziałania oraz zwalczania zjawiska terroryzmu. Struktura 
pracy jest następująca. Rozdział pierwszy poświęcony jest przyjrzeniu się defi-
nicji terroryzmu. W drugiej części przedstawiono czemu służą media i jak one 
ewoluowały oraz scharakteryzowano zależności pomiędzy mediami a terrory-
zmem. Przedstawiono państwa, w których występuje najwyższy współczyn-
nik zagrożeń o charakterze terrorystycznym, statystyki dotyczące ich spadku,  
a także konstrukcja zależności pomiędzy strachem, lękiem i uciskiem a realny-
mi faktami dotyczącymi terroryzmu.

Natomiast w kolejnym rozdziale Terroryzm islamski z udziałem kobiet 
autorstwa Nikoli Czarnota została opisana partycypacja kobiet w islamskich 
ugrupowaniach terrorystycznych. Autorka skupia się na analizie ról jakie 
pełni płeć żeńska w islamskich organizacjach terrorystycznych, które do tej 
pory były niezauważalne i niedoceniane w kontekście opracowywania przez 
państwa strategii antyterrorystycznych. W artykule została również dokonana 
analiza przyczyn zaangażowania kobiet w islamskich ugrupowaniach, a także 
proces werbunku i radykalizacji do organizacji terrorystycznych. 

W rozdziale III pod tytułem Służby specjalne w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki autorstwa Katarzyny Cyrkun została poruszona problematyka służb 
specjalnych w Stnach Zjednoczonych oraz ich zmian na przestrzeni lat.   
W rozdziale została opisana w szczególności Centralna Agencja Wywiadowcza, 
Federalne Biuro Śledcze oraz Narodowa Agencja Wywiadowcza. W Stanach 
Zjednoczonych służby specjalne zaczęto tworzyć na początku XX wieku.  

W kolejnym rozdziale Joanna Garbulińska-Charchut, autorka ar-
tykułu "Subkultura punk rockowa w Dębicy - historia zjawiska opisuje 
najważniejsze cechy jednej z najbardziej popularnych subkultur w la-
tach 80. i 90. ubiegłego stulecia. Autorka koncentruje się nie tylko na 
opisie głównych założeń ruchu, ale także ukazuje miejsce dębickiego 
oblicza subkultury w kraju. 

W rozdziale pod tytułem: Poczucie bezpieczeństwa dziecka w 
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przestrzeni szkolnej, autorstwa Emilii Wieczorek oraz Marleny Stra-
domskiej podjęto rozważania dotyczące kształtowania poczucia bezpie-
czeństwa u dzieci i młodzieży szkolnej. Autorki wskazują, iż tematyka 
bezpieczeństwa jest obszarem międzydyscyplinarnym i wymaga wielo-
płaszczyznowej eksploracji. W rozdziale drugim poświecono szczególna 
uwagę szkole i jej roli w kształtowaniu bezpieczeństwa oraz czynnikom 
determinującym nieprawidłowość we wskazanym obszarze. Autorki 
akcentują w rozważaniach w rozdziale drugim, że kształtowanie bezpie-
czeństwa u wychowanków jest priorytetowym zadaniem współczesnej 
szkoły. 

Natomiast w rodziale pod tytułem Problemy rodziny dysfunkcyjnej 
autorstwa Janusza Kawy zostały poruszone kwestie współczsnej rodziny, 
rodziny borykającej się z wieloma problemami we współcesnej rzeczyw-
stości. Autor tekstu przedstawił na przykładzie rodzine dysfunkcyjną. 
Próbuje zagłębić i pochyla się nad sytuacją finansowo-ekonomiczną 
rodziny, wyjaśniając jakie szanse i wyzwania stoją przed taka rodziną 
i jej członkami. Autor artykułu podejmuje próbę odpowiedzi na po-
wyższe pytania. Autor powołuje się na aspekty prawne mające w swym 
zasięgu funkcjonowanie rodziny dysfunkcyjnej. Wspomniane zostają 
także zagadnienia odnoszące się zarówno do rodzin które zmagają się 
z trudną sytuacją rodzinną. Omawianie ww. tematyki nasuwa nasuwa 
refleksje o istocie rodziny w życiu człowieka, relacji i więzi panującej  
w takich rodzinach , a także sznse i wyzwania z którymi taka rodzina się 
musi zmierzyć w przestrzeni publiczej. 

W kolejnym rozdziale autorstwa Magdaleny Gadamskiej-Kyrcz, 
Pauliny Rzewuckiej, Marceliny Kalemby pod tytułem Wykluczenie spo-
łeczne a sytuacja rodzin ubogich w Polsce została ukazana sytuacja rodzin 
borykających się z problemami egzystencjalnymi, które wykluczają je 
ze społeczeństwa. Autorki tekst podzieliły na trzy kluczowe segmenty. 
Pierwszy, stanowi próbę zdefiniowania pojęcia jakim jest wykluczenie 
społeczne oraz przedstawia najważniejsze przyczyny powstawania tego 
zjawiska. W drugiej części skupiono się nad pojęciem ubóstwa oraz 
związanej z nim sytuacji we współczesnej Polsce. Ostatnia część tek-
stu dotyczy wykluczenia społecznego współczesnych polskich rodzin. 
Przedstawione w nim zostały dane statystyczne odnoszące się do sytu-
acji materialnej polskich rodzin, skutki wynikające z owego zjawiska 
oraz statystyki dotyczące rozwoju problemu w przyszłości.

Rozważania zawarte w rozdziałe Marleny Stradomskiej i Emili Wieczorek 
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pod tytułem Wybrane zagadnienia profilaktyki presuicydalnej w szkole zamyka 
niniejsza publikację. Autorski pochylają się nad tematyką samobójstw wśród 
ludzi młodych na przykładzie wybranych zagadnieniach profilaktycznych  
w aspekcie suicydalnym w szkole. Umiejętności praktyczne prezentowa-
ne przez autorki tekstu mogą stać się inspiracją dla pracowników placówek 
oświatowych ze względu na fakt, że samobójstwa lub akty tego typu zdarzają 
się dość często w społeczności szkolnej i nie tylko.

Niniejszą publikację kończy Częśći II, w której znajdują się teksty po-
święcone papieżowi pod tytułami: Od Karola Wojtyły „Lolka” - do świętego 
Jana Pawła II, Świadectwo nauczania Jana Pawła II - że życie ludzkie jest 
bezcenne, Życie ludzkie jest bezcenne, Ojcostwo według nauczania Jana Paw-
ła II, Słowo o samotności w nauce Jana Pawła II, Dziecko niepełnosprawne  
w rodzinie w nauczaniu Jana Pawła II, Etos nauczania i wychowania w na-
ukach Jana Pawła II. Są to autorskie teksty Marty Magdoń, Janusza Kawy, 
Joanny Garbulińskiej-Charchut i Emilii Wieczorek w których poruszane są 
sprawy człowieka poruszane przez Wielkiego Polaka Jana Pawła II, który dla 
wielu jest autorytetem i mistrzem słowa i czynu. Ojciec Święty w swoim na-
uczaniu podkreślał, że życie ludzkie jest darem od Boga oraz, że jest dane na 
zawsze. Na tej podstawie autorzy skłaniają potencjalnego czytelnika do wła-
snej refleksju nad wartością ludzkiego życia.

Redaktor pragnie serdecznie podziękować Recenzentom poszczególnych 
artykułów: Prof. nadzw. dr. hab. Sławomirowi Banaszakowi, Prof. nadzw. dr. 
hab. Krzystofowi Żarnie, dr. Marii Kocór, dr. Joannie Leśniak, dr. Macie-
jowi Milczanowskiemu, dr. inż. Zbigniewowi Małodobremu, dr. Martnie 
Nawrockiej, dr. Tomaszowi Swider, a także mgr Marzenie Jakubek za cenne 
i życzliwe wskazówki merytoryczne (uwagi), dzięki którym publikacja przy-
brała ostateczny kształt.

Redaktor tomu

Janusz Kawa
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Karolina Przewoźnik
Uniwersytet Rzeszowski

PSYCHOANALIZA MEDIÓW  
– FORMA KOMUNIKACJI 

TERRORYSTÓW 
ZE SPOŁECZEŃSTWEM

MEDIA PSYCHOANALYSIS -  

A FORM OF TERRORISTS' COMMUNICATION WITH SOCIETY

Wstęp

 Obraz przemocy, lęku i zastraszenia wynika głównie z celowego kre-
owania swojej działalności zbudowanej na propagandzie oraz medialnych do-
niesieniach. Umiejętne operowanie przemocą, w której występuje zjawisko 
wyprzedzania informacją stanowi najczęstszą metodę wykorzystywaną przez 
organizacje terrorystyczne, których działania polegają na rozpowszechnianiu 
czynności spektakularnego okrucieństwa wobec społeczności na całym świe-
cie. Działania takie stanowią formę szantażu dla podejmowanych czynności 
przez polityków, od których wymagane jest podjęcie szybkich decyzji dla do-
bra ogółu.

W pracy skorzystano z metod badań medioznawczych. Chcąc odnieść 
się do mediów masowych uwzględniono różne grupy środków komunikacji 
uwzględniając zarówno telewizję jak i platformy społecznościowe. Zastoso-
wanie takie pozwoliło na wyodrębnienie „miejsc” zapewniających najszybszy 
dostęp do informacji oraz przyglądnięcie się komentarzom, dyskusjom oraz 
wywiadom ekspertów do spraw bezpieczeństwa, a także portalom o tematyce 
polityki, zagrożeń oraz mediów. Metoda ta pozwoliła na scharakteryzowanie 
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terroryzmu jako działalności przestępczej, która wykorzystuje strach dla osią-
gania celów politycznych. Ponadto, pozwoliła na przedstawienie roli mediów 
dla przypadków chronicznej paniki związanej z poszerzaniem dezinformacji, 
manipulacji oraz propagandy.

Pojęcie terroryzmu

Definicji terroryzmu możemy liczyć w setkach, dlatego ciężko określić 
jedno znaczenie tego słowa. Na przykład  według Departamentu Stanu USA 
(Liedel 2008, s. 34-35) terroryzm to ,,zaplanowana, umotywowana poli-
tycznie przemoc wobec celów nie uczestniczących w walce, stosowana przez 
subnarodowe grupy czy tajnych agentów”. Z kolei w Encyklopedii ONZ ter-
roryzm oznacza ,,stosowanie gwałtu dla osiągnięcia celów politycznych lub 
ekonomicznych w stosunkach międzynarodowych”. Alex Schmidt znalazł 
jednak pewne cechy, które stanowią ,,element wspólny’’ dla definicji terro-
ryzmu. Są nimi:

• użycie siły, przemocy lub zastraszanie,
• podłoże polityczne,
• podejmowanie czynności w celu wywołania paniki tj. strach, groźba,
• motyw psychologiczny w zakresie skutków i reakcji (wywołanie stra-

chu dla osią-gnięcia celu politycznego),
• rozpoznanie celu ataku i jego ofiary,
• koncepcja oraz plan działania,
• metoda walki (od metod konwencjonalnych do współczesnych) 
• niezgodność poglądów z daną kulturą społeczną,
• wymuszenia, 
• poszerzanie propagandy medialnej w celu uzyskania rozgłosu,
• zbrodnia ślepa, czyli przypadkowy dobór osób,
• stosowanie symboliki,
• nieprzewidywalność podejmowanych czynności przez sprawców,
• ukryty (choć nie w każdym przypadku) charakter członków organiza-

cji terrory-stycznych (Alex Szmidt 1988).
Terroryzm można zdefiniować zatem jako działania mające miejsce przez 

dłuższy okres czasu oraz zaplanowane stosowanie siły i bezprawia w celach 
politycznych, które wpływają ostatecznie na decyzje rządzących.
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PSYCHOANALIZA MEDIÓW ...

Czemu służą media?

Powstanie mediów w Europie sięga już XVIII w. kiedy to 26 sierpnia 
1789r. uchwalono francuską Deklarację Praw Człowieka i Obywatela oraz 
zakazano stosowania wszelkiej cenzury (Goban-Klas 2005). Natomiast w Pol-
sce regulacje dotyczące wolności mediów znajdują się w art. 14 Konstytucji 
RP (1997), który stanowi: „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy 
i innych środków społecznego przekazu. Wymiar istnienia mediów w życiu 
każdego człowieka mocno ewoluował i jest w dzisiejszym okresie popularny. 
Samo posiadanie Internetu jest już tak rozpowszechnione, że liczy obecnie 
34% populacji świata. Jeżeli wzięlibyśmy natomiast pod uwagę tylko trzy kon-
tynenty:  Europę, Amerykę Północną oraz Australię i Oceanię to automatycz-
nie ta liczba wzrosłaby do 70% (Broll i Czetwertyński 2015, s. 37) . Możemy 
zatem śmiało mówić o tym jakie niesie to ze sobą możliwości zarówno dla 
państw i ich obywateli, jak i technologii w zakresie zagrożeń i posługujących 
się nimi przestępcami.

Wiemy zatem, że media ewoluowały i stały się najbardziej powszechną 
formą komunikacji. Jednak czym one dokładnie są? Według Krystyny Po-
lańskiej (2011, s.1) media społecznościowe to ,,forma przekazu informacji 
następująca za pośrednictwem stron bądź aplikacji działających w sieci in-
ternetowej, w ramach społeczności tworzonych poprzez użytkowników tych 
serwisów”. Już z samego faktu specyfiki mediów, na którą składa się forma 
dziennikarz-widz sprawia, że tak naprawdę wypowiedź należy tylko do jedne-
go z aktorów, a mianowicie do nadawcy informacji. Taka forma przekazu nie 
jest przychylna dla publiczności, gdyż nie ma w niej możliwości na wtrącenie 
się lub podjęcie dyskusji na określony temat. A więc z góry narzucana jest 
tematyka oraz przyjęte w niej stanowisko, którym kieruje się dana  stacja, ga-
zeta itp. Co więcej mamy do czynienia ze sprzedażą informacji polegającą na 
chwytliwych tytułach, które odraczają niezbędne do poruszenia tematy (Brol 
i Czetwertyński 2015).

Z kolei według definicji Andreasa M. Kaplana oraz Michaela Haenle-
ina (2010, s. 61) media społecznościowe to ,,zbiór aplikacji internetowych, 
skonstruowanych na podstawie ideologicznych i technologicznych założeń 
koncepcji Web 2.0, pozwalających na tworzenie i wymianę treści generowa-
nych przez użytkowników” (Andreas M. Kaplan, Michael Haenlein 2010,  
s. 61). Definicja ta nie jest idealnie skonstruowana ze względu na brak wiedzy, 
a także wyobrażenia czym jest samo pojęcie Web 2.0, które niewiele mówi, 
ani też nie podpowiada poprzez swoją nazwę. Mimo to definicja ta posiada 
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najważniejsze cechy tj. wymiana zawartości tekstu, myśli czy znaczenia idei 
przez jej usługobiorców. Pozwala to nie tylko na odbieranie informacji, ale 
także wyrażanie swoich myśli przewodnich (Broll i Czetwertyński 2015). 

Opisany przez D. McQuaila Raport Komisji Hutchinsa wskazuje na 
podstawowe standardy dla funkcjonowania mediów: 

1. Media mają obowiązki wobec społeczeństwa, własność mediów jest 
dobrem powierzonym ich posiadaczom przez społeczeństwo.

2.Media informacyjne powinny być prawdomówne, rzetelne, uczciwe, 
obiektywne i adekwatne.

3. Media powinny być wolne, ale podlegać samoregulacji.
4. Media powinny przestrzegać ustalonych kodeksów etyki i dobrych 

praktyk zawodowych.
5. W pewnych okolicznościach rząd może być zobowiązany do interwen-

cji w celu ochrony interesu publicznego (McQuaila 2007)

Terroryzm a media

Śmiało można mówić o tym, iż terroryzm jest silnie koegzystującym zja-
wiskiem ze środkami społecznego komunikowania o szerokim zasięgu. Pod-
czas gdy mamy do czynienia z licznymi aktami przemocy, które są nie nagło-
śnione to tak naprawdę w efekcie realizacja celów terrorystów jest znikoma. 
Dlatego też tylko rozpropagowanie aktów terrorystycznych na wielką skalę 
może przynieść efekt, gdyż trafia do licznej grupy odbiorców, którzy domaga-
ją się od swojego państwa określonych czynności, aby poczuć bezpieczeństwo. 
Z tego powodu więc terroryści tak chętnie wykorzystują media społecznościo-
we, które odgrywają zasadniczą rolę w ich działalności (Klepka 2020). 

Posługiwanie się mediami dla wymuszenia zmian politycznych niewąt-
pliwie przyczyniło się do zmian w zakresie postrzegania zarówno samych 
mediów, jak i zjawiska terroryzmu wśród jej odbiorców. Skrajne ideologie 
stały się niezwykle łatwo dostępne chociażby ze względu na to, iż w krajach 
muzułmańskich powstało wiele ekstremistycznych programów np. Al-Jazeera, 
które wynikają z celowej polityki władz tych państw lub też radykałów, którzy 
umiejętnie wpływają na postrzeganie świata przez muzułmanów jednocześnie 
nie dopuszczając do samodzielnego kształtowania swoich poglądów. Niestety, 
radykalizacja poprzez media nie ogranicza się tylko do państw wschodnich, ale 
też i na zachodzie dochodzi do dużo częstszych rekrutacji oraz skrajnych ide-
ologii, którymi posługują się m.in. europejscy mieszkańcy (Adamczuk 2011). 

Mniejsze grupy przestępcze charakteryzują się stosowaniem radykalnego 
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bezprawia, który jest wynikiem izolacji dla swoich interesów. Z kolei większe 
ugrupowania rezygnują z działań charakterystycznych dla mniejszych orga-
nizacji i skupiają się wokół czynności mogących wywołać tak szeroki zakres 
skutków, aby zwrócić na siebie uwagę opinii publicznej. Fundamentem do 
postawy ziszczenia się ich idei oraz inicjatyw jest zatem odbiór jak największej 
liczby ludzi (Dietl, Tophoven, Hirschmann 2011).

Prezentacja oraz pokaz ataków terrorystycznych niezaprzeczalnie ab-
sorbują media. Jako powód, Katarzyna Maniszewska przytacza sytuację,  
w której zamachy te są bezustannie i namiętnie przedstawiane w brukowcach 
i urządzeniach odbiorczych (Maniszewska 2009). Informacje, które stanowią 
przekaz pośredni zamiast bezpośredniego mogą w równej mierze składać się 
na zagrożenia. Jako, że w mentalności i sposobie myślenia pozostaje tylko 
ten mechanizm, który jest przedstawiany w środkach masowej informacji, nie 
mamy tej przyjemności zobaczyć i poznać konkretnego zjawiska oraz zdefi-
niować go według własnej opinii. W przypadku, gdy zamach terrorystyczny 
jest nad wyraz nieprawdopodobnie wyartykułowany to często dochodzi do 
nadwyrężenia wiarygodnego identyfikowania realności przez konsumenta me-
diów. Wobec tego, istnieje duże prawdopodobieństwo wyolbrzymienia ich 
obaw przed kolejnymi atakami terrorystycznymi, pomimo istniejących nie-
wielkich zagrożeń. 

Niestety, coraz częściej mamy też do czynienia z sytuacjami, gdzie granica 
wpływów mediów jest zdecydowanie naruszana. Przykładem są podjęte kroki 
przez dziennikarzy wobec porwania samolotu linii 2 w 1985 roku, gdzie na 
pokładzie przetrzymywanych było 39 Amerykanów. W związku z przeciągają-
cą się w czasie niemocą doszło do sytuacji,  w której media poszukując sensacji 
i domagając się pewnych działań rozpoczęły przekazywanie informacji w taki 
sposób, iż wywarły wpływ na działania polityczne co doprowadziło spełnie-
nia żądań terrorystów. Dochodzi zatem do sytuacji, w której media stanowią  
w pewnym sensie kolejny element władzy, i nie byłoby w tym nic złego, gdyby 
nie dochodziło do braku odpowiedzialności i wyobraźni na temat możliwości 
potoczenia się potencjalnych wydarzeń w wyniku podejmowanych przez nich 
decyzji. Informacje zawierające chęci zaistnienia, bez podstawy konkretnego 
prawdopodobieństwa, prowadzą do propagandy i manipulacji które w przy-
padku terroryzmu prowadzą do zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego (Mani-
szewska 2009).

Działania polityczne powinny zawierać pewne regulacje, które dotyczy-
łyby na przykład współpracy terrorystów z mediami. Rządzenie krajem musi 
się odnosić przecież do kontroli nad treścią zawartych w środkach masowego 
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przekazu, które są w stanie dotrzeć do osób znajdujących się na drugim końcu 
świata. Brak jakiejkolwiek reakcji ze strony władz pozwalają tym samym na 
informowanie samych terrorystów, dla których taka sytuacja stanowi nieod-
łączny element podejmowanych działań (Maniszewska 2009).

Skrajne ideologie polityków, którzy również są członkami organizacji ter-
rorystycznych działają po to, aby swoim działaniem wynegocjować od wroga 
pewne korzyści. Relacje między terroryzmem, mediami, aktorami, a ofiarami 
są bardzo złożone. Jak twierdzi Bartosz Bolechów medialne relacjonowanie 
terroryzmu może wpływać na percepcję i zachowania pięciu czołowych typów 
aktorów procesu terrorystycznego:

• terroryści, ich zwolennicy, sympatycy i odpowiednicy w innych 
krajach (reakcje mediów mogą zachęcać, zniechęcać, stymulować innowacje, 
zmiany w taktyce itp.)

• decydenci polityczni (ich zachowania, np. Pod wpływem relacji me-
dialnych mogą zmienić taktykę względem przyszłych incydentów).

• opinia publiczna (wpływ relacji medialnych może silnie kształtować 
nastoje społeczne, oddziałując przez to na proces polityczny).

• ofiary (zwłaszcza zakładnicy) i ich krewni, przyjaciele, znajomi – war-
to przy tym zauważyć, że ofiarami mogą być funkcjonariusze rządowi lub pra-
cownicy mediów, co dodatkowo komplikuje sytuację).

• same media - swoisty wpływ zwrotny, mogący kształtować sposób 
relacjonowania innych incydentów (Bolechów 2010). 

Współcześnie jednym z istotniejszych fragmentów mechanizmu taktyki 
terrorystycznej jest utworzenie dominacji w przekazywaniu określonych infor-
macji, które wytwarzają  przekonania wśród społeczności o własnych racjach 
w inicjowanych posunięciach. Stanowi to więc nie tylko walkę na podstawie 
bezpośredniego spotkania, ale głównie chodzi tu o pojedynek na zasadzie do-
tarcia do jak największej liczby osób, najczęściej za pomocą massmediów, któ-
rych struktury nie zawsze muszą być związane z którąś ze stron. Taki proces 
pozwala na traktowanie stosunków grupy przestępczej z dziennikarzami jako 
priorytetowe, ponieważ stanowi to pewną metodę dojścia do władzy, gdzie 
nie muszą być stosowane metody oparte na działaniach zbrojnych (Czulda 
2017).

Z kolei Hall przytacza przykład Państwa Islamskiego, które umiejętnie 
operuje mediami społecznościowymi tj. Twitter, You Tube oraz Facebook. 
Dzięki temu ich struktura organizacyjna rozprzestrzeniona jest na cały świat, 
a dostęp do ich ideologii rozsiany jest wokół rzeszy ludzi, którzy mają dostęp 
do Internetu. ISIS udostępnia w sieci nagrania ukazujące ataki terrorystyczne, 
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a nawet  egzekucje. Takie działania wpływają na ogromne poczucie lęku  
i strachu wśród ludności cywilnej, nie mającej tak szerokiego wachlarzu obro-
ny jak żołnierze. Co więcej, Państwo Islamskie w celu szerzenia paniki zatrud-
nia dobrze wykształconych dziennikarzy, którzy odpowiedzialni są za rozprze-
strzenianie islamistycznej propagandy (Hall 2015). Według Global Terrorism 
Index dowiadujemy się, iż działalność terrorystyczna w Iraku zdominowana 
była przez ISIS od 2013 roku. Państwo Islamskie było odpowiedzialne za 801 
zgonów z powodu terroryzmu w 2018 roku oraz za 76% wszystkich zgonów 
Iraku, a pozostałe 24% obejmuje nieznanych sprawców. ISIS jest ugrupowa-
niem, które znane jest przede wszystkim z porywania i zabijania swoich ofiar. 
W dużej mierze dotyka to międzynarodowych dziennikarzy, których śmierć 
publikowana jest w mediach społecznościowych, a obraz ten pozostaje w pa-
mięci społeczeństwa (Global Terrorism Index 2019, s. 16)

Jak tłumaczy Bolechów terroryści planując ataki terrorystyczne kierują 
się metodyką o charakterze strategicznym, gdzie wybierają takie taktyki, aby 
móc uruchomić pewne mechanizmy psychologiczne. Przykładem najbardziej 
efektywnej i niezawodnej metody szerzenia strachu jest personalizacja ataku. 
Przeprowadzanie ataków terrorystycznych w miejscach publicznych oraz cią-
głe przetwarzanie tego przez media potęguje strach i wytwarza reakcje psycho-
logiczne tj. ,, przecież sam tam byłem tydzień temu”, ,,moja córka wybiera 
się tam za 2 dni”, ,,moja żona pracuje dwie ulice dalej” itp. Umyślnie wywo-
łuje się przeświadczenie o tym, że cudem uniknęło się danego zamachu ale 
równie mocno wytwarzane jest poczucie o prawdopodobieństwie kolejnego 
ataku, którego możemy już się nie ustrzec. Taki proces jest oczywiście za-
planowanym mechanizmem, który charakteryzuje się irracjonalnym lękiem. 
Co więcej, terroryści stosują metodę opartą na rozpowszechnianiu zapowiedzi 
ataków, który równie mocno oddziałuje na społeczeństwo (Bolechów 2010).

Strach identyfikowany jest głównie wśród ludności cywilnej, która nie 
posiada zdolności pozwalających na obronę. Z kolei osoby wchodzące w skład 
ugrupowań terrorystycznych  postrzegane są jako automatyczne maszyny do 
zabijania, pozbawione cech ludzkich, zdehumanizowane. Oczywiście codzien-
ny widok rzezi nie jest również obcym obrazem dla żołnierzy, którzy muszą 
stawiać czoła radykalnym grupom. Mimo to, bojownika pełniącego służbę  
w siłach zbrojnych odróżnia przede wszystkim cel oraz charakter jego działań. 
Występują sytuacje, w których nawet mundurowy nie jest w stanie opanować 
swojego lęku, a nawet przerażenia.  Na przykład, pod wpływem opubliko-
wanych nagrań, które przedstawiały akty masakry dokonywane przez islam-
ską organizację terrorystyczną, armia iracka z Mosulu licząca 4000 żołnierzy 
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podjęła się ucieczki (Hanne, Flichy de La Neuville 2015).
Kontrowersyjną taktyką prowadzenia zamachów terrorystycznych na 

życie ludzkie jest ścinanie głów porwanym zakładnikom pochodzącym z naj-
różniejszych części świata. Zamachy te dokonywane są najczęściej przez ter-
rorystów w chwili braku realizacji interesu politycznego przez przedstawiciela 
danego państwa. Wstrząs, a jednocześnie drastyczność, lęk i niepewność są 
nieustannie nasilane za pośrednictwem okoliczności, gdyż egzekucje te są sta-
rannie nagrywane i rozprowadzane poprzez Internet, a nawet programy tele-
wizji publicznej. Tak naprawdę wizja sterowania terrorem przez ugrupowania 
terrorystyczne została przeniesiona na wielkie ekrany, którym sprzyja publika 
na całym świecie (Wojtasik 2016). 

Narastający strach przed terroryzmem wyrażany w opinii publicznej wy-
daje się wyolbrzymiony w stosunku do realnego i statystycznego zagrożenia. 
Global Terrosim Index jako coroczny raport publikowany przez Institute for 
Economics and Peace wkazuje, iż spośród państw, które doświadczyły najwyż-
szego poziomu terroryzmu, tylko dwa Afganistan i Nigeria odnotowały wzrost 
liczby zgonów, podczas gdy całkowita ich liczba spadła w Iraku, Somalii  
i Syrii. Po raz pierwszy od czasu początkowej fazy Afganistan stał się pań-
stwem najbardziej dotkniętym przez terroryzm, i tym samym zastąpił Irak, 
który utrzymywał pierwsze miejsce od 2004 r. Wśród czterech krajów,  
w których wciąż istnieje duża ilość zamachów terrorystycznych jest: Afgani-
stan, Irak, Nigeria i Syria (Global Terrorism Index 2019).

Mapa 1: Wpływy terroryzmu na poszczególne obszary.  Źródło: Global 
Terrorism Index 2019
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A więc są to obszary głównie na Wschodzie, natomiast narastająca pa-
nika widoczna jest głównie na Zachodzie i w krajach Europejskich. Co wię-
cej, możemy śmiało mówić o dużym spadku ataków terrorystycznych wśród 
działalności m.in. organizacji ISIS. W 2018 r. osiągnięto najniższy poziom 
liczby zgonów przypisanych ISIS od 2013 r., który spadł o 68 procent od tego 
czasu osiągając maksymalny poziom w 2015 r. (Global Terrorism Index 2019). 
Odnotowano zatem spadek działań terrorystycznych, natomiast w dobie nie-
ograniczonego dostępu do urządzeń nagrywających i internetu mamy dostęp 
do takiej ilości relacjonowania zagrożeń, iż wplywa on na błędne postrzegania 
realiów. 

Ponadprzeciętność reprezentowania ataków terrorystycznych powoduje 
nadmierny strach, a także poczucie zagrożenia wśród społeczności. Dlatego 
też opracowano kodeks postępowania dla dziennikarzy, fotografów i redak-
torów zajmujących się terroryzmem. Jak wspomina Maniszewka z Centrum 
Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas dziennikarze mają obowiązek 
unikania takich czynności jak:

– potęgowanie poczucia strachu wśród publiczności,
– wyolbrzymianie zagrożenia,
– oferowanie terrorystom platformy komunikacji i promocji,
– publikacja szokujących zdjęć oraz rozpowszechnianie materiałów z za-

machów terrorystycznych,
– wykorzystywanie mowy nienawiści (Maniszewska 2018).
Etyka dziennikarzy powinna obejmować kierowanie się przede wszyst-

kim dobrem ogółu, a nie działaniami wspierającymi organizacje terrorystycz-
ne, które wykorzystują współczesne metody do poszerzania swojej działalności.

Podsumowanie

Stosowanie terroryzmu ma zatem na celu osiągnięcie celów politycznych 
za pomocą użycia lub groźby użycia przemocy. Są to działania asymetryczne, 
gdzie wojna nie toczy się między państwami, ale określone grupy przestępcze 
próbują w jak największym stopniu zastraszyć dużą liczbę osób lub polityków 
w celu osiągnięcia zamierzonego celu, który zawsze ma charakter polityczny.

W zakresie wpływania na tyranizowaną ludność, terroryści umiejętnie 
wykorzystują media oraz sprawną biegłość systemów komunikacji i kontak-
tu. Posługują się również prawem charakterystycznym dla państw demo-
kratycznych, które posiadają luźne regulacje w zakresie np. wolności słowa.  
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To wszystko sprawia, iż organizacje terrorystyczne są szczególnie trudnym 
przeciwnikiem, zwłaszcza, że radykalne ideologie mogą rozciągać się na cały 
świat za pomocą nowych technologii.

Lęk, strach, panika to najlepsze rozwiązanie dla ugrupowań terrorystycz-
nych w kwestii zastosowanych środków dla spełnienia konkretnych celów. 
Terroryzm w swym ogólnie przyjętym znaczeniu wykorzystuje bowiem terror 
dla osiągnięcia określonych celów politycznych. Jednakże, jak często chodzi 
tu o kwestie dyplomatyczne, tak nie rzadziej spotykamy się z jego równie 
zasadniczym celem, jakim jest wywołanie strachu, który stanowi niezbędny 
element konstytuujący prawidłowy przebieg zamachu. A więc celem terroro-
ryzmu samym w sobie jest wywołanie jak największej paniki wśród głównego 
obiektu zamachu – społeczności.

