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Wstęp

Wyzwania współczesnego świata tom XV składa się z dzwunastu autorskich 
rozdziałów, które poświęcone są wyzwaniom współczesnego świata. Niniejsza 
zbiorowa publikacja, jest wynikiem współpracy kilku ośrodków akademickich.

W niniejszym tomie zawarte zostały prace młodych i kreatywnych 
badaczy, pracowników naukowych, doktorantów i studentów wiodących 
krajowych uczelni, które odzwierciedlają problematykę toczących się dys-
kursów człowieka XXI wieku. Autorzy realizują badania i dydaktykę w dzie-
dzinie nauk humanistycznych i społecznych. Ich wyjątkowe spojrzenie na 
otaczającą rzeczywistość pozwala przyblizyć czytelnikowi zachodzące zjawiska  
w otaczajacej rzeczywistości. W tejże publikacji możemy znaleźć teksty au-
torów reprezentujących: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Rzeszowski, Col-
legium Humanum Szkoła Główna Menedżerska, Akademię Marynarki Wojen-
nej w Gdyni, a także Uniwerytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Niniejszą publikacje otwiera Wstęp a po nim rozdział pod tytułem Pro-
legomena do badań nad źródłami polskiej nowoczesności. Przypadek Ha-
iti autorstwa Mateusza Kuflińskiego, który dotyczy zagadnienia badań nad 
źródłami polskiej nowoczesności. Nowoczesność rozumiem jako wypadko-
wą kapitalizmu i oświecenia. Poszukiwania owych źródeł rozpoczynam od 
wskazania czym były wartości oświecenia i co się z nimi wiązało. Następnie 
przedstawiam argumenty za zaistnieniem mechanizmu zbiorowego wypar-
cia. Wyparcie to dotyczyło zarówno filozofów (na temat niewolnictwa i ko-
lonializmu), jak i historyków (na temat roli dziejowej rewolucji haitańskiej).  
Na koniec przedstawiam argumenty za słusznością doszukiwania się źró-
deł polskiej nowoczesności na Haiti z przełomu XVIII i XIX wieku. Udział 
Polaków w tamtych wydarzeniach został ukazany jako realizacja ideałów 
oświecenia.

W rozdziale II pod tytułem Stanisław Krzykała we wspomnieniach au-
torstwa Sylwii Zubrzyckiej została przedstawiona wymieniona w tytule osoba. 
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W czasach PRL-u była to ważna postać w Lublinie, piastowała wiele stano-
wisk, do prezydenta włącznie. Odgrywała ważną rolę na UMCS-ie, m. in. 
była prorektorem, dziekanem Wydziału Humanistycznego, dyrektorem Ins-
tytutu Historii. Autorka prezentuje postać S. Krzykały przez pryzmat wspom-
nień osób, które go znały, czy też zetknęły się z nim na różnych polach.

W rozdziale III pod tytułem Dom dziecka jako placówka opiekuńczo- wy-
chowawcza czuwająca na straży bezpieczeństwa wychowanków autorstwa Alek-
sandry Bajor oraz Katarzyny Cyrkun podjęto próbę wyjaśnienia czym zajmuje 
się Dom dziecka jako placówka opiekuńczo- wychowawcza, genezę powstania, 
rozwój, funkcjonowanie i strukturę. W kolejnej części przedstawione zostały 
objawy występowania przemocy wobec dzieci, a także jak wygląda sytuacja 
dzieci z rodzin ubogich. 

W kolejnym rozdziale pod tytułem Nieuczciwe praktyki rynkowe na pr-
zykładzie reklamy a bezpieczeństwo konsumentów w Rzeczypospolitej Polskiej 
autorstwa Nikoli Czarnota zostały przedstawione rozważanie dotyczące sto-
sowania nieuczciwych praktyk rynkowych w reklamach w odniesieniu do 
ochrony konsumentów. Autorka dokonała rozróżnienia reklamy jako prakty-
ki wprowadzającej w błąd od reklamy jako agresywnej praktyki rynkowej. Po-
nadto, zostały również przedstawione działań organów i instytucji mających 
za zadanie chronić polskich konsumentów przed nieuczciwymi praktykami 
rynkowymi.

Rozdział V pod tytułem Klasyczne podejścia do pojęcia klasy społecznej  
w kontekście interpretacji antropologicznych: gramsciańskiej hegemonii oraz prze-
mian globalnych autorstwa Mateusza Kuflińskiego dotyczy zagadnienia poję-
cia klasy społecznej. W rozdziale tym przedstawiam tę problematykę poprzez 
scharakteryzowanie i krótką analizę klasycznych koncepcji klasy, jak i współc-
zesnych interpretacji antropologicznych tego pojęcia. Najpierw skupiam się 
na wspomnianych koncepcjach klasycznych, autorstwa Karola Marksa, Maxa 
Webera i Pierre’a Bourdieu. Następnie analizuję interpretację Davida Har-
veya w świetle innej jego koncepcji, akumulacji przez wywłaszczenie. Dwoma 
innymi antropologami, których interpretację klasy społecznej analizuję w ni-
niejszym rozdziale są James C. Scott i David Graeber. Obydwaj badacze – co 
podkreślam – w swoich interpretacjach inspirowali się koncepcją hegemonii 
kulturowej Antonio Gramsciego. U wszystkich trzech antropologów, ich ins-
piracje Harveya – Marksem, a Graebera i Scotta – Gramscim są inspiracjami 
krytycznymi, to samo dotyczy inspirowana się koncepcjami pozostałych kla-
syków – Bourdieu i Webera. 
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W rozdziale autorstwa Sylwii Zubrzyckiej pod tytułem Jura „Choj” Klins-
kich i jego twórczość w latach 90. XX w. Wybrane problemy przedstawiona 
została sylwetka, lidera legendarnej, rosyjskiej grupy „Sektor Gaza”. Był on 
nie tylko wokalistą ale także muzykiem i autorem piosenek. Przez 13 lat istni-
enia zespołu, wydał 13 albumów z ponad 160 piosenkami. 

W niniejszym opracowaniu, ze względu na dość bogatą liczbę kompo-
zycji tego artysty zwrócono uwagę na najistotniejsze aspekty jego twórczości. 
Skupiono się na utworach dotyczących problemów społecznych, jak również 
własnych, czy rodzinnych doświadczeniach życiowych. Opracowanie stanowi 
przyczynek dla dalszych badań tej problematyki. 

W rozdziale VII pod tytułem Praca zdalna podczas pandemii Covid-19 
oraz wpływ pandemii na gospodarkę i edukację autorstwa Patrycji Oleś oraz 
Katarzyny Cyrkun został poddany analizie wpływ Covid-19 na gospodarkę 
w aspekcie pojawiających się trwałych skutków, zmian związanych z trwają-
cym kryzysem zdrowotnym z których wynikają nowe rozwiązania w sferze 
gospodarki, takie jak rozpowszechnienie pracy zdalnej. Następnie, w kwestii 
wpływu na gospodarkę, przedstawione zostały konsekwencje środków łago-
dzących choroby, które zostały wdrożone w wielu krajach m.in. w Polsce 
oraz znaczenie międzynarodowej współpracy między rządami i organizacjami 
pozarządowymi. W kolejnej części pracy przedstawiono udzielone wsparcie 
dla przedsiębiorstw z Polski, a także poddano analizie trudności na rynku 
pracy czy w kwestiach finansowych wynikających z trwania pandemii. Ponad-
to, została poddana analizie kwestia nauki w formie zdalnej. Edukacja w ta-
kiej formie sprawiła, że nastąpiły u wielu osób przekształcenia w codziennym 
funkcjonowaniu. W naszej pracy przedstawione zostały pewne problemy czy 
nowe wyzwania w sferze edukacji, które przed wystąpieniem COVID-19 nie 
występowały, bądź nie aż na tak wielką skalę jak podczas trwania pandemii.