Organizacje terrorystyczne umiejętnie operuje mediami społecznościo-
wymi tj. Twitter, You Tube oraz Facebook. Są to środki komunikacji, któ-
rych treści jest łatwo rozpowszechnić na cały świat, a dostęp do ich ideologii 
rozsiany jest wokół rzeszy ludzi, którzy mają dostęp do Internetu. Stanowi 
to bowiem jedno z największych wyzwań dla współczesnej formy komuni-
kowania się, ponieważ możliwości jakie daje nam dzisiejsza technologia są 
nieograniczone. I o ile, Internet stanowi bazę dyskusji, tak telewizja ogranicza 
się do prowadzonego monologu, w którym zawarte są tylko takie treści jakimi 
dysponuje nadawca.
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Abstrakt: Współcześnie jednym z największych zagrożeń jest terroryzm i jego orga-
nizacje, które posługują się mediami dla lepszej komunikacji z odbiorcami w celu 
osiągnięcia żądań politycznych. Media to obecnie jeden z najlepszy środków odgrywa-
jących tak dużą rolę w działalności terrorystycznej, który wywołuje psychozę strachu,  
a także wprowadza realne poczucie niebezpieczeństwa. Artykuł stanowi więc analizę 
absorbowania zamachów terrorystycznych przez media oraz ponadprzeciętną prezen-
tacje ich w prasie, radiu, telewizji i serwisach internetowych, które wykształciły złożo-
ne relacje pomiędzy mediami, komunikowaniem a terroryzmem. Analiza oparta jest 
na zastosowaniu metod badań medioznawczych, która pozwala na scharakteryzowanie 
procesów komunikacyjnych i społecznych w kategoriach zagrożeń terrorystycznych.

Słowa kluczowe: terroryzm, media, komunikowanie, zagrożenia, strach

Abstract: Today, one of the greatest threats is terrorism and its organizations that use 
the media to better communicate with their audience in order to achieve political 
demands. The media is currently one of the best means of playing such a large role 
in terrorist activities, which causes a psychosis of fear and introduces a real sense of 
danger. The article is therefore an analysis of the absorption of terrorist attacks by the 
media and an above-average presentation of them in the press, radio, television and 
websites, which have developed a complex relationship between the media, commu-
nication and terrorism. The analysis is based on the use of media research methods, 
which allows to characterize communication and social processes in terms of terrorist 
threats.
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TERRORYZM ISLAMSKI 
Z UDZIAŁEM KOBIET

ISLAMIC TERRORISM INVOLVING WOMEN

WSTĘP

Terroryzm islamski jest istotnym zagrożeniem wpływającym na bezpie-
czeństwo. Cechuje się niezwykłą zmiennością, ponieważ rozwój technologicz-
no-informacyjny przyczynił się do zmiany postrzegania terroryzmu islamskie-
go. Terroryści posługują się różnorodnymi metodami i technikami, mającymi 
na celu m.in. wywołanie strachu wśród społeczeństw. Na przestrzeni lat za-
uważyć można, iż organizacjom terrorystycznym zależy na jak największym 
rozgłosie medialnym. Każde państwo powinno być odpowiednio przygoto-
wane na potencjalne zagrożenie terrorystyczne i bezustannie monitorować 
działania islamskich organizacji terrorystycznych.

W wielu ugrupowaniach terrorystycznych kobiety odgrywają coraz to 
większą rolę. Istnieje przekonanie, iż pełnią głównie rolę ofiary, lecz we współ-
czesnych organizacjach terrorystycznych odgrywają przede wszystkim rolę bo-
jownika islamskiego. Działalność kobiet terrorystek nie jest skoncentrowana 
tylko w państwach muzułmańskich, ponieważ ich aktywność widoczna jest 
również w Europie Zachodniej. Partycypacja kobiet w terroryzmie islamskim 
jest niezwykle istotnym tematem, który wymaga szczegółowej analizy wielu 
czynników: psychologicznych, społecznych, ekonomicznych oraz politycz-
nych. Ponadto, należy dokonać analizy przyczyn zaangażowania płci żeńskiej 
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w działalność o charakterze terrorystycznym.
Niniejsza praca skupia się na zagadnieniach związanych z partycypacją 

kobiet w terroryzmie islamskim. Celem pracy jest również analiza ról jakie 
pełni płeć żeńska w islamskich organizacjach terrorystycznych, które do tej 
pory były niezauważalne i niedoceniane w kontekście działań prewencyjnych. 
Ponadto, poruszone zostały motywy jakimi kierują się kobiety przy wstępo-
waniu do ugrupowań islamskich, a także niezwykle ważny proces werbunku i 
radykalizacji do organizacji terrorystycznych.

Tezą artykułu jest stwierdzenie, że w badaniach nad terroryzmem islam-
skim dominują przypisane płci stereotypy, powodując wzrost wykorzystania 
kobiet w wielu islamskich organizacjach. Mimo, iż terroryzm islamski jest 
zjawiskiem występującym w wielu opracowaniach, to literatura na temat 
kobiecego dżihadyzmu jest dosyć uboga. Zdaniem autorki mimo, iż feno-
men ten jest zagadnieniem niezwykle interesującym z punktu widzenia ba-
dania terroryzmu, to jest on trudny do jednoznacznej oceny. Metody wy-
korzystane w rozdziale obejmują analizę i krytykę piśmiennictwa oraz badań 
dokumentacji.

MOTYWY WSTĘPOWANIA KOBIET  
W SZEREGI ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH

Partycypacja kobiet w terroryzmie islamskim nie jest zjawiskiem nowym 
i ma charakter coraz bardziej powszechny. Ich aktywny udział w poszczegól-
nych organizacjach terrorystycznych jest coraz bardziej zauważalny. Kobiety 
przełamują powszechnie występujące stereotypy ukazujące kobiety jako osoby 
delikatne, wrażliwe i zależne od mężczyzny (Matus 2016, s. 286). Udział ko-
biet jest widoczny bądź był w takich organizacjach jak m.in. Al-Qa’ida, Daesz, 
Palestyńskim Islamskim Dżihadzie, w Boko Haram i wiele innych, w których 
pełniły bądź pełnią różnorodne role (Gasztold 2020, s. 5).

W literaturze przedmiotu występuje szereg motywów wstępowania ko-
biet do organizacji terrorystycznych. Wiele z nich często jest do tego zmusza-
nych, choć występują okoliczności, gdzie kobiety same decydują się przystą-
pić do islamskiej organizacji terrorystycznej. Niewątpliwie istotna jest teoria 
Mii Bloom, odnosząca się do motywacji kobiet. Mianowicie teoria ta, to tzw. 
cztery „R” plus jedno „R”, czyli zemsta (ang. revenge), odkupienie (ang. re-
demption), szacunek (ang. respect), związek (ang. relationship), a także gwałt 
(ang. rape) (Bloom 2011, s. 234-236).

Odkupienie należy rozumieć jako pozbycie się piętna, które kobieta 
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odbiła na siebie jak i również swą rodzinę. Ponadto, kobiety są również przy-
dzielone do zmycia hańby, którą okrył męski członek rodziny. Kolejny motyw 
omawiany we wspomnianej teorii, czyli szacunek, umożliwia kobiecie zapew-
nienie godnego życia swojej rodzinie, a także możliwość podniesienia statusu 
społecznego oraz uzyskania pomocy ze strony społeczności lokalnej. Wynika 
to z tego, że rodzinie, która odpowiednio wychowała przyszłego męczennika 
islamskiego okazuje się szacunek. Kolejnym istotnym motywem jest związek, 
ponieważ kobieta, która jest zakochana w bojowniku islamskim, skłonna jest 
do wielu działań, w tym do dokonania ataku terrorystycznego. Natomiast 
gwałt, który powoduje zhańbienie oraz w islamie skutkuje karą śmierci wobec 
kobiety, powoduje, że stają się terrorystkami, aby zapewnić rodzinie wyższy 
status społeczny i przede wszystkim zmycie piętna. Ponadto, przytoczony 
przez Mia Bloom motyw zemsty, jest kobiecym odwetem za śmierć rodziny, 
która jest jednym z częstszych powodów, dla których tzw. czarne wdowy de-
cydują się na zamach terrorystyczny (Nowicka 2019, s. 69-70).

Oprócz wyżej wymienionych motywów występujących w teorii Mii Blo-
om, przedstawia się też motyw religijny. Wiara jest motywem, którym kierują 
się nie tylko mężczyźni, ale również kobiety, głównie ze względu na to, iż 
męczeńska śmierć zapewnia muzułmanom i muzułmankom raj po śmierci. 
Mimo, iż Koran nie akceptuje samobójczej śmierci to w sytuacji, gdy czyn ten 
zostanie wykonany z nakazu Allaha i osoba dokonująca ataku uwierzy w to, 
wówczas może otrzymać nagrodę (Matus 2016, s. 278-279).

Co istotne, dla kobiet nie jest zapisana nagroda w Koranie, jak są to 
w przypadku mężczyzn tzw. hurysy. Mimo to, kobiety od Allaha otrzymują 
wszystko, co dobre w raju. Ponadto, w Koranie istnieje zapis odnoszący się do 
nagrody dla kobiet: „My jesteśmy waszymi opiekunami w tym życiu i w życiu 
ostatecznym. Będziecie mieli tam wszystko, czego zapragnie wasza dusza, i 
będziecie mieli tam to, o co poprosicie, jako ugoszczenie od Przebaczającego, 
Miłościwego!” (Koran 2018, s. 382).

Z powyższych rozważań wynika, iż kobiety bardziej niż mężczyźni decy-
dują się na wstąpienie i działalność w islamskich organizacjach terrorystycz-
nych ze względów głównie osobistych. Kierują się motywami miłosnymi, chę-
cią zemsty, religijnymi, a także związanymi z odkupieniem czy szacunkiem. 
Najczęściej kobiety wstępują z własnej woli w szeregi islamskiej organizacji 
terrorystycznej. Jednakże w wielu przypadkach kobiety są zmuszane poprzez 
szantaż, przemoc fizyczną i psychiczną bądź są odurzane narkotykami. Ponad-
to, ze względu na przynależność do rodziny, w której mężczyźni są bojownika-
mi islamskimi, kobiety ulegają również indoktrynacji.
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WERBOWANIE I RADYKALIZACJA KOBIET 
W ISLAMSKICH ORGANIZACJACH 
TERRORYSTYCZNYCH

Kobiety zanim zaczną pełnić poszczególne role w islamskiej organizacji 
terrorystycznej muszą zostać zwerbowane, wcielone w jej szeregi bądź wycho-
wane w rodzinie bojowników islamskich. Proces werbowania jak i późniejsza 
radykalizacja odbywa się na różnych etapach życia kobiet w meczetach, szkół-
kach koranicznych lub w innych miejscach modlitw. Ponadto, ze względu na 
rozwój technologiczny coraz częściej do tego celu wykorzystuje się Internet, 
posługując się różnorodnymi socjotechnikami. Co więcej, islamskie organi-
zacje terrorystyczne bezustannie pracują nad niezawodnymi metodami, któ-
re umożliwią bardziej skuteczny werbunek osób, wykorzystując w tym celu 
oprócz Internetu, telewizję i prasę (Wilk 2019, s. 113).

Islamskie organizacje terrorystyczne pozyskują w swe szeregi kobiety ze 
względu na rozgłos medialny, ponieważ kobiece zamachy terrorystyczne sku-
piają większą uwagę ludzi niż te dokonywane przez mężczyzn. Głównie dla-
tego, że kobiety wzbudzają mniejsze podejrzenia, aby mogły dokonać ataku 
terrorystycznego, przez co wiele służb specjalnych swą uwagę skupia bardziej 
na mężczyznach niż kobietach. Ponadto, tego typu postrzeganie powoduje, iż 
kobiecy dżihadyzm jest pomijany w strategiach zwalczania terroryzmu. Co 
istotne, gdy dzięki tym działaniom mogą spowodować jak największe wzbu-
dzenie strachu wśród społeczeństw państw, wówczas ta metoda może okazać 
się niezwykle niezawodna (Matus 2016, s. 286-287).

Rozgłos medialny jest niezwykle istotny przy procesie werbowania z 
tego względu, że medialność ataków terrorystycznych dokonywanych przez 
kobiety może doprowadzić do większego zainteresowania działalnością o cha-
rakterze terrorystycznym. Co więcej, sylwetka kobiet jest wykorzystywana do 
tych celów, ponieważ mogą dotrzeć do wielu miejsc niepostrzeżenie, ukrywa-
jąc pod luźnym ubraniem materiały wybuchowe, a także wykorzystując do 
tego dzieci poprzez umieszczenie ładunków wybuchowych w ich plecakach. 
Wykluczenie kobiet jako możliwe zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa 
może spowodować większe zainteresowanie ze stron islamskich organizacji 
terrorystycznych. Ponadto, kobiety, młodsze dziewczęta bądź dzieci, ponie-
waż werbunek może odbywać się w poszczególnych etapach ich życia, jest o 
tyle ułatwieniem dla organizacji terrorystycznych, ponieważ postrzega się płeć 
żeńską jaką łatwą do zmanipulowania i przekonania. Co więcej, kobiety wer-
buje się w celu pozyskania nowych członków organizacji, ponieważ wzbudzają 
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większe zaufanie. Dzięki temu umożliwia to skuteczne pozyskanie nowych 
bojowników islamskich (Matus 2016, s. 287).

W stosunku do kobiet islamskie organizacje terrorystyczne posługują się 
różnorodnymi metodami. Wśród nich można wyróżnić:

 uzyskanie dużej ilości informacji o osobie rekrutowanej, które mogą 
być przydatne w procesie werbowania do islamskiej organizacji terrorystycznej,

 prowadzenie rozmów i stopniowe dostarczanie informacji, w celu 
częściowej zmiany w światopoglądzie osoby w procesie rekrutacji,

 manipulowanie osoby werbowanej, w taki sposób, aby dostarczane 
informacje odpowiadały cechom charakteru osoby,

 zaangażowanie emocjonalne osoby werbowanej w stosunku do człon-
ków organizacji terrorystycznej poprzez ukazywanie przynależności i aprobaty 
wśród grupy (Królak 2006, s. 20-21).

Należy zwrócić uwagę nie tylko na metody, które są skuteczne podczas 
procesu werbowania kobiet, ale również na techniki, które wykorzystują is-
lamskie organizacje terrorystyczne podczas przekonywania płci żeńskiej, aby 
nie opuściły ugrupowania. Wykorzystuje się w tym celu zaszczepienie lęków. 
Metoda ta, polega na przyjmowaniu podobnego toku rozumowania. Ponadto, 
organizacje terrorystyczne zwracają uwagę na to, czy dana osoba wykazuje się 
posłuszeństwem. W konsekwencji tego, stosowanie odpowiednich technik i 
metod przez ugrupowania powoduje, iż osoby werbowane nie są do końca 
świadome, że są manipulowane (Królak 2006, s. 22-24).

Bojownicy islamscy umiejętnie korzystają z dobrobytu technologii, wy-
korzystując przy tym portale społecznościowe takie jak: Facebook, Instagram, 
Twitter, fora internetowe oraz platformę YouTube w procesie werbowania 
kobiet. Tego typu sposób jest niezwykle skuteczny i często wykorzystywany 
przez terrorystów, ponieważ uwodzone kobiety spotykają się z mężczyznami 
poznanymi przez Internet dopiero po przyjeździe na tereny działalności Pań-
stwa Islamskiego, co powoduje, że nie mogą zmienić zdania i się wycofać. 
Wiąże się to z tym, że po przyjeździe na tereny działalności organizacji, obraz 
przedstawiany na portalach społecznościowych nie odzwierciedla rzeczywisto-
ści w jakiej się znajdują. Skutkuje to rozczarowaniem i chęcią ucieczki, lecz 
w większości przypadków wiele kobiet nie ma takiej możliwości. Ofiarami 
zazwyczaj są kobiety młode, które według terrorystów jest najłatwiej pozyskać 
wykorzystując do tego celu Internet (Matus 2016, s. 295).

Islamskie organizacje terrorystyczne posługują się również wieloma 
czasopismami skierowanymi nie tylko do kobiet, ale również do potencjal-
nych osób, które chcą przekonać do swojej ideologii, zwerbować, a następnie 
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zradykalizować. Daesz posiada szereg czasopism, również w języku polskim 
na stronie internetowej „Wilayat al-Qawqaz” (El Ghamari, 2018). Wśród 
magazynów można wyróżnić:

 „Dar Al-Harb Magazine”, zawierający treści religijne w języku arab-
skim oraz angielskim;

 „Al-Shamika Magazine”, skierowany do kobiet, zawierający treści 
propagandowe z elementami zasad dotyczących prawidłowego życia jako 
muzułmanka;

 „Al-Kitab media Al-Shabab", będący raportem organizacji, które 
współpracują bądź popierają Państwo Islamskie i uznają jego kalifat;

 „Dar al-Islam”, zawierający treści religijne w języku arabskim, rosyj-
skim i angielskim;

 „IhyaeKalikhat”, zawierający treści propagandowe Państwa Islam-
skiego w języku arabskim;

 „GaidiMtaani Kenia”, zawierający treści religijne w języku angiel-
skim, a także w językach występujących w państwach afrykańskich (El Gha-
mari, 2018).

Ponadto, proces werbunku jest ułatwiony ze względu na osobiste moty-
wacje kobiet, ponieważ pragnąc zemsty czy z powodu miłości, są skłonne do 
wielu brutalnych działań. Terroryści stosują też takie metody jak udzielanie 
pomocy zarówno psychicznej jak i fizycznej, a także wzbudzanie zaufania, co 
powoduje, że proces rekrutacji staje się bardziej skuteczny. Kobietom dostar-
cza się materiały nawołujące do dżihadu i mające na celu przekonanie do 
ideologii. Ponadto, islamskie organizacje terrorystyczne przeprowadzają z taką 
kobietą rozmowę na temat Allaha, świętej wojny czy poświęcenia życia dla 
ideologii (Kubica, 2018).

Proces werbowania i dobór przyszłych bojowników islamskich do orga-
nizacji terrorystycznej jest istotnym elementem. Jednakże, aby kobieta była 
skłonna do poświęcenia się w imię Allaha i nie zawahać się, kluczową rolę w 
tym odgrywa proces radykalizacji. Jest to przygotowanie zarówno psychicz-
ne jak i fizyczne przyszłej dżihadystki. Ponadto, islamskie organizacje terro-
rystyczne wykorzystują przy tym manipulację, która przekłada się na sukces 
procesu radykalizacji.

Proces radykalizacji muzułmanek jest procesem złożonym i składa się z 
czterech etapów.

1) Etap wiodący ku radykalizacji, przed pełnym poddaniem się społe-
czeństwa w proces indoktrynacji. Jest to etap, w którym grupa przyjmuje ide-
ologię islamską jako własną.
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2) Samoidentyfikacja z fundamentalizmem islamskim. W tym etapie 
kobieta identyfikuje się z ideologią islamską poprzez odkrywanie i zagłębianie 
się, ale również jest to okres, w którym rozpoczyna się konwersja na islam. 
Kobieta zaczyna utożsamiać się z ideologią i następuje poczucie przynależno-
ści z grupą, która posiada pokrewne poglądy.

3) Indoktrynacja, będąca kolejnym etapem procesu ku radykalizacji po-
woduje zjednoczenie kobiety z grupą terrorystyczną. W trzecim etapie istot-
ną rolę odgrywa obcowanie z dżihadystami, którzy w ten sposób prowadzą 
grupę ku dalszej radykalizacji. Następują wówczas przekonania o słuszności 
decyzji, a także przyjęcie w pełni ideologii islamskiej. W etapie tym jak i w 
poprzednim istotną rolę pełnią osoby o pokrewnych poglądach. Ma to na 
celu przede wszystkim wzmacnianie słuszności decyzji o przyszłym podjęciu 
działań terrorystycznych.

4) Pełna gotowość do wykonania zamachu terrorystycznego. Jest to 
ostatni etap, w którym kobiety są już w pełni zaangażowane w działalność 
terrorystyczną, kierując się względami osobistymi. W etapie tym następuje 
planowanie, przygotowanie i ostatecznie wykonanie zamachu terrorystyczne-
go (Adamczuk 2011, s.67-68).

Proces radykalizacji kobiet przebiega skutecznie, również wtedy, gdy 
islamskie organizacje terrorystyczne proponują im możliwość zrealizowania 
swoich własnych celów. Katalog czynników, które wpływają na ten proces 
jest otwarty, ponieważ partycypacja kobiet w działaniach terrorystycznych jest 
zjawiskiem rzadko omawianym w kontekście badań nad terroryzmem. Mimo 
to, czynnikiem, który składa się na proces radykalizacji jest indoktrynacja w 
połączeniu z manipulacją emocjonalną. Ponadto, autorytety lub propaganda 
silnie oddziałują na umysły kobiet radykalizowanych, ponieważ chcąc wypeł-
nić swoją rolę, biorą przykład z przywódców religijnych bądź innych kobiet 
terrorystek (Gasztold 2020, s.11).

Według niemieckiego badacza Rolanda Eckerta, proces radykalizacji 
składa się z siedmiu kroków i opiera się na:

1) narodowościowym określeniu kolektywów;
2) ukazywaniu niesprawiedliwości;
3) jednoznacznej koncepcji kolektywnej tożsamości i procesie rekrutacji;
4) oddziaływanie nieoczekiwanych wydarzeń;
5) nadaniu znaczeniu filozofii historycznej;
6) wiktymizacji powiązanej z kolektywem i solidarnością;
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7) wzmocnieniu nienawiści wśród przyszłych pokoleń (Gasztold 2020, 
s.10-11).

Co więcej, dobrze zaplanowany i długotrwały proces radykalizacji w 
połączeniu z praktyką, a także motywy jakim kierują się kobiety wpływa na 
większą motywację i poświęcenie się kobiet w imię ideologii i Allaha. Ponadto, 
warto zwrócić uwagę na to, że proces indoktrynacji i radykalizacji występuje 
nie tylko w krajach arabsko-muzułmańskich, ale także w państwach europej-
skich i w Stanach Zjednoczonych, w których przebywa wielu zwolenników 
islamizmu (Kubica, 2018).

ROLE KOBIET W ISLAMSKICH ORGANIZACJACH 
TERRORYSTYCZNYCH

Role jakie zostają przydzielone w islamskiej organizacji terrorystycznej 
zależne są od indywidualnych predyspozycji kobiet bądź celów ugrupowania. 
Kobiety w terroryzmie islamskim pełnią zazwyczaj role rekruterów, w celu 
pozyskania nowych członków, logistyczno-zabezpieczające oraz bojowników 
lub męczenników.

Pierwszą z ról jaką pełnią kobiety w wielu islamskich organizacjach to 
rola rekrutera. W ugrupowaniach skupiają się na pozyskiwaniu nowych człon-
ków do organizacji terrorystycznej, zwracając dużą uwagę na specjalistów z da-
nej dziedziny, którzy są niezwykle potrzebni w szeregach ugrupowania. Orga-
nizacjom terrorystycznym zależy na pozyskaniu inżynierów, logistyków oraz 
nowych członków, którzy będą pełnić rolę bojowników islamskich. Zwerbo-
wanie przez kobiety wielu specjalistów umożliwia sukces i jak najdłuższe prze-
trwanie organizacji terrorystycznej (Khalil, 2019).

Kobiety w procesie rekrutacji nowych członków pełnią istotną rolę, 
przede wszystkim jako matki, a także jako członkowie rodziny ze względu na 
to, iż organizacje terrorystyczne podczas procesu werbowania wykorzystują 
często więzi rodzinne. Przede wszystkim kobiety dbają o odpowiednie wycho-
wanie własnych dzieci w kierunku przyszłych działań na rzecz ideologii i jako 
przyszłych bojowników islamskich (Adamczuk 2013, s. 64).

W islamie matki posiadają wysoką pozycję w społeczeństwie, ze względu 
na to, iż podejmują się działań mających na celu przygotowania dzieci do 
roli bojowników islamskich. Każda kobieta muzułmańska wpływa na pro-
ces socjalizacji dziecka i wychowuje w oparciu o świętą księgę, czyli Koran. 
Co więcej, wydanie na świat przyszłego bojownika islamskiego powoduje, że 
kobieta jest bardziej szanowana w społeczeństwie (Nowicka 2017, s. 81).
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Kobiety werbują nie tylko nowych członków na miejscu, w Iraku bądź 
Syrii, ale przede wszystkim przez Internet (Khalil 2019). Wówczas treści na 
portalach społecznościowych są głównie skierowane do kobiet. Rekruterki 
do organizacji terrorystycznej, oferują atrakcyjne oferty, które mają na celu 
zwabić kobiety i zachęcić do dołączenia w szeregi bojowników islamskich. Po-
nadto, przekazują wiele wskazówek i porad nie tylko jak być żoną dżihadysty, 
ale również co zabrać w swoją podróż i wiele instrukcji, w tym dotyczących 
kontaktowania się z bliskimi. Oprócz propagowania islamizmu na portalach 
społecznościowych, kobiety organizują podróż do miejsc działalności Pań-
stwa Islamskiego. Współcześnie kobiety w roli rekruterów spełniają swoją rolę 
głownie w werbowaniu nowych członków z Europy Zachodniej. Państwo Is-
lamskie korzystając z technologii, poprzez portale społecznościowe takie jak 
Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp i inne, skutecznie rekrutuje ogrom-
ną liczbę przyszłych bojowników islamskich z krajów Europy (Baker, 2014).

Organizacje terrorystyczne pozyskują kobiety do roli rekuterów, ponie-
waż wzbudzają większe zaufanie, powodując skuteczność procesu werbowania 
nowych członków. Ponadto, udział płci żeńskiej w organizacjach terrorystycz-
nych wzbudza większe zainteresowanie wśród innych kobiet, które uważają, 
że obecność tych kobiet w szeregach bojowników islamskich wynika ze słusz-
ności działań (Cragin, Daly 2009, s. 53).

Kobiety w islamskich organizacjach terrorystycznych pełnią również role 
logistyczno-zabezpieczające. Mimo, iż zazwyczaj ugrupowania islamskie nie 
zwracały uwagi na istotę tej roli, to zauważono, iż działania te, przekładają się 
na sukces organizacji. Kobiety, które nie są bojownikami islamskimi, pełnią 
funkcje logistyczne i tym samym umożliwiają organizacjom terrorystycznym 
skupić większą uwagę na planowanie, dokonywanie ataków oraz pozyskiwa-
nie środków finansowych na dalsze zamachy. Główne zadania, które są reali-
zowane przez kobiety w tym celu to przede wszystkim zakup i odpowiednie 
zabezpieczenie materiałów wybuchowych bądź broni niezbędnej do prze-
prowadzenia zamachu terrorystycznego. Kluczowe jest również zapewnienie 
schronienia dla bojowników islamskich oraz próba pozyskiwania informacji 
dla ugrupowania (Netczuk-Gwoździewicz, Bodziany 2019, s. 62).

Kobiety pełnią również rolę kuriera w kontekście logistyczno-zabezpie-
czającym. Ich obowiązkiem jest transport broni i materiałów wybuchowych, 
a także pieniędzy pomiędzy bojownikami islamskiej organizacji terrorystycz-
nej. Ponadto, wiele ugrupowań islamskich pozyskuje i wykorzystuje kobiety 
do konstruowania ładunków wybuchowych lub wysyłają je po zabranie bro-
ni po udanym zamachu terrorystycznym. Umożliwia to organizacji uniknąć 
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poniesienia konsekwencji i schwytania przez służby antyterrorystyczne. Rola 
kobiet jako kurierzy jest niezwykle kluczowa dla islamskich organizacji terro-
rystycznych, ponieważ wzbudzają mniej podejrzeń ze względu na ubiór, pod 
którym mogą przenosić broń i materiały wybuchowe (Cragin, Daly 2009, s. 
23).

Niewątpliwie najbardziej kontrowersyjną i najczęściej omawianą w litera-
turze przedmiotu rolą pełnioną przez kobiety jest bycie zamachowcem-samo-
bójcą. Ponadto, kobiety posiadają określone „modus operandi”, w stosunku 
do kobiecego dżihadyzmu. Tradycyjny ubiór oraz wspomniany już wizerunek 
kobiet, ułatwia im bezproblemowe przedostanie się do miejsc, w których pla-
nują dokonać zamachu. Wykorzystując przy tym ładunek wybuchowy znaj-
dujący się pod ubraniem bądź używając również w tym celu tzw. pas szahida. 
W większości państw ze względu na kulturę bądź religię, mężczyźni nie mogą 
dokonać rewizji osobistej płci żeńskiej. Natomiast niedostateczna ilość kobiet 
jako funkcjonariuszy powoduje, iż utrudnia to dokładne przeszukanie kobiet. 
Partycypacja kobiet w terroryzmie islamskim wynika z tego, iż stosując 
określone techniki i metody, głównie ładunki wybuchowe w torebkach, ple-
cakach dziecięcych, pod ubraniem czy również przeprowadzona wobec nich 
z powodzeniem indoktrynacja, powoduje, iż stają się idealnymi kandydatka-
mi na terrorystów w oczach ugrupowań islamskich (Zięba 2015, s. 57).

Według wielu badań naukowych uznaje się, że kobiety są bardziej zmoty-
wowane do działania, aniżeli mężczyźni. Ponadto, przesłanki osobiste, który-
mi się kierują są tak silne, że są gotowe poświęcić się dla swojej idei, uważając 
ją za słuszną. Islamskie organizacje terrorystyczne skutecznie realizując proces 
werbowania i indoktrynacji kobiet. Powodują, iż wiele państw nie jest goto-
wych wykorzystać wobec nich skutecznych środków prewencyjnych. Ponadto 
same działania w celu zwalczania terroryzmu islamskiego wymagają dużego 
zaangażowania i jest to proces długotrwały, a jeżeli zamachowcem jest kobieta 
to działania te są o wiele trudniejsze (Rudnicka 2017, s. 87).

W literaturze przedmiotu ukazuje się dwa pojęcia określające kobiety ter-
rorystki, mianowicie „szahidka” i „czarna wdowa”. Pierwsze określenie odnosi 
się do kobiet posiadających wspomniany już tzw. pas szahida, zawierający ma-
teriały wybuchowe. Ponadto, nazwa pochodzi od słowa „szahada”, oznaczają-
cy męczennika i wyznanie wiary. Drugie określenie kobiety terrorystki „czarna 
wdowa” zostało po raz pierwszy wypowiedziane w mediach po zamachu na 
moskiewski teatr na Dubrowce w 2002 roku. Wówczas społeczeństwo nie 
spodziewało się, iż ataku mogą dokonać kobiety, ubrane w czarne tradycyjne 
burki ukrywając pod nimi pasy z ładunkami wybuchowymi (Pietrasik 2013, 
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s. 58). Ponadto, warto zwrócić uwagę na to, że określenie „czarne wdowy” nie 
jest tożsame z określeniem „samotne wilki”. Głównie dlatego, iż kobiety te 
kierują się swoimi własnymi przekonaniami i motywacjami. Mimo to, zdarza 
się, że islamskie organizacje terrorystyczne wykorzystują ich naiwność i zmu-
szają do dokonania ataku terrorystycznego (Adamczuk 2013, s. 69). Kobiety 
wykorzystywane są w wielu islamskich organizacjach terrorystycznych w roli 
zamachowców-samobójców. Kobiety brały udział w zamachach w Czecze-
nii, Palestynie czy w organizacjach takich jak ISIS i Brygada Męczenników. 
Współcześnie organizacja Boko Haram w większości ataków terrorystycznych 
wykorzystuje kobiety.

Kobiety w terroryzmie islamskim, jak już zostało wspomniane, pełnią 
różnorodne role. Jednakże zdarza się, że mimo, iż wypełniają wiele istotnych 
ról w islamskich organizacjach, to stają się też ofiarami tychże działań. Kobiety 
już od najmłodszych lat są radykalizowane i zmuszane do podjęcia zamachu 
terrorystycznego, dochodzi również do porwań, wykorzystywania seksualne-
go oraz handlu kobietami.

Dla wielu islamskich organizacji terrorystycznych stanowią „żywy towar” 
w różnych interesach, wykorzystując w tym celu również niepełnosprawne ko-
biety. Ponadto, członek rodziny będący bojownikiem islamskim, gdy posiada 
dług wobec islamskiej organizacji terrorystycznej i nie jest w stanie go spłacić, 
wówczas oddaje w jej ręce kobietę, która z nim zamieszkuje. Uprzedmioto-
wienie kobiety stanowi zakorzenienie w szariacie, gdzie mężczyzna decyduje o 
jej losie. W konsekwencji kobiety nie mogą się sprzeciwić decyzjom członków 
rodziny i muszą wykazywać wobec nich posłuszeństwo (Nowicka 2017, s. 65).