W rozdiale VIII pod tytułem Osoby starsze wzorcem do maśladowania 
dla młodych autorstwa Janusz Kawa została poruszona problematyka zwiazana  
z autorytetem i wzorcami do nasladowania. Przykładem takich osób są ludzie 
starsi, którzy są wzorcem do naśladowania dla młodego pokolenia. Kwestie 
kulturowe i autorytet są jednym z wazniejszych elementów we współczesnym, 
ciagle zmieniającym się świecie. Ludzie starsi są najlepszym przykładem do 
naśladowania dla „młodego narybku“.

Rozdział IX pod tytułem Wpływ pandemii Covid-19 na bezpieczeństwo 
oraz psychologiczne aspekty w kontekście pracy zdalnej autorstwa Katarzyny Cy-
rkun i Patrycji Oleś kończy niniejszą publikację, w którym to autorki przed-
stawiaja zagadnienia zwiazane z pracą zdalną w systemie edukacyjnym oraz 
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poruszają kwestie przyspieszania przez przedsiębiorstwa cyfrowej transfor-
macji, co wiąże się z problemami w sferze cyberbezpieczeństwa czy nowymi 
wyzwaniami. Następnie przedstawione zostały istotne zagrożenia, które wiążą 
się z rozpowszechnianiem pracy zdalnej wśród pracowników. W przypadku 
niektórych przedsiębiorstw praca zdalna mogła w pewnym stopniu funkc-
jonować już przed pandemią, ale dla innych przejście na pracę zdalną było 
czymś zupełnie nowym. Wprowadzanie nowych lub rozszerzonych strategii 
pracy zdalnej w trybie pospiesznym, w trybie awaryjnym bez pełnej oraz od-
powiedniej kontroli wdrażania niesie ze sobą ryzyko w kwestii cyberbezpiec-
zeństwa. Ponadto, w pracy został poddany analizie wpływ pandemii na sferę 
psychologiczną. Okres pandemii niesie ze sobą nowe warunki w funkcjono-
waniu, zasady czy niepożądane skutki w różnych sferach życia. U niektórych 
wymusił wyjście z bezpiecznej strefy komfortu, dla innych zmiany pod wz-
ględem edukacji, pracy, a znowuż u innych spowodował problemy natury 
zdrowotnej, zmiany natury społecznej czy w samopoczuciu.  

W rozdziale X Jolanty Martuszewskiej pod tytułem Education for Security 
and cyber threats przedstawia rolę (Edukacja dla Bezpieczeństwa a zagrożenia 
w cyberprzestrzeni) zostały poruszone zagadnienia związane z szybkim roz-
przestrzenianie się Internetu i telefonii komórkowej, która jest wszechobecna. 
Według autorki młodzi użytkownicy Internetu nie zawsze są świadomi za-
grożeń z nią związanych. Autorka omawia zagrożenia występujące w cyber-
przestrzeni, które nie są ujęte w programie Edukacja dla bezpieczeństwa oraz 
próba wskazania kierunku edukacji młodzieży w zakresie sposobów przeciw-
działania tym zagrożeniom.

W następnym rozdziale Joanna Garbulińska-Charchut, autorka artykułu 
Uniwersytet Trzeciego Wieku i jego rola w życiu osób starszych ukazała za-
lety uniwersytetów trzeciego wieku i ich wpływu nie tylko na osoby starsze, 
ale także na społeczeństwo, które nierzadko nie docenia wieku senioralnego. 
Artykuł jest pokłosiem współpracy autorki z Dębickim Uniwersytetem Trze-
ciego Wieku.

Niniejszą publikacje kończy rozdział XII pod tytułem Psychospołeczne 
uwarunkowania w siłach zbrojnych na przykładzie zespołu stresu pourazowego 
(PTSD) autorstwa Karoliny Przewoźnik zostały poruszone kwestie definicji 
traumy i stresorów oraz ich wpływu na przebieg wojny i ich uczestników. 
Niezbędnym staje się analizowanie wspólnych postaw, przekonań i oczeki-
wań, które przeważają w jednostkach wojskowych. Obraz krwi, przemocy  
i samej śmierci ma nieodzowny wpływ na osobowość, która ma do czynienia 
z nietypowymi dotąd sytuacjami. Przedmiotem badań jest zatem wyjaśnienie 
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przyczyn i reakcji stresowych, przygotowanie psychiczne do uczestnictwa  
w walce oraz rozróżnienie zagrożeń - podczas i - po - wojnie. Celem mojej 
pracy jest przedstawienie dysfunkcji podczas udziału żołnierzy w konfliktach 
zbrojnych. Poprzez dogłębne zbadanie źródeł tych działań jesteśmy w stanie 
odpowiedzieć na główne pytanie tej pracy, jakim jest to, czy każda osoba może 
zostać kombatantem? Struktura opracowania jest następująca. Pierwsza część 
poświęcona jest teoretycznemu wprowadzeniu do zapoznania się z pojęcia-
mi traumy oraz stresu pourazowego, gdzie wyszczególniono historię tematyki. 
Następnie opisano przykłady psychologicznych walk oraz ich konsekwencji 
dla osobowości człowieka. W pracy skorzystano z metody badawczej analizy 
przypadku. Jej zastosowanie polegało na przyglądaniu się komentarzom, dys-
kusjom oraz wywiadom ekspertów do spraw bezpieczeństwa, a także porta-
lom o tematyce polityki i zagrożeń, a także psychologii. Metoda ta pozwoliła 
na scharakteryzowanie wojny jako miejsca dla kształtowania się charakteru 
żołnierzy, ale również niszczycielskiego procesu osobowości.

Ciekawe i unikalne spostrzeżenia, a także odniesienia zawrte w niniejszej 
publikacji wobec współczesnego świata nadają zbiorowej monografii charak-
ter wyjątkowy, niepowtarzalny – interdyscyplinarny i ponadczasowy. 

Redaktor pragnie serdecznie podziękować Recenzentom poszczególnych 
artykułów: prof. nadzw. dr. hab. Krzystofowi Żarnie, dr. Joannie Leśniak,  
dr. Annie Miklos-Spics, dr. Mirze Malczyńskiej-Biały, dr. inż. Maciejowi 
Milczanowskiemu, dr. Annie Moskwa, dr. Grzegorzowi Pawlikowskiemu,  
dr. Tomaszowi Swider, a także mgr. Lucynie Kwiatkowskiej oraz mgr. Syl-
wi Zubrzyckiej za cenne i życzliwe wskazówki merytoryczne (uwagi), dzięki 
którym publikacja przybrała ostateczny kształt.