Warto zwrócić uwagę na to, że zamachy terrorystyczne dokonywane 
przez kobiety nie wynikają w większości przypadków z ich własnej decyzji. 
Ponadto, rodzina jest w stanie sprzedać i oddać kobietę islamskim organiza-
cjom terrorystycznym. Stosując techniki manipulacji bądź wykorzystywanie 
środków odurzających w stosunku do kobiet, skutkuje tym, że nieświadomie 
decydują się na bycie męczennikiem. Przykładem stosowania tego typu meto-
dy przez ugrupowania islamskie był wspomniany atak na moskiewski teatr na 
Dubrowce. Podczas zamachu kobiety nie były świadome swoich czynów i co 
więcej, materiał wybuchowy znajdujący się na pasie szahida nie był przysto-
sowany do wybuchu. W konsekwencji próba odpalenia materiału wybucho-
wego przez kobiety się nie powiodła, co spowodowało, że zostały ostatecznie 
postrzelone przez rosyjskich żołnierzy (Adamczuk 2013, s. 71-72).

Ponadto, w wielu islamskich organizacjach terrorystycznych dochodzi 
do porwań oraz wykorzystywania kobiet do zamachów terrorystycznych. 
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Podczas porwania wywożone są do obozów znajdujących się z dala od ich 
rodzin czy miejscowości, której zamieszkiwały. Następnie kobiety te są ra-
dykalizowane i przygotowywane do dokonywania ataków terrorystycznych. 
Trzymając je jako zakładniczki, są zastraszane bądź bojownicy grożą im śmier-
cią, tym samym oferując im konwersję na islam oraz przymusowe małżeństwa 
z członkami islamskiej organizacji terrorystycznej. W wielu ugrupowaniach 
kobiety uczy się jak posługiwać się bronią, konstruować materiały wybucho-
we, a także jak dokonywać zamachu na wybrane miasteczka. Wiele islamskich 
ugrupowań uprowadzało również chrześcijańskie kobiety. W konsekwencji 
dochodziło do masowych morderstw, ponieważ część z uprowadzonych od-
mawiało konwersji na islam bądź nie chciało brać udziału w działaniach ter-
rorystycznych. W stosunku do kobiet dochodziło również do wykorzystywań 
seksualnych (Smolarek, 2015).

Mimo, iż w literaturze przedmiotu są przedstawiane kobiety pełniące 
role zamachowców - samobójców, rekruterów czy logistyczno-zabezpieczające, 
to trzeba zwrócić uwagę na to, że w większości przypadków są ofiarami dzia-
łań islamskiej organizacji terrorystycznej. Mimo to, istnieje wiele organizacji, 
które działają na rzecz pomocy kobietom. Mianowicie Amnesty International 
oraz Human Rights Watch, która apelowała do organizacji Boko Haram, aby 
zaprzestała niehumanitarnego traktowania kobiet i masowych morderstw.

ZAKOŃCZENIE

Warto zwrócić uwagę na potencjał na każdym szczeblu struktury danej 
organizacji terrorystycznej. Kobiety pełnią nie tylko role logistyczno-zabez-
pieczające czy rekruterów. Współcześnie niezwykle istotna jest rola kobiet 
jako zamachowców-samobójców. Mimo, iż płeć żeńska jest uważana za płeć 
wrażliwą, delikatną czy słabą to dzięki odpowiedniemu procesowi radykali-
zacji mogą stać się idealnymi kandydatkami do pełnienia roli bojowników 
islamskich.

Stereotypy wynikające z płci niewątpliwie przekładają się na skuteczność 
działań i sukces islamskich ugrupowań terrorystycznych. Efektywność tych 
działań wpływa na wzrost zagrożenia jakim jest terroryzm. Poprzez przemy-
ślane działania islamskich organizacji terrorystycznych zauważalna jest coraz 
większa obecność kobiet dokonujących zamachy w imię ideologii i Allaha. 
Ponadto, wykorzystywanie w tym celu mediów, wpływa na większy strach 
i niepokój wśród państw dotkniętych terroryzmem. Wynika to z niewystar-
czającej wiedzy na temat kobiecego terroryzmu i niezbadaniem metod oraz 
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technik jakimi posługują się ugrupowania islamskie.
Pomimo tego, iż we współczesnym świecie istnieje szereg innych równie 

niebezpiecznych zagrożeń, które mogą spowodować zmniejszenie aktywności 
islamskich organizacji terrorystycznych, to jest to zjawisko, które nigdy nie 
powinno się wykluczać przy opracowywaniu wielu strategii. Co więcej, ze 
względu na działalność internetową ugrupowań, państwa powinny dołożyć 
wszelkich starań, aby prawidłowo rozpoznawać oraz zwalczać zagrożenie ja-
kim jest terroryzm.

Ponadto, nieuwzględnianie kobiet w strategiach antyterrorystycznych 
państw może wpłynąć na wzrost wykorzystywania kobiet do roli zamachow-
ców-samobójców. Błędem jest bagatelizowanie zjawiska kobiecego terrory-
zmu, ról jakie pełnią oraz stereotypowe myślenie o kobietach jako nieskłon-
nych do działań o charakterze terrorystycznym. Lekceważenie potencjalnego 
zagrożenia jakim jest terroryzm może wpłynąć na większe zagrożenie dla pań-
stwa, natomiast w stosunku do ugrupowania islamskiego może przyczynić się 
do sukcesu. Niewątpliwie istotne jest to, aby kobiecy terroryzm był częstszym 
tematem badań.
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Abstrakt: Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na rosnącą rolę kobiet w islamskich 
organizacjach terrorystycznych. Ich udział był niedoceniany ze względu na pozycję 
kobiet. Faktem jest to, że w dzisiejszym świecie jest znaczna liczba kobiet terrorystek. 
W artykule przedstawione zostały motywy wstępowania kobiet do islamskich orga-
nizacji terrorystycznych, a także sposób ich rekrutacji i radykalizacji. Należy zwrócić 
uwagę na rolę, jaką odgrywają kobiety w społeczeństwie i innych aspektach życia,  
a także w organizacjach terrorystycznych.

Słowa kluczowe: kobiety, terroryzm islamski, radykalizacja, islam, dżihad

Abstract: The article aims to highlight the growing role of women in Islamic terrorist 
organizations. Their participation was underestimated due to the position of wom-
en. The fact is, there are a significant number of female terrorists in the world today.  
The article presents the motives of women joining Islamic terrorist organizations,  
as well as the methods of their recruitment and radicalization. Attention should be 
paid to the role women play in society and other aspects of life, as well as in terrorist 
organizations.

Keywords: women, Islamic terrorism, radicalization, islam, jihad
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SECRET SERVICES IN THE UNITED STATES OF AMERICA

WSTĘP

W Stanach Zjednoczonych służby specjalne zaczęto tworzyć na począt-
ku XX wieku. Wspólnota Wywiadowcza (z ang. Intelligence Community), 
utworzona rozkazem 12333 prezydenta Ronalda Reagana, jest federacją 17 
rządowych agencji wywiadowczych Stanów Zjednoczonych (U.S. National 
Intelligence 2013). Każda z nich koncentruje się na innym aspekcie zawartym 
w misji Wspólnoty Wywiadowczej. Misją jest zbieranie, analizowanie i do-
starczanie informacji wywiadowczych i kontrwywiadowczych z całego świata 
oraz późniejsze przekazywanie ich decydentom. Zebrane dane pozwalają na 
podjęcie właściwych decyzji w celu ochrony Stanów Zjednoczonych. 

Historia Wspólnoty Wywiadowczej jest pewnym odzwierciedleniem 
historii Stanów Zjednoczonych i służb specjalnych tego kraju (Community 
Inspector General 2020) Agencje rządowe należące do Wspólnoty Wywia-
dowczej, które działają wspólnie w celu ochrony bezpieczeństwa narodowe-
go Stanów Zjednoczonych to: Narodowa Agencja Wywiadu Przestrzennego  
(z ang. National Geospatial-Intelligence Agency), Agencja Wywiadowcza De-
partamentu Obrony (z ang. Defense Intelligence Agency), Tajna Służba Stanów 
Zjednoczonych (z ang. United States Secret Service), Wywiad Sił Lądowych  
(z ang. Army Intelligence), Biuro Wywiadu Marynarki Wojennej (z ang. Of-
fice of Naval Intelligence), Centralna Agencja Wywiadowcza (z ang. Cen-
tral Intelligence Agency), Federalne Biuro Śledcze (z ang. Federal Bureau of 
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investigation), Wywiad Straży Przybrzeżnej (z ang. Coast Guard Intelligence), 
Biuro Wywiadu i Badań Departamentu Stanu USA (z ang. Bureau of Intelli-
gence and Research), Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (z ang. National Se-
curity Agency), Narodowe Biuro Rozpoznania (z ang. National Reconnaissan-
ce Office), Agencja Wywiadu Obronnego (z ang. Defense Intelligence Agency), 
Biuro Wywiadu i Kontrwywiadu Departamentu Energii (z ang. Energy Office 
of Intelligence and Counter Intelligence), Wywiad Korpusu Piechoty Morskiej  
(z ang. Marine Corps Intelligence), Administracja do Walki z Narkotykami (z ang. 
Drug Enforcement Administration), Departament Bezpieczeństwa Krajowego  
(z ang. Department of Homeland Security), a także Agencja Wywiadu, Inwigi-
lacji i Rozpoznania Sił Powietrznych, (z ang. The Air Force Intelligence, Surve-
illance, and Reconnaissance) (U.S. National Intelligence 2013). W niniejszym 
artykule zostaną omówione w szczegółowy sposób.

Centralna Agencja Wywiadowcza

Centralna Agencja Wywiadowcza (z ang. Central Intelligence Agency) zo-
stała utworzona w 1947 r. wraz z podpisaniem ustawy o bezpieczeństwie naro-
dowym przez prezydenta Harry'ego S. Trumana (Misiuk 2016, s. 136). CIA 
spełnia zadania centralnego organu wywiadowczego Stanów Zjednoczonych 
poprzez angażowanie się w badania i wdrażanie technologii, która jest wyko-
rzystywana do celów wywiadowczych. Tak jak inne agencje rządowe, Cen-
tralna Agencja Wywiadowcza nie została utworzona z dnia na dzień, przez 
kilka lat przechodziła reorganizację zanim prezydent Truman podpisał ustawę  
o bezpieczeństwie narodowym z 1947 r., tworząc Centralną Agencję Wywia-
dowczą (Misiuk 2016, s. 138).

CIA jest służbą, która analizuje wydarzenia o charakterze politycznym, 
gospodarczym czy społecznym na całym świecie oraz współpracuje z innymi 
agencjami we Wspólnocie Wywiadowczej (Kessler 1994, s. 285-287). Od-
powiedzialna jest za zbieranie danych wywiadowczych, które dotyczą bezpie-
czeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, a następnie dostarcza zebrane 
informacje do starszych decydentów amerykańskich (CIA 2020). Proces ten 
jest bardzo złożony i obejmuje wiele etapów. Pierwszym z nich jest zidenty-
fikowanie problemu, który dotyczy bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych 
m.in. metody działań organizacji terrorystycznych lub prawdopodobieństwo 
wykorzystania broni biologicznej i chemicznej przez kraje dysponujące tego 
typu bronią. 
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Centralna Agencja Wywiadowcza zbiera informacje w różnorodny spo-
sób, poprzez analizę zagranicznych artykułów w czasopismach oraz gazetach, 
sporządza raporty ze zdjęć satelitarnych z kosmosu zbierając informację na 
przykład o ilości samolotów znajdujących się w bazie wojskowej innego pań-
stwa. Analitycy pracują też nad odszyfrowaniem zakodowanych wiadomości 
wysyłanych przez różne państwa. Zdobywają i gromadzą informacje, które 
mogą być istotne dla przyszłych interesów, a także bezpieczeństwa Stanów 
Zjednoczonych. Rezultatem wyników analitycznych są terminowe i obiektyw-
ne oceny dostarczane starszym amerykańskim decydentom politycznym. Jed-
nym z tych raportów jest codzienna informacja prezydenta tzw. President's 
Daily Brief (CIA 2020).

CIA zgłasza tylko informacje, ale nie wydaje zaleceń dotyczących po-
lityki. Tworzenie polityki należy do agencji takich jak Departament Stanu 
i Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (Ranelagh 1986, s. 21-32). 
Ważne jest również to, że CIA nie jest organem ścigania, zadanie to należy 
do Federalnego Biura Śledczego (z ang. Federal Bureau of Investigation).  CIA 
i FBI, jednakże współpracują w wielu dziedzinach, jak kontrwywiad i kon-
trterroryzm. Ponadto CIA może również angażować się w tajne działania na 
polecenie Prezydenta (Ranelagh 1986, s. 21-32).

Za jeden z pierwszych sukcesów agencji uważa się niedopuszczenie  
w drodze tajnych operacji do zwycięstwa wyborczego w związku z rozwojem 
silnej partii komunistycznej we Włoszech i finansowanie partie chadeckie  
w 1947 r. Inne akcje CIA, jednakże były oceniane negatywnie. W 1953 r. 
John Foster Dulles kierował akcją mającą na celu doprowadzenie do obale-
nia w Iranie rządu premiera Mohammada Mosadeka i osadzenia posłusznego 
Stanom Zjednoczonym Mohammada Reza Pahlawi, który sprawując władzę, 
brutalnie łamał prawa człowieka (Misiuk 2016, s. 139).

Federalne Biuro Śledcze

Istotną służbą specjalną zajmującą się bezpieczeństwem Stanów Zjedno-
czonych oraz zwalczaniem przestępczości tzw. federalnej poprzez kontrwy-
wiad wewnętrzny, jest Federalne Biuro Śledcze (z ang. Federal Bureau of Inve-
stigation), które powstało w 1908r  FBI gromadzi, analizuje i rozpowszechnia 
dane wywiadowcze, które pomagają zapobiegać atakom i chronią naród przed 
terrorystami, szpiegami i wszelkiego rodzaju przestępcami (Misiuk 2016,  
s. 139). W kręgu zainteresowania FBI jest walka z terroryzmem, wywiad, kon-
trwywiad, cyberprzestępczość, prawa człowieka, przestępczość zorganizowana 
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i gospodarcza. FBI zajmuje się także korupcją w sektorze publicznym, w tym 
m.in. łapownictwem, praniem brudnych pieniędzy, oszustwami podatkowym 
i korupcją wyborczą. Jednakże ze względu na rozwój nowych zagrożeń Fede-
ralne Biuro Śledcze skupia się również na korupcji granicznej (FBI 2020). 

Agencja rządowa dba o bezpieczeństwo narodowe poprzez egzekucję 
prawa karnego oraz także przeciwdziała istotnej w dzisiejszych czasach ak-
tywności terrorystycznej. Federalne Biuro Śledcze prowadzi sprawy o zasię-
gu krajowym, międzynarodowym oraz współpracuje z agencjami rządowymi 
Wspólnoty Wywiadowczej i organizacjami chroniącymi prawo. Mottem Fe-
deralnego Biura Śledczego jest: „Wierność, odwaga i uczciwość” (FBI 2020).

FBI odegrało istotną rolę w kontrwywiadzie Stanów Zjednoczonych 
w obu wojnach światowych, a nawet prowadziło działania mające na celu 
zbieranie wywiadu zagranicznego w latach 1940-1947 (Raymond 2007,  
s. 31-37). Podczas zimnej wojny agenci FBI dzięki zebraniu danych wywia-
dowczych oraz poprzez współpracę z amerykańskimi i międzynarodowymi 
służbami wywiadowczymi, prowadzili działania mające na celu wyśledzenie 
szpiegów. Federalne Biuro Śledcze prowadziło również operacje wywiadow-
cze, w tym niebezpieczne działania mające na celu likwidację zorganizowa-
nych grup przestępczych działających na terenie Stanów Zjednoczonych. 

W latach 70 i 80. XX wieku, kiedy nastąpił wzrost terroryzmu FBI utwo-
rzyło grupy zadaniowe ds. Terroryzmu. Biuro zebrało i rozpowszechniło istot-
ne informacje wywiadowcze odnośnie terroryzmu agencjom federalnym oraz 
stanowym i lokalnym organom ścigania (Turner 2005, s. 1-3). Po atakach  
z 11 września na World Trade Center i Pentagon, FBI rozwinęło swoją misję 
wywiadowczą, skupiając się na analizie danych i walce z terroryzmem (Com-
munity Inspector General 2020). Istotną rolę w Federalnym Biurze Śledczym 
odegrał John Edgar Hoover, który został dyrektorem agencji w 1924r. i stał 
na jej czele nieprzerwanie aż do momentu śmierci w 1972 roku. Był jed-
nym z najpotężniejszych ludzi w dziejach Stanów Zjednoczonych. Jako dy-
rektor rozbudował agencję do walki z przestępczością kryminalną, w której 
znajdowała się baza danych o odciskach palców, szkołach policyjnych czy 
o laboratoriach kryminalistycznych. Dyrektor Federalnego Biura Śledczego 
brał udział w spektakularnych akcjach zatrzymywania znanych gangsterów. 
Hoover skupiał się również na zwalczaniu komunizmu, co wiązało się z du-
żymi kontrowersjami na arenie światowej. Walka ta dotyczyła prześladowa-
nia przywódców politycznych i aktywistów w tym m.in. Martina Luthera 
Kinga. Hoover posiadał wiele informacji z prywatnego życia wielu ważnych 
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osobistości i przywódców politycznych. Po śmierci próbowano odzyskać 
dokumenty znajdujące się w tajnych teczkach z jego archiwum, jednakże 
bezskutecznie. 

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa

Wczesna historia agencji zaczęła się już w licu 1917 roku. W 1917 roku 
Herbert O. Yardley został szefem Biura Szyfrów Wywiadu Wojskowego. Trzy 
miesiące później USA rozpoczęła wojnę z Niemcami. Jednym z przodujących 
czynników, które doprowadziły USA do wojny, był Telegram, w którym nie-
miecki minister spraw zagranicznych próbował zachęcić Meksyk do wojny ze 
Stanami Zjednoczonymi (Burns 1990, s. 97-113).

Po zakończeniu wojny w roku 1919 Biuro Szyfrów zmieniło siedzibę  
i od tego czasu mieściło się w Nowym Jorku. Duży sukces nastąpił trzy lata 
później w roku 1922.  Inwigilacja japońskiej komunikacji pomogła dyploma-
tom ze Stanów Zjednoczonych negocjować z Japonią. Negocjacje odbywały 
się na konferencji marynarki wojennej w Waszyngtonie i dotyczyły sprawy 
ograniczenia broni morskiej (Howe 2020, s. 11-12).

Metody Biura Szyfrów były moralnie wątpliwe. Umowy z takimi firma-
mi jak Western Union zapewnił dostęp do wiadomości na bardzo dużą skalę. 
W roku 1929 postanowiono zamknąć biuro. Jednym z powodów była wzmo-
żona inwigilacja obywateli (Truman 1952, s. 5-11).

Narodową Agencję Bezpieczeństwa utworzono 4 listopada 1952 r. na 
mocy zarządzenia Prezydenta Harry Truman. Misją Agencji Bezpieczeństwa 
Narodowego (NSA) COMINT jest efektywne zapewnianie jednolitego sys-
temu bezpieczeństwa, organizacja oraz kontrola amerykańskich działań w za-
kresie komunikacji wywiadowczej z rządami innych państw w celu zagwaran-
towania zintegrowanej polityki oraz związanych z nią szczególnych procedur 
operacyjnych (United States Army 2004, s. 5).

Aby wypełnić swoją misję, agencja stworzyła kilka baz na całym świecie, 
tworząc tym samym sieć punktów do przechwytywania sygnałów. Za pomocą 
akustycznych urządzeń pomiarowych mogli wykrywać ruchy łodzi podwod-
nych paktu warszawskiego. 

Siedziba Narodowej Agencji Wywiadowczej znajduje się w Fort Meade 
w stanie Maryland. Agencja ma własne wewnętrzne regulacje. Na terenie kwa-
tery głównej działa osobno wydzielony urząd pocztowy, jednostka straży po-
żarnej oraz oddział policji.
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NSA jest wysoce rozwinięta technologicznie. Agencja ta zatrudnia wie-
lu specjalistów z matematyki oraz informatyki, a także dużą liczbę sprzętu 
komputerowego. NSA przechwytuje bardzo dużą ilość informacji, prawdo-
podobnie więcej niż jakakolwiek inna organizacja wywiadowcza na świecie  
(National Security Agency i Central Security Service 2020, s.1-2).

Z różnych działań prowadzonych przez NSA w celu zbierania informacji 
z innych krajów świata, szeroki zakres obejmuje projekt Echelon. Pierwotnie 
ten projekt miał swoje źródło w umowach między krajami Ameryki Północ-
nej, a brytyjskimi wywiadowcami podczas II wojny światowej, mającymi na 
celu wymianę informacji między tymi agencji. 

Wraz z końcem wojny w 1951 r., Wielka Brytania oraz Stany Zjedno-
czone sformalizowały porozumienie informacyjne. Umowa przewidywał rów-
nież podział zadań między dwoma krajami, tak aby ich struktura nie została 
powielona (Staff 1953, s. 6-9). Kilka lat później, w 1956 roku, traktat zo-
stał rozszerzony o Kanadę, Australię i nowe regiony. Obecnie ta sieć agencji 
wywiadowczych przechwytuje znaczną część globalnego zasięgu systemu ko-
munikacyjnego, począwszy od rozmów telefonicznych kończąc na wiadomo-
ściach elektronicznych.

Po akcjach terrorystycznych z 11 września 2001 r., z przerażającą liczbą 
ofiar na ziemi amerykańskiej, rząd Stanów Zjednoczonych został upoważniony 
do podjęcia środków mających na celu dalszy rozwój kontroli informacyjnej.

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa USA została zhakowana przez grupę 
Shadow Brokers. Cyberprzestępcy udostępnili w sieci hasła, które pozwalają 
na dostanie się do systemu NSA. W skutek działań hakerów duża liczba osób 
uzyskała możliwość dostępu do niejawnych danych, służących m.in. do inwi-
gilacji obywateli.

Shadow Brokers bezpośrednio po tych zdarzeniach opublikowała wy-
jaśnienie swojego postępowania oraz wystosowała list do Donalda Trumpa 
zatytułowany Don't Forget Your Base. W liście zostały zawarte wyrazy nieza-
dowolenia z decyzji prezydenta USA.

ZAKOŃCZENIE

Niezwykłe rozprzestrzenianie się technologicznych i innych środków 
utrzymania obywateli w ryzach, stały nadzór (z kamerami w miejscach pu-
blicznych, podsłuchami, dostępem do danych osobowych, komputerów 
itp.) nie zwiększyła skuteczności państwa oraz egzekwowania prawa, ale 
mogą uczynić obywateli w mniejszym stopniu wolnymi. Stany Zjednoczone 
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mają możliwość uzyskać dużą ilość informacji na temat obywateli. Państwo 
to może wykorzystywać Echelon, który jest najpotężniejszym i najbardziej 
złożony nadzorem planetarnym, który monitoruje wszystkie rozmowy po-
między ludźmi w danym momencie na świecie. W rozdziale zostały opisane 
jedne z największych służb specjalnych Stanów Zjednoczonych jak Centralna 
Agencja Wywiadowcza utworzona w 1947 r., Federalne Biuro Śledcze, które 
powstało w 1908r oraz Narodowa Agencja Bezpieczeństwa, której wczesna 
historia zaczęła się już w lipcu 1917 roku.

CIA jest służbą, która analizuje wydarzenia o charakterze politycznym, 
gospodarczym czy społecznym na całym świecie oraz współpracuje z inny-
mi agencjami we Wspólnocie Wywiadowczej. FBI dba o bezpieczeństwo na-
rodowe poprzez egzekucję prawa karnego oraz także przeciwdziała istotnej 
w dzisiejszych czasach aktywności terrorystycznej. Natomiast NSA przechwy-
tuje bardzo dużą ilość informacji, prawdopodobnie więcej niż jakakolwiek 
inna organizacja wywiadowcza na świecie
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Abstrakt: Amerykańskie służby specjalne i ich dzieje stanowią fenomen na całym 
świecie. Współcześnie można stwierdzić, iż historia spowodowała, że w procesie two-
rzenia się mocarstw istotna rolę oprócz czynników politycznych, gospodarczych czy 
wojskowych pełniły służby specjalne. W niniejszym artykule została opisana w szcze-
gólności Centralna Agencja Wywiadowcza, Federalne Biuro Śledcze oraz Narodowa 
Agencja Wywiadowcza. W Stanach Zjednoczonych służby specjalne zaczęto tworzyć 
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na początku XX wieku. Wspólnota Wywiadowcza jest federacją 17 rządowych agen-
cji wywiadowczych Stanów Zjednoczonych. Każda z nich koncentruje się na innym 
aspekcie zawartym w misji Wspólnoty Wywiadowczej. Misją jest zbieranie, analizo-
wanie oraz dostarczanie informacji wywiadowczych a także kontrwywiadowczych  
z całego świata oraz późniejsze przekazywanie ich decydentom. Zebrane dane poma-
gają w podejmowaniu właściwych decyzji w celu ochrony Stanów Zjednoczonych. 
Historia Wspólnoty Wywiadowczej jest w pewnym stopniu odzwierciedleniem hi-
storii Stanów Zjednoczonych a także służb specjalnych tego kraju. Agencje rządowe 
należące do Wspólnoty Wywiadowczej, które działają wspólnie w celu ochrony bez-
pieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych to: Narodowa Agencja Wywiadu 
Przestrzennego, Agencja Wywiadowcza Departamentu Obrony, Tajna Służba Stanów 
Zjednoczonych, Wywiad Sił Lądowych, Biuro Wywiadu Marynarki Wojennej, Cen-
tralna Agencja Wywiadowcza, Federalne Biuro Śledcze,  Wywiad Straży Przybrzeżnej, 
Biuro Wywiadu i Badań Departamentu Stanu USA, Agencja Bezpieczeństwa Narodo-
wego, Narodowe Biuro Rozpoznania, Agencja Wywiadu Obronnego, Biuro Wywiadu 
i Kontrwywiadu Departamentu Energii, Wywiad Korpusu Piechoty Morskiej, Admi-
nistracja do Walki z Narkotykami, Departament Bezpieczeństwa Krajowego, a także 
Agencja Wywiadu, Inwigilacji i Rozpoznania Sił Powietrznych. 

Słowa kluczowe: służby specjalne, wywiad, Centralna Agencja Wywiadowcza, Fede-
ralne Biuro Śledcze, Narodowa Agencja Wywiadowcza.

Summary: American secret services and their history are a phenomenon all over the 
world. Nowadays, it can be said that history has meant that, in addition to political, 
economic and military factors, special services played an important role in the process 
of the formation of superpowers. This article will describe, in particular, the Central 
Intelligence Agency, the Federal Bureau of Investigation, and the National Intelligen-
ce Agency. In the United States, special services began to be created at the beginning 
of the 20th century. The Intelligence Community is a federation of 17 US govern-
ment intelligence agencies. Each of them focuses on a different aspect contained in 
the Intelligence Community mission. The mission is to collect, analyze and provide 
intelligence and counterintelligence information from around the world and its sub-
sequent transfer to decision-makers. The collected data helps you make the right de-
cisions to protect the United States. The history of the Intelligence Community is to 
some extent a reflection of the history of the United States and of that country's secret 
services. The government agencies of the Intelligence Community that work together 
to protect the national security of the United States include the National Spatial In-
telligence Agency, the Department of Defense Intelligence Agency, the United States 
Secret Service, the Ground Forces Intelligence, the Naval Intelligence Bureau, Central 
Intelligence Agency, Federal Bureau of Investigation , Coast Guard Intelligence, U.S. 
Department of State Department of Intelligence and Research, National Security 
Agency, National Reconnaissance Bureau, Defense Intelligence Agency, Department 
of Energy Intelligence and Counterintelligence Bureau, Marine Corps Intelligence, 
Drug Administration, Department of Homeland Security, and the Agency Intelligen-
ce, Surveillance and Reconnaissance of the Air Force.

Keywords: secret services, intelligence, Central Intelligence Agency, Federal Bureau 
of Investigation, National Intelligence Agency.
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SUBKULTURA PUNK ROCKOWA 
W DĘBICY – HISTORIA ZJAWISKA

THE PUNK ROCK SUBCULTURE IN DĘBICA  
– THE HISTORY OF THE PHENOMENON 

Wstęp

Dębica - miasto w województwie podkarpackim mające około czterdzie-
stu dziewięciu tysięcy mieszkańców nie pozostało obojętne na wpływ fali punk 
rocka. Oprócz koncertów odbywających się w miejscowych domach kultury, 
klubie, miasto odegrało swoistą rolę w tworzeniu  polskiego środowiska zwią-
zanego z punkiem. W artykule zostanie przedstawione zjawisko historii oraz 
fenomenu kształtowania się subkultury dębickiego punk rocka.

Punk rock w Dębicy – formowanie się subkultury

Początek lokalnej punk rockowej sceny muzycznej miał miejsce po za-
kończeniu stanu wojennego. Powstały wówczas grupy o nazwie Egzekucja  
i Pancernik Potiomkin. Niestety nie pozostawiły one po sobie wielu nagrań, 
wykonawcy grali głównie dla własnej przyjemności. 

Z powodu braku przychylności systemu dla punk rocka, a także nie-
wielkiej ilości klubów, osoby związane ze środowiskiem punkrockowym po-
czątkowo spotykały się głównie w squatach – czyli opuszczonych budynkach, 
zasiedlanych najczęściej bez zgody właściciela. Jeden z nich, znajdujący się 
na tak zwanych Błoniach spalił się. Był to niewielki pustostan z otoczeniem  
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w postaci zdewastowanej szklarni. W latach świetności odbywały się tam kon-
certy, imprezy, ogniska. Aby posłuchać muzyki w większym gronie, członko-
wie subkultury jeździli na przykład na festiwal w Jarocinie.

Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych to zmiany gospodar-
cze, ekonomiczne, polityczne, społeczne i kulturowe, które także nie ominęły 
Podkarpacia i samej Dębicy. Prywatyzacja fabryk, zmiany na rynku pracy to 
część czynników, które spowodowały, że większość wspomnianych zespołów 
zawiesiła działalność, wyjeżdżali także dotychczasowi organizatorzy koncer-
tów. Był to także czas rozwoju dębickiej sceny niezależnej.

Wówczas dębiccy punkowcy aktywnie angażowali się w różne akcje  
i manifestacje. Miało to miejsce zwłaszcza w latach osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych. Do najbardziej znanych należała na przykład demonstracja 
przeciwko budowie restauracji McDonald’s w poddębickiej Nagawczynie. 
Warto dodać, że wspomniana sieć fast foodów zawsze była utożsamiana przez 
kulturę alternatywną jako rodzaj konsumpcyjnego wroga nastawionego na 
zysk, niehumanitarne traktującego zwierzęta hodowane na posiłki. McDo-
nald’s postrzegano przede wszystkim jako korporację nie dostrzegającą czło-
wieka, ale nastawioną na bezduszne wytwarzanie pieniądza. 

Wówczas też część członków subkultury brała udział w różnych akcjach  
i przedsięwzięciach, wspierali rozmaite organizacje, takie jak na przykład 
Anarchistyczny Czarny Krzyż, Inicjatywę na Rzecz Bojkotu Produktów Chiń-
skich, czy Nigdy więcej Auschwitz .

Do innych przedsięwzięć na mniejszą skalę należało rozklejanie antyfa-
szystowskich plakatów, malowanie na murach antyrasistowskich i antysyste-
mowych haseł i znaków, zrywanie afiszy reklamujących cyrk czy rozdawanie 
przed wejściem do niego ulotek potępiających tresurę zwierząt. W paździer-
niku 1994 r. narodził się pomysł na powołanie do życia nieistniejącej już or-
ganizacji ekologicznej. Tak powstało Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne 
Klub Myśli Zielonej, które organizowało rozmaite happeningi mające na celu 
ochronę praw zwierząt cyrkowych, szerzeniu ekologicznej świadomości. 

Również w tym czasie do Dębicy przyjeżdżały zespoły cenione przez 
sympatyków podziemnej sceny muzycznej. W latach osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych w mieście grał między innymi: Kult, Świat Czarownic, Far-
ben Lehre, Alians, Armia, KSU i inne. Także dębickie, alternatywne, zespoły 
punkrockowe dobrze radziły sobie nie tylko na lokalnej scenie, gdzie występo-
wały na squacie, miejscowych domach kultury czy małych dębickich klubach 
takich jak Graffiti czy Kometa, ale także wyjeżdżały do innych miejscowości 
i na muzyczne przeglądy niekomercyjnych zespołów. W swoich piosenkach 
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poruszały między innymi tematykę związaną z odrzucaniem agresji, walką ze 
skostniałymi społecznymi zasadami. Do pierwszych grup należały na przy-
kład: Mamusiu Ratuj, Not So Fast, Przyczłapy do bulgulatora, Osten Welt, 
Rumor, Prokurator, Ortodox, Usta Syracha czy Nic Śmiesznego. Większość 
tych zespołów już nie istnieje lub zawiesiła działalność na skutek na przykład 
braku osób, które w nich grały, wyjazdu do innego miasta czy kraju.

Ważnym czasem dla dębickiego punk rocka był rok 1990, kiedy w grud-
niu światło dzienne ujrzał fanzin Pasażer. Twórcy początkowo nie zdawali 
sobie sprawy, że gazeta odniesie tak duży sukces w kręgu osób związanych  
z omawianą subkulturą. Pasażer nie był pierwszym tytułem jaki został wydany 
w dębickim środowisku, ponieważ wcześniej, a także w późniejszych latach 
były próby tworzenia prasy o tematyce punkowej. Jednak przeważnie kończy-
ły się na jednym, dwóch numerach tworzonych w warunkach domowych.

Fanziny Pasażer, Dębica, fot. Joanna Garbulińska i Dominik Charchut

Pierwszy numer Pasażera liczył zaledwie sto egzemplarzy. Jego 
twórcy w wielu sytuacjach podkreślali, że ich sympatia dla punk roc-
ka narodziła się wcześniej niż w trakcie tworzenia pierwszego numeru 
fanzinu. Uprzednio gromadzili kasety muzyczne o nienajlepszej jako-
ści dźwięku, prasę określanej mianem alternatywnej. Ponadto zawierali 
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znajomości z osobami, mieszkającymi często na drugim końcu Polski,  
ale które miały podobne poglądy i zainteresowania. Wartość przyjaźni 
podtrzymywanej przez pisanie listów z ludźmi z odległych stron kraju 
stanowiło nie tylko możliwość wyjazdu na koncert ulubionego zespo-
łu, ale także – co w tamtych czasach było bardzo istotne – możliwość 
gromadzenia, wymiany materiałów, kaset i tym podobnych rzeczy.  
W następujących słowach tworzenie magazynu wspomina Mariusz Pro-
kuski – główny założyciel i redaktor, z wykształcenia magister socjologii:

sama gazeta jaka była taka była. Typowy fanzin z Dębicy – ktoś napi-
sał. Pierwsze numery były pewnie frajdą bardziej dla nas niż czytelników. 
Później też zdarzały się rzeczy lepsze i słabsze. Sporo było tego…jak to się 
nazywa? – infantylizmu. Ale punk ze swej natury bywa naiwny (Badanie 
własne, wywiad nr 5).

Z czasem Pasażer stanowił źródło informacji o zespołach, ideologii, kon-
certach i docierał do coraz większego grona odbiorców. Lata dziewięćdziesiąte 
to ekspansja techniki, kser, większej swobody i możliwości wyrażania wła-
snego zdania, ekspresji wypowiedzi. Jednak jak z pewną nostalgią wspomina 
Mariusz Prokuski:

dzisiaj dość powszechne są te wszystkie komputery, telefony, maile, strony 
internetowe i inne cuda techniki. No i fajnie. Sam już nie wyobrażam 
sobie wydawania fanzina bez nich. Jednak aż do numeru dziewiątego 
Pasażer był składany tak jak ówczesna punkowa ortodoksja, czy raczej 
realia, nakazywały. Przepisywane na maszynie teksty zmniejszaliśmy na 
xero, a potem szły w ruch nożyczki i klej. Tak przygotowane makietki się 
kserowało. Tylko że ksero było drogie. W końcu ktoś nas uświadomił, że 
jak się korzysta z drukarni to cena jednostkowa jest dużo niższa. Tyle, że 
trzeba wydrukować 1000 egzemplarzy (Badanie własne, wywiad nr 5).

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych rozpoczęto dodawanie do fanzinu 
płyt CD z muzyką opisywaną na łamach Pasażera. Z upływem czasu rosła 
popularność magazynu w środowisku związanym z punk rockiem Przyjaźnie 
z członkami różnych zespołów, coraz lepiej prosperujący, choć ciągle jeszcze 
nieregularny nakład zinu i większe możliwości na muzycznym rynku sprawiły, 
że Pasażer przestał być tylko magazynem.

Ponadto twórcy gazety powołali do życia wydawnictwo muzyczne o na-
zwie Pasażer Records, które związało się z muzyką alternatywną. Objęło ono 
patronat nad działalnością różnych zespołów sceny punkowej i hard core’owej. 
Pasażer Records zajął się szukaniem wykonawców, wydawaniem i dystrybucją 
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płyt, koszulek, naszywek i innych gadżetów, a także pomocą w organizowaniu 
alternatywnych koncertów w kraju i zagranicą. Od początku nie była to duża 
wytwórnia płytowa. Jednak choć nie była finansowym potentatem na mu-
zycznym rynku – adresowano ją głównie dla osób zainteresowanych kulturą 
alternatywną, to od początku stanowi ważny punkt w rozwoju punk rocka. 

Dębicki punk rock na początku nowego stulecia

Na początku XXI w.  punk rocka od czasu do czasu można było posłu-
chać w dwóch miejscach w Dębicy. Pierwszym z nich był nieistniejący już, 
kameralny bar o nazwie Kmicic. Tam odbywały się koncerty organizowane 
przez pasjonata, który zapraszał na nie zespoły nieznane szerszej publiczności. 
Był zadowolony jeśli koncert nie przyniósł strat materialnych. Warto dodać, 
że sponsorzy nie interesowali się tego typu niedochodowymi imprezami. Gu-
miś – wokalista nieistniejącej już grupy Nic Śmiesznego i działającej Ortodox 
tak wspomina koncerty z pierwszym zespołem:

niektórzy w ogóle nie wiedzą że coś takiego istnieje, że ktoś potrafi zro-
bić koncert że wyjdzie na zero to się cieszy. Ja się na przykład spotykam  
z pytaniem że no dobra, macie kapelę i ile z tego macie?  To dla mnie są 
to śmieszne pytania bo ja się cieszę jak pojadę i ktoś mi zwraca kasę za 
dojazd i dostanę na przykład piwo czy coś do jedzenia. Dla mnie samo to 
jest radością, bo wiem jak trudno jest zebrać to wszystko, żeby pogodzić 
organizację koncertu z pracą, z nauką. Dla mnie granie na takiej impre-
zie to jest sama przyjemność i nigdy się nie liczę z tym czy na tym zarobię. 
Bardziej się liczę z tym że mogę dołożyć do tego i wiem że niestety wszyscy 
tak mają (Badanie własne, wywiad nr 1).

Drugim lokalem, który kilka lat temu miał w repertuarze koncerty rów-
nież z muzyką punk rockową był klub Meduza. Jednak miejsce na co dzień 
miejsce to pełniło funkcję dyskoteki oraz innych spotkań, ukierunkowanych 
na masową rozrywkę, mającą na celu przynoszenie określonych dochodów. 
W związku z tym, również grupy punkowe, które tam gościły miały zachęcać 
swoją nazwą do odwiedzenia lokalu. Po kilku koncertach, które nie przyniosły 
spodziewanych korzyści finansowych, manager wykreślił z kręgu zaintereso-
wań muzykę alternatywną. 

W 2004 r. zamknięto Kmicica i rozpoczął się niełatwy czas dla lokalnych 
wykonawców i osób chcących w Dębicy posłuchać punk rockowych zespo-
łów. Trwało on mniej więcej około pięciu lat. Co prawda w poddębickiej 
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Brzeźnicy organizowano serię koncertów pod tytułem Fucking Nosie, ale nie 
uczestniczyło w nim wiele osób.

Obraz subkultury w późniejszych latach

Kolejne lata przyniosły pewien rozwój i ustabilizowanie obrazu subkul-
tury punk rockowej w Dębicy, gdy z subkulturą identyfikowało się około 
dwustu pięćdziesięciu osób z miasta i najbliższej okolicy. Należeli do nich 
ci, którzy brali czynny udział w koncertach, słuchali muzyki, ale także osoby, 
które w większym stopniu angażowali się w działalność na rzecz subkultury 

– oni jeździli na różne demonstracje czy podtrzymywali znajomości z miesz-
kańcami najbardziej znanych polskich squatów. 

Jednym z bardziej interesujących przykładów takich przedsięwzięć była 
manifestacja sympatyków alternatywnej sceny muzycznej, w której uczestnicy 
domagali się większego zaangażowania miasta w sprawy młodzieży, a także 
o dotacji na rozwój dębickich zespołów i udostępnienia domów kultury na 
próby i spotkania młodych ludzi. W czerwcu 2009 r. 

Młodzi ludzie przeszli ulicami miasta w proteście przeciwko dyskrymi-
nacji dębickich subkultur i działalności Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Według organizatorów marszu dębicki MOK poprzez swoje działania 
zabija młodzieżowe inicjatywy kulturalne. Na transparentach widniały 
takie hasła jak: „Kasa w błoto, a prawdziwa kultura w piach” (Prokuski 
1993-1994, s. nr 32).

Dębicką subkulturę tworzyli ludzie z różnych grup wiekowych – po-
cząwszy od uczniów klas gimnazjalnych, przez licealistów, uczniów szkół za-
wodowych, technicznych, studentów –  po osoby bezrobotne lub aktywne 
zawodowo. Nie ma jednoznacznego modelu rodzinnego, grupy zawodowej,  
z której wywodzą się współcześni dębiccy uczestnicy subkultury.

Punkrockowcy gromadzili się w różnych miejscach. Do najważniejszych 
należały te, w których odbywały się koncerty. 
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Cykliczna impreza City Punx Show vol.2,  
Klub Pino w Dębicy, 13.11.2009, fot. Dziubek i Asvalt

Jednak na co dzień w Dębicy brakowało lokali jednoznacznie ukie-
runkowanych na granie muzyki alternatywnej – można było jej posłu-
chać przy okazji cyklicznych imprez, ale nie w zwyczajny, powszedni 
dzień. Pozostawały prywatne domy, squat, czy wyjazdy do bardziej od-
dalonych miejscowości. Ponadto jeździli na różne festiwale, na przykład 
w Jarocinie, na Woodstock. Uczestniczyli w cyklicznej już poddębickiej 
imprezie o nazwie Chatstok, która w 2011 r. zbankrutowała, a organi-
zatorzy stracili płynność finansową. Festiwal tworzyła grupa kilku mło-
dych osób, którzy zapraszali do udziału zespoły z różnych alternatyw-
nych gatunków muzycznych, w tym grupy punkrockowe . 

Innym ważnym elementem dla rozwoju dębickiej subkultury była 
późniejsza kondycja wytwórni Pasażer. W przeciwieństwie do znanych 
wytwórni, które były nastawione na komercyjną działalność, poszuki-
wała ona ciekawych zespołów, którym proponowała współpracę. Nie 
było wśród nich wykonawców, utrzymujących się tylko i wyłącznie z muzyki. 
Były tam osoby na co dzień pracujące na przykład jako nauczyciele, 
sprzedawcy itd. Pasażer Records umożliwiało nagranie oraz wydanie płyty 
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i zorganizowanie koncertu – często za symboliczne wynagrodzenie czy 
zwrot kosztów podróży. 

Choć granie pod patronatem małej wytwórni nie przynosiło wiel-
kich korzyści finansowych, dawało możliwość bardziej autonomiczne-
go tworzenia muzyki i większej swobody pod względem brzemienia, 
tekstów czy terminu wydania płyty. Kazik Staszewski – lider zespołu 
Kult, zapytany w wywiadzie z Marcinem Lizutem o komentarz do-
tyczący jednej z dużych, dobrze prosperujących w Polsce wytwórni, 
odpowiedział:

Wiem jak wygląda standardowa umowa z firmą płytową. Oczywiście nie 
ma tam mowy o tym co muzycy mają mówić w wywiadach czy jak się 
ubierać. Umowa jednak obliguje ich do ściśle określonej działalności ar-
tystycznej – czy im się to podoba, czy nie. Nawet jeśli zespół nie ma ma-
teriału na płytę, to i tak musi ją nagrać w danym terminie (Lizut 2003, 
s. nr 4).

Zespoły nagrywające dla dębickiego Pasażer Records podkreślały komfor-
towe warunki umowy, radość z tworzenia, niezakłóconą narzucaniem swojego 
zdania, terminu przedstawienia gotowych utworów. Być może jest to cena 
jaką płacą za brak komercyjnej promocji.

W 2009 r. członkowie dębickiego zespołu Ortodox rozpoczęli organi-
zowanie cyklicznego przedsięwzięcia o nazwie City Punx Show. Do kwiet-
nia 2010 r. w nieistniejącym już lokalu Pino odbyło się 5 koncertów, które 
organizowano raz w miesiącu. Po sukcesach wcześniejszych występów pol-
skich i zagranicznych grup punk rockowych organizatorzy przez kilka lat kon-
tynuowali serię wydarzeń, na które przyjeżdżali ludzie z takich miast, jak na 
przykład Tarnów czy Rzeszów. Jednak warto nadmienić, że sukcesem finan-
sowym City Punx Show nie było zarabianie pieniędzy, ale brak inwestowania 
do niego własnych środków finansowych organizatorów.

W 2003 r. powstała strona internetowa tworzona przez Tomasza Sojera 
Ratuszniaka, który od początku swojej działalności zajmował się propagowa-
niem różnorodnych stylów muzycznych i artystycznych. Miasto Ma Głos był 
dębickim serwisem kulturalnym, stanowiącym źródło informacji na temat hi-
storii nieistniejących już zespołów z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, 
wywiady z muzykami, zdjęcia, materiały wideo z archiwalnymi występami, 
recenzje wydarzeń kulturalnych itd. Ponadto było to też bardzo dobre źródło 
informacji na temat nadchodzących wydarzeń w Dębicy i okolicy. Warto 
zaznaczyć, że to dzięki tej stronie wiele osób dowiadywało się o zbliżających 
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się koncertach, wystawach czy spotkaniach. Była to dobra reklama zwłaszcza 
dla imprez związanych z muzyką alternatywną, gdzie organizatorzy nie zawsze 
mogli sobie pozwolić na wydrukowanie dużej liczby plakatów, które mogły 
zostać powieszone w Dębicy czy bardziej odległych miejscowościach. Serwis 
przetrwał ponad 10 lat. Obecnie jego zawartość zostaje sukcesywnie zamiesz-
czana na fanpage’u na FB o tej samej nazwie, co wcześniejszy portal.

Podsumowanie

Punx not dead to hasło, które można zobaczyć na murach bloków, ko-
szulkach osób mijanych na ulicy. To obecnie charakterystyczne słowa dla krę-
gu osób związanych z subkulturą punk rockową, które podkreślają, że punk 
jest obecny w dzisiejszym świecie. Prawdziwa ekspansja gatunku miała miej-
sce na Starym Kontynencie w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku. 
Punk rock stanowił odpowiedź na ówczesną sytuację społeczną, polityczną  
i gospodarczą na świecie. Młodzi ludzie pozbawieni perspektyw na lep-
szą przyszłość, powtarzali stworzone przez zespół Sex Pistols hasło no futu-
re. Cechował ich nihilizm oraz  poczucie braku nadziei na lepszą przyszłość.  
To łączyło się z buntem przeciwko systemowi i uciskowi ze strony władzy. 
Młodzież kontestującą rzeczywistość nazywano degeneratami, zwyrodnial-
cami, odrzutkami społecznymi. W kontakcie z punkowcami kierowano się 
głównie uprzedzeniami i stereotypami dotyczącymi ich wyglądu, zachowania 
czy zdolności intelektualnych. Nierzadko byli postrzegani jako brudni, od-
rażający,  niewykształceni chuligani, którzy interesowali się wszystkim, poza 
pracą i szkołą. 

Pomimo niełatwej sytuacji, która nie sprzyjała rozwojowi subkultury, 
punk rock stał się głosem sfrustrowanej młodzieży i docierał do odległych 
zakątków Polski. Najbardziej znane i doceniane przez punkowców zespoły 
pochodziły nie tylko z dużych miast, ale także z maleńkich zakątków kraju. 
Przykładem jest zespół KSU, który został założony w Ustrzykach Dolnych  
w 1977 roku i istnieje do dnia dzisiejszego. 

Również Dębica – niewielkie miasto na Podkarpaciu, odegrało swoją 
rolę w tworzeniu subkultury związanej z punk rockiem. W niej powstał jeden 
z najbardziej znanych, wciąż istniejących fanzinów pt. Pasażer, jak również 
niezależna wytwórnia płytowa z muzyką punk rock i hard core. Także w tej 
okolicy organizowane były wydarzenia, które przez kilka lat gościły w letnim 
repertuarze muzycznych wydarzeń. 
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Abstrakt: Subkultura punk rockowa była popularna w Polsce szczególnie w la-
tach 80 i 90. ubiegłego wieku. Jej przedstawiciele byli obecni nie tylko w dużych 
miastach, ale także w mniejszych miejscowościach. Jedną z nich była Dębica 

– niewielkie miast w województwie podkarpackim. To tutaj powstał fanzin Pa-
sażer – czasopismo sympatyków muzyki punk rockowej i hard core’owej. Pismo 
jest wydawane do dnia dzisiejszego. Również tutaj powstała mała wytwórnia,  
w której nagrywały zespoły alternatywne, znane w całym kraju. Artykuł ma na 
celu przedstawienie historii subkultury punk rockowej w Dębicy. 

Słowa kluczowe: punk rock, subkultura, Pasażer, muzyka, Dębica

Abstract: The punk rock subculture was popular in Poland, especially in the 1980s 
and 1990s. Its representatives were present not only in large cities, but also in smaller 
towns. One of them was Dębica - small town in the Podkarpackie Province. This  
is where the Pasażer fanzine was created. It is a magazine for fans of punk rock and 
hard core music. The journal has been published to this day. Also in this town a small 
label was established, in which alternative bands known all over the country recorded. 
The article presents the history of Dębica’s punk rock subculture.

Keywords: punk rock, subculture, Passenger, music, Dębica
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POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA 
DZIECKA W PRZESTRZENI SZKOLNEJ

CHILD'S SENSE OF SECURITY IN THE SCHOOL SPACE

Istota pojęcia – bezpieczeństwo

Rozważania dotyczące bezpieczeństwa należy rozpocząć nie tylko od sa-
mej analizy pojęcia, co od wskazania miejsca, które bezpieczeństwo zajmuje  
w wielopłaszczyznowym funkcjonowaniu człowieka. Nie ulega wątpliwości, 
że szeroko pojmowane bezpieczeństwo odgrywa znaczącą rolę w życiu każde-
go człowieka, wpływając bezpośrednio na podejmowane przez niego działa-
nia, sposób myślenia i postawę. Analiza podejmowanego zagadnienia pozwala  
z pełnym przekonaniem twierdzić, iż jest to zagadnienie międzydyscyplinar-
ne. Określenie „bezpieczeństwo” wywodzi się z łacińskiego pojęcia: sine cura, 
które  rozumiane jest jako stabilność w kontekście politycznym (Kaczor 2010, 
s. 49). W najprostszym ujęciu bezpieczeństwo definiowane jest jako: […] 
stan psychiczny lub prawny, w którym jednostka ma poczucie pewności, oparcie 
w drugiej osobie lub w sprawnie działającym systemie prawnym (Dunaj 1996, 
s.30) . Zaprezentowana definicja pozwala wyszczególnić dwa kluczowe aspek-
ty bezpieczeństwa. Po pierwsze, możemy mówić o ujęciu charakteryzującym 
się szerszym zasięgiem. Odnosi się ono do całościowego porządku, ochrony 
państwa oraz obywateli przed destrukcyjnymi dla ładu prawnego zjawiskami. 
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Natomiast w ujęciu węższym, na tle cytowanej definicji, można wskazać 
na istotę bezpieczeństwa publicznego, które koncentruje się zasadniczo na 
ochronie niezależności ustroju oraz wiodących instytucji państwowych (SJP 
1995, s. 139). Omawiając zagadnienie dotyczące bezpieczeństwa warto wska-
zać na jego rodzaje, które przedstawione są na gruncie literatury przedmiotu.  
W najprostszym ujęciu wyszczególnić możemy trzy aspekty, które determi-
nują rodzaje bezpieczeństwa. Po pierwsze rodzaje bezpieczeństwa rozpatruje-
my w kategorii obszaru. Zgodnie z tym wskazać możemy na bezpieczeństwo 
o charakterze globalnym, międzynarodowym, regionalnym czy narodowym. 
Kolejny aspekt dotyczy stosunku do terytorium państwa. Zgodnie z tym za-
łożeniem wskazać możemy na bezpieczeństwo wewnętrzne oraz zewnętrzne. 
Trzeci i ostatni aspekt odnosi się do  dziedziny w kontekście której omawiane 
jest pojęcie bezpieczeństwa. Można tu wskazać na bezpieczeństwo  o charak-
terze ekologicznym, ekonomicznym, fizycznym, energetycznym, cybernetycz-
nym, teleinformatycznym, kulturowym, politycznym, identyfikacyjnym, so-
cjalnym i społecznym (Kaczor 2000, s. 17).

Naturalnym jest fakt, że pojęcie bezpieczeństwa ewoluowało przez 
ostatnie dziesięciolecia. Badacze z obszaru nauk o bezpieczeństwie pozosta-
ją zgodni w przekonaniu, iż to właśnie wiek XX a szczególnie jego ostatnie 
dekady, wpłynęły na ewolucję pojęcia oraz kategorii bezpieczeństwa. Niewąt-
pliwie przyczyniły się do tego wydarzenia na arenie międzynarodowej, które 
miały miejsce w latach osiemdziesiątych oraz dziewięćdziesiątych  XX wieku.  
W związku z tym ewoluowało postrzeganie zagrożeń  oraz zaczęto przywiązy-
wać większe znaczenie do bezpieczeństwa pozamilitarnego. Dynamika proce-
sów otaczającej rzeczywistości wskazała na konieczność uzupełnienia definicji 
bezpieczeństwa o takie jego rodzaje jak: bezpieczeństwo ekologiczne, ener-
getyczne, ekonomiczne a także socjalne i wiele innych.  Widoczna stała się 
tendencja, aby bezpieczeństwo państwa pojmować stosunkowo szeroko, kon-
centrując się nie tylko na granicach kraju, ale także na szeregu różnorodnych 
zagrożeń skierowanych wobec społeczeństwa lub jego części (Zięba 2008,  
s, 68).

Kluczową definicją opracowaną na gruncie nauk o bezpieczeństwie jest 
ta sformułowana przez R. Ziębę. Przedstawia się ona następująco: 

zabezpieczenie potrzeb istnienia, przetrwania, pewności, stabilizacji, toż-
samości (identyczności), niezależności, ochrony poziomu i jakości życia. 
Bezpieczeństwo będąc naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, 
jest zarazem podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych, 
jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia (Kunikowski 2008, 
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s. 13). 

Zaprezentowana definicja pozwala wskazać na bardzo istotny dla podejmowa-
nego tematu wniosek. Mianowicie definicje bezpieczeństwa, które prezento-
wane są na gruncie różnorodnych nauk pozwalają twierdzić, iż bezpieczeństwo 
pojmowane jest także jako proces społeczny. Zgodnie z tym przekonaniem 
należy wskazać, iż polega ono na permanentnym podejmowaniu różnorod-
nych czynności, które koncentrują się na doskonaleniu oraz optymalizowaniu 
wszelkich mechanizmów, które odpowiedzialne są za zapewnienie poczucia  
bezpieczeństwa. Pojmowanie bezpieczeństwa jako procesu społecznego po-
woduje, ze podlega ono wszelkim prawom rządzącym społecznymi systemami. 
Stanowi to zatem istotne odwołanie do poruszanego już na gruncie niniej-
szych rozważań ewoluowania pojęcia bezpieczeństwa. Dynamizm w obrębie 
różnorodności znaczeń i form ma zatem nieodzowny związek ze zmianami  
w obszarze cywilizacyjnym, warunków otoczenia oraz potrzebami i oczekiwa-
niami społecznymi (Stańczyk 1996, 18-19).

Bezpieczeństwo w szkole

Kwestia bezpieczeństwa dziecka w przestrzeni szkolnej jest bez wątpienia 
zagadnieniem ponadczasowym i zachęcającym do wielopłaszczyznowych roz-
ważań. Nie ulega wątpliwości, iż współczesna szkoła, szkoła XXI wieku cha-
rakteryzuje się permanentnymi i dynamicznymi zmianami. Szkolna rzeczy-
wistość otaczająca ucznia zależna jest od radykalnych reform i sposobów ich 
realizacji, od stale zmieniających się treści programowych, przedziału wieko-
wego dzieci i młodzieży uczestniczącej do placówki oraz szeregu wielu innych 
czynników. Wskazane czynniki stają się zatem swoistym uzasadnieniem dla 
przekonania, iż jednym z kluczowych zadań współczesnej szkoły jest dbanie  
o zapewnienie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.  Kolejnym argumen-
tem  jest Raport opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w któ-
rym odnaleźć można jednoznaczne odwołania do trzech zasadniczych grup 
zadań, które winna jest realizować szkoła. Przedstawiają się one następująco:

1) Szkoła umożliwia zdobycie wykształcenia, rozwój umiejętności po-
rozumiewania się w mowie i  piśmie, poznawanie i rozumienie świa-
ta, poszukiwanie duchowych wartości życia oraz kształtowanie i ocenę 
własnej wartości, rozwijanie potrzeby doskonalenia się, przygotowanie do 
odpowiedniego współtworzenia świata i odnajdywania w nim własnego 
miejsca, samoidentyfikację narodową i kulturową, kształtowanie postaw 
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patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, grupy et-
nicznej narodu, społeczności międzynarodowej.

2) Szkoła zapewnia opiekę, przyjazne, bezpieczne i  korzystne dla zdrowia 
ucznia warunki edukacji, poszanowanie praw dziecka i ucznia, warunki 
prawidłowego rozwoju psychofizycznego.

3) Szkoła wspiera a rozwój osobowości w zgodzie z systemem wartości, 
który respektując prawa innych, wartości uniwersalne i przyjęte normy, 
daje możliwość samorealizacji, aktywność poznawczą i twórczą, rozwój 
emocjonalny ucznia i jego wrażliwość na problemy społeczne, samowy-
chowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem, prospołeczne, 
prorodzinne i prozdrowotne działania ucznia. (MEN 1998, s. 105-106).

Z przywołanego fragmentu projektu, który został opracowany przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, jednoznacznie wynika, że w obszarze  
z każdych trzech podstawowych płaszczyzn działalności szkoły bezpieczeń-
stwo odgrywa znacząca rolę. W obszarze pierwszym działalność szkoły doty-
cząca poczucia bezpieczeństwa przejawia się w kształtowaniu obrazu własnego 
ja u uczniów, zaspokajaniu potrzeb, stworzeniu płaszczyzny do identyfikacji 
narodowej i kulturowej, wdrażaniu do przynależności do różnorodnych grup 
społecznych. W  obszarze drugim znajdujemy odwołanie do bezpieczeństwa, 
które wynika z właściwych warunków higienicznych, odpowiedniej sytuacji 
zdrowotnej oraz szeregu warunków, których zaistnienie wpływa na prawidło-
wy rozwój psychofizyczny.

Omawiając kwestie dotyczące poczucia bezpieczeństwa dzieci w prze-
strzeni szkolnej wskazać należy na jego formalny aspekt. Regulacje prawne, 
które podejmują tematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa w obszarze 
szkoły obecne są w wielu aktach normatywnych. Znajdujące się w nich prze-
pisy i regulacje odnoszą się zasadniczo do opieki sprawowanej nad wycho-
wankami podczas pobytu na terenie szkoły.  Akty prawne regulujące kwestie 
bezpieczeństwa w szkole – wraz z wybranymi artykułami przedstawiają się 
następująo:

• Ustawa o systemie oświaty (Dz U. z 2004 r. nr 256, poz. 2573, 
z późn. zm.)

1)” art. 1 pkt 10, 16: System oświaty zapewnia utrzymywanie bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz upowszech-
nianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowa-
nie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
2) art. 39 ust. 1 pkt 5a, ust. 3: Dyrektor szkoły lub placówki jest 
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kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, wykonuje za-
dania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę.”

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.  
z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

1) „art. 6: Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania zwią-
zane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami 
szkoły – dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania zwią-
zane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowa-
nych przez szkołę.”

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicz-
nych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, 
poz. 69, z późn. zm.)

1) „§ 2; § 3.1; § 3.2:
a) Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szko-
le lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa  
w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami 
należącymi do tych jednostek.
b) Dyrektor co najmniej raz w roku dokonuje kontroli zapewnienia bez-
piecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących 
do szkoły oraz określa kierunki ich poprawy.
c) Z kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej 
udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu”

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 
2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 
oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. nr 61, poz. 624, z późn. 
zm.)

1) „zał. nr 1 – statut przedszkola, § 2 ust. 1 pkt 3 i 4: Statut przedszkola 
określa sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przed-
szkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem, szczegółowe zasady przypro-
wadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych 
opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku 
pełne bezpieczeństwo.”
 2) zał. nr 2 – statut szkoły podstawowej, § 2 ust. 1 pkt 2 i § 11:
 a) „Statut szkoły określa w szczególności sposób wykonywania zadań szko-
ły, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bez-
pieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.„
b) „Statut szkoły określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowni-
ków, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.”
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Naturalnym jest, że wyżej przedstawione akty prawne stanowią jedynie 
prezentację regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci. Ich wy-
stępowanie wskazuje jednak na prawny obowiązek realizowania przez szkołę 
tego zadania.  

Dokonując eksploracji zagadnienia dotyczącego bezpieczeństwa w szkole 
należy pochylić się nad zagadnieniem dotyczącym czynników, które stano-
wią zagrożenie dla prawidłowego kształtowania się poczucia bezpieczeństwa 
uczniów w przestrzeni szkolnej. Należy w tym miejscu wskazać, że szkoła jest 
pierwszą instytucją, która odgrywa znaczącą rolę w funkcjonowaniu małe-
go człowieka. Rozpoczęcie realizacji obowiązku szkolnego wprowadza wiele 
zmian w codziennym życiu dziecka. Dzieje się tak, ponieważ pojawiają się 
nowe wymagania i oczekiwania oraz szereg wyzwań, które wymuszają postawę 
elastyczności i umiejętność dostosowania się do nowej, otaczającej rzeczywi-
stości. Na gruncie literatury przedmiotu za elementarną przyczynę obniżenia 
poczucia bezpieczeństwa u dzieci wskazuje się przemoc oraz agresję. Są one 
wynikiem nie tylko społecznego niedostosowania wychowanków, ale przede 
wszystkim różnorodnych czynników niezwiązanych bezpośrednio z procesem 
socjalizacji. Literatura przedmiotu obfituje w różnorodne definicje przemocy 
oraz agresji. Występujące w nich sformułowania koncentrują się zasadniczo 
na różnorodnych aktywnościach, których wiodącym celem jest zranienie in-
nej osoby lub istoty żywej lub też dokonanie zniszczeń (Portmann 2006, s.11). 
W. Okoń, wskazuje, że agresja to zachowanie ukierunkowane na wyrządzenie 
krzywdy innym osobom, którego nie można usprawiedliwić ze społecznego punktu 
widzenia (Okoń 2001, s.15). Natomiast B. Wojciszke definiuje agresję jako 
zachowanie ukierunkowane na zadanie cierpienia innemu człowiekowi, który 
jest motywowany do uniknięcia tego cierpienia (Wojcieszke 2005, s. 147). War-
to też na potrzeby niniejszej publikacji wskazać na międzynarodową definicję 
agresji opracowaną przez Komisję Europejską. Przedstawia się ona następu-
jąco: każde zdarzenie, podczas którego osoba jest obrażana, zastraszana lub ata-
kowana w okolicznościach związanych z pracą, co stanowi wprost lub pośrednio 
zagrożenie dla jej bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia i zdrowia (Mościcka, 
Drabek 2011, s. 60)

Definicje przemocy i agresji cechują się dużą różnorodnością i na tym tle 
wskazać można też na obszerność ich form. Zasadniczo odnaleźć możemy trzy 
podstawowe kryteria, które pozwalają sklasyfikować zachowania agresywne  
i przemocowe. Kryteria te dotyczą rodzaju zachowania, ich skutków oraz 
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intencji. Najogólniejsza charakterystyka wskazuje na wyróżnienie przemo-
cy i agresji o charakterze fizycznym, cielesnym, psychicznym, duchowym, 
osobowym lub też strukturalnym (Portmann 2006, s.11). Jak wskazuje  
R. Portmann przemoc o charakterze fizycznym oraz cielesnym przejawia się 
biciem, kopaniem, okradaniem, niszczeniem mienia. Można tutaj wskazać 
także działania przekraczające sferę seksualną. W kontekście przemocy psy-
chicznej oraz duchowej wskazać można na takie zachowania, które poprzez 
wypowiadane słowa lub wykonywane gesty mają spowodować zranienie jed-
nostki. Są to przykładowo : ośmieszanie, obrażanie, grożenie czy wykluczenie. 
Warto w tym miejscu wskazać na mobbing jako niejawną formę przemocy  
o charakterze psychicznym (Portmann 2006, s.11).