Redaktor tomu
Janusz Kawa
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UNIWERSYTET GDAŃSKI

PROLEGOMENA  
DO BADAŃ NAD ŹRÓDŁAMI 

POLSKIEJ NOWOCZESNOŚCI. 
PRZYPADEK HAITI

Streszczenie
Artykuł został poświęcony problematyce badaniom źródeł polskiej 
nowoczesności. Nowoczesność jest w nim rozumiana jako wypadko-
wa kapitalizmu i oświecenia. Artykuł został podzielony na pięć części. 
Część pierwsza dotyczy zagadnienia trudności badań nad nowoczesno-
ścią. Trudności, która wynika z wielości perspektyw i orientacji ba-
dawczych. Część druga jest na temat oświeceniowych ideałów i związa-
nych z nimi kolonializmowi i niewolnictwu. Część trzecia przedstawia 
mechanizm zbiorowego wyparcia owych kolonializmu i niewolnictwa 
przez znaczną część europejskiej filozofii nowożytnej i współczesnej. 
Wyparcie to funkcjonuje także w historii, co przedstawia część czwar-
ta. W części tej przedstawione zostały stanowiska historyków Martina 
Malii i Erica Hobsbawma na temat rewolucji francuskiej i amerykań-
skiej, bez uwzględnienia rewolucji haitańskiej. Część piąta jest próbą 
wskazania źródeł polskiej nowoczesności właśnie na Haiti z początku 
przełomu XVIII i XIX wieku. 
Słowa klucze: nowoczesność, oświecenie, rewolucja, niewolnictwo, 
kolonializm

Wprowadzenie

Celem artykułu jest przedstawienie prolegomeny, wstępu do badań nad 
źródłami polskiej nowoczesności. Nowoczesność rozumiem tutaj najbardziej 
ogólnie jak tylko to możliwe, aby skupić się na jej oświeceniowych, a zatem  
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i rewolucyjnych źródłach. W tym celu artykuł, poza wprowadzeniem i zakoń-
czeniem, został podzielony na pięć części. W części pierwszej zwracam uwagę 
na problemy definicyjne związane z badaniami nad nowoczesnością. W części 
drugiej przedstawiam niepewny grunt i pewne sprzeczności charakterystycz-
ne dla oświeceniowej filozofii – afirmującej rozum, jednocześnie wypierającej 
tak naprawdę problem niewolnictwa czy kolonializmu. Historii owego wy-
parcia poświęcona jest część trzecia, za pomocą opracowanego przez Andrzeja  
W. Nowaka przykładu Konga Belgijskiego. Następnie, w części czwartej wra-
cam do zagadnienia rewolucji, nierozerwalnie związanego z problematyką 
oświecenia, i zwracam uwagę na przeoczenie (wyparcie) przez historyków re-
wolucji haitańskiej. Jej przypadek z kolei analizuję w części piątej, wskazując 
powody, dla których źródeł polskiej nowoczesności można szukać w tak intu-
icyjnie nieoczywistym miejscu. Czym zatem jest nowoczesność? Jaki jest zwią-
zek kolonializmu i niewolnictwa z oświeceniem? Na czym polega mechanizm 
wyparcia w myśli oświecenia funkcjonujący do dziś? I dlaczego to na Haiti 
można szukać źródeł polskiej nowoczesności? Aby odpowiedzieć na te pytania 
korzystam z literatury przedmiotu z zakresu rozważań nad nowoczesnością 
(Kizwalter 2020), kolonializmem i niewolnictwem (Buck-Morss 2014), me-
chanizmem wypierania (Nowak 2010; 2011), historią Haiti (Chomsky 1999; 
Małowist, Bieżuńska-Małowist 1987) oraz historią rewolucji (Hobsbawm 
2013; Malia 2008).

Wielość perspektyw

Przez co najmniej dwa ostatnie stulecia wiele napisano na temat nowoc-
zesności. Pojęcie to wzbudzało zainteresowanie przedstawicieli nauk społecz-
nych i humanistyki, a także licznych publicystów oraz innych ludzi zainte-
resowanych życiem społeczno-politycznym. W dyskursie funkcjonują jej 
bardzo różniące się od siebie interpretacje: od przedstawienia ,,nowoczesności 
jako cywilizacji’’ i ,,wielości nowoczesności’’ (Eisenstadt 2009), nowoczesnoś-
ci ,,płynnej’’ (Bauman 2006), nowoczesności ,,bez granic’’ (Appadurai 2005), 
poprzez ujęcie socjologiczne, że nowoczesność ,,odnosi się do sposobów pro-
wadzenia życia społecznego i organizacji, które pojawiły się w Europie od 
XVII wieku’’ (Giddens, 2008, s. 1), po znacznie węższe sformułowania takie 
jak ,,porządek posttradycyjny’’ i ,,kultura ryzyka’’ (Giddens, 2002, s. 5, 6). 
Poza tym definicyjnym chaosem i galimatiasem warto w tym miejscu dodać,  
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że wśród piszących o nowoczesności znaleźli się zarówno jej apologeci, jak  
i zagorzali krytycy1. 

Ponadto nowoczesność wykorzystywana jest także w dyskursach poli-
tycznych. Zarówno rządy prawicowe, jak i lewicowe opowiadały się w pr-
zeszłości wielokrotnie za wizją budowy nowoczesnego państwa, dokonując 
przy tym odmiennych artykulacji i całkowicie różnie definiując to, co uważały 
za nowoczesne. Projekty polityczne, które z analitycznego punktu widzenia 
można byłoby określić jako modernizacja bez modernizmu, modernizm po-
przez modernizacji, modernizacja poprzez antymodernizm itd., ich twórcy 
czy pomysłodawcy traktowali jako nowoczesne. Inne, różniące się wizje trak-
towali przy tym niekiedy nawet nie krytycznie, ale jako prawdziwe antytezy 
nowoczesności. Czym zatem jest nowoczesność? Biorąc pod uwagę wyarty-
kułowane wyżej – bynajmniej nie wszystkie –  trudności, pisanie na temat 
nowoczesności nie jest zadaniem łatwym. Intuicyjnie może kojarzyć się ona z 
czymś nowym, będącym następstwem starego porządku rzeczy, a także czymś 
przeciwstawnym tradycji. Myślę jednak, że dobrym punktem wyjścia jest pr-
zyjęcie, za Tomaszem Kizwalterem, że ,,nowoczesność to połączenie ideowego 
wpływu oświecenia i gospodarczego oddziaływania kapitalizmu’’ (Kizwalter, 
2020, s. 11). Mnie zaś interesować będzie oświecenie – i nierozerwalnie zwią-
zane z tym pojęciem rewolucja oraz emancypacja. 

Ideały oświecenia

Epokę oświecenia przedstawia się zazwyczaj jako okres przyspieszone-
go względem epok wcześniejszych rozwoju nauki, nowych nurtów w sztuce, 
odkryć technologicznych i geograficznych, a przede wszystkim nowych idei, 
prądów filozoficznych, sposobów myślenia o człowieku jako jednostce oraz 
elemencie większej zbiorowości: wspólnoty, ludu, społeczności, społeczeńst-
wa (przejście od Gemeinschaft do Gesellschaft), w tym społeczeństwa obywatel-
skiego. Coraz częściej zaczęto wtedy stawiać sobie pytania dotyczące państwa, 
władzy i relacji tychże ze społeczeństwem, stąd coraz większą popularność 
zdobywały idee umowy społecznej i woli zbiorowej (volonté generale), gdzie 