Zachowania agresywne i przemocowe dzieci w przestrzeleni szkolnej, 
które bez wątpienia mają nieodzowny wpływ na kształtowanie się poczucia 
bezpieczeństwa, są wynikiem nieprawidłowości występujących w obrębie 
rodziny. J. Danielewska konkretnie wskazuje, że permanentna bieda, emo-
cjonalne rozchwiane rodziców lub opiekunów prawnych, brak konsekwencji  
w podejmowanych działaniach wychowawczych wpływają na obniżenie się 
poczucia bezpieczeństwa u dziecka. W swoich rozważaniach autorka pod-
kreśla, że długotrwałe doświadczanie lęku, strachu, winy, odrzucenia, zigno-
rowania, braku wsparcia przyczynia się do braku poczucia bezpieczeństwa 
oraz przenoszenie negatywnych zachowań,  które nieodzownie przejawia się 
nieprawidłowościami w relacjach rówieśniczych (Danielewska 2002, s.31). 
Z opracowaniami J. Danielewskiej korespondują płynnie S. Guerin oraz  
E. Hennessy podkreślając, że przemoc i agresja występują we wszystkich płasz-
czyznach społecznych, jednak są szczególnie charakterystyczne dla środowisk 
dotkniętych biedą i ubóstwem.

Naturalnym jest fakt, iż agresja stanowi jeden z kluczowych czynników, 
które determinują kształtowanie się poczucia bezpieczeństwa dzieci w prze-
strzeni szkolnej.  Nie jest to jednak jedyne źródło nieprawidłowości na grun-
cie omawianej tematyki. Warto w tym miejscu wskazać, że literatura przed-
miotu wskazuje, zaraz po agresji, jako wiodące źródło braku bezpieczeństwa 
problemy wychowawcze, które generowane są przez placówkę. Jak wskazuje  
C. H. Edwards istotne znaczenie w tym zakresie ma sposób i jakość przeka-
zywanej wiedzy. Autor podkreśla, że szkoły nie uczą samodzielnego myśle-
nia. Kolejny zarzut jaki kieruje w stronę placówek szkolnych dotyczy nie-
doceniania indywidualności ucznia i braku stwarzania atmosfery życzliwości, 
wsparcia i akceptacji. W zamian tego wdrażają poczucie konsumpcji, rywa-
lizacji i konkurencji. Wyszczególniając w swoich rozważaniach błędy szkół, 
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wskazuje C. H. Edwards,  na szczególnie jego zdaniem istotne działanie, które 
nieodzownie przyczynia się do poczucia lęku, strachu oraz braku poczucia 
bezpieczeństwa. Zdaniem autora jest to stosowanie kar w celu utrzymania 
dyscypliny i osiągnięciu zamierzonych efektów pracy dydaktycznej lub wy-
chowawczej (Edwards 2006, s.37).  Z opracowaniami C. H. Edwards ko-
responduje wielu teoretyków, którzy jednoznacznie wskazują, że stosowanie 
kar jawi się jako nieskuteczne narzędzie, które zamiast pozytywnych efektów 
dydaktycznych lub wychowawczych rodzą opór czy agresję  (Edwards 2006,  
s. 119). Wskazać należy, że metody dyscyplinowania  wychowanków za 
pośrednictwem kar prowadzą w dalszej kolejności do alienacji i pozbawiają 
możliwości nabycia kompetencji pozwalających na konstruktywne i twórcze 
przeciwstawianie się wyzwaniom (Edwards 2006, s. 382). W swoich roz-
ważaniach E. Aronson, T. D. Wilson oraz R. M. Aker  wielokrotnie pod-
kreślali, że uczniowie charakteryzujący się brakiem odporności na sytuacje 
stresogenne postrzegali szkołę jako miejsce pełne zagrożeń.  Zdaniem przy-
woływanych autorów dochodzi wówczas do bezpośredniego ataku na samo-
poczucie uczniów,  czego następstwem jest przyjęcie pozycji izolacji lub ataku  
w celu obrony. Wówczas wszelkie wyzwania w przestrzeni szkolnej wywołują 
u uczniów zachowanie, które na gruncie psychologii społecznej określane jest 
jako mechanizm kreowania usprawiedliwienia dla porażki. Polega on na tym 
,że jednostka decyduje się nie podejmować żadnych aktywności w celu osią-
gnięcia wymagań. Zamiast ryzykować ewentualny zawód i rozczarowanie po 
zaangażowaniu jednostka woli od razu przyjąć pozycję przegrywającą (Aron-
son, Wilson, Aker 2006, s. 147).

Prowadząc rozważania dotyczące poczucia bezpieczeństwa dzieci  
w przestrzeni szkolnej warto wskazać raz jeszcze, że istotną rolę w tym proce-
sie pełni nauczyciel, wychowawcza, pedagog. To właśnie jego działania stają 
się gwarantem poczucia bezpieczeństwa. Niestety nieprawidłowe wykonywa-
nie obowiązków nauczyciela, wychowawcy czy pedagoga to kolejny czynnik 
dezorganizujący kształtowanie poczucia bezpieczeństwa dzieci w szkole. Jak 
wskazuje literatura przedmiotu, ze względu na różnorodne nieprawidłowości 
w obszarze wykonywanych obowiązków wskazać można na swoistego rodzaju 
klasyfikację nauczycieli. Pierwszym przywołany typ jest określany jako „hi-
permotoryczny nauczyciel”, który charakteryzuje się przesadną aktywnością, 
która w efekcie prowadzi do odczuwania, przez innych uczestników procesu 
edukacyjnego i wychowawczego,  niepokoju.  Jak wskazują wyniki badań taki 
dydaktyk określany jest przez uczniów jako osoba chaotyczna, niezadowolo-
na, a wręcz niezrównoważona. Kolejnym typem jest edukator określany jako 
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„zalękniony i niepewny nauczyciel”. Jego zachowania powodują, że obciąża 
uczniów swoimi leki, dylematami, obawy i niepewności. Przeciwnym do nie-
go typem jest „nauczyciel szerzący postrach”. Stawia on swoim wychowan-
kom zbyt wygórowania oczekiwania, które w konsekwencji owocują strachem, 
obawami i brakiem stabilizacji. Kolejnym typem nauczyciele, który niepra-
widłowo oddziałuje na kształtowanie wychowanków, jest ten określany jako  

„nauczyciel wewnętrznie nieprzytomny”. Osoba taka charakteryzuje się bra-
kiem zaangażowania  w pracę z uczniami. W związku z czym nie motywuje 
uczniów, nie wdraża do efektywnej pracy i nie mobilizuje do rozwijania róż-
norodnych umiejętności. Jak znacząco podkreśla E. Petlak istotnym proble-
mem dzisiejszej szkoły jest  „nauczyciel nieprzygotowany”. Charakteryzuje się 
od ignorancją wielostronnie rozumianego procesu dydaktyczno -wychowaw-
czego, w związku z czym nie dostrzega potrzeb emocjonalnych, społecznych, 
dydaktycznych czy psychospołecznych swoich wychowanków (Petlak 2007, 
s. 40-41).

Konkluzja

Na gruncie przedstawionych w niniejszej publikacji rozmyślań nie ulega 
wątpliwości, iż kształtowanie poczucia bezpieczeństwa dzieci jest zagadnie-
niem niezmiernie istotnym. Jak wskazuje przedstawiona powyżej analiza po-
czucie bezpieczeństwa jest niezbędnym warunkiem dla prawidłowego rozwoju 
dziecka. Młody człowiek musi mieć je zagwarantowane we wszystkich płasz-
czyznach środowisk, w których podejmuje różnorodne aktywności. Dlatego 
wskazać należy bezwzględnie szkołę oraz rodzinę jako dwa podstawowe obsza-
ry funkcjonowania dzieci. Istotne jest zatem podkreślenie roli współpracy po-
między tymi środowiskami. Wzajemne wsparcie oraz podejmowanie szeregu 
działań mają niewątpliwie pozytywny wpływ na kształtowanie się młodego 
człowieka. W kontekście rozważań o bezpieczeństwie należy podkreślić, że au-
toteliczna rolę odgrywa zapewnienie: stabilizacji życiowej, prawidłowego prze-
biegu socjalizacji, wychowania i edukacji oraz opieki ze strony najbliższych. 
Pozwala to na wykształtowanie odpowiednich kompetencji i umiejętności, 
które niezbędne są do prawidłowego funkcjonowania. Nie ulega wątpliwości, 
iż dziecko spędzające znaczną część czasu w żłobku, w szkole czy na zajęciach 
pozalekcyjnych potrzebuje bezpieczeństwa. Rola szkoły w kontekście kształ-
towania poczucia bezpieczeństwa u dzieci jest niepodważalnie duża. W związ-
ku z tym placówki oświatowe  stoją przed permanentnym wyzwaniem, które 
podlega dynamicznym zmianom. Omawiając znaczenie szkoły w kontekście 
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podejmowanej tematyki podkreślić należy, że jest ona taka płaszczyzną, która 
dostarcza dziecku wielu stresogennych przeżyć. I chociaż w ogólnym założe-
niu szkoła jako instytucja edukacyjna jawi się jako środowisko bezpieczne, to 
jednak rzeczywistość okazuje się być zupełnie inna. Należy zatem podkreślić, 
że deficyt bezpieczeństwa w przestrzeni szkolnej może w konsekwencji dopro-
wadzić do wielu nieprawidłowości w rozwoju intelektualnych i społecznym. 
Należy jednak podkreślić, iż nie ma możliwości ochrony dziecka przed wszel-
kimi czynnikami, które zagrażają jego poczuciu bezpieczeństwa. Dylemat ten 
obecny jest na gruncie literatury oraz działań praktyków od wielu lat. Zmie-
niająca się rzeczywistość, rozwój techniki i wymagań otaczającej rzeczywistości 
powoduje, że zagrożenia mające wpływ na poczucie bezpieczeństwa stale się 
rozrastają i charakteryzują się zasięgiem globalnym. Na kanwie tego przekona-
nia należy zatem raz jeszcze podkreślić znaczącą rolę współpracy szkoły i rodzi-
ny.  Istotne znaczenie ma tutaj osoba wychowawcy. Do jego priorytetowych 
zadań zaliczyć możemy kształtowanie w dziecku pewności siebie, odporności 
na sytuacje stresogenne, mechanizmów obronnych, kształtowanie właściwej 
postawy, która wolna jest od przejawów zachowań lękowych.

Reasumując rozważania poświęcone roli szkoły w kształtowaniu poczu-
cia bezpieczeństwa dzieci należy raz jeszcze podkreślić, że jej działania po-
winny być wielotorowe. Realizowanie zadań dotyczące edukacji, nauczania  
i wychowania powinny być kompatybilne z kształtowaniem poczucia bezpie-
czeństwa. Realizowane treści, wynikające z podstawy programowej, powinny 
nie tylko koncentrować się na przekazaniu ściśle określonych informacji ale 
także kształtować rozwój emocjonalny dziecka. Nie ulega bowiem wątpliwo-
ści, że prawidłowo zrealizowany proces dorastania na poziomie szkoły podsta-
wowej staje się gwarantem prawidłowych relacji społecznych oraz  właściwe-
go ukierunkowania do podejmowania różnorodnych wyzwań edukacyjnych  
i społecznych.
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Abstrakt: Niniejszy artykuł traktuje o kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa dziec-
ka w przestrzeni szkolnej. Egzemplifikacja różnorodności w obszarze definiowania 
samego określenia bezpieczeństwa wskazuje na jego dyscyplinarny charakter. Autor-
ki prezentują zagadnienia dotyczące roli szkoły w kształtowaniu bezpieczeństwa oraz 
determinantów, które proces ten zaburzają. W niniejszej publikacji bezpieczeństwo 
jawi się jako proces oraz priorytetowe zadanie szkoły, która zobligowana jest do podej-
mowania wielopłaszczyznowej współpracy w celu optymalnego realizowania zadania 
jakim jest kształtowanie poczucia bezpieczeństwa u wychowanków. 

Słowa kluczowe: szkoła, bezpieczeństwo, agresja, poczucie bezpieczeństwa, nauczy-
ciel, 

Abstract: This article is about shaping a child's sense of security in the school space. 
The exemplification of diversity in the area of defining the very term safety shows its 
disciplinary character. The authors present issues related to the role of school in sha-
ping security and the determinants that disturb this process. In this publication, safety 
appears as a process and a priority task of the school, which is obliged to undertake 
multidimensional cooperation in order to optimally implement the task of shaping 
the sense of security in pupils.

Keywords: school, security, aggression, sense of security, teacher
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PROBLEMY RODZINY 
DYSFUNKCYJNEJ

PROBLEMS OF THE DYSFUNCTIONAL FAMILY

Wstęp

Współczesne oblicze rodziny zmienia się ciągle. W literaturze przedmio-
tu obraz rodziny przybiera różne oblicza. Według definicji rodzina to najstar-
sza i najważniejsza komórka społeczna. Jest to pierwsza grupa społeczna z jaką 
identyfikuje się człowiek. Dorastająca jednostka ludzka przesiąka wartościa-
mi w niej kultywowanymi, obyczajami, postawami, wzorcami czy poglądami 
(Adamowicz 2011, s. 194). Rodzina jest systemem cyrkularnym, który można 
porównać do układu naczyń połączonych: zaburzenie w funkcjonowaniu jed-
nego członka rodziny wpływa na prawidłowe funkcjonowanie całego systemu 
rodzinnego.  Badacze i teoretycy zasadniczo zgodnie stwierdzają, iż na tożsa-
mość jednostki mają wpływ ludzie dla nich najbliżsi, w szczególności ojciec  
i matka  (Steinberg 2001, s. 83-110). Rodzina to system niedocenionych ak-
sjologicznych wartości, służących do budowania lepszego świata i bycia lep-
szym człopwiekiem w zmaterializowanej przestrzeni społecznej.

Rola i znaczenie rodziny

W prawidłowo rozwiniętym i funkcjonującym społeczeństwie rodzina 
ma ważną role do spełnienia.Wsród wielu celów, które leżą w gestii rodziny 
należy wymienić m.in.:
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-  zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dziecka i jej członków,
-  zapewnienie poczucia codziennego bezpieczeństwa,
-  zapewnienie elementarnego ładu w rodzinie.

W rodzinie w pełni wydolnej, relacje pomiędzy małżonkami są równo-
ległe o dwukierunkowe, oparte na równym podziale obowiązków, natomiast 
dzieci są wychowywane w atmosferze poczucia bezpieczeństwa i akceptacji. 
W rodzinie prawidłowo funkcjonującej istnieją jasne i czytelne reguły, które 
są ustalone z poszanowaniem odrębności i godności każdego z jej członków, 
dzieci otrzymują odpowiednie warunki do socjalizacji, nabywania pożądane-
go systemu wartości oraz właściwych wzorów, mają przestrzeń do rozwijania 
kontaktów z rodzeństwem oraz rówieśnikami.

Budowanie prawidłowych relacji na linii rodzic – dziecko są procesami 
długoterminowymi, które stanowią fundament determinujący życie potom-
ka w przyszłym życiu. Jak wskazują badania John’a Bowlby`ego, a następnie 
kontynuowane badania jego współpracowniczki Mary Ainsworth stanowiły 
pierwowzór teorii przywiązania a także jego wpływu na rozwój emocjonalny 
jednostki. Mając na względzie przeprowadzone badanie I zgodnie z prezen-
towanymi wynikami, relacja dziecka z rodzicem czy też rodzica z dzieckiem 
może wpływać na to, w jaki sposób będzie się te relacje rozwijać pod wzglę-
dem emocjonalnym. Ponadto jakie relacje społeczne będzie tworzyło mu  
w jego życiu, czy rozwiną się formy psychopatologii czy też w jaki sposób 
będzie odbierało świat a przy tym siebie samego jako wartość (Suwalska-Ba-
rancewicz 2016, 41-52).

Powyższe rozważania i zebrine dane wraźnie wskazują na słuszność słów 
Donald’a Woods Winnicott’a: ten, kto doszedł do stabilnej dorosłości, nie mógł-
by tego osiągnąć, gdyby ktoś inny nie przeprowadził go przez początkowe etapy 
(Winnicott 2009, s. 139–140).

Przeciwieństwem rodziny w pełni wydolnej jest rodzina dysfunkcyjna, 
której definicję podaje I. Jundziłł: W sytuacji gdy rodzina z różnych przyczyn 
nie może wypełniać podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wówczas 
mamy do czynienia z rodziną dysfunkcjonalną. W rodzinie dysfunkcyjnej za-
burzona jest komunikacja między jej członkami, co wpływa na nieprawidło-
we kształtowanie się obrazu własnej osoby i poczucia wartości jej członków,  
a w szczególności dzieci. Dziecko nie ma zaspokojonej potrzeby bezpieczeń-
stwa, miłości, akceptacji, nie posiada również ukształtowanego spójnego sys-
temu wartości. Te czynniki wyzwalają poczucie wstydu, złość i strach, które 
są przenoszone na sposób funkcjonowania dziecka w innych środowiskach.  
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W rodzinie dysfunkcyjnej zaburzeniu ulega również jej struktura. Uwaga 
członków skupiona jest nie na dziecku, ale na rodzicu, który jest przyczy-
ną dysfunkcji: alkoholiku, sprawcy przemocy, tyranie rodzinnym. Działanie 
całego systemu rodzinnego jest zdeterminowane przez samolubne potrzeby 
jednego lub dwojga rodziców, którzy są przyczyną dysfunkcji. Dysfunkcje te 
w efekcie mogą prowadzić do przewlekłych zaburzeń w zachowaniu i osobo-
wości jednostek, szczególnie dzieci.

Satysfakcja z życia rodziny dysfunkcyjnej stanowi poznawczą ocenę stop-
nia zgodności między stanem rzeczywistym a jej standardami. Dla każdego  
z osobna jest ona inna, inaczej pojmowana i definiowana.

W celu przybliżenia rodziny dysfunkcyjnej postaram się przedstwaić 
taka rodzinę, która zmamga się z zniedogodnościami losu oraz posiada wiele 
deficytów i potrzebuje prosesionalnej pomocy czy wsparcia służb pomoco-
wych zgodnie z obowiązującymi przepisami min. ustawą o pomocy społecznej 
(Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.)

Formalna struktura rodziny 
(skład rodziny, sytuacja rodzinna, stan rodziny)

Opisywana rodzina składa się z 5 członków: babcia- matka Pana Ludwi-
ka- Helena (67 lat), ojciec- Ludwik (38 lat), matka- Jolanta (35 lat), córka 
małżeństwa- Julia (16 lat) oraz syn- Maciej (8 lat). Julia uczęszcza do pierwszej 
klasy liceum ogólnokształcącego w mieście, jej brat- Maciej uczęszcza nato-
miast do drugiej klasy szkoły podstawowej mieszczącej się rodzinnej miejsco-
wości. Chłopiec i dziewczyna są biologicznymi dziećmi Pani Jolanty i Pana 
Ludwika. Wychowują się w pełnej- naturalnej rodzinie, którą można także 
określić jako wielopokoleniową ze względu na matkę Pana Ludwika, którą 
opiekuje się małżeństwo i która zamieszkuje razem z rodziną dom. Rodzeń-
stwo mimo nawarstwiających się m.in. problemów finansowych, czy też trud-
nej sytuacji mieszkaniowej nigdy nie byli poddani interwencji opieki społecz-
nej, a co się z tym wiąże- częściowego umieszczenia ich w rodzinie zastępczej 
czy też domu dziecka. Pomimo wielu problemów małżeńskich Pani Jolanta 
i Pan Ludwik nigdy nie byli w separacji, poznali się, gdy Pani Jolanta miała 
17 lat, a Pan Ludwik- 20 lat. Ze względu na ciążę, w którą zaszła Pani Jolanta 
dwa lata później oraz w wyniku nacisku ze strony rodzin, które kierowały 
się pewnymi utartymi normami społecznymi i pobudkami religijnymi, para 
pobrała się. 
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Sytuacja materialna, dane o rodzicach

Sytuacja rodziny jest trudna. Zarobki rodziny nie są stałe, poziom eko-
nomiczny rodziny jest poniżej przeciętnej. Ojciec- Ludwik ma 38 lat, pracuje 
dorywczo jako budowlaniec, posiada wykształcenie zawodowe w tym kie-
runku. Nie posiada wykształcenia wyższego. Pochodzi z ubogiej rodziny, co 
znacząco wpływa na dotychczasowe życie rodziny. Pan Ludwik oprócz prac 
dorywczych w kraju, pracuje także dorywczo poza jej granicami w okresie  
2-miesięcznym trzy razy w roku. Te zagraniczne wyjazdy znacznie wpływa-
ją na utrzymanie dotychczasowego poziomu życia rodziny, jak również po-
zwalają na dokonywanie powolnych remontów w domu. Matka - Jolanta to 
35-letnia kobieta, która posiada średnie wykształcenie- licealne. Kobieta nie 
posiada jednak dyplomu maturalnego ze względu na ciążę, która uniemożli-
wiła podejście do egzaminu. Pani Jolanta również pracuje dorywczo w szkół-
ce ogrodniczej, jednakże praca ta jest sezonowa i trwa w okresach od maja 
do września. Poza okresem sezonowym kobieta jest bezrobotna, zajmuje się 
domem, ciągle bezskutecznie poszukuje stałej pracy, lecz ze względu na brak 
wykształcenia zawodowego oraz doświadczenia znalezienie jej jest niemożliwe. 
Zarobki rodziny są niskie, dlatego korzysta ona z zapomogi socjalnej oraz 
emerytury matki Pana Ludwika- Heleny (67 lat), jednakże suma pieniędzy 
pobierana przez Panią Helenę wystarczają jedynie na zakup leków dla niej  
i zaspokajanie podstawowych potrzeb starszej kobiety. 

Atmosfera w rodzinie

Różnorodne problemy, z którymi boryka się rodzina- m. in. trudna sy-
tuacja finansowa, choroba cukrzycowa oraz artretyzm babci Heleny oraz za-
burzenia nerwicowe Julii, jak również uzależnienie alkoholowe Pana Ludwika 
wpływają na zmieniającą się atmosferę w domu rodziny. Największe napię-
cie w rodzinie można zauważyć w sytuacjach, gdy Pan Ludwik znajduje się 
po wpływem alkoholu, generuje to atmosferę dezorientacji, pomieszania ról, 
frustracji, niezrozumienia, wzajemnego obwiniania się. Znacznemu polepsze-
niu ulega atmosfera w rodzinie w okresie wyjazdu Pana Ludwika za granicę  
w celach zarobkowych. W takich sytuacjach atmosfera w rodzinie znacznie się 
rozluźnia, jednakże jest ona obciążona pozostającymi problemami finansowy-
mi i zdrowotnymi członków rodziny. Nadal dochodzi do kłótni i aktów nie-
zrozumienia, co znacząco wpływa na relacje między członkami rodziny, a co 
za tym idzie- zmiany w osobowości członków rodziny, szczególnie Julii oraz 
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brak poczucia bezpieczeństwa, stałości tak istotny w przypadku rozwijającego 
się młodego organizmu ludzkiego.

Charakterystyka oddziaływania wychowawczego 
w rodzinie

Istnieje niewątpliwa zależność między postawami rodzicielskimi, a roz-
wojem emocjonalnymi dzieci. Dla prawidłowego procesu rozwoju więzi uczu-
ciowych w rodzinie konieczne jest uczestnictwo i zaangażowanie w nim oboj-
ga rodziców oraz prezentowanie przez nich właściwych postaw rodzicielskich. 
Doświadczenia wyniesione z domu rodzinnego przenoszone są w przyszłości 
przez dzieci na kontakty z innymi ludźmi. System wychowawczy, jak rów-
nież związane z nim rodzaje postaw rodzicielskich, które są stosowane przez 
małżeństwo w opisywanej rodzinie są rozbieżne, dlatego trudno jest je jedno-
znacznie określić. Przyjmowanie różnych postaw rodzicielskich i stylów wy-
chowania jest kontrastowe również w odniesieniu do działań jednego rodzica- 
w tym przypadku Pana Ludwika, który przyjmuje różne postawy rodzicielskie 
w zależności od tego czy jest trzeźwy czy działa pod wpływem alkoholu. Moż-
na stwierdzić na podstawie obserwacji, że Pani Jolanta w wychowaniu zarów-
no Julii jak też Macieja kieruje się stylem niekonsekwentnym. Być może jest 
to wynikiem braku czasu matki przeznaczanego dla dzieci, z powodu mno-
gości obowiązków na nią nałożonych. Z jednej strony duży zakres swobody  
i pobłażliwości w stosunku do dzieci może wynikać z próby zrekompensowa-
nia im strat, które są skutkiem uzależnienia ojca. Z drugiej strony przeplata-
jące się ze swobodą sytuacje autorytarnego działania mogą wiązać się z niesta-
łością emocjonalną matki. Istotną cechą stylu wychowania prezentowanego 
przez Panią Jolantę jest zarówno pobłażliwy stosunek do dziecka- szczególnie 
Macieja, jak i przesadna uległość, pozostawianie całkowitej swobody, bez sta-
łych reguł, wyrażająca się m.in. w spełnianiu wszelkich jego zachcianek i ży-
czeń. Takie zachowanie widocznie wpływa na zachowanie chłopca, ponieważ 
często kieruje on matką, korzysta z nadmiernej swobody i przywilejów, staje 
się interesowny, a czułość okazywana przez Macieja może być motywowana 
egoistycznymi pobudkami. Matka często nie podejmuje konkretnych, stałych 
działań. Albo w ogóle nie zwraca uwagi na jego wybryki albo surowo za nie ka-
rze. Postępowanie takie nie jest korzystne dla dziecka, bowiem zaburza poczu-
cie bezpieczeństwa, powoduje niepewność. Matka okazuje również postawę 
nadmiernie chroniącą wobec chłopca, często wyręcza go w najdrobniejszych 
czynnościach, w efekcie Maciej kształtuje w sobie wyuczoną bezradność oraz 
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bierną postawę na przyszłość, zwiększa to ryzyko, że w życiu dorosłym nie 
będzie potrafił poradzić sobie z napotykanymi trudności, a uczucie doznanej 
porażki będzie bardzo bolesne. Z powodu trudnej sytuacji rodzinnej matka 
stara się w każdy możliwy sposób chronić dziecko przed niebezpieczeństwami, 
jakie, na co dzień niesie życie. W okresie częstej nieobecności ojca w domu  
z powodu pracy, matka pozwala chłopcu na spanie z nią we wspólnym łóżku 
małżeńskim, co może prowadzić do niebezpieczeństwa triangulacji, zatrace-
nia granic w systemie rodzinnym. Ojciec Ludwik wykazuje wobec zarówno 
chłopca jak i dziewczyny głównie postawę unikającą, gdy jest on pod wpły-
wem alkoholu. Objawia się to unikaniem kontaktu z dzieckiem, ogranicze-
niem go do minimum, w takiej sytuacji bagatelizuje problemy dzieci, przerzu-
ca wszelką odpowiedzialność za życie dzieci na żonę. Jest obojętny uczuciowo, 
bierny i uległy. Nie zaspokaja potrzeb emocjonalnych dzieci, przebywanie  
z nim jest dla niego trudne i nie sprawia mu przyjemności. Mimo iż dzieciom 
bardzo zależy na ojcu, takie zachowanie rodzica powoduje odczuwanie przez 
nich braków w zaspokajaniu potrzeb uczuciowych, stają się one niezdolne do 
nawiązywania trwałych więzi. W rzadkich okresach trzeźwości ojciec całko-
wicie odmienia swoje zachowanie, co zaburza poczucie stałości dzieci. Pan 
Ludwik wykazuje zainteresowanie sprawami dzieci, akceptuje odmienność 
ich zdań, okazuje czułość, organizuje czas wolny dzieciom, np. wspólne wy-
cieczki rowerowe, wyjazdy nad jezioro, jednak takiemu zachowaniu często 
towarzyszy dawanie pełnej swobody dzieciom w ich działaniach, nie stawia 
żadnych zasad, jest lekkomyślny, co może generować niebezpieczne sytuacje, 
szczególnie w przypadku Macieja. W takich sytuacjach to córka- Julia czuwa 
nad bezpieczeństwem chłopca, weryfikuje decyzje ojca, pełni w ten sposób 
rolę, którą powinien spełniać Pan Ludwik. Ciężko jest określić postawę ro-
dzicielską, którą przyjmuje matka w stosunku do Julii, ponieważ z powodu 
konieczności przejęcia w pewnym stopniu roli zarówno ojca i matki przez 
dziewczynę w wychowaniu brata- rola córki, którą powinna pełnić zostaje 
zaburzona, co całkowicie zmienia jej relacje z matką. Julia staje się niejako ro-
dzicem dla brata. Można przyjąć jednak, że matka wykazuje postawę liberalną, 
o czym świadczy swoboda dana córce w jej działaniu co jest umotywowane 
świadomością dużej odpowiedzialności i dojrzałości córki. Matka kieruje się 
także postawą akceptującą i współdziałającą w wychowaniu dziewczyny- Pani 
Jolanta akceptuje córkę w pełni, uznaje jej autonomię, daje dziecku prawo do 
wyrażania swoich opinii, daje jej do zrozumienia, że jest kochana i ceniona 
w rodzinie.  Te działania sprawiają, że Julia staje się wytrwała w dążeniu do 
celu, pokonuje przeszkody i wzmacnia poczucie własnej wartości, czuje się 
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potrzebna w rodzinie, co niewątpliwie pomaga w terapii jej zaburzeń. Błędy, 
jakie popełnia matka w stosunku do córki dotyczą szczególnie sfery emocjo-
nalnej, jak już wspominałam- matka obciąża emocjonalnie Julię, włączając 
ją w sprawy dorosłych, często Pani Jolanta uzewnętrznia przy córce swoje 
skrajnie negatywne uczucia wynikłe z trudnej sytuacji w domu, co powodu-
je wzmocnienie zaburzeń dziewczyny. Co więcej matka często obciąża cór-
kę własnymi niespełnionymi marzeniami, o czym również wspominałam, co 
wzmaga poczucie presji u dziewczyny, zwiększa poziom stresu, z którym Julia 
nie potrafi sobie radzić. 

Styl życia rodziny 
-ogólna ocena funkcjonowania rodziny

Styl życia rodziny można określić jako zaburzony, ponieważ uzależniony 
jest od poziomu napięcia emocjonalnego w rodzinie. Ze względu na problemy 
ekonomiczne i te związane z uzależnieniem Pana Ludwika- rodzina rzadko 
spędza wspólnie czas wolny. Nadmiar obowiązków spoczywających szczegól-
nie na matce uniemożliwia jej udział w spędzaniu czasu wolnego z rodziną. W 
funkcjonowaniu rodziny trudno jest doszukać się rodzinnych tradycji, zwy-
czajów, istnieją jedynie pewne schematy zachowań jej członków, związane np. 
z chęcią zatuszowania problemów, z którymi zmaga się rodzina. Życie rodzin-
ne głównie skupia się na zaspokajaniu potrzeb systemu, przez co zaniedbywa-
ne są potrzeby indywidualne jej członków, więzi występujące w rodzinie są za-
burzone, role pomieszane, natomiast granice z jednej strony sztywne, z drugiej 
natomiast elastyczne i zmienne, zależne od sytuacji. Te wszystkie negatywne 
cechy prowadzą do poczucia braku stabilności u jej członków- głównie dzieci, 
które w okresie dorastania potrzebują szczególnej opieki, prawidłowych auto-
rytetów, jasno postawionych przez rodziców zasad oraz konsekwencji w ich 
działaniu. Zaburzenia istniejące w rodzinie mogą diametralnie wpłynąć na 
przyszły problem dzieci w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi i jakości wię-
zi międzyludzkich, może to również zaburzyć obraz postrzegania przez nich 
świata i własnej osoby.

Zakończenie

Zagadnienie rodziny dysfunkcyjnej jest złożone, gdyż w literaturze 
występuję pod różnymi pojęciami, jest także wyjaśniane na wiele sposo-
bów. W zależności od badacza i dziedziny dyscypliny naukowej, której jest 
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reprezentantem termin satysfakcji z życia opisywany i objaśniany jest pod 
innym kątem z uwzględnieniem tego, co dla danej dziedziny istotne. Satys-
fakcja z życia rodziny borykającej się z wieloma problemami o charakterze 
egzystencjalnym stanowi poznawczą ocenę stopnia zgodności między stanem 
rzeczywistym a jego standardami. Dla każdego z osobna jest ona inna, inaczej 
pojmowana i definiowana.

Osoby z rodzin dysfunkcyjnych posiadają wiele trudności które korelują 
ze sobą i się nakładają na siebie co w rezultacie prowadzi do wielu problemów 
na tle emocjonalnym. Flustracje i wybuchy gniewu często towarzyszą takiej 
osobie. Osoby te posiadają wiele specyficznych trudności wprawidłowym  
funkcjonowaniu, edukacji, rehabilitacji, komunikacji. Ten stan jest bardzo 
złożony i wymaga programu zaradczego i profesjonalnego podejścia służb po-
mocowych, które uwidaczniają się praktycznie we wszystkich aspektach życia.  
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Abstrakt: W niniejszy artykule autor przedstawił na przykładzie rodzine dysfunkcyj-
ną. Pochylając się nad sytuacją finansowo-ekonomiczną rodziny. Próbuje wyjaśnić 
jakie szanse i wyzwania stoją przed taka rodziną i jej członkami. Artykuł podejmuje 
próbę odpowiedzi na powyższe pytania. Wskazane zostają aspekty prawne funkcjono-
wania rodziny dysfunkcyjnej, a także wspomniane już szanse i wyzwania odnoszące 
się zarówno do rodzin które zmagają się z trudną sytuacją rodzinną. Podjęcie takiej 
tematyki nasuwa refleksje o istocie rodziny w życiu człowieka, relacji i więzi panującej 
w takich rodzinach,a które się w niej tworzą. 

Słowa klucze: rodzinny, rodzina dysfunkcyjna, problem, człowiek, osoba 

Abstract:In this article, the author presents an example of a dysfunctional family. 
Bending over the financial and economic situation of the family. What opportunities 
and challenges are facing such a family and its members. The article attempts to an-
swer the above questions. Legal aspects of the functioning of a dysfunctional family 
are indicated, as well as the already mentioned opportunities and challenges related 
to both families who are struggling with a difficult family situation. Undertaking such 
a topic raises reflections on the essence of the family in human life, the relationships 
and relationships prevailing in such families, which are formed in it.

Key words: family, dysfunctional family, problem, human, person





83

MAGDALENA GADAMSKA-KYRCZ
PAULINA RZEWUCKA
MARCELINA KALEMBA

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

WYKLUCZENIE SPOŁECZNE 
A SYTUACJA RODZIN 
UBOGICH W POLSCE

SOCIAL EXCLUSION AND THE SITUATION  
OF LOW-INCOME FAMILIES IN POLAND

Wstęp

Problem wykluczenia społecznego mimo, iż nie jest nowy, wciąż jest 
przedmiotem wielu badań i analiz. Wraz ze zmianami przede wszystkim  
w obrębie struktury społecznej zmieniają się także przesłanki, przyczyny oraz 
skutki występowania tego zjawiska, co stanowi je wciąż aktualnym i wyma-
gającym bieżących obserwacji. Pomimo polepszania się sytuacji bytowych  
i materialnych polskich rodzin oraz zauważalnego wzrostu podejmowanych 
działań w zakresie polityki społecznej, w tym walki z wykluczeniem, jedną  
z głównych i wciąż aktualnych przyczyn powstawania tego zjawiska jest 
ubóstwo. Konsekwencje takiego stanu mogą prowadzić nie tylko do zabu-
rzeń funkcjonowania rodzin wykluczonych w społeczeństwie, ale także mogą  
w bardzo dużym stopniu utrudniać im realizowanie podstawowych zadań  
i wypełniania określonych obowiązków. 

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie dwóch istotnie ze sobą powią-
zanych, jednak niejednoznacznych problemów jakimi są wykluczenie społecz-
ne i ubóstwo oraz przedstawienie obecnej sytuacji ubogich rodzin w Polsce  
w ich kontekście. 
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Tekst został podzielony na trzy kluczowe rozdziały. Pierwszy, stanowi 
próbę zdefiniowania pojęcia jakim jest wykluczenie społeczne oraz przedsta-
wia najważniejsze przyczyny powstawania tego zjawiska. W rozdziale drugim 
skupiono się nad pojęciem ubóstwa oraz związanej z nim sytuacji we współ-
czesnej Polsce. Ostatni rozdział dotyczy wykluczenia społecznego współcze-
snych polskich rodzin. Przedstawione w nim zostały dane statystyczne odno-
szące się do sytuacji materialnej polskich rodzin, skutki wynikające z owego 
zjawiska oraz statystyki dotyczące rozwoju problemu w przyszłości. 

Wykluczenie społeczne i jego przyczyny 

Ze względu na swoją wielowymiarowość, pojęcie wykluczenia społeczne-
go nadal jest trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Po raz pierwszy zostało 
ono użyte przez Francuza Remi Lenoira w latach siedemdziesiątych XX wieku, 
który określał wykluczoną jednostkę jako kogoś niewiele znaczącego w społe-
czeństwie, wykolejonego, naruszającego normy współżycia społecznego oraz 
łamiącego przepisy prawa (Madeja-Bień, Gamian-Wilk 2017, s. 46). Pod-
miotem wykluczenia społecznego jest człowiek lub pewna grupa ludzi. Jako, 
że każdy w społeczeństwie pełni określone role, Lucyna Frąckiewicz definiuje 
omawiane pojęcie jako sytuację, która stanowi trudność lub całkowicie unie-
możliwia jednostkom pełnienie ról społecznych oraz nie pozwala im w godny 
sposób zdobywać dochodów, czy też korzystać w pełni z dóbr publicznych  
i społecznych wedle obowiązującego prawa (Frąckiewicz 2005, s. 11). Kon-
cepcja wykluczenia społecznego bardzo często kojarzona jest z różnymi rodza-
jami ubóstwa, nierównościami czy dyskryminacjami, jednak należy zaznaczyć, 
że nie każda uboga osoba jest społecznie wykluczona (Klimczak, Kubiński, 
Sikora-Wiśniewska 2017, s. 8). Oprócz utożsamiania wykluczenia społecz-
nego z wyżej wymienionymi czynnikami Hilary Silver uważa, że należy to 
zjawisko wiązać z pojęciami takimi jak: marginalność, zbędność, nieodpowie-
dzialność czy też wywłaszczenie z pewnych nabytych uprawnień (Silver 1994,  
s. 539). Nierówności, dyskryminacje czy ubóstwo można skategoryzować jako 
czynniki sprzyjające występowaniu omawianego zjawiska, a dotknięte nimi 
jednostki ująć w grupie ryzyka. „Słownik języka polskiego” również utożsa-
mia wykluczenie społeczne z marginalizacją, a jednostki wykluczone określa 
jako margines społeczny, czyli: „mało znaczącą warstwę społeczną, składającą 
się z jednostek prowadzących pasożytniczy tryb życia, wykolejonych, naru-
szających przepisy prawa i normy współżycia społecznego, męty społeczne –  
ludzie o niewiadomym, podejrzanym sposobie zarobkowania, niskim 
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poziomie moralnym, cechującym się brakiem kultury” (SJP 1998, s. 256). 
Fred Mahler wymienił cechy, które charakteryzują sytuację osoby wykluczo-
nej jako poczucie: deprywacji, zagrożenia, bierności, frustracji oraz strachu 
przed kierowaniem własnym życiem (Por. Mahler 1993, s. 193).  

Wielu autorów twierdzi, iż zjawisko wykluczenia społecznego należałoby 
rozpatrywać jako proces, gdyż nie dzieje się ono nagle. Izabela Bal słusznie 
zauważa, iż początkiem w procesie wykluczenia społecznego jest pewne zda-
rzenie, które stopniowo powoduje pogarszanie się sytuacji życiowej jednostki 
lub grupy prowadząc do szeregu negatywnych zdarzeń (Bal 2012, s. 253). 
Przykładem takiego zdarzenia, a zarazem przyczyną mogącą prowadzić do 
wykluczenia społecznego może być brak lub niewystarczające wykształcenie, 
które np. utrudnia jednostce znalezienie miejsca pracy. W rezultacie może to 
skutkować bezrobociem prowadzącym nawet do ubóstwa. Przyczyn wyklu-
czenia społecznego jest wiele, jednak głównym jego powodem jest niemoż-
ność pełnego uczestniczenia w życiu społecznym wynikającym z problemów, 
z którymi dana jednostka bądź grupa nie potrafi sobie poradzić. Przyczyn do-
szukuje się najczęściej na płaszczyźnie: ekonomicznej, kulturowo-politycznej 
oraz społecznej (Becker-Pestka, Kubiński, Łojko 2017, s. 10). Przeciwdziała-
nie powstawaniu omawianego zjawiska leży przede wszystkim w gestii pomo-
cy społecznej. W Ustawie o pomocy społecznej wymieniono przyczyny upraw-
niające do korzystania ze świadczeń materialnych i niematerialnych, a tym 
samym wcielono w życie działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu. 
Można więc stwierdzić, iż przesłanki do korzystania z tego typu świadczeń to 
zarazem przyczyny wykluczenia społecznego, a są to:

- ubóstwo,
- sieroctwo,
- bezdomność,
- bezrobocie,
- niepełnosprawność,
- długotrwała bądź ciężka choroba,
- przemoc w rodzinie,
- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia go-

spodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej 

placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,



86

MAGDALENA GADAMSKA-KYRCZ, PAULINA RZEWUCKA, MARCELINA KALEMBA

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizm lub narkomania,
- zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa ,
- klęska żywiołowa lub ekologiczna (Ustawa z dnia 12 marca 2004 r., art. 

7).

Wydaje się, że nieprzypadkowo ubóstwo wymieniane jest jako pierwszy 
czynnik. Pojęcie wykluczenia społecznego często jest z nim utożsamiane. Jed-
nak jak już zostało wspomniane, nie należy stosować pojęcia ubóstwa jako 
synonimu wykluczenia społecznego. 

Omawiane zatem zjawisko wykluczenia społecznego jest ściśle powiąza-
ne z przynależnością do danej grupy i pochodzeniem. Człowiek przychodząc 
na świat staje się członkiem rodziny – pierwszej podstawowej grupy społecz-
nej. W następnych etapach sam współtworzy lub dobrowolnie przynależy do 
różnych grup. Wykluczenie w pewnym sensie naznacza i pozbawia go pełnego 
uczestnictwa w życiu danej społeczności.

Na przestrzeni lat pojęcie wykluczenia społecznego było i wciąż jest rede-
finiowane. To co łączy wszystkie przedstawione próby definicji omawianego 
pojęcia to jego negatywny wydźwięk oraz ograniczenie lub całkowite wyalie-
nowanie jednostek bądź grup z życia społecznego (Becker-Pestka, Kubiński, 
Łojko 2017, s. 11). 

Ubóstwo we współczesnej Polsce

Jak pisze Małgorzata Duda: „Ubóstwo współczesnego świata nie jest zja-
wiskiem jednorodnym i łatwym do określenia. Pogłębiają się dysproporcje 
między podziałem dochodów: wzrasta liczba ludzi zamożnych, ale stanowczo 
szybciej wzrasta liczebnie populacja ludzi biednych. Co więcej, nie ma już 
grup społecznych, które mogłyby się czuć bezpiecznie pod względem ekono-
micznym, społecznym czy psychicznym. Niemal z dnia na dzień można stać 
się człowiekiem zamożnym, by zaraz następnego dnia stracić wszystko ze swe-
go stanu posiadania. Co więcej, bieda to rzeczywistość, którą społeczeństwa 
współczesnego świata skrywają: nie ma miejsca dla ludzi biednych i ubogich” 
(Duda 2008, s. 45). Z powyższego fragmentu wynika, że tak naprawdę każdy 
w swoim życiu może doświadczyć ubóstwa, nawet jeśli w danej chwili posia-
da dużo. Zdarza się przecież, że nawet osoby bogate choćby wskutek pożaru, 
kradzieży czy w wyniku innych sytuacji tracą dorobek swojego życia. Przyczyn 
ubóstwa może być wiele i zapewne historia każdego człowieka borykającego 
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się z tym problemem jest inna. Świadomość, że nawet mając wiele – w każdej 
chwili można doświadczyć ubóstwa, pozwala jednak na niedeprecjonowanie 
tych, którzy w danym momencie swojego życia mierzą się z ową trudnością. 
Dzięki tej świadomości można kierować się większą empatią i chęcią pomocy 
względem tych osób. Warto także pamiętać, że ubóstwo nie zawsze da się za-
uważyć w pierwszej chwili. Bywa tak, że rozmawiając z jakąś osobą może ona 
skrywać, jaką aktualnie ma sytuację materialną, albo można błędnie ocenić, 
jaka ona jest, tym bardziej, że rozumienie słowa „ubóstwo” może być różne. 

Etyczny, aksjologiczny wymiar rozumienia oraz definiowania ubóstwa 
jest związany z wartościowaniem. Przeważnie ubóstwo pojmowane jest jako 
negatywne. Zauważyć jednak można pozytywne czy wręcz bardzo pozytywne 
jego wartościowanie, i to nie wyłącznie określonych form ubóstwa, takich jak 
asceza, ale także ubóstwa materialnego (Czakon 2016, s. 91-92). Widać zatem, 
że ubóstwo może być rozumiane w różny sposób. Jedni mogą uważać je za coś 
pozytywnego, a inni wręcz przeciwnie. Wydaje się, że wszystko zależy od tego, 
co dany człowiek rozumie pod pojęciem „ubóstwo”, do którego z rodzajów 
ubóstwa się odnosi, a także jakie są jego poglądy. Należy jednak zaznaczyć, 
że autorki w niniejszej pracy nie skupiają się na ubóstwie rozumianym jako 
chociażby duchowe, moralne czy ewangeliczne, ale na ubóstwie materialnym, 
społecznym (Szerzej na temat wspomnianych sposobów ujmowania ubóstwa: 
Czakon 2016, s. 93-98). Jednocześnie akcentują trudności, jakich może do-
świadczać osoba uboga oraz potrzebę pomocy w takich sytuacjach jako, że 
artykuł dotyczy wykluczenia społecznego. Nie oznacza to jednak, że ubóstwo 
w każdej postaci posiada wyłącznie negatywne strony i nie może być niekiedy 
rozpatrywane jako pozytywne. 

Jak już wspomniano, ubóstwo nierzadko rozpatrywane jest jako coś ne-
gatywnego. Świadczyć o tym mogą choćby słowa Tomasza Panka: „Rozważa-
nie zjawiska ubóstwa w sposób abstrakcyjny poprzez przedstawianie go jako 
zła, które należy zlikwidować, a przynajmniej ograniczyć, nie wzbudza kon-
trowersji. Problemy powstają dopiero w momencie, gdy musimy sprecyzować 
kogo uważamy za ubogiego” (Panek, s. 2). 

W świetle „Encyklopedii PWN” ubóstwo to „zjawisko społeczne polega-
jące na braku dostatecznych środków materialnych do zaspokajania potrzeb 
życiowych jednostki lub rodziny” (Encyklopedia PWN). Znaleźć w niej moż-
na jednak również chociażby informację, która potwierdza, że rozumienie 
tego pojęcia może być różne. Czytamy w niej bowiem: „W nauce i polity-
ce interpretacja pojęcia «ubóstwo» jest uwarunkowana różnymi postawami 
aksjologicznymi. Spór dotyczy zarówno istoty ubóstwa (ubóstwo absolutne 
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i względne), jego kryteriów i mierników (poziom dochodów, poziom i struk-
tura wydatków, minimum biologiczne, minimum socjalne, subiektywne po-
czucie ubóstwa), przyczyn ubóstwa (cechy systemu społeczno-gospodarczego, 
zachowania i postawy ubogich), jak i sposobów walki z ubóstwem, zwłasz-
cza roli państwa, samopomocy i solidarności społecznej oraz samoodpowie-
dzialności jednostki. Ubóstwo może przybierać różne, stopniowalne postaci: 
niedostatku, biedy, nędzy, które wzajemnie się warunkują i powodują różne 
skutki społeczne — od poczucia bezradności i utraty motywacji do działania, 
przez choroby, wykluczenie społeczne do, w skrajnych przypadkach, śmierci” 
(Encyklopedia PWN).

Próbując określić czym jest ubóstwo, należy sobie odpowiedzieć na pyta-
nie, czego człowiek potrzebuje do życia. W takim ujęciu biedy warto wymie-
nić dwa rodzaje ubóstwa: absolutne i względne (Duda 2008, s. 47). Pierwsze 
z nich dotyczy stanu „niezaspokojenia potrzeb, które w danym społeczeństwie 
są uznawane za minimum biologiczne” (Duda 2008, s. 47). Oparte jest ono 
na „pojęciu stanu zaspokojenia potrzeb, zdefiniowanych w konkretnych ka-
tegoriach ilościowych i wartościowych. Jednostki (osoby, rodziny, gospodar-
stwa domowe) określane są jako ubogie, kiedy ich potrzeby nie są zaspokojone 
w sposób wystarczający. Poziom zaspokojenia ich potrzeb nie jest przy tym 
odnoszony do poziomu zaspokojenia potrzeb innych członków społeczeń-
stwa” (Panek b.r.w., s. 5). Zdaniem zwolenników tego podejścia (absolutne-
go) problem ubóstwa jest rozwiązany, kiedy wszyscy w społeczeństwie mają 
zaspokojone podstawowe potrzeby. Tak rozumiane ubóstwo może zniknąć 
dzięki wzrostowi ekonomicznemu. Warto jednak dostrzec, że owo podejście 
do ubóstwa zawiera swego rodzaju dozę relatywizmu. Określenie „«koszyka» 
potrzeb objętego kategorią ubóstwa oraz minimalnego poziomu ich zaspoko-
jenia zależy zawsze od poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju, dla 
którego analiza jest przeprowadzana” (Panek b.r.w., s. 6). Ubóstwo w aspek-
cie względnym (relatywnym) oparte jest natomiast „na odniesieniu poziomu 
zaspokojenia potrzeb jednostek (osób, rodzin, gospodarstw domowych) do 
poziomu ich zaspokojenia przez innych członków społeczeństwa. Ubóstwo 
jest tutaj utożsamiane z nadmiernymi rozpiętościami w poziomie zaspokoje-
nia potrzeb w społeczeństwie. Ubóstwo w tym sensie nie może zostać w prak-
tyce całkowicie wyeliminowane lecz tylko zmniejszone, poprzez zmniejszenie 
nierównomierności w poziomie zaspokojenia potrzeb” (Panek b.r.w., s. 6). 

Przeważnie, w praktyce pomiaru ubóstwa „przyjmowana jest tzw. eko-
nomiczna definicja ubóstwa. Ubóstwem określa się sytuację, w której jednost-
ka (osoba, rodzina, gospodarstwo domowe) nie dysponuje wystarczającymi 



89

WYKLUCZENIE SPOŁECZNE A SYTUACJA RODZIN UBOGICH W POLSCE

środkami (zarówno środkami pieniężnymi w postaci dochodów bieżących  
i dochodów z poprzednich okresów jak i w formie nagromadzonych zasobów 
materialnych) pozwalającymi na zaspokojenie jej potrzeb. Tym samym poza 
definicją ubóstwa pozostają aspekty kulturowe, polityczne i socjologiczne ży-
cia w ubóstwie, związane z wyłączeniem z życia społecznego” (Panek b.r.w., 
s. 5).

Warto odnieść się tu do danych dotyczących Polski. Pomimo tego, że 
– jak wiadomo – ubóstwo to zjawisko wielowymiarowe, dla polityki spo-
łecznej wciąż główne znaczenie mają informacje na temat zasięgu ubóstwa 
ekonomicznego (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej). Okazuje się, że  
w 2019 r. „milion sześćset tysięcy Polaków żyło w skrajnym ubóstwie, poniżej 
minimum egzystencji. Pięć milionów zaś żyło– poniżej progu relatywnego 
ubóstwa. Są też w Polsce całe województwa, w których ponad połowa miesz-
kańców cierpi niedostatek. Zasięg biedy zmniejsza się, także dzięki wypłaca-
nemu co miesiąc świadczeniu 500 plus, jednak wiele osób, w tym dzieci, nie 
ma nawet tyle” (Krzyżaniak 2020). Jak można przeczytać dalej na stronie 
internetowej Forbes – mimo wszystko Polska wypada na tle Europy całkiem 
nieźle (Krzyżaniak 2020). Widać zatem, że problem ubóstwa we współcze-
snym świecie (w tym w Polsce) jest obecny. Należy jednak zaznaczyć, że – jak 
wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego – w roku 2019 poprawiła się 
sytuacja materialna „gospodarstw domowych w Polsce, co znalazło odzwier-
ciedlenie w niewielkim spadku zasięgu ubóstwa ekonomicznego, w tym ubó-
stwa skrajnego (z ok. 5% w 2018 r. do ok. 4% w 2019 r.). Spadek ubóstwa 
skrajnego dotyczył przede wszystkim gospodarstw domowych najbardziej za-
grożonych ubóstwem, tj. gospodarstw domowych utrzymujących się głównie 
ze świadczeń społecznych (innych niż emerytury i renty) oraz gospodarstw  
z co najmniej 3. dzieci poniżej 18 roku życia, mieszkańców wsi i małych miast” 
(Główny Urząd Statystyczny). 

Warto tu również nadmienić, czym jest minimum egzystencji oraz mini-
mum socjalne. Otóż pierwsze z nich to „koszyk dóbr, niezbędnych do podtrzy-
mania funkcji życiowych człowieka i sprawności psychofizycznej. Uwzględnia 
on jedynie te potrzeby, których zaspokojenie nie może być odłożone w czasie, 
a konsumpcja niższa od tego poziomu prowadzi do biologicznego wyniszcze-
nia i zagrożenia życia” (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej). Związane 
jest ono z ubóstwem skrajnym, bowiem podstawą wyznaczenia granicy ubó-
stwa jest właśnie wspomniane minimum egzystencji, które szacuje Instytut 
Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) (Główny Urząd Statystyczny – Departament 
Warunków Życia, Urząd Statystyczny w Łodzi, s. 2). Można spotkać się też ze 
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przytoczonym już określeniem „ubóstwo absolutne”, ponieważ w Polsce defi-
niowane jest ono zwykle w kontekście poziomu minimum egzystencji (Fun-
dacja Dajemy Dzieciom Siłę, s. 48). Minimum socjalne natomiast to „wskaź-
nik określający koszty utrzymania gospodarstw domowych na podstawie 
koszyka dóbr służących do zaspokojenia potrzeb bytowo-konsumpcyjnych na 
niskim, ale jeszcze godziwym poziomie. Przyjęte składniki koszyka wystarcza-
ją nie tylko dla podtrzymania życia (porównaj: minimum egzystencji), lecz 
dla posiadania i wychowania dzieci, a także dla utrzymania minimum więzi 
społecznych” (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej). Mówiąc o relatyw-
nej granicy ubóstwa bierze się pod uwagę „50% średnich miesięcznych wy-
datków (w tym wartość artykułów otrzymanych nieodpłatnie oraz pobranych  
z indywidualnego gospodarstwa rolnego (działki), bądź z prowadzonej dzia-
łalności na własny rachunek) ogółu gospodarstw domowych” (Główny Urząd 
Statystyczny – Departament Warunków Życia, Urząd Statystyczny w Łodzi,  
s. 2). Ustawowa granica ubóstwa jest natomiast kwotą, „która zgodnie z obo-
wiązującą ustawą o pomocy społecznej uprawnia do ubiegania się o przyzna-
nie świadczenia pieniężnego z systemu pomocy społecznej” (Główny Urząd 
Statystyczny – Departament Warunków Życia, Urząd Statystyczny w Łodzi,  
s. 2). Można spotkać się również z pojęciem takim jak „ubóstwo subiektywne”, 
które jest „mierzone na podstawie badań ankietowych i deklaracji responden-
tów. Wyróżnia się przy tym co najmniej dwa wymiary: ocenę własnej zamoż-
ności oraz ocenę ogólnego poziomu biedy w kraju. Te wskaźniki porównuje 
się zazwyczaj z miarami obiektywnymi, czyli omawianymi powyżej liniami 
ubóstwa absolutnego i względnego” (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, s. 48). 
Porównanie pozwala odczytać postrzeganie zjawiska ubóstwa przez konkretną 
osobę oraz społeczność.

Wykluczenie społeczne  
współczesnych rodzin w Polsce

Główny Urząd Statystyczny podaje, że „w latach 2004–2019 sytuacja 
materialna gospodarstw domowych systematycznie poprawiała się” (Główny 
Urząd Statystyczny, s. 1) . W 2019 roku nastąpił wzrost przeciętnego miesięcz-
nego dochodu, a 48,6% gospodarstw domowych oceniało swoją sytuację ma-
terialną jako dobrą albo raczej dobrą (Główny Urząd Statystyczny, s. 12). Czy 
oznacza to, że w Polsce nie ma już rodzin borykających się z ubóstwem ma-
terialnym? Czy temat wykluczenia społecznego jest niekatulany? Odpowiedzi 
na te pytania wydają się jednoznaczne. Zdecydowanie sytuacja materialna 
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rodzin w Polsce zmienia się na lepsze, jednakże nie można mówić o ubóstwie 
materialnym polskich rodzin oraz ich wykluczeniu w czasie przeszłym. 

Rozważając temat ubóstwa rodziny, należy zaznaczyć, iż najwyraźniej 
skutki tego zjawiska odczuwają dzieci. „Najbardziej oczywistym i bezpo-
średnim skutkiem ubóstwa dzieci jest zagrożenie dla ich zdrowia wynikające  
z niedożywienia, złych warunków mieszkaniowych i niedostatecznej higieny, 
a także braku odpowiednich ubrań. W rodzinach dotkniętych ubóstwem die-
ta jest zazwyczaj bardzo uboga i niezbilansowana, dzieci nie dostają do szko-
ły śniadania ani nie stać ich na wykupienie obiadów w szkołach” (Fundacja 
Dajemy Dzieciom Siłę, s. 27). Dodatkowo, badacze podkreślają, iż rodziny 
ubogie niejednokrotnie borykają się z wykluczeniem medycznym: „Z powo-
du trudnej sytuacji materialnej rezygnują również z wielu usług medycznych, 
takich jak korzystanie ze stomatologa,  okulisty czy ginekologa” (Szarfenberg, 
Żołędziewski, Theiss 2010, s. 90).

Nierzadko dzieci mają nałożoną na siebie większą ilość obowiązków do-
mowych, aniżeli ich rówieśnicy. Bywa również tak, że te młode osoby pracują. 
Zdarza się nawet, że bieda prowadzi do szukania przez dzieci nielegalnych 
źródeł dochodu. Oprócz tego, że ubóstwo negatywnie wpływa na zdrowie 
i rozwój fizyczny młodego człowieka, bieda w znaczny sposób zagraża jego 
właściwej socjalizacji. Rzadko zdarza się, że w rodzinach ubogich dzieci posy-
łane są do żłobków czy przedszkoli. Bywa, że rówieśnicy w szkole odrzucają 
dziecko z rodziny ubogiej z racji tego, że wyróżnia się ono ubiorem czy gorszą 
higieną, nie ma określonych zabawek, przyborów szkolnych, nie przynosi ze 
sobą śniadania czy tym podobne (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, s. 28). 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przytacza zapis wypowiedzi 14-letniej 
dziewczyny korzystającej z telefonów i maili do Telefonu Zaufania dla Dzieci 
i Młodzieży 116 111: „Nie chcę wracać po wakacjach do szkoły. Wszyscy są 
tam tacy szczęśliwi. Cały czas tylko rozmawiają o tym, gdzie byli, co robili, 
przechwalają się nowymi rzeczami. No i wiecznie narzekają, że kieszonkowe 
im na nic nie wystarcza. Ja nie dostaję wcale pieniędzy, nie mam smartfona, 
ubrania mam z ciucholandu, w domu nie mamy Internetu, na nic nas nie stać. 
Ja po prostu odstaję” (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, s. 21). Wypowiedź ta 
wskazuje na poczucie wykluczenia społecznego ze względu na sytuację mate-
rialną rodziny. 

Bożena Matyjas podaje: „Z badań K. Wrześniak wynika, że ubóstwo 
utrudnia pełnienie obowiązków opiekuńczo – wychowawczych przez ro-
dziców, ze względu, przede wszystkim, na brak środków finansowych nie-
zbędnych na zaspokojenie nawet podstawowych potrzeb” (2008, s. 187). 
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Oczywiście, nie oznacza to, że prawidłowe wychowanie w rodzinie ubogiej 
nie jest możliwe. Ubóstwo może utrudniać rodzicom pogodzenie wszystkich 
obowiązków, także tych związanych z edukacją dziecka. W przypadku, gdy 
rodzice nie pomagają dziecku w nauce i nie ma ono odpowiednich warun-
ków by odrobić zadania domowe, nierzadko otrzymuje gorsze oceny, co może 
powodować krytykę nauczycieli. To podwójne odrzucenie przyczynia się do 
tego, że dziecko szybko odwraca się od szkoły, zostaje na kolejny rok w tej 
samej klasie, a niekiedy nawet, w przypadku młodzieży, całkiem rezygnuje  
z edukacji. Brak wykształcenia może powodować z kolei trudności ze znale-
zieniem pracy, a tym samym wyjściem z ubóstwa (Fundacja Dajemy Dzieciom 
Siłę, s. 47). 

Rodziny ubogie często wycofują się z życia społecznego, tworząc wraz 
z innymi rodzinami dotkniętymi ubóstwem kręgi biedy. Opuszczenie krę-
gu jest bardzo trudne, zwłaszcza dla dzieci, które zostały w nim wychowane. 
Może dojść również do tzw. międzypokoleniowego przekazywania biedy, czy 
wyuczenia się kultury biedy. Proces dziedziczenia biedy opisywany jest przez 
badaczy jako pewnego rodzaju niechlubna „tradycja”: „Oznacza to, że kolejne 
pokolenia wpisują się w wytworzone już przez starszych członków rodziny lub 
grupy rówieśniczej style życia, edukacji, konsumpcji, obywatelskości, spędza-
nia wolnego czasu itd. Takie osoby są więc od najmłodszych lat przyuczane do 
funkcjonowania w kulturze ubóstwa. Dziedziczą one bowiem jego bagaż, po 
to, by później samemu się z nim zmagać” (Nosal 2014, s. 29-30). Spirala bie-
dy, w którą wpadają całe pokolenia rodzin może zostać zatrzymana. Wymaga 
to jednak nauki sposobów radzenia sobie z trudną sytuacją finansową, a nie 
tylko otrzymywania funduszy. Istnieje bowiem obawa, iż pomoc społeczna, 
polegająca jedynie na przekazywaniu pieniędzy może być nieskuteczna pro-
wadząc do bezradności i uzależnienia od otrzymywania pomocy materialnej, 
finansowej, traktowania jej jako źródło rodzinnych dochodów. Jak podaje 
Grażyna Cęcelek: „Rodzice przyzwyczajeni na ogół do utrzymywania się ze 
świadczeń pomocy społecznej, nie wykazując żadnej inicjatywy w kierunku 
zmiany niekorzystnych warunków, traktują ubóstwo jako coś trwałego i nie-
zmiennego” (Cęcelek 2011, s. 75). 

Współcześnie problem ubóstwa rodzin może powiększać się ze względu 
na pandemię COVID-19, która ma miejsce w Polsce w 2020 roku. Bizneso-
we portale internetowe, powołując się na prognozy oraz statystyki zaznaczają, 
że w najbliższym roku bezrobocie wzrośnie o około 7%, a sytuacja na rynku 
pracy ulegnie pogorszeniu (Portal Money.pl). Prognozy te powinny być argu-
mentem do podejmowania badań w tym kierunku i poszukiwania środków 
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zaradczych na przyszłość, jak też zapobiegania rozrostowi biedy w środowi-
skach z grupy tzw. ryzyka, np. o niższym wykształceniu, poprzez uczenie 
zaradności.