1 Zarówno pierwsi, jak i drudzy nigdy nie należeli do dwóch konkretnych, zwaśnio-
nych szkół intelektualnych. Wprost przeciwnie, do grona apologetów nowoczesności (w pew-
nym ograniczonym sensie) należał obok licznych liberałów i konserwatystów również Karol 
Marks, którego Manifest komunistyczny [1848] – jak pisze Agata Bielik-Robson, także apologet-
ka nowoczesności, która wszak marksistką w żadnym stopniu nie jest – ,,należałoby raczej zwać 
Manifestem kapitalistycznym’’ (Bielik-Robson, 2014, s. 109). Bielik-Robson podkreśla, że ,,[t]
o zdumiewające, jak bardzo zgodni w swym antymodernizmie są myśliciele, których skądinąd 
nic poza tym nie łączy’’ (Bielik-Robson, 2014 , s. 107).
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,,(…) każdy zaciąga zobowiązania wobec wszystkich, z czego wynika wzajem-
ne, z czego wynika wzajemne zobowiązanie wszystkich wobec każdego, kto 
jest bezpośrednim przedmiotem zjednoczenia’’ (cyt. za Król, 2019, s. 51; por. 
Buck-Morss, 2014, s. 14-18). Rosnącą, przynajmniej w kręgach elit, popular-
ność zdobywały takie idee jak trójpodział władzy. Z tego punktu widzenia nie 
dziwi raczej afirmatywne podejście do oświecenia myślicieli takich jak Imma-
nuel Kant z jego słynnym ,,wyjściem człowieka z niepełnoletności’’. Epoka ta 
jawiła się jako atrakcyjna, także w sensie moralnym.

Z drugiej jednak strony oświecenie, ten jak pisze Kizwalter ,,integralny 
składnik nowoczesności’’ przez kilka poprzedzających XXI wiek stuleci była 
poddawana, podobnie zresztą jak sama nowoczesność, systematycznej krytyce 
(Kizwalter, 2020, s. 60). Osobną sprawą, do której jeszcze wrócę, jest rewo-
lucja francuska. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na inne zjawiska 
typowe dla tej epoki, które objęły swym wpływem w zasadzie cały świat, mi-
anowicie silnie ze sobą związane kolonializm oraz niewolnictwo. Oczywiś-
cie, apologeci oświecenia (i rewolucji francuskiej zarazem) tacy jak Kant czy 
Herder zdawali sobie sprawę z istnienia obydwu i otwarcie je krytykowali, 
wysuwając przeciw nim liczne i dość zróżnicowane argumenty (Muthu 2003). 
Jak jednak pokazuje Susan Buck-Morss, inni czołowi myśliciele w pełni ak-
ceptowali kolonializm i niewolnictwo, bądź sprzeciwiali się im nie zawsze  
w szczery i spójny z ich działaniami sposób. Według Thomasa Hobbesa nie-
wolnictwo było ,,nieuniknionym elementem logiki władzy’’. John Locke pisał 
co prawda z oburzeniem o ,,kajdanach całej Ludzkości’’, uznając niewolnic-
two za podłe i nędzne ,,(…) i tak absolutnie sprzeczne z życzliwym Uspo-
sobieniem i Odwagą naszego Narodu, że trudno sobie wyobrazić, aby Ang-
lik, a co dopiero Gentleman mógł się za nim opowiadać’’, ale jednocześnie 
posiadał akcje Królewskiej Kompanii Afrykańskiej, zaangażowanej w handel 
niewolnikami, a niewolnictwo w jego pismach ,,służyło raczej jako metafora 
legislacyjnej tyranii, którą posługiwano się powszechnie podczas debat nad 
teorią konstytucyjną w brytyjskim parlamencie’’ (cyt. za Buck-Morss, 2014, 
s. 38). Również Georg W. F. Hegel ,,relegował kulturę afrykańską do prehis-
torii i obwiniał samych Afrykańczyków za niewolnictwo w Nowym Świecie’’,  
a to z uwagi na ,,niedoskonałość afrykańskiego ducha’’, Afrykę subsaharyjską 
uznając ,,za krainę dzieci, barbarzyństwa i dziczy’’ (cyt. za Buck-Morss, 2014, 
s. 85). 

Oczywiście zarzut, że Locke, Hobbes czy Hegel byli rasistami czyniony z 
perspektywy XXI wieku jest z natury ahistoryczny i anachroniczny. Jednakże 
poglądy tych trzech filozofów, kolejno: patrona liberalnej burżuazji wieku 
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XIX, jednego z pierwszych ojców współczesnego liberalizmu oraz twórcę di-
alektyki pana i niewolnika, wedle której ,,pozorna dominacja pana ulega od-
wróceniu’’ są znamienne i pomagają zrozumieć skalę względnej naturalizacji 
niewolnictwa i kolonializmu tamtych czasów (Król, 2019, s. 36, 41; Buck-
Morss, 2014, s. 67). Nie chodzi tutaj jednak o czynienie zarzutu rasizmu ani 
o moralną ocenę tego czy innego filozofa. Chodzi o wszechobecne w myśli 
oświecenia wyparcie problemu niewolnictwa i bazującego na nim kolonializ-
mu, wyparcia treści związanych z ,,historycznymi korzeniami nowoczesności’’, 
które objawiało się ubolewaniem europejskich filozofów oświeceniowych nad 
niewolnictwem ,,z wyjątkiem tych sytuacji, gdzie ono rzeczywiście istniało’’ 
(Buck-Morss, 2014, s. 93, 166). Wątek owego wyparcia okaże się  niezwykle 
istotny jako przyczynek do rozważań nad polskimi źródłami nowoczesności. 

Historia wyparcia

W tym miejscu pojawia się problematyka krytyki myśli oświecenia  
i innych składników nowoczesności, artykułowana choćby przez Zygmun-
ta Baumana, który pisze: ,,Dwa największe i najbardziej skrajne przypadki 
nowoczesnego ludobójstwa pozostały wierne duchowi nowoczesności. Nie 
sprzeniewierzyły się głównym ideom procesu cywilizacyjnego. Przeciwnie, 
były najbardziej konsekwentnym i nieskrępowanym wyrazem jego ducha’’ 
(Bauman, 2009, s. 199). Ciężko co prawda polemizować z faktem, że Zagłada 
Żydów była skrajnym przypadkiem ludobójstwa, i choć szukanie jej przyczyn 
bezpośrednio w nowoczesności jest co najmniej dyskusyjne, to chciałbym jed-
nak zwrócić tutaj uwagę na inny problem oświecenia związany bezpośrednio 
z tym co pisze Bauman, mianowicie na związany z problematyką wyparcia 
europocentryzm. Andrzej W. Nowak stawia wprost pytanie: ,,czy można fi-
lozofować po Kongu Belgijskim?’’ (Nowak 2010; 2011). Teza badacza głosi, 
że nowoczesność, jej stan rzeczywisty, nigdy nie odpowiadał jej stanowi nor-
matywnemu. Wielokrotnie zwracała na to uwagę Buck-Morss w przywoły-
wanych przeze mnie cytatach. W czasie rozwoju i rozprzestrzeniania się no-
woczesności Europa zdążyła się uzależnić – co Hegel ujął w dialektyce pana 
i niewolnika – od swojego ,,zewnętrza’’. Wiązało się to ze wszystkimi okru-
cieństwami kolonializmu i niewolnic-twa, a co zostało przez dużą część Euro-
pejczyków wyparte ze świadomości oraz wyrugowane z dyskursu całkowicie 
lub w dyskursie zręcznie znaturalizowane: ,,umiłowanie wolności wymaga[ło] 
dyskryminacji rasowej. »Niewolnik« i »Murzyn« (nègre) zaczęli występować  
w dyskursie jako synonimy’’ (Buck-Morss, 2014, s. 104). 
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Nowak pisze, że historia Europy to historia wielkiego wyparcia, które 
polegało po pierwsze na zrównaniu – co często skutkowało wręcz odmawia-
niem im podmiotowości i człowieczeństwa, traktując jako czynniki pozaludz-
kie (non-humans) – ludów pozaeuropejskich z ludami przednowoczesnymi, 
ludami ,,bez historii’’ (Wolf 2009), pozbawiając ich tym samym jakiejkolwiek 
sprawczości (Nowak, 2011, s. 270, 273). Współcześnie, jak pisze Nowak:

Oznacza to, iż mechanizm [wyparcia – M.K.], który tak dobrze dzia-
łał, ujawnił swą niemoc – hybrydy, skutki uboczne, „wracają”, podbój 
przyrody to rosnące koszty ekologiczne, kolonizacja to napięcia glo-
balne i rozwarstwienie ekonomiczne, kapitalizm to powtarzające się 
kryzysy. Podobnie jak w alkoholizmie początkowy sukces okupiony 
jest niewidocznymi dla ofiary nałogu kosztami (Nowak, 2011, s. 274). 