Zakończenie

Poczucie odrzucenia, problemy z dostępem do edukacji i kultury, usług 
medycznych, niedożywienie czy wreszcie proces dziedziczenia biedy to tylko 
niektóre trudności, których doświadczać mogą osoby ubogie. Wykluczenie 
społeczne, które nierzadko dotyka różne grupy nie jest czymś jednorazowym, 
ale jest złożonym, wielowymiarowym procesem, przed którym należy się ase-
kurować. Choć sytuacja materialna polskich rodzin poprawia się w wielu śro-
dowiskach, należy podejmować refleksję nad ubóstwem materialnym rodzin, 
gdyż wciąż jest ono obecnym w społeczeństwie zjawiskiem, tym bardziej jest 
to konieczne w sytuacji istniejącej pandemii, zagrożenia i nierzadko utraty 
miejsc pracy przez niektórych pracowników, itp. Zagadnienie wykluczenia 
społecznego w kontekście dziedziczenia biedy przez dzieci i młodzież od nie-
pracujących rodziców jest wciąż ważne i aktualne, tym bardziej, że trwają-
ca od wielu miesięcy pandemia powodować może pogorszenie sytuacji eko-
nomicznej w wielu gospodarstwach domowych, a tym samym przyczyniać 
się do zwiększenia skali ubóstwa w kraju. Oznacza to zatem, że coraz więcej 
osób potrzebować może pewnego rodzaju wsparcia czy pomocy w związku  
z doświadczaną przez nich obecnie trudnością, jaką jest ubóstwo. Wsparcia  
w szczególności potrzebują rodziny i dzieci, ale też osoby mające plany związa-
ne z zawieraniem związków małżeńskich i zakładaniem rodzin, stąd powinno 
mieć ono nie tylko aspekt ekonomiczny i materialny, ale też wychowawczy.
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Abstrakt: Wykluczenie społeczne jest tematem leżącym w kręgu zainteresowań 
wielu dziedzin nauki. Jego rodzaje, wymiary i kierunki działań opisywane są w róż-
nych kontekstach. Niniejszy artykuł skupia się na sytuacji rodzin ubogich w Pol-
sce oraz wykluczeniu społecznym jako możliwie współistniejącym z trudną sytuacją  
finansową zjawiskiem. Autorki opisują przyczyny wykluczenia społecznego, zjawisko 
ubóstwa we współczesnej Polsce oraz sytuację rodzin, które borykają się z problemami 
finansowymi. 

Słowa kluczowe: wykluczenie społeczne, rodzina, ubóstwo 
Abstract: Social exclusion is a subject of interest to many scientific fields. Its 

types, dimensions and directions are described in different contexts. This article fo-
cuses on the situation of low-income families in Poland and social exclusion as a fac-
tor possibly coexisting with the difficult financial situation. The authors describe the 
causes of social exclusion, the problem of poverty in modern Poland and the situation 
of families that are struggling with financial problems. 

Key words: social exclusion, family, poverty
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WPROWADZENIE

Do ważnych aspektów należy to, że cechy osobowości dziecka mogą 
kształtować się pod wpływem wielu czynników, w tym genetycznych czy 
środowiskowych (Hołyst 2012, s. 5). Jest to bardzo istotne na przestrzeni 
życia człowieka, aby potrafić reagować na konkretne zdarzenia. Okazuje się, 
że udział czynników genetycznych i środowiskowych jest zazwyczaj równy, 
jednakże ważnym elementem jest to, jak na człowieka wpływają instytucje 
edukacyjne zaczynając od żłobka, przedszkola, szkoły, aż na uczelniach wyż-
szych kończąc. Z perspektywy psychologicznej istotnym przykładem może 
być poczucie umiejscowienia kontroli, które jest eksplorowane badawczo  
u jednostek już od okresu dzieciństwa (Seligman, Walker, Rosenhan 2003,  
s. 15).

Co ciekawe, osoby, które charakteryzują się wewnętrznym umiejscowie-
niem kontroli posiadają często wyższą samoocenę w stosunku do grupy odnie-
sienia, są bardziej aktywne oraz przejawiają większą inicjatywę do realizowania 
zamierzonych planów. Rozwój poczucia umiejscowienia kontroli analizowany 
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jest w co najmniej trzech stadiach. Pierwszy z nich dotyczy przede wszystkim 
zewnętrznego aspektu, gdyż w okresie niemowlęctwa czy dzieciństwa czło-
wiek w całkowitym, a później w znacznym stopniu uzależniony jest od innych 
osób. Drugie związane jest z tym, że dzieci potrafią przypisywać sobie sukcesy. 
Natomiast trudności i porażki mogą być analizowane na podstawie wpływu 
sił zewnętrznych, które to uniemożliwiły realizację konkretnego celu. Trzecie 
stadium pozwala na weryfikację obu podejść (Czabała, Kluczyńska 2015, s. 7). 

Z perspektywy psychologicznej nie możliwe jest poznanie całkowite 
psychiki drugiego człowieka (Sobkowiak 2011, s. 18). Jednostka w znacznej 
mierze reaguje na swoje stosunki z otoczeniem fizycznym i społecznym (co 
widoczne jest w jego zachowaniu). Niekiedy afekt jest tak silny, że człowiek 
nie jest w stanie kontrolować swoich reakcji, co często powoduje pojawienie 
się zachowań autodestrukcyjnych czy samobójstw dokonanych (Stradomska 
2019, s. 293-307).

Do znaczących elementów można zaliczyć to, że coraz więcej dzieci  
i młodzieży traktuje samookalecznie czy samobójstwo jako możliwość rozwią-
zania swoich problemów (American Association of Suicidology 1998, s. 17-19). 
Walorem szkoły może być to, że dzięki określonym ekwiwalentom godzino-
wym poszczególni nauczyciele, wychowawcy czy instytucje zewnętrzne mogą 
przyczynić się do zwiększenia wiedzy oraz umiejętności radzenia sobie w sytu-
acji trudnej czy kryzysowej. Samobójstwa stają się coraz większym problemem 
w szczególności w XXI wieku, chociaż temat ten eksplorowany jest prawdopo-
dobnie od zawsze (Kamińska 2016). Samobójstwa nie należy traktować jako 
pojedynczego aktu, gdyż moze być to traktowane jako pewne uproszczenie. 
Zazwyczaj jedna, nawet traumatyczna sytuacja, nie powinna doprowadzić do 
takiej decyzji. Zamierzenia dotyczące odebrania sobie życia mogą trwać latami 
i dopiero po długim czasie doprowadzić do śmierci (WHO, PTS 2003).

KWESTIE ZWIĄZANE Z PROFILAKTYKĄ W SZKOŁACH

Ważnym aspektem w kontekście profilaktyki jest to, aby zabezpieczać 
określoną grupę społeczną przed negatywnym wpływem określonego czyn-
nika (WHO, PTS 2003). Trudnościami jest jednak często to, że szkoły bar-
dzo często nastawione są na typowo kształcenie przedmiotowe, co w dużym 
stopniu uniemożliwia realizację kwestii ważnych społecznie. Niewątpliwie do 
istotnych elementów należy także spełnienie oczekiwań wobec szkoły jakimi 
jest przede wszystkim przekazywanie wiedzy. Kształcenie szkolne jest ważne 
ze względów formalnych, jak i nieformalnych. Konieczne jest zrealizowanie 
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określonego programu nauczania bez marginalizowania kwestii profilaktycz-
nych i umożlwiających kształtowanie społeczne młodej osoby. Do kwestii 
znaczących dla dyrekcji czy kuratorium należą także rankingi szkół czy zda-
walność np. egzaminu dojrzałości. Z uwagi na wielość elementów trudno jest 
realizować długoterminowe działania profilaktyczne. Trudności w znacznej 
mierze związane są z tym, że nie ma określonego czasu na realizację założeń 
profilaktycznych, które ustalone są np. w statucie szkoły. Do negatywnych 
aspektów zaliczyć można to, że za działania profilaktyczne nie oferuje się na-
uczycielom czy dydaktykom możliwości awansu czy podwyżki. Ta kwestia 
może przyczyniać się do braków w systematycznym prowadzeniu zajęć pro-
filaktycznych. Istotne jest to, aby nauczyciele kształcili się w wymienionym 
zakresie ucząc się w placówkach edukacyjnych, terapeutycznych czy społecz-
nych np. Polskie Towarzystwo Suicydologiczne (Hołyst 2018, s. 8). 

Ilość nowoczesnych zagrożeń jest tak duża, że należy systematycznie po-
szerzać wiedzę i umiejętności praktyczne, aby jak najlepiej wywiązywać się 
z powierzonych funkcji np. wychowawcy klasy. Okazuje się, że brak czasu 
na systematyczne wdrażanie elementów profilaktycznych powoduje to, że do 
szkół zapraszani są specjaliści z określonych dziedzin spoza systemu szkol-
nego. Do takich na przykład należy Towarzystwo Nowa Kuźnia z siedzibą  
w Lublinie, które w dużej mierze zajmuje się profilaktyką, realizacją projek-
tów, a także działalnością edukacyjną (Towarzystwo Nowa Kuźnia). Specjaliści 
zajmujący się zawodowo profilaktyką są istotnym elementem w realizacji obo-
wiązków wychowawczo-profilaktycznych w szkołach. Ważne jest to, że spe-
cjaliści posiadają określone kwalifikacje i realizują szkolenia z wymienionego 
zakresu w sposób ciągły (Stradomska, Wolińska, Marczak 2016, s. 136-149).

Zupełnie inaczej może być w sytuacji, gdy o takie zadania poproszony 
zostaje pedagog pracujący w konkretnej placówce szkolnej. Nie kwestionując 
wiedzy i umiejętności, znaczące może być to czy osoby z tego samego środowi-
ska będą chętni dzielić się swoimi trudnościami z osobą, którą znają i mają do 
pedagoga określony stosunek. Zaangażowanie w działalność placówki takich 
osób jak socjoterapeuta, psycholog zewnętrzny, psycholog z poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej, funkcjonariusz policji, funkcjonariusz straży miej-
skiej, lekarz, pielęgniarz, terapeuta uzależnień, członek organizacji itd. zwięk-
sza interdyscyplinarnie atrakcyjność szkoły. Im więcej osób zaangażowanych 
w realizację określonych celów tym lepiej dla uczniów, którzy dowiadują się  
o kolejnych istotnych kwestiach, a także mają możliwość rozmowy z profesjo-
nalistami. Do ważnych kwestii należy to, że współpraca z innymi placówkami 
ułatwia kwestie logistyczne, a także powoduje wzrost partnerów zewnętrznych, 
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którzy współpracują ze szkołą. Ważnym elementem jest zwiększanie rynku 
usług profilaktycznych ze względu na kształtowanie kolejnych pokoleń spe-
cjalistów z zakresu prewencji czy działań naprawczych (Zapobieganie samobój-
stwom dzieci i młodzieży...)

Zakres możliwości współpracy otoczenia zewnętrznego z placówką 
oświatową jest bardzo duży. Do usług profilaktycznych można zaliczyć:

- pogadanki (afirmacja życia, sposoby radzenia sobie ze stresem, sposo-
by radzenia sobie z tendencjami samobójczymi, szkodliwość substancji psy-
choaktywnych itd.),

- warsztaty dla dzieci, młodzieży, kadry pracującej w szkole (dyrekcja, na-
uczyciele itd.),

- szkolenia dla dzieci młodzieży, kadry nauczycielskiej czy rodziców  
i opiekunów dzieci i innych,

- wykłady specjalistyczne dla różnych grup wiekowych,
- widowiska teatralne skoncentrowane na tematyce socjoterapeutycznej,
- analiza studium przypadku (case study),
- konkursy np. rozwijające talenty – plastyczne, sportowe, wiedzy itd.,
- akcje profilaktyczne angażujące środowisko szkole i poza szkolne  

(np. akcja sprzątania świata, dbanie o środowisko naturalne itd.),
- zajęcia terenowe (placówki socjoterapeytyczne, więzienie, placówki 

oświatowe, schroniska dla zwierząt itd.),
- eventy tematyczne (pikniki, kiermasze z określonym przeznaczeniem 

tematycznym itd.) (Towarzystwo Nowa Kuźnia).

SAMOBÓJSTWO WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

Śmierć pobudza w znacznej mierze ludzką wyobraźnię i składnia do 
refleksji praktycznych i teoretycznych na temat tego zjawiska (Anthony 1994, 
s. 9; Pralong 2013, s. 15). Temat postaw wobec śmierci często traktowany 
jest jako temat tabu (Hołyst, Staniaszek, Binczycka-Anholcer 2002, s. 9). Zu-
pełnie zrozumiałe jest także to, że wiele osób ma trudność z pogodzeniem się 
ze śmiercią samobójczą w najbliższym otoczeniu i nie tylko (Skawińska 2003,  
s. 24). Zdecydowanie bolesne doświadczenia I i II Wojny Światowej zdecy-
dowały o tym, że rozmowa i dyskusja na temat śmierci i umierania jest czymś 
koniecznym (Szasz 1961, s. 9).

Polskie Towarzystwo Suicydologiczne podobnie jak Światowa Organi-
zacja Zdrowia zwraca dużą uwagę na kwestię dotyczącą samobójstw wśród 
dzieci i młodzieży (WHO, PTS 2003). Samobójstwom trudno zapobiegać, 
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jednakże nie jest to niemożliwy aspekt profilaktyczny. Proces samobójczy ma 
swój początek oraz określony czas trwania, choć zależy to przede wszytskim 
od różnic indywidualnych jednostki np. wcześniejsze doświadczenia życiowe, 
sposoby radzenia sobie z trudnościami czy stan zdrowia. Celem profilaktyki 
presuicydalnej jest uświadomienie odbiorców na temat zagrożeń, a w innych 
przypadkach zahamowanie trudnego dla jednostki procesu. Profilaktyka 
uprzedzająca w znacznym stopniu ukierunkowana jest na jednostkę, jej na-
jbliższe kręgi społeczne. Wartościowym elementem jest przygotowanie rodz-
iny czy szkoły na możliwości radzenia sobie w sytuacji trudnej. Do koniec-
znych aspektów należy to, aby wyposażyć te osoby w wiedzę i umiejętności 
niezbędne do pokonywania trudności, dokonywania właściwych wyborów  
w życiu, inicjowania i wzmacniania czynników wspierających rozwój (Porad-
nik dla nauczycieli ...).

Kwestiami dotyczącymi zagrożeń dzieci i młodzieży zajmują się badacze 
i praktycy różnych dziedzin nauki. Dodatkowo, ten temat nigdy nie zostanie 
dostateczne opracowany, z uwagi na to, że jest coraz więcej wieloaspektowych 
zagrożeń, w szczególności tych w świecie wirtualnym. Stradomska, Woliń-
ska, Marczak (2016) realizowały badania w latach 2011-2015 w szpitalach  
i klinikach psychiatrycznych, w których grupą badawczą były osoby w wieku 
13-19 lat. Badani to 115 osób hospitalizowanych w placówkach medyczynych. 
Analiza wyników badań wskazywała, że zdaniem 95% badanych samobójstwo 
popełnione w ich otoczeniu stało się motywacją do podjęcia próby samo-
bójczej. Natomiast 88% osób badanych twierdzi, iż zachowania suicydalne 
w otoczeniu wzmacniają tendencje autodestrukcyjne. Do ważnych aspektów 
należy także to, że wiele osób uważa, że nie posiada profesjonalnej wiedzy 
na temat zdrowia psychicznego, ani też nie wie, gdzie może szukać pomocy. 
Badani dość często odczuwają dyskomfort psychiczny oraz trudności z co-
dziennym funkcjonowaniem. Trudnością dla nich jest także to, że ich bliscy 
bagatelizują problem i próbują pocieszać bez próby zrozumienia tego, co tak 
naprawdę się dzieje. Niekiedy osoby bliskie traktują zachowania pacjentów za 
przejaw żartów, kaprysów czy rozpieszczenia. Według 71% badanych najbliż-
si pośrednio przyczynili się do podjęcia próby samobójczej. Większość osób 
badanych uważa, że przyczyna ich problemów w głównej mierze zależy od 
problemów komunikacyjnych. Uważają też, że ich prośby o pomoc i rozmo-
wę związaną z samobójstwami nie spotkały się z należytym zrozumieniem ro-
dziców i opiekunów. Szczególnie ważne w sytuacji zagrożenia życia jest to, że 
powinno zadbać się o profilaktykę, edukację w zakresie psychopatologii, ale 
też zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej problematyki samobójstw. 
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Co więcej, edukacja powinna być prowadzona na szerszą skalę, tak by zain-
teresowani mogli łatwo uzyskać ważne informacje – m.in. przez wydarzenia 
kulturalno-społeczne, akcje profilaktyczne (Stradomska, Wolińska, Marczak 
2016, 136-149).

TOWARZYSTWO NOWA KUŹNIA – CASE STUDY

Towarzystwo Nowa Kuźnia rozpoczęło swoją działalność praktyczną  
w 2004 roku. Nowopowstałe towarzystwo kontynuowało pracę wcześniej-
szych organizacji, takich jak Lubelskie Towarzystwo Zapobiegania Patolo-
giom Społecznym Kuźnia (wyodrębnione z Lubelskiego Zespołu Towarzy-
stwa Kuźnia). W 1987 roku została stworzona ogólnopolska organizacja 
Towarzystwo „Kuźnia”, która swoją działalność rozszerzała w województwie 
warszawskim, kieleckim, wrocławskim czy gdańskim. 

W 2020 roku Towarzystwo Nowa Kuźnia z siedzibą w Lublinie realizuje 
zamierzone wcześniej cele placówek założycielskich. Towarzystwo rozwija się 
oraz poszerza swoją działalność na coraz większym obszarze Polski. Towarzy-
stwo kontynuuje realizację środowiskowego przeciwdziałania uzależnieniom, 
a także innym formom patologii społecznej. Ważnym aspektem jest także 
doświadczenie praktyczne: 

„prawie trzydziestoletnie doświadczenie w profilaktyce środowiskowej 
spowodowały, że [Towarzystwo Nowa Kuźnia] dysponuje specyficznymi, 
sprawdzonymi metodami przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy oraz in-
nym patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, włącznie z metodami 
monitoringu i ewaluacji działań oraz badania środowisk lokalnych” (Towarzy-
stwo Nowa Kuźnia ...).

Na stronie Towarzystwa Nowa Kuźnia można znaleźć informacje na 
temat proponowanych profesjonalnych szkoleń, prelekcji, profilaktyki czy 
realizowanych programów. Do ważnych aspektów można zaliczyć propo-
nowane możliwości współpracy oraz szczegóły przyjmowanych zleceń przez 
towarzystwo:

- wszechstronna diagnoza psychologiczna,
- poradnictwo oraz wsparcie psychologiczne, 
- konsultacje specjalistyczne (psychologiczne, socjologiczne itd.),
- pomoc w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi,
- konsultacje w problemach wychowawczych,
- terapia indywidualna,
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- terapia grupowa i rodzinna,
- programy profilaktyczne dla szkól, dzielnic, osiedli i miast,
- konferencje, akcje profilaktyczne,
- debaty i festyny (Towarzystwo Nowa Kuźnia).
Organizacja charakteryzuje się tym, że niesie profesjonalną i adekwatną 

dla danego przypadku pomoc psychologiczną, która kierowana jest do dzie-
ci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, wychowawców konkretnej klasy. Do 
podstawowych celów można zaliczyć to, Towarzystwo Nowa Kuźnia ma za 
zadanie zmniejszanie i zapobieganie wystąpienia patologii społecznej (Towa-
rzystwo Nowa Kuźnia).

IMPLIKACJE PRAKTYCZNE

1. Istotne jest zapobieganie zjawisku samobójstwa we wszystkich środo-
wiskach, w szczególności w grupie osób młodych, którzy stoją u progu życia.

2. Ważne jest zwrócenie uwagi na czynniki ryzyka i sposób reagowania 
na sytuacje trudne.

3. Konieczne jest posiadanie wiedzy na temat aspektów związanych z ze-
społem presuicydalnym (symptomy ostrzegające o zagrożeniu samobójstwem). 

4. Istotna kwestia związana jest z podejmowaniem działań profilaktycz-
nychw aspekcie promocji zdrowia psychicznego w grupie dzieci i młodzieży.

5. Warte jest zwrócenie uwagi na działania profilaktyczne mające cha-
rakter interdyscyplinarny.

6. Istotne jest zwrócenie uwagi na promocję zdrowia psychicznego całej 
populacji.

7. Powinno się podejmować próbę analiz statystyk samobójczych, a tak-
że inicjować próby polepszenia sposobów i metodologii zbierania danych.

8. Należy dążyć do obowiązkowego zgłaszania przez różne placówki me-
dyczne i szkolno-wychowawcze wszystkich przypadków prób samobójczych, 
ponieważ do-piero to może uzmysłowić społeczeństwu wagę problemu.

9. Ważne jest wprowadzenie na szeroką skalę programów edukacyjnych 
w zakresie zagrożeń społecznych.

10. Istotne jest o zadbanie o dostępność ośrodków kryzysowych, w szcze-
gólności dla dzieci i młodzieży.

11. Szczególna uwaga powinna być zwócona na aspekt praktyczny (ob-
niżanie ilości osób młodych zagrożonych samobójstwem oraz obniżenie kosz-
tów leczenia związanych z podjętą próbą samobójczą).
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12. Konieczne jest to, aby planować i realizować działania adresowane 
do młodzieży, opiekunów i środowisk medycznych w zakresie problematyki 
suicydologicznej/

13. Ważna jest współpraca osób pracujących praktycznie z osobami po 
próbach samobójczych z przedstawicielami placówek oświatowych, w celu 
wypacowania najlepszych form wsparcia.

14. Powinno dążyć się do tego, aby specjaliści prowadzili szkolenia,  
na których będą dzielić się swoimi doświadczeniami klinicznymi w oparciu  
o zagadnienia psychopatologii (Stradomska 2018, s. 105-113; 2019, s. 31-52).

KONKLUZJA

Niniejszy artykuł nie wyczerpuje kwestii związanej z zagadnieniami 
profilaktycznymi oraz psychologicznymi dotyczącymi tego, aby zapobiegać 
sytuacjom trudnym w szkołach. Temat ten jest wielowymiarowy, wymaga 
szerszego opisu oraz szeregu badań, które mogłyby umożliwić pracę w za-
kresie profilaktyki. Ważne jest to, aby podejmować zagadnienia związane  
z suicydologią oraz działaniami naprawczymi, ze względu na to, że w przyszło-
ści może to zmniejszyć liczbę osób, która decyduje się na to, że odbiera sobie 
życie z różnych powodów w sposób samobójczy. Najtrudniejszym aspektem 
jest to, że bardzo często jest tak, że na śmierć samobójczą decydują się młode 
osoby, które są w okresie adolescencji. W związku z powyższym, zadaniem 
osób dorosłych, w tym nauczycieli, praktyków, działaczy i innych jest to, aby 
uświadomić takiej grupie, w jaki sposób radzić sobie z trudnościami życia 
codziennego. Jak wspomniano wcześniej ważną kwestią jest to, aby młody 
człowiek miał wsparcie społeczne w domu, szkole czy środowisku rówieśni-
czym. Istotnym zagadnieniem dla autorów było także to, żeby przedstawić 
profil towarzystwa zajmującego się profilaktyką. Dla przykładu Towarzystwo 
Nowa Kuźnia to organizacja, która funkcjonuje do wielu lat na terenie ca-
łej Polski i zajmuje się szeregiem kwestii profilaktycznej. Swoją aktywność 
prowadzą zarówno w szkołach, jak i w pracy z daną jednostką. Działania te 
przyczyniają się do zwiększenia wiedzy na temat uzależnień, psychopatologii 
czy sposobów konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Do be-
neficjentów Towarzystwa Nowa Kuźnia można zaliczyć także przedstawicieli 
kadry nauczycielskiej, osoby pracujące w placówkach oświatowych, dorosłych, 
młodzież czy dzieci. 
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WYBRANE ZAGADNIENIA PROFILAKTYKI PRESUICYDALNEJ W SZKOLE

Abstrakt: Niniejszy artykuł to próba podsumowania wybranych aspektów związanych 
z profilaktyką presuicydalną w szkole. Okazuje się, że statystyki są coraz bardziej alar-
mujące, a pokolenie dzieci i młodzieży ma w dużej mierze problemy z radzeniem sobie z 
wyzwaniami codzienności. Nieodłącznym aspektem jest tutaj niskie poczucie własnej 
wartości, stres, zachowania trudne, zachowania agresywne czy brak wsparcia ze strony 
rodziny czy grupy rówieśniczej. Zagadnienia związane z profilaktyką są wieloaspekto-
we i trudne do realizacji. Kwestia ta dotyczy ograniczonych możliwości szkoły, a także  
w wielu przypadkach konieczność zapraszania specjalistów z placówek zewnętrznych, 
w celu przeprowadzenia takich działań. Akty samobójcze towarzyszą człowiekowi od 
zamierzchłej przeszłości, a ich przyczyny są wciąż trudne do wyjaśnienia. W pracy 
przedstawiono zagadnienia teoretyczne, trudności logistyczne związane z przeprowa-
dzaniem poprawnej profilaktyki oraz profil Towarzystwa Nowa Kuźnia w Lublinie. 
To organizacja, która zajmuje się wieloaspektowo profilaktyką i redukcją zachowań 
kryzysowych w wielu placówkach oświatowych oraz socjoterapeutycznych. Niniejsza 
praca ma zatem wymiar teoretyczno-praktyczny.

Słowa kluczowe: psychologia, profilaktyka w szkole, samobójstwo, Towarzystwo 
Nowa Kuźnia 

Abstract: This article is an attempt to summarize selected aspects related to prescuici-
dal prevention at school. It turns out that the statistics are becoming more and more 
alarming, and the generation of children and adolescents is largely struggling to cope 
with the challenges of everyday life. An inherent aspect is low self-esteem, stress, dif-
ficult behavior, aggressive behavior or lack of support from the family or peer group. 
Prevention issues are multi-faceted and difficult to implement. This issue concerns 
the limited possibilities of the school, and in many cases the need to invite specialists 
from external institutions in order to carry out such activities. Suicide acts accompany 
man from the distant past, and their causes are still difficult to explain. The paper 
presents theoretical issues, logistic difficulties related to proper prophylaxis and the 
profile of the Nowa Kuźnia Society in Lublin. Moreover, it is an organization that 
deals with the prevention and reduction of crisis behavior in many aspects in many 
educational and sociotherapeutic institutions. Therefore, this work has a theoretical 
and practical dimension.

Key words: psychology, prevention at school, suicide, Nowa Kuźnia Society
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OD KAROLA WOJTYŁY „LOLKA”  
- DO ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

FROM KAROL WOJTYŁA – LOLEK 

TO SAINT JOHN PAUL II

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach. Nazywany 
przez rodzinę, przyjaciół, a z czasem już tak wielu z nas „Lolkiem”. Przyszedł 
na świat w mieście o którym już od 16 października 1978 roku po wyborze 
Karola Wojtyły na Papieża dowiedział się cały świat. W tym roku świętujemy 
już 42 rocznicę tego ogromnego i przełomowego dla dziejów Polski i świata 
wydarzenia. Nie sposób nie przywołać w tym miejscu tych słów, które do 
dzisiaj wywołują wzruszenie i są przepięknym wspomnieniem dla tak wielu: 

„Zwiastuję wam radość wielką: mamy papieża. Najdostojniejszego i Najprze-
wielebniejszego Pana Kościoła Świętego, Kardynała Karola Wojtyłę” (Tor-
nielli 2009, s.9). 

Ojciec Święty Jan Paweł II zmarł o godzinie 21.37, 2 kwietnia 2005roku  
w swoich apartamentach w Watykanie. We wspomnieniach z ostatnich chwil 
życia Jana Pawła II znaleźć można zapiski: W trakcie Mszy św. Ojciec Św. przy-
jął wiatyk i sakrament Namaszczenia Chorych. Ostatnie godziny Ojca Święte-
go cechowały się nieprzerwaną modlitwą wszystkich towarzyszących mu w jego 
śmierci oraz zbiorową modlitwą tysięcy wiernych zebranych przez wiele godzin 
na Placu św. Piotra. (…) W momencie śmierci przy Janie Pawle II byli dwaj 
osobiści sekretarze, ks. abp Stanisław Dziwisz, który trzymał Papieża za rękę,  
i ks. prał. Mieczysław Mokrzycki oraz ks. kard. Marian Jaworski, ks. abp Stani-
sław Ryłko i ks. prof. Tadeusz Styczeń, a także cztery siostry zakonne posługujące  
w apartamentach papieskich, osobisty lekarz papieski dr Renato Buzonetti, dwóch 
innych lekarzy, dr Alessandro Barelli i dr Ciro D’Allo i dwóch pielęgniarzy. Jak 
stwierdzają świadkowie Jan Paweł II był do ostatniej chwili przytomny. Tuż 
przed śmiercią powiedział: „Amen” (Śmierć JPII ). W czasie pogrzebu, tłumy 
zebranych wiernych krzyczeli na Placu Świętego Piotra w Watykanie - „Santo 
subito! – Święty natychmiast!”. Od tej chwili media na całym świecie prze-
ścigały się z podawaniem terminu kiedy nastąpi proces beatyfikacyjny Jana 
Pawła II. Rozpoczęcie procesu zawdzięczamy decyzji następcy Ojca Świętego, 



111

SURSUM CORDA

nowemu Papieżowi Benedykowi XVI. To właśnie on podczas pierwszego spo-
tkania, po swym wyborze ze zebranym duchowieństwem rzymskim w Bazylice  
św. Jana na Lateranie rozpoczął proces beatyfikacyjny swojego poprzednika 
(Oder 2007, s. 3-5).

Decyzja ta miała miejsce zaledwie półtora miesiąca po śmierci i była 
ogromnym wydarzeniem w historii Kościoła. Do tej chwili proces wynie-
sienia kandydata na ołtarze mógł być rozpoczęty dopiero po pięciu latach 
oczekiwania.  

W dniu 1 maja 2011 roku, przy aplauzie półtora miliona wiernych, pa-
pież Benedykt XVI ogłosił swojego poprzednika błogosławionym. W czasie 
Mszy Świętej beatyfikacyjnej na Placu św. Piotra wzięło udział  ogromnie 
dużo pielgrzymów z całego świata, wśród nich dziesiątki tysięcy rodaków Ka-
rola Wojtyły. W homilii papież zaznaczył, że Jan Paweł II „pomógł nam nie 
lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją wolności”. Ojciec Święty Benedykt 
XVI podkreślił także, że nowy błogosławiony „na nowo ukierunkował chrześci-
jaństwo ku przyszłości, Bożej przyszłości, wykraczającej poza historię, lecz również  
w niej zakorzenione (Jan Paweł II ogłoszony błogosławionym). 

Trzy lata później, 27 kwietnia 2014 r., papież Franciszek kanonizował 
Jana Pawła II. Obie uroczystości odbyły się w Niedzielę Miłosierdzia Boże-
go, święto ustanowione przez papieża Polaka. Wśród tak wielu wypowiedzi  
i refleksji jakie towarzyszyły wszystkim w tym ważnym dniu dla Polski i całego 
świata. Pragnę przywołać i w pełni dołączyć  do słów refleksji Pani Izy, która 
na łamach Stowarzyszenia Solidarni 2010 podzieliła się kilkoma refleksjami  
z tego wydarzenia, które miało przed ponad 6 laty w Watykanie. Do Papieża, 
który wzywał Ducha Świętego nad całym okręgiem ziemi, przychodzą pielgrzy-
mi ze wszystkich stron świata. Pięćdziesiątnica dziejów. Przypominają się słowa 
proroka: „W nagrodę przydzielę Mu tłumy… (Iz 53, 12). (…) Tych tłumów 
św. Jan Paweł II przecież nie przywłaszczy sobie, ale je doprowadzi do Pasterza 
pasterzy. Ilu było uczestników uroczystości kanonizacyjnej? Śmiech rozległ się na 
via della Conciliazione, gdy z radia dotarła wiadomość, że jest nas tu zaledwie 
800 tysięcy… (Refleksje z kanonizacji św. Jana Pawła II). 