W tym miejscu filozof przywołuje przypadek Belgijskiego Konga. Mają-
ce tam miejsce ludobójstwo trwało dłużej niż Zagłada Żydów podczas II woj-
ny światowej, i według różnych szacunków skutkowało większą liczbą ofiar  
(od 5 do ponad 20 milionów) niż Holocaust. Celem badacza nie jest rela-
tywizowanie zbrodni narodów biorących udział w Zagładzie lub umniejsza-
nie tragedii jaka spotkała Żydów. Stara się raczej zwrócić uwagę na pewien 
mechanizm wyparcia, gdzie zbrodnia jakiej dopuścili się Belgowie w Kongu, 
co najmniej porównywalna do Zagłady, w przeciwieństwie do niej nie zo-
stała właściwie dostrzeżona przez myśl filozoficzną. Ponadto, Nowak zwraca 
uwagę, że ze skutkami owego ludobójstwa Kongijczycy zmagają się do dziś. 
Za mechanizm wyparcia posłużyło nawet Jądro ciemności Josepha Konrada, 
które ,,zrobiło nieporównywalnie większą karierę niż Kongo i jego miliony 
ofiar’’. Metafora jądra ciemności odwróciła uwagę od ofiar i od materialno-

-surowcowych aspektów kolonializmu, zniewolenia i ludobójstwa. Odwróciła 
uwagę także od faktu, że Belgowie stali się narodem beneficjentów eksplo-
atacji kauczuku oraz innych surowców, wykreowała Kongo jako egzotycz-
ne, afrykańskie, obce – nawet po dekolonizacji, gdy nadal kapitał belgijski 
był dominujący i miał wpływ na kongijskie życie społeczno-polityczne –  
co z kolei pomogło skutecznie stać się ,,wielkim przeoczonym’’ w pismach m. 
in. Baumana i Giorgio Agambena (Nowak, 2011, s. 276-278).

Rewolucje

W tym miejscu chciałbym wrócić do rewolucji francuskiej 1789 roku 
– o której Kant pisał, że widać w niej ,,moralną skłonność w rasie ludzkiej’’,  
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a Hegel, że ,,w doniosłości tego wydarzenia przejawia się imprimatur »ducha 
świata«’’ – i przedstawianiu jej jako punktu przełomowego nowoczesności 
oraz urzeczywistnieniu i zrealizowaniu w jej przebiegu przynajmniej części 
idei oświeceniowych (cyt. za Chakrabarty, 2011, s. 4). 14 lipca uważa się za 
datę symboliczną dla wielu ważnych wydarzeń, które zaistniały wtedy po raz 
pierwszy w przestrzeni społecznej. Po raz pierwszy dał o sobie znać nowo-
czesny naród, a lud (z owym narodem tożsamy) udowodnił swą sprawczość, 
stare (ancien regime) zastępując nowym2. Tak różniący się od siebie historycy 
jak konserwatysta Martin Malia i marksista Eric Hobsbawm są co do tego 
zgodni, nie zgadzając się w szczegółach. Hobsbawm uważa, że w latach 1789-
1848 miał miejsce w Europie Zachodniej ,,podwójny wstrząs’’, coś co nazywa 
podwójną rewolucją, która we Francji miała wymiar bardziej polityczny, zaś  
w Wielkiej Brytanii gospodarczy (przemysłowy). Poza tym, uważa że rewolu-
cja francuska była rewolucją burżuazyjną (Hobsbawm, 2013, s. 10, 93, 99-
100). Malia fundamentalnie się z Hobsbawmem nie zgadza, kontestując kon-
cepcję ,,podwójnej rewolucji’’ oraz rzekomo burżuazyjny charakter wydarzeń 
we Francji tamtego okresu, argumentując, że takie koncepcja Hobsbawma, 
zamiast cokolwiek wyjaśnić ,,maskuje ważny historyczny problem: dlaczego 
dzieje nowożytne charakteryzuje nierównomierność rozwoju ekonomicznego 
i ideologicznego, albo, jeśli ktoś woli, postępu kapitalizmu i socjalizmu’’ (Ma-
lia, 2008, s. 234, 235, 254). 

Niezależnie jednak który z historyków ma w tej polemice rację, i nieza-
leżnie jak ważna była dla kształtowania się nowoczesności rewolucja francuska, 
chciałbym zwrócić w tym miejscu uwagę na coś innego. U obydwu historyków 
zadziałał przywoływany już europocentryczny mechanizm wyparcia. Oby-
dwoje, mimo wspomnianych różnic, piszą o rewolucji francuskiej jako wy-
darzeniu fundamentalnym dla całej ludzkości. Za wydarzenie porównywalnie 
ważne wskazują rewolucję amerykańską (1775-1783). Hobsbawm wspomina 
o niej w Wieku rewolucji kilkanaście razy, a Malia w Lokomotywach historii 
poświęca jej cały rozdział, choć – podobnie jak w przypadku ich interpretacji 
i analiz rewolucji francuskiej – są między obydwoma historykami znaczne 
różnice. Co jednak ich łączy to zupełne wyparcie sprawy Haiti i rewolucji 
haitańskiej (1791-1804/5), zwieńczonej bądź co bądź utworzeniem drugiego 
niepodległego państwa w Nowym Świecie, a pierwszego bez instytucji niewol-
nictwa oraz z formalną równością wszystkich obywateli, także pod względem 

2 Jak ujął rzecz Hobsbawm, rewolucja francuska stanowiła ,,punkt zwrotny dla wielu 
krajów’’, a także ,,ukształtowała politykę i ideologię’’ w XIX wieku (Hobsbawm, 2013, s. 87, 
94).
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rasowym. Hobsbawm wspomina o Haiti tylko raz, w przypisie, pisząc że nie-
powodzenie polityki Napoleona z podporządkowaniem wyspy poskutkowało 
ostatecznym porzuceniem planów późniejszego cesarza Francuzów w sprawie 
zbudowania imperium zamorskiego w Nowym Świecie. Malia nie wspomina 
o niej ani razu. Susan Buck-Morss przekonuje z kolei nie tylko, że wydarzenia 
na Haiti były kluczowe dla zrozumienia istoty nowoczesności, ale stanowiły 
,,istotny czynnik w procesie jej konstruowania’’, pozostając w ,,awangardzie 
historii nowoczesności’’ i ,,pierwszym zjawiskiem nowoczesnym’’ (Buck-

-Morss, 2014, s. 93, 154). Jak to ma się jednak do pozaeuropejskich źródeł 
Polski i polskiej nowoczesności?

Realizacja ideałów oświecenia

Tomasz Kizwalter słusznie zauważył, że pierwsze spotkanie Polski z no-
woczesnością odbyło się w czasach epoki napoleońskiej. W tej interpretacji 
,,Paryż przyniósł ją nad Wisłę’’ w roku 1806 w wyniku zwycięskiej wojny 
z Prusami. Choć ówczesne polskie elity (zwłaszcza ziemiańskie) zareagowały 
wobec tak rozumianej nowoczesności różnie, w przeważającej większości ne-
gatywnie, i mimo upadku Napoleona kilka lat później, na ziemiach polskich 
utrwaliły się wtedy pewne jej zręby, takie jak reforma biurokracji, która pr-
zyczyniła się do większej mobilności społecznej lub relatywnie postępowa 
kultura prawna, a zatem m. in. Kodeks Napoleona czy konstytucja Księst-
wa (Kizwalter, 2020, s. 75-99). Uważam jednak, że to ,,bliskie spotkanie’’  
z nowoczesnością wydarzyło się kilka lat wcześniej, w zupełnie innym miejscu 
niż nad Wisłą, czy w ogóle w Europie. Zaskakujące jest jak skutecznie działa 
wspomniany mechanizm wyparcia ,,zewnętrza’’, o których piszą Nowak lub 
Buck-Morss. Nawet jeżeli uzna się, że nowoczesność to po prostu wypadkowa 
kapitalizmu i Oświecenia – co stanowi dobry punkt wyjścia do rozważań – to 
ciężko o lepszy przykład takiego stanu rzeczy niż Haiti na przełomie wieków 
XVIII i XIX. Jeżeli przyjąć, że kapitalizm ,,z perspektywy długiego trwania 
to system oparty na niewolnictwie, czyli wykorzenieniu człowieka ze społec-
zeństwa’’ (Pobłocki, 2017, s. 455) i powstał jako ,,transformacja niewolnict-
wa’’ (Graeber 2006), a także, gdy weźmie się pod uwagę rolę niewolnictwa ha-
itańskiego w formowaniu się kapitalizmu przemysłowego w Europie (Mintz 
1985) – Haiti to wręcz przypadek modelowy. A co z oświeceniem? I jak ma 
się to źródeł polskiej nowoczesności?

Haiti – wtedy jako San Domingo – w momencie rozpoczęcia się rewo-
lucji we Francji było najbardziej dochodową z francuskich kolonii. Sytuację 
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chaosu w paryskiej metropolii początkowo starali się wykorzystać bogaci Mu-
laci, wysyłając delegację mającą zadbać o równouprawnienie ich z białymi, 
także w sensie politycznym. Mulaci nie sprzyjali interesom niewolników, nie 
chcieli ich emancypacji, a ich inicjatywa nie odniosła większych sukcesów. 
Rewolucja niewolników rozpoczęła się w 1791 roku, ale kluczowym momen-
tem okazał się rok 1793, gdy paryski Konwent zniósł niewolnic-two, a na 
czele byłych już, czarnych niewolników stanął Toussaint Louverture. Szyb-
ko zdusił kontrrewolucję na wyspie, później pokonał wojska angielskich sił 
interwencyjnych, a także wyparł Hiszpanów z ich części wyspy i został uz-
nanym przez Francję gubernatorem (Chomsky, 1999, s. 287-288). Byli czar-
ni niewolnicy zasili szeregi armii, ale w przeważającej większości stali się ro-
botnikami najemnymi, którzy choć pozostali na plantacjach, otrzymywali za 
pracę wynagrodzenie (czwartą część plonów) (Małowist, Bieżuńska-Małowist, 
1987, s. 381-386). Rozwiązania te nazywano militaryzmem agrarnym. Haiti 
rzecz jasna nie stało się krainą wiecznej szczęśliwości, wielu robotników było 
niezadowolonych ze swojego położenia ponieważ – jak pisze Buck-Morss – 
,,[w] epoce rewolucji wolność i równość nigdzie nie istniały bezwarunkowo’’ 
(Buck-Morss, 2014, s. 110-111). 

Sprawy na wyspie skomplikowały się w 1802 roku, gdy Francja zawarła 
z Anglią pokój w Amiens. Wtedy też, w 1802 roku, a nie cztery lata później 
jak podaje Kizwalter, Polacy po raz pierwszy zetknęli się z nowoczesnością. 
Napoleon, wtedy jeszcze jako Pierwszy Konsul wysłał na San Domingo ek-
spedycję zbrojną pod dowództwem generała Leclerca, w składzie której poza 
Francuzami znaleźli się także Polacy i Niemcy. Gdy żołnierze ci

(…) zbliżyli się do czarnej armii wyzwolonych (przez samych siebie) 
niewolników (…) gdy usłyszeli z początku niewyraźny pomruk docho-
dzący od czarnego tłumu, najpierw zakładali, że musi to być jakaś pieśń 
wojenna (Žižek, 2011, s. 139). 

Gdy jednak podeszli bliżej, i słysząc że

(…) byli niewolnicy śpiewają Marsyliankę, zastanawiali się głośno, czy 
nie walczą po złej stronie; polski pułk (…) nie posłuchał rozkazów i 
odmówił utopienia sześciuset pojmanych mieszkańców San Domin-
go (Buck-Morss, 2014, s. 89). (…) W dowód wdzięczności i uznania 
tego, co Polacy wycierpieli w swojej ojczyźnie (mówił o nich ,,biali 
Murzyni Europy’’, jako że polska pańszczyzna niewiele różniła się od 
niewolnictwa), Dessalines pozwolił im pozostać na Haiti po uzyskaniu 
niepodległości (cyt. za Buck-Morss, 2014, s. 89). 
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Wydarzenia roku 1802 i kilku lat późniejszych miały fundamentalne 
znaczenie symboliczne dla doświadczeń polskiej nowoczesności. Polscy żoł-
nierze w służbie obcego imperium, tysiące kilometrów od swoich domów 
słyszący Marsyliankę śpiewaną przez armię byłych czarnych niewolników, 
których wspierają później w walce z Francuzami, i wśród których w ostatecz-
nym rozrachunku znajdują nowy dom. W tym sensie Buck-Morss ma całko-
witą rację, pisząc: ,,(…) czarni jakobini z San Domingo lepiej od francuskiej 
metropolii realizowali oświeceniowy cel, jakim była wolność człowieka (…)’’ 
(Buck-Morss, 2014, s. 51). Haitańczycy (wespół z Polakami) sami wypraco-
wali i zrealizowali ideały, które uznali za słuszne, a które w Europie uchodziły 
za oświeceniowe (wolność, równość, braterstwo). Na europejskim, wypartym 
zewnętrzu. 

W tym kontekście istotne jest uchwalenie bezprecedensowej haitańskiej 
konstytucji w 1804 roku, a nie zamordowanie Dessalinesa dwa lata później 
czy podział wyspy i dalsze jej, dość tragiczne losy ( por. Chomsky, 1999,  
s. 291-316). Chodzi przede wszystkim o symboliczną realizację postulatów 
świecenia i stworzenia, także w przypadku Polaków, swojskości i własnego 
centrum, własnej nowoczesności. Jednocześnie poprzez wartości oświecenia 
(emancypacja ,,ludu’’), jak i przeciwko nim (brak zgody na wyparty problem 
niewolnictwa i aktywne działanie na rzecz jego zniesienia). 

Zakończenie

Wyparcie nie jest zatem jedynie zjawiskiem z zakresu psychologii. An-
drzej W. Nowak i Susan Buck-Morss wskazują, że ten swoisty mechanizm 
występuje także w świadomości zbiorowej, a widać to zwłaszcza w pismach 
oświeceniowych i współczesnych filozofów, przynajmniej w przypadku ko-
lonializmu i jego skutków. Tak jak niewolnictwo i kolonializm są wypiera-
ne, tak dotyczy to wydarzeń historycznych z nimi związanych – haitańska 
rewolucja nie jest powszechnie zestawiana z rewolucjami we Francji czy  
w Ameryce Północnej, mimo że w wielu aspektach była wyjątkowa i jedyna 
w swoim rodzaju. Ostatecznie, to pierwszy w historii przypadek, aby czar-
noskórzy niewolnicy (dwukrotnie) wyzwolili się sami  jednocześnie wierząc 
przy tym w oświeceniowe hasła. Stąd, szukanie polskich źródeł nowoczesno-
ści – wypadkowej kapitalizmu i oświecenia – na Haiti tamtego okresu wydaje 
się uzasadnione. Haitańczycy wespół z polskimi żołnierzami udowodnili, że  
w pełni zrozumieli czym są naprawdę wartości oświecenia. 
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PROLEGOMENA FOR RESEARCH  
ON THE ORIGINS OF POLISH MODERNITY.  

THE CASE OF HAITI 

SUMMARY

The paper is devoted to the research on the origins of Polish moder-
nity. Modernity is understood here as a product of capitalism and 
the Enlightenment. The paper is divided into five parts. The first part 
deals with the problem of the difficulties of research on modernity. 
Difficulty resulting from the multiplicity of research perspectives and 
orientations. The second part is about the Enlightenment ideales and 
related with them colonialism and slavery. The third part presents the 
mechanism of collective denial of these colonialism and slavery by 
much of modern and contemporary European philosophy. This denial 
is also present in history, as presented in part four. This part presents 
the positions of historians Martin Malia and Eric Hobsbawm on the 
French and American Revolutions, without mentioning the Haitian 
Revolution. The fifth part is an attempt to point out the sources of 
Polish modernity precisely in Haiti at the beginning of the 18th and 
19th centuries.

Keywords: modernity, enlightment, revolution, slavery, colonialism 
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STANISŁAW KRZYKAŁA  
WE WSPOMNIENIACH

STRESZCZENIE
Stanisław Krzykała jest fascynującą postacią dla historyka uwagi na 
nietypową jak na tamten okres drogę życiową. Był ważną postacią 
w Lublinie, piastował wiele stanowisk, do prezydenta włącznie. Od-
grywał dużą rolę na UMCS-ie, m. in. był prorektorem, dziekanem Wy-
działu Humanistycznego, dyrektorem Instytutu Historii. Pełnił liczne, 
znaczące funkcje w życiu publicznym Lublina i innych instytucjach. 
Słowa kluczowe: rektor, prorektor, UMCS, wiceprezydent, prezy-
dent, Lublin

WPROWADZENIE

14 maja 2021 r. upłynęła 45 rocznica śmierci Stanisława Krzykały, 
natomiast 28 sierpnia bieżącego roku minie 112 lat od jego narodzin. 
Aby kontynuować dalej rozważania należy zadać sobie pytanie: „Czy 
ten człowiek jest wart wspominania i upamiętniania?” Niektórzy ludzie 
chętnie wspominają tych, z który zetknęli się w swoim życiu, natomiast 
inne osoby niechętnie. Kim zatem był Stanisław Krzykała?

DZIECIŃSTWO I WCZESNA MŁODOŚĆ

Stanisław Krzykała przyszedł na świat 28 sierpnia 1909 r. w Lublinie. 
Urodził się na terenie zaboru rosyjskiego w czasach kiedy Polska nie posi-
adała swojej państwowości. Był najstarszym synem Antoniego Krzykały. Jego 
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rodzice przybyli do Lublina z jednej z podlubelskich wsi w poszukiwaniu pracy. 
Zamieszkali na dzielnicy tzw. Nowy Kośminek na ul. Szańcowej 15, nieda-
leko Czerniejówki - prawobrzeżnego dopływu rzeki Bystrzycy (ML 2021).  
Ojciec Stanisława pracował jako robotnik kolejowy na kolei. Natomiast mat-
ka była gospodynią domową, a w okresie letnim imała się różnych sezonowych 
zajęć aby dorobić do domowego budżetu (ZZ 2007). W takiej sytuacji zastała 
rodzinę Krzykałów I wojna światowa. Wczesne dzieciństwo Stanisława przy-
padło na ciężkie czasy, ponieważ miał zaledwie 5 lat kiedy Lublin znalazł się 
dość wcześnie w orbicie działań wojennych – w sierpniu 1914 r.  Rok później 
w lipcu Antoni Krzykała, który był maszynistą parowozu został ewakuowany 
wraz z wycofującym się wojskiem w głąb państwa rosyjskiego. To wydarzenie 
zbiegło się z narodzinami jego drugiego syna – Aleksandra. Powrócił do Polski 
dopiero po trzech latach, jednakże dość szybko bo w 1920 r., zmarł na choro-
bę płuc. Antonina Krzykała już po wywiezieniu męża, a potem po jego śmierci 
pozostała sama, bez żadnych środków do życia z dwójką dzieci. Początko-
wo aby zapewnić im utrzymanie podejmowała się różnych dorywczych zajęć.  
W latach 1923-37 pracowała jako sprzątaczka na kolei, co zapewniało rod-
zinie egzystencję i umożliwiło kształcenie synów. Wychowywała ona swoich 
synów w wierze katolickiej (AKUL, AO). Po ukończeniu szkoły powszechnej  
w 1922 r. z niezłymi wynikami Stanisław Krzykała kontynuował naukę  
w gimnazjum im. Stanisława Staszica w Lublinie, które ukończył w 1929 r. 
Następnie odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty 
w Zambrowie. W 1931 r. podjął studia językoznawcze prowadzone na Wy-
dziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Władał biegle 
językiem niemieckim i rosyjskim. Studia ukończył w 1936 r.; obronił pracę 
dyplomową p.t. „O mowie ludowej wsi Bychawka” i otrzymał tytuł, magistra 
filozofii w zakresie filologii polskiej. Podczas studiów pracował w Urzędzie 
Skarbowym w Chełmie jako urzędnik. (AUMCS, AO;  Koprukowiak 1996, 
s. 122-124).

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA -  
LATA TRZYDZIESTE XX w. i WOJNA

W połowie lat 30-tych XX w. Stanisław Krzykała związał się  
z ruchem socjalistycznym i wstąpił w szeregi Organizacji Młodzieżowej 

– Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Następnie do Komunisty-
cznego Związku Młodzieży Polski (AUMCS, AO).  Wyrazem sympatii 
komunistycznych Stanisława Krzykały było uczestnictwo w różnych 
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spotkaniach tej orientacji politycznej. Przykładem mogą być pierwszo-
majowe pochody jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego. 
Ze wspomnień Anny Sochackiej:

Tutaj pracowała z nami pani [Stanisława Paulowa], która profeso-
ra znała od czasów studiów na KUL-u dlatego, że ona studiowała 
na filologii klasycznej a on na polonistyce. Często nam opowiadała  
o profesorze. Ja zapamiętałam tylko jej opis pochodu pierwszomajo-
wego przedwojennego. Mówiła, że przed wojną też był pochód pierws-
zomajowy w Lublinie. Jak wyglądał ? „Na przedzie szedł jakiś lekarz 
(podawała nazwisko), to był taki komunista ze sztandarem czerwonym. 
Za tym lekarzem szła grupka Żydów skomunizowanych, a za nimi sze-
dł nasz student Stasiu Krzykała. A dookoła szła policja. Ochraniała 
pochód i to był cały pochód”. Jeszcze przed wojną, będąc studentem 
na KUL-u był związany z ruchem komunistycznym, z tego by wyni-
kało, ale tam nie miał za wielu kumpli. Pani Paulowa, która nam to 
opowiadała mówiła, że tylko ten lekarz, grupka Żydów i na końcu nasz 
Stasiu Krzykała. … zamykał pochód pierwszomajowy (AS 2019).

A tak działalność polityczną Krzykały wspominał Bogusław Pawłowski:

Potem zaczął opowiadać, wspominał okres międzywojenny, bardzo 
rzadko wspominał. Najczęściej wspominał jak był studentem KUL-u 
i dochodził 2 razy dziennie zza Placu Bychawskiego, nie było komu-
nikacji. Rano  się chodziło i na pieszo wracało, po obiedzie znowu się 
wracało. Mówił, że to takie było studiowanie więcej w drodze pies-
zo się chodziło. Mówił tak, „ten brudny Plac Bychawski tu zbierała 
się ta lewicowa młodzież, tu zaczynaliśmy”, to była ostoja ruchu le-
wicowego w Lublinie i stąd myśmy szli na Plac Litewski i wszystko 
kończyło się na grobie Ściegiennego przy Lipowej. Taki schemat. Dla 
sił lewicowych to był Plac Bychawski i on zawsze mówił „tu myśmy 
zaczynali”. I ja stamtąd ganiałem na KUL. Ściegienny to była ta postać, 
która łączyła zdawałoby się ogień i wodę, młodzież komunistyczną z 
socjalistyczną. Co do osoby Ściegiennego, nie było wątpliwości. Z tyłu 
Placu Litewskiego za psychologią takie stare budynki stały i tu ksiądz 
Ściegienny przychodził do 1890 r. tam był taki szpital dla ubogich 
i on tam właśnie przychodził dopóki żył. Tam też odwiedzano ten 
budynek z Placu i potem szli na cmentarz. To była jedna z niewielu 
takich wspólnych manifestacji młodzieży komunistycznej i socjalisty-
cznej, ogólnie lewicowej, niby osobna. Ksiądz Ściegienny jako osoba, 
która nie jątrzyła wzajemnych stosunków, odbywało się to w rocznicę 
jego śmierci [6 listopad]. Jak wrócił z Sybiru to był w Lublinie i tu 
zmarł (BP 2019).
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Aktywność polityczna Stanisława Krzykały skutkowała aresztowaniem - 
24 czerwca 1937 r. Następnie oskarżono go o komunistyczną działalność i 
skazano na karę 3 lat pozbawienia wolności (AKHSiE, IH UMCS). Mury 
więzienia opuścił 9 września 1939 r. Pomimo, że trwała wojna i były trudne 
czasy zdarzały się jednak zabawne sytuacje. Oto jak wspomina jedną z nich 
S. Krzykała:

[…] jak był pierwszy nalot na Lublin, byłem u znajomych tam jak się 
jedzie nad Zalew Zemborzycki, ul. Zemborzycka. Tam były zakłady 
spirytusowe przed wojną i była olbrzymia kadź. Jakiś odprysk bomby 
podczas bombardowania ją uszkodził i czysty spirytus leciał z tego. Ja 
patrzę co się dzieje, a tam fama poszła i wszyscy okoliczni alkoholicy z 
bańkami, pili i prawdopodobnie jeden czy dwóch wpadło i się utopiło. 
Jak sobie przypomnę wrzesień [39], to kojarzy mi się ten zbiornik z 
cieknącym spirytusem  i ten tłum nabierających (BP 2019).

Przez rok zajmował się handlem, natomiast potem musiał się ukry-
wać na wsi,  ponieważ Niemcy natrafili na akta jego sprawy i zaczęli go 
poszukiwać. Do Lublina mógł powrócić dopiero latem 1944 r. (AUM-
CS, AO) .

WICEPREZYDENT I PREZYDENT MIASTA LUBLINA

Po powrocie do Lublina wstąpił do PPR-u, miało to miejsce w sierpniu 
1944 r. Komunistyczna przeszłość, wyrok i odsiadka ułatwiły mu znalezienie 
pracy w nowej rzeczywistości. Przez 3 miesiące pracował w Wojewódzkim 
Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego na stanowisku Kierownika Wydziału 
Personalnego. Ten epizod trwał jedynie 3 miesiące ponieważ S. Krzykała nie 
pasował do tego miejsca i innych pracowników. Umknął stamtąd dość szybko 
gdy zorientował się jaka jest natura tej służby (Zaporowski 2019, s. 253-259).

W październiku tego samego roku został wybrany na stanowisko wice-
prezydenta miasta Lublina. Pełnił je przez następne 4 lata, do 1948 r. Nato-
miast w grudniu tegoż roku wybrano go na prezydenta Lublina. Piastował ten 
urząd do 1950 r., ponieważ potem przekształcono go w przewodniczącego 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Pozostawał na tym stanowisku do mo-
mentu odwołania, czyli do stycznia 1951 r. (AUMCS, AO). Ze wspomnień 
Bogusława Pawłowskiego: 

co było najgorsze jak był prezydentem czy wiceprezydentem, to mówi, 
„zaskoczę cię to nie sprawy polityczne, […] najgłupszym wynalazkiem 
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było to, że przy wszystkich awansach na wiceprezydenta, prezydenta 
trzeba było napisać świadectwo moralności. Wiesz […] ile trzeba było 
się napocić, żeby coś wydukać. To było najdziwniejsze, najtrudniejsze 
i niepotrzebne”. Świadectwo moralności pisano przy karierze urzędnic-
zej i partyjnej. To było jedno z dziwactw, mówiono, że to była troska 
o morale kadry partyjnej. Profesor pisał takie ogólne rzeczy. Mówił, 
że to pamięta jako najbardziej negatywne i najbardziej męczącą część 
urzędowania (BP 2019).

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

Z UNIWERSYTETEM MARIE CURIE-SKŁODOWSKIEJ (dalej 
UMCS) Stanisław Krzykała był związany już od 1949 r., kiedy jako prezydent 
miasta prowadził wykłady zlecone. Ich tematyka oscylowała wokół nauk spo-
łecznych, historii najnowszej oraz podstaw marksizmu i leninizmu (AUMCS, 
AO). Natomiast od września 1951 r. rozpoczął pracę na UMCS i poświęcił się 
pracy naukowej. Początkowo był organizatorem i kierownikiem Katedry Pod-
staw Marksizmu i Leninizmu. W latach 1952-54 pełnił tam funkcję zastępcy 
profesora. Rok 1955 przyniósł mu odznaczenie - złoty krzyż zasługi w pracy 
zawodowej w dziedzinie szkolnictwa wyższego (M. P. nr 117, poz. 1533). W 
1957 r. doszło do reorganizacji katedr Sekcji Historycznej Wydziału Humani-
stycznego. W 1958 r. S. Krzykała został kierownikiem Zakładu Historii Naj-
nowszej UMCS, a także prodziekanem do spraw studenckich. W lutym 1960 
r. jako jeden z pierwszych obronił doktorat pt. „Studenci Instytutu