W tym czasie wszystkie stacje radiowe i telewizyjne przebijały się  
w szacowaniu ile osób uczestniczyło w tej uroczystości. Niewątpliwe zarów-
no Uroczystości związane z ogłoszeniem  Papieża Jana Pawła II Błogosławio-
nym, a później Świętym wpisały się złotymi literami w dzieje Polski, Świata 
i Kościoła. 

Artykuł pt. „Od Karola Wojtyły „Lolka” - do Świętego Jana Pawła II” to 
swoista refleksja i przeniesienie w czasie do najważniejszych wydarzeń z życia 
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obecnie już Świętego Jana Pawła II. Autora przedstawiła te momenty, które 
miały największe znaczenie w życiu  Papieża. Wysunęła refleksję związaną ze 
śmiercią Ojca Świętego, która nie była końcem lecz początkiem procesu Be-
atyfikacyjnego, a następnie Kanonizacyjnego. 
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ŚWIADECTWO NAUCZANIA JANA PAWŁA II  
- ŻE ŻYCIE LUDZKIE JEST BEZCENNE 

JOHN PAUL II'S TEACHING TESTIMONIAL 

 - THAT HUMAN LIFE IS PRICELESS

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Wester-
platte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, 
o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można 
się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, 
które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić,  
w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych (Dudziak 2020, s. 1).

W dniu 16 października 1978 roku na Papieża stolicy Piotrowej został 
wybrany Karol Wojtyła. W tym roku minęło już od owego orędzia tylko 42 
lata, ale społeczeństwo katolickie ciągle w uszach słyszymy słowa: Zwiastuję 
wam radość wielką: mamy papieża. Najdostojniejszego i Najprzewielebniejszego 
Pana Kościoła Świętego, Kardynała Karola Wojtyłę (Tornielli 2009, s. 9).

Andrea Tornielli w swojej książce pod tytułem SANTO SUBITO szcze-
gółowo opisuje tajemnice świętości Jana Pawła II, jakie emocje obudziły się  
w nim po tym jak usłyszał, że mamy nowego Papieża. 

Tym co tego wieczoru uderzyło mnie najbardziej, było zachowanie nowego 
papieża, poczynając od jego postawy, od sposobu, w jaki pozdrawiał ludzi stłoczo-
nych na placu św. Piotra, (…) nie było w nim nic księżowskiego, żadnej wystu-
diowanej hieratycznej pozy.(…) .

W dniu pontyfikatu Nowy Pana Kościoła Świętego Papież Jan Paweł II 
postanawia przemówić do swoich wiernych, tak jakby czuł się w obowiązku 
usprawiedliwienia się przed swoimi nowymi diecezjanami w doniosłej chwili, 
że właśnie jego, jak sam powiedział Polaka przybyłego – z dalekiego kraju.  
Od chwili pierwszych słów, które wypowiedział z okan Piotrowego sprawiły, 
że zdobył on serca tysięcy wiernych rozsianych po całym świecie nie tylko 
w Watykanie. Wówczas w tych chwilach wyjątkowych ukazał on ogromną 
pokorę i prostotę ale przede wszystkim otwartość na człowieka, obserwując to 



114

SURSUM CORDA

podczas pierwszego przemówienia do zebranych na placu św. Piotra w Waty-
kanie, Jeżeli się pomylę, to mnie poprawicie.

W swojej książce Andres English Jan Paweł II. Fenomen Karola Wojtyły 
opisuje:

Papież zrobił na mnie wrażenie i wiedziałem też dlaczego: w przeciwień-
stwie do swoich poprze.dników nie urodził się księciem. Pochodził ze zwykłej ro-
dziny i także jako duchowy zwierzchnik miliarda katolików nie próbował ukryć 
swojego drobnomieszczańskiego pochodzenia (English 2005, s. 19-22).

Papieża Jana Pawła II w swojej ewngelii odnośił się z szacunkiem do 
życia i celebrował jego wartość czego wyrazem są  słowa:

Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie 
ma granic. A kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze (Jan Paweł II 1981, s. 19).

                                           

Joanna Garbulińska-Charchut

Uniwersytet Rzeszowski

ŻYCIE LUDZKIE JEST BEZCENNE

HUMAN LIFE IS PRICELESS

W nauce papieża Jana Pawła II ważne miejsce zajmowały słowa dotyczą-
ce wartości ludzkiego życia. Ojciec Święty napisał, że

„Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość 
nie ma granic. A kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze” (Jan Paweł II 1981, 
s. nr 19). 

Choć z jednej strony są to tak oczywiste słowa i przekaz, z drugiej – mo-
żemy dostrzec wiele przykładów, w których zapomina się o nich. Nierzad-
ko jest to działanie celowe. Bóg dając życie, pozostawia człowiekowi również 
wolną wolę w kierowaniu nim. Czy jednak poszczególny człowiek ma prawo  
w bezpośredni sposób decydować o życiu innej osoby lub grupy ludzi? Nie 
mam tu na myśli wyłącznie o dzieciach nienarodzonych, ale także o tych,  
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którzy już przyszli na świat. Co ze zjawiskiem eutanazji, w trakcie której od-
biera się życie osobom chorym, starszym, pozornie niepotrzebnym? 

Co z mniej radykalnymi, choć często występującymi zjawiskami, gdy od 
postanowienia decydentów zależy czyjeś życie? Co np. z ciężko chorymi ludź-
mi (dziećmi, dorosłymi), którzy potrzebują drogich lekarstw lub zagranicz-
nych operacji, których powszechny system zdrowotny nie może lub nie chce 
finansować. Jak wytłumaczyć rodzicom chorego potomka, że życie ich dziecka 
w dramatyczny sposób zależy od pieniędzy. Jeśli ich nie będzie, dziecko umrze. 
Jak wytłumaczyć dzieciom to, że bez kosztownej operacji ich młoda mama 
umrze, a oni w wieku kilku czy kilkunastu lat zostaną sierotami? Jak wytłu-
maczyć, że w trakcie trwania ogólnoświatowej pandemii osoba potrzebująca 
medycznej pomocy, choć nie jest zakażona wirusem, ale cierpi na przewlekłą 
chorobę, tej pomocy nie otrzyma? Kto ma tyle władzy, aby podjąć ostateczną 
decyzję i odmówić pomocy takiemu człowiekowi? Gdzie w tym miejscu jest 
sumienie i poszanowanie ludzkiego życia? Jak na to wszystko zapatrywałby 
się Jan Paweł II? Jak oceniłby bieżącą sytuację w Polsce i na świecie? W jaki 
sposób przemówiłby do ludzkich sumień?
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OJCOSTWO WEDŁUG NAUCZANIA JANA PAWŁA II 

FATHERITY ACCORDING TO THE TEACHING OF JOHN PAUL II

…być ojcem to znaczy, że zwyciężyło w tobie pragnienie bycia dla kogoś inne-
go nad pragnieniem bycia dla siebie. To znaczy, że odkładasz swoje, aby zająć się 
kimś drugim. Być ojcem to znaczy umieć dawać, nie upokarzając. To mieć cier-
pliwość i czekać, aż syn wróci do domu i przyniesie ci swoją opowieść. Być ojcem 
to dostrzec syna, gdy ten jest jeszcze daleko, wybiec mu naprzeciw, rzucić mu się 
na szyję i ucałować go. Być ojcem to mieć inicjatywę miłości. Być ojcem to szczyt  
i pełnia męskiej dojrzałości (Ojcostwo i macierzyństwo ...).

Papież Jan Paweł II w swoim nauczaniu podkreślał rolę i znaczenie ro-
dziny, matki i ojca, a także ich rodzicielstwo, jako nieodzowną relację z Bo-
giem stwórcą, w której to Bóg Ojciec cały czas aktywnie uczestniczy, aż do 
momentu w którym nie zostanie odsunięty przez człowieka. Według nauki 
Papieża sama już prokreacja ma wyjątkowy i niepowtarzalny „status współ-
pracy z Bogiem Twórcą”.

Ojcostwo i macierzyństwo są nie tylko sprawą ludzkiej wolności, ale przede 
wszystkim aspektem powołania wpisanego w miłość małżeńską, które należy prze-
żywać jako szczególną odpowiedzialność wobec Boga”, przyjmując dzieci jako Jego 
dar w postawie uwielbienia dla ojcostwa Bożego, od którego bierze nazwę wszelki 
ród na niebie i na ziemi (Ojcostwo i macierzyństwo ...)

Według Jana Paweł II postawa ojcowska, polega na odpowiedzialności  
i bezgranicznej miłości. Dla Ojca Świętego dzieckiem była każda osoba, którą 
on spotkał na własnej drodze.  W imię tej myśli i uznania wkładu Jana Pawła 
II powstał projekt pt. "OJCIEC - mobilna wystawa ze sceną holograficzną 
poruszająca istotę ojcostwa na przykładzie doświadczeń Jana Pawła II". Pro-
jekt  ten został zauważony i  otrzymał dotację z programu "Kultura dostępna" 
(Grygiel 2017). 

Ojciec Święty Jan Paweł II jest dla wielu osób niekwestionowanym 
autorytetem. Jego ziemskie życie pokazało, że nierzadko trzeba się w nim 
zmierzyć z trudnymi sytuacjami, które można określić mianem Westerplatte.  
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Całe życie papieża-Polaka pokazuje jak pełna wyzwań może być ludzka egzy-
stencja, jak piękne, ale także trudne mogą być chwile.
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SŁOWO O SAMOTNOŚCI W NAUCE JANA PAWŁA II

A WORD ABOUT LONELINESS IN THE TEACHING OF JOHN PAUL II

Wstęp

„Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej 
samotny” (Jan Paweł II 1999).

Powyższe słowa na temat samotności papież Jan Paweł II wygłosił 
w trakcie jednej z pielgrzymek do ojczyzny. Wierni mogli usłyszeć je 
podczas mszy św. odprawionej w 1999 r. w Sopocie. 

Samotność w 2020 r.

Jakże prawdziwe są te słowa w 2020 r. – niełatwym czasie globalnej pande-
mii, czasie, który zatrzymał się dla wielu ludzkich istnień. Jedną z recept na za-
trzymanie ogólnoświatowego wirusa jest ograniczenie relacji międzyludzkich. 
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Do wielu ludzkich domów i serc zapukała więc wizja samotności, niezależna 
od wieku adresata tego zjawiska. Samotne są dzieci i młodzież wyjęte z syste-
mu edukacji, dorośli, którym nagle odebrano możliwość wyjścia z własnego 
domu, czy starsze osoby, zamknięte we własnych czterech ścianach, które kie-
dyś były ich azylem, teraz zyskały status swoistego, domowego więzienia. 

Pomoc w samotności – współczesna interpretacja słów Jana Pawła II

Przesłanie papieża-Polaka w 2020 r. zyskało szczególne znaczenie.  
W tym niełatwym czasie, w którym należy zachować społeczny dystans, tak 
ważna i potrzebna jest próba przekroczenia granic ludzkiej samotności. Bezin-
teresowna pomoc niesiona drugiemu człowiekowi jest niezwykłym i pożąda-
nym zjawiskiem. Wiele z pozoru drobnych ludzkich gestów pozwala zbudo-
wać choćby namiastkę bezpieczeństwa. Na szczególną uwagę zasługuje pomoc 
niesiona nieznajomym, ale potrzebującym bliźnim. Zwykłe zrobienie zaku-
pów, wykupienie lekarstw, dobre słowo pozostawione pod drzwiami domu 
czy mieszkania dodaje sił w chwili domowej izolacji. 

Także każdy gest życzliwości ofiarowany umierającemu pacjentowi 
zasługuje na to, aby o nim wspomnieć. Każdego dnia, szczególnie w czasie 
ogólnoświatowej pandemii w szpitalach odchodzi wiele osób. Nierzadko 
umierają z dala od najbliższych. Gdy nie można dotknąć bliskiej osoby, akt 
obcowania ze śmiercią jest jeszcze bardziej tragiczną wizją. Wówczas każdy 
nawet niewielki uczynek skierowany w stronę konającego, jest iskrą dobra  
i próbą zmniejszenia ogromu samotności. 

Również medycy pracujący na wielogodzinnych dyżurach, dotknięci są 
zjawiskiem samotności. Ich samotność niejednokrotnie miesza się ze zjawi-
skiem bezradności wobec pandemii, braku sprzętu czy współpracowników. 
Ponadto ich relacje rodzinne są poddane zjawisku samotności, gdy np. dzieci 
widzą matkę lub ojca raz na kilka dni, a jeśli już rodzic jest obok, nie ma 
wystarczającego pokładu energii, aby brać aktywny udział w ich wychowaniu.

Dlatego tak istotne w trudnym czasie napiętnowanym samotnością jest 
przypomnienie słów papieża Jana Pawła II i każdy, nawet najmniejszy gest, 
który pozwala na zmniejszenie skutków tego brzemiennego w skutki zjawiska.
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DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE W RODZINIE  
W NAUCZANIU JANA PAWŁA II

A CHILD WITH A DISABILITY IN THE FAMILY  

IN THE TEACHING OF JOHN PAUL II

W 1981 roku Jan Paweł II zabrał głos i wypowiadał się na temat niepeł-
nosprawności, kiedy to kościół został właczony w inicjatywę zaproponowa-
ną przez Organizację Narodów Zjednoczonych, aby rok 1981 był Rokiem 
Niepełnosprawnych.

Problem niepełnosprawności poruszany był przez Papieża wiele razy. Na 
tą okazję specjalnie został opracowany przez Kongregację Nauki Wiary i wy-
dany Dokument na Międzynarodowy Rok Niepełnosprawnych, w którym papież 
podjął szeroko rozumianą problematykę niepełnosprawności.

Podczas jednej z odprawianej mszy Jan Paweł II użył w swoich rozważa-
niach włoskiego określenia handicappate, co oznacza w jezyku polski problem 
ułomności, utrudnienia, upośledzenia, czy nawet deficyty lub braki, niedobo-
ry i trudności w relacjach społecznych. W swoich wystąpieniach Jan Paweł II 
na temat związany z niepełnosprawnościami używał określeń zbliżonych do 
słów kalectwo czy nawet inwalidztwo.

Drodzy niepełnosprawni bracia i siostry, przy tej uroczystej okazji pragnę 
wezwać tych, którzy pełnią odpowiedzialne funkcje polityczne na różnych szcze-
blach, aby starali się zapewnić wam takie warunki życia i możliwości rozwoju, 
by wasza godność była naprawdę uznawana i chroniona (Cytat z Homilii Jana 
Pawła II wygłoszonej 3 XII 2000 w czasie Jubileuszu Niepełnosprawnych: 
KOŚCIÓŁ JEST DLA WAS «GOŚCINNYM  DOMEM»).

Poruszając tenaty bardzo delikatne dotyczące niepełnosprawności Papież 
Jan Paweł II zwracał uwagę na kruchość ludzkiej kondycji, a trudność życia 
osoby niepełnosprawnej często postrzegane zostają przez społeczeństwo jako 
skandal czy prowokacja.

Ojciec Święty Jan Paweł II wzywał społeczeństwa do szacunku i uznania 
godności osób niepełnosprawnych poprzez innych członków wspólnot ludz-
kich tj, kościół, państwo a nawet najbliższa rodzina, Wielokrotnie w swojej 



120

SURSUM CORDA

posłudze i nauczaniu Papież zwracał uwagę, na unikatowość wielkość czy 
nawet wyjątkowość każdego człowieka oraz jego wartości cierpienia. Wygło-
szonych homiliach Jan Paweł II podkreślał o doniosłości osób z niepełno-
sprawnością w życiu społecznym.

 (...) wspólnota kościelna słucha was z szacunkiem; odczuwa potrzebę za-
stanowienia się nad sensem tego trudu, jakim jest życie wielu z was, naznaczone 
tajemniczym znamieniem cierpienia i zmagające się ze skutkami inwalidztwa, 
wrodzonego lub nabytego. Chce być bliższa wam i waszym rodzinom, jest bowiem 
świadoma, że obojętność pogłębia cierpienie i samotność, natomiast wiara poświad-
czona przez miłość i bezinteresowność pomnaża siły i nadaje sens życia (Cytat  
z Homilii Jana Pawła II wygłoszonej 3 XII 2000 w czasie Jubileuszu Niepeł-
nosprawnych: KOŚCIÓŁ JEST DLA WAS «GOŚCINNYM  DOMEM»).

Ojciec Święty dostrzega również problem związany z eutanazją, pisząc, iż 
każde życie jest święte i nikomu nie wolno go odbieać. Jest on umiłowanym 
osób cierpiących i będących w potrzebie. Jan Paweł II odwołując się do prob-
lemu eutanazji podkreślał i dawał świadectwo wagi jaką miała do spełnienia 
rolę encyklika Evangelium Vitae. 
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ETOS NAUCZANIA I WYCHOWANIA 
W NAUKACH JANA PAWŁA II

THE ETHOS OF TEACHING AND EDUCATION  

IN THE TEACHINGS OF JOHN PAUL II

Nie ulega wątpliwości, że szkoła oraz środowisko rodzinne są od wie-
ków miejscami  szczególnie ważnymi i pełniącymi istotną rolę w wychowaniu  
i kształtowaniu młodego pokolenia.   Należy wskazać, iż kluczowymi uczest-
nikami szeroko pojmowanego procesu edukacji i wychowania są rodzice, 
nauczyciele oraz uczniowie. Dostrzeżenie wskazanych uczestników wyżej 
wymienionych procesów jest kluczowe dla całościowego oraz systemowego 
kształtowania społeczeństwa. Zagadnienia poświęcone szkole oraz rodzinie 
obecne są na gruncie rozważań w obrębie różnorodnych nauk, czyniąc tę 
płaszczyznę tematyczną zagadnieniem międzydyscyplinarnym.Jak wskazuje 
W. Okoń szkoła jako „instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształ-
ceniem i wychowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych, stosownie do przyjętych  
w danym społeczeństwie celów i zadań oraz koncepcji oświatowo-wychowawczych 
i programów; osiąganiu tych celów służy odpowiednio wykształcona kadra peda-
gogiczna, nadzór oświatowy, baza lokalowa i wyposażenie oraz zabezpieczenie 
budżetowe ze strony skarbu państwa, samorządów lokalnych lub innych źródeł” 
(Okoń, 2001, s. 383). Natomiast rodzina jako podstawowa komórka ludzkie-
go życia  społecznego jest pierwszym oraz  najistotniejszym środowiskiem wy-
chowawczym młodego człowieka. Jest zatem wspólnotą nie tylko niezwykłą, 
ale także stanowiącą model i normę dla wszystkich pozostałych grup społecz-
nych. To  właśnie w obrębie funkcjonowania rodzinnego dziecko pozyskuje 
pierwsze doświadczenia oraz doznaje pierwszych  emocjonalnych odczuć. Na-
leży także zaznaczyć, iż to właśnie w obrębie tego środowiska dziecko  przy-
swaja sobie wiodące  wzorce, normy  i zasady współżycia, które wymagane 
są w danym społeczeństwie (Łuczyński 2010, s. 483). Rozważania dotyczące 
powinności współczesnej szkoły oraz rodziny obecne są także w twórczości 
Jana Pawła II. Przedstawiane przez Papieża Polaka opracowania odnoszą się 
bezpośrednio do ukształtowanych wartości, godności, odpowiedzialności  
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i humanizmu. Jak wskazuje L. Dyczewski nauka współczesnego Kościoła: kre-
śli taki obraz rodziny, aby mogli go przyjąć wszyscy, bo rodzina jest związana 
z naturą człowieka; dotychczas występowała wszędzie, gdzie żył człowiek, i tak 
będzie w przyszłości (Dyczewski 2007, s. 88). Rodzina zatem, w rozważaniach 
Jana Pawła II, jawi się jako środowisko niezmiernie istotne i mające znaczą-
cy wpływ na wychowanie młodego człowieka. Podczas homilii Mszy Świętej  
w Łowiczu dnia 14 czerwca 1999 roku Jan Paweł II skierował do zgromadzo-
nych następujące słowa: Rodzina jest powołana do wychowania swoich dzieci. 
Pierwszym miejscem, gdzie rozpoczyna się proces wychowawczy młodego człowie-
ka jest dom rodzinny. Każde dziecko ma naturalne i niezbywalne prawo do po-
siadania własnej rodziny: rodziców i rodzeństwa, wśród których rozpoznaje, iż 
jest osobą potrzebującą uczucia miłości i że tym uczuciem może obdarzyć innych, 
a zwłaszcza najbliższych. (…) Ponieważ rodzice dają życie swoim dzieciom, dla-
tego przysługuje im prawo do tego, by byli uznani za pierwszych i głównych ich 
wychowawców. Oni też mają obowiązek stworzenia takiej atmosfery rodzinnej, 
przepojonej miłością i szacunkiem dla Boga i ludzi, która by sprzyjała osobistemu 
i społecznemu wychowaniu dzieci. (…) Drodzy rodzice, jesteście dla swoich dzieci 
pierwszymi nauczycielami modlitwy i cnót chrześcijańskich i nikt was w tym nie 
może zastąpić, (…) uczcie wasze dzieci szacunku dla każdego człowieka (Jan 
Paweł II, 1999).

Po zobrazowaniu stanowiska Jana Pawła II na temat rodziny oraz jej 
roli w kształtowaniu młodego człowieka wskazać należy na płaszczyznę szkoły.  
W nawiązaniu do dokumentacji zgromadzonej podczas Soboru Watykań-
skiego II Jan Paweł II podczas przemówienia do katechetów oraz nauczycie-
li i rodziców we Włocławku dnia 6 czerwca 1991 roku oraz w Deklaracji  
o wychowaniu chrześcijańskim jednoznacznie wskazywał, że: Wśród narzędzi 
wychowania szczególne znaczenie posiada szkoła, która z jednej strony przyczynia 
się do dojrzewania zdolności umysłowych, a z drugiej strony rozwija zdolność 
sądzenia, wprowadza ucznia w kontakt z dziedzictwem kulturowym minionych 
i teraźniejszych pokoleń, rozwija zmysł wartości, przygotowuje do życia zawodo-
wego, rodzi stosunek przyjaźni miedzy uczniami różnego charakteru i położenia. 
Szkoła zatem stanowi jakby pewne centrum, w którego wysiłkach i osiągnięciach 
powinny uczestniczyć równocześnie rodziny, nauczyciele, różnego rodzaju orga-
nizacje rozwijające życie kulturalne, obywatelskie, religijne, państwowe i cała 
społeczność ludzka (Jan Paweł II, 1991). Współczesna szkoła, funkcjonująca  
w turbulentnej rzeczywistości napotyka wiele wyzwań oraz ulega stałej 
transformacji ze względu na działanie wielu dynamicznych czynników ze-
wnętrznych. Zadania oraz rolę szkoły we współczesnej i stale zmieniającej 
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się rzeczywistości przedstawiał Jan Paweł II następująco: Szkoła mocą swego 
posłannictwa kształtuje władze umysłowe, rozwija zdolność wydawania prawi-
dłowych sądów, wprowadza w dziedzictwo kultury wytworzonej przez przeszłe 
pokolenia, kształci zmysł wartości, przygotowuje do życia zawodowego, sprzyja 
dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia się, stwarzając przyjazne relacje wśród 
wychowanków różniących się charakterem czy pochodzeniem  (Jan Paweł II, 
1991).

Kluczową rolę dwóch opisywanych w niniejszej publikacji środowisk wy-
chowawczych młodego człowieka – szkoły i rodziny – powinna cechować nie-
ustanna współpraca i podejmowanie takich działań, które prowadzić będą do 
wielopłaszczyznowego rozwoju jednostki w atmosferze życzliwości, wsparcia 
i w poszanowaniu społecznych norm i zasad. Akcentując autoteliczne znacze-
nie wspomnianej już współpracy szkoły i rodziny Jan Paweł II pisał: „rodzice 
nie mogą nie interesować się wychowaniem dzieci, ale konieczną jest rzeczą, aby 
coraz bardziej uświadamiali sobie, że szkoła nie zwalnia ich z ich misji, lecz po-
maga ją im wypełniać, oraz że oni są pierwszymi wychowawcami dzieci. Dlatego 
nieodzowna jest harmonijna współpraca między rodziną i szkołą. Wasze zaan-
gażowanie wychowawcze jest skierowane do całego człowieka. Obejmuje przede 
wszystkim umysł, wolę i w sposób szczególny sumienie (gdzie umysł i wola, wol-
ność i odpowiedzialność, osiągają najgłębszy wymiar) rozwijane poprzez różne 
dyscypliny, łącznie z dyscyplinami sportowymi (tak bogatymi w wartości forma-
cyjne)” (Jan Paweł II, 1983).
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Lecz te krótkie chwile, choć szybko przeminą 
Na nasze dalsze życie diametralnie wpłyną 

I mu nadadzą swoistego uroku , 
Sprawią, że przestaniemy stać , gdzieś w tłumie z boku.

Czasem gest jeden, czyjś uśmiech lub słowo 
Sprawi, że zaczniemy myśleć rozwojowo 

I nawet mała nieznaczna pochwała 
Pomoże, by uwolniła się energia cała,

Która nas popchnie do gwiazd tysiąca, 
Ściągnie do serca promienie słońca, 

Wszystkie drzwi staną przed nami otworem 
I będziemy jako podmiot swoistym walorem:

Więc pielęgnujmy w swojej pamięci, 
Każdą chwilę, co nami pozytywnie zakręci 

I nas nauczy własnej wartości, 
Że coś znaczymy w rozwoju ludzkości.

Te szare chwile, których jest miliony 
Zbliżają nas do ziemi w geście pochylonym, 
A te złote, co ich jest tak niezmiernie mało 

Dają uczucie, jakby niebo nam się otwierało.



126

ZAKOŃCZENIE

Starajmy się wykorzystać dobrze każdą możliwość, 
Nieśmy przez życie głównie życzliwość 

A wtedy każda chwila, czy wielka, czy mała, 
Jak nektar ambrozji będzie smakowała.

Ewa Juda

Wyzwania współczesnego świata nacechowane są pernamentnymi cią-
głymi zmianami, w których to człowiek odgrywa jedną z głównych ról. Jest 
on czynnym aktorem we współczesnym świecie. Często dokonywane wybo-
ry i walka między dobrem a złem tego świata stawia go w dość specyficznie 
złożonym położeniu. Przedmiotem zainteresowan badaczy i autorów tekstów 
niniejszej publikacji są wyzwania na gruncie bezpieczeństwa, szkoły, rodziny, 
emocji, epidemii i wiele innych obszarów z którymi człowiek XXI wieku cią-
gle zmaga się.

Odpowiednio zaprojektowane działania, które będą oparte na dialogu 
i na umiejętnym wprowadzeniu człowieka do funkcjonowania w grupie są 
sukcesem rozwoju każdego człowieka i społeczności lokalnych. Wyzwaniem 
człowieka XXI wieku jest gwałtowny rozwój cywilizacji i zagrożenia ekolo-
giczne z nim idące. Bezmyślne i sukcesywne niszczenie środowiska naturalne-
go nadmierny rozwijający się przemysł oraz wzrost emisji spalin czy też rabun-
kowe wycinki lasów a także problemy utylizacji odpadów i w konsekwencji 
przyspieszenie globalnego ocieplenia przyczenia się do degradacji tego co jest 
wartościowe dla człowieka. Nadmierny rozwój nowych technologii, Amery-
kanizacja, popkultura, rozwój miast molochów, kontrastów społecznych, tu-
rystyki jest nierozłącznym elementem degradacji matki ziemi i jej środowiska. 
Współczesny człowiek rozumny i kreatywny napotyka na coraz to nowe pro-
blemy i zagrożenia z którymi musi się zmierzyć aby pozostawić coś pięknego 
dla nowych pokoleń.

Redaktor tomu
Janusz Kawa
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100na100 im. H. Konopackiej i I. Matuszewskiego, organizowanego przez 
Fundację LOTTO i Totalizatora Sportowego. Corocznie wyróżniona stypen-
dium Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego za wybitne osiągnięcia naukowe. 
Wiceprezes koła naukowego Human Rights Uniwersytetu Rzeszowskiego 
oraz aktywna członkini wielu kół naukowych. Zainteresowania badawcze 
obejmują problematykę związaną z terroryzmem, prawami człowieka oraz 
kryminalistyką i kryminologią. 

Mgr Magdalena Gadamska-Kyrcz - magister nauk o rodzinie oraz pe-
dagogiki, doktorantka na kierunku nauki socjologiczne (nauki o rodzinie) na 
Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
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Mgr Joanna Garbulińska-Charchut – absolwentka filozofii, socjologii, 
pedagogiki i dziennikarstwa, doktorantka Uniwersytetu Rzeszowskiego, pra-
cuje w Muzeum-Zamku w Łańcucie. Autorka publikacji z dziedziny humani-
styki oraz nauk społecznych. Interesuje się filozofią społeczną, zagadnieniami 
Public Relations oraz edukacją ustawiczną.

Mgr Marcelina Kalemba - magister wychowania fizycznego, doktorant-
ka na kierunku nauki socjologiczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła 
II w Krakowie

Mgr Janusz Kawa – absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej i pracy 
socjalnej Uniwersytetu Rzeszowskiego, nauczyciel, doktorant Socjologii  
w Instytucie Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykwali-
fikowany specjalista z zakresu mediacji i negocjacji. Jego zainteresowania na-
ukowe skupiają się wokół takich zagadnień jak: problemy i kwestie związa-
nych z osobami starszymi w dobie globalizacji. Jest autorem kilkudziesięciu 
artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych.

Lic. Marta Magdoń – absolwentka Nauk o Rodzinie na Instytucie 
Pedagogiki w Kolegium Nauk Społecznych na Uniwersytecie Rzeszowskim. 
Obecnie studiuje na pierwszym roku studiów magisterskich na kierunku pe-
dagogika opiekuńczo-wychowawcza na Instytucie Pedagogiki w Kolegium 
Nauk Społecznych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Aktywna studentka dzia-
łająca w Kole Naukowym Andragogów oraz w ramach wolontariatu uczestni-
czy w terapii Ruchu Rozwijającego metodą Weroniki Sherborne w Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Rzeszowie. W marcu 2020r. uczestniczyła  
w kursie umożliwiającym jeszcze głębsze poznanie specyfiki tej metody jako 
pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami i nie tylko. Współpracuje również  
z Rzeszowskim Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie. 
Poszerza swoją wiedzę poprzez udział w różnego rodzaju konferencjach na 
skalę międzynarodową, narodową, sympozjach i wykładach. Rozwija swoje 
zdolności dzięki udziałowi w szkoleniach z zakresu autoprezentacji i kom-
petencji społecznych. Jej nową „miłością” i pasją, której poświęca każdą 
wolną chwilę jest kurs z języka migowego. Z zamiłowania fotografka uwiel-
biająca podróże małe i duże. Stawia w swoim życiu na człowieka, który sta-
je na jej drodze i jak najlepszą relację z nim, bo jak sama twierdzi nie ma 
w jej życiu przypadków. Prowadzi aktywny tryb życia nie tylko fizyczny,  
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ale i społeczny w myśl Alberta Schweitzera: „Szczęście to jedyna rzecz, która 
się mnoży, gdy się ją dzieli”.

Mgr Paulina Rzewucka – magister pedagogiki, doktorantka na kierun-
ku nauki socjologiczne (nauki o rodzinie) na Uniwersytecie Papieskim Jana 
Pawła II w Krakowie

Mgr Marlena Stradomska – psycholog, pedagog, trener, wykładowca 
akademicki, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, dokto-
rantka na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowa-
nia naukowe - suicydologia, trenerstwo, praca z osobami chorymi psychicznie, 
nowoczesne wyzwania edukacyjne. Autorka publikacji naukowych z zakresu 
pedagogiki i psychologii.

Mgr Emilia Wieczorek – doktorantka w Zakładzie  Metodologii Nauk 
o Edukacji  na Wydziale Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. A. Mic-
kiewicza. Absolwentka pedagogiki o specjalności: pedagogika opiekuńczo – 
wychowawcza. Ukończyła także studia magisterskie z pedagogiki specjalnej 
oraz z zarządzania oświata. Rozprawę doktorską przygotowuje pod opieką 
Profesora UAM dr hab. Sławomira Banaszaka. Jej zainteresowania badaw-
cze koncentrują się wokół zarządzania współczesną szkołą oraz zachodzącymi  
w jej obszarze transformacjami. Od kilku lat związana ze Zrzeszeniem Studen-
tów z Niepełnosprawnościami - „Ad Astra” UAM. 






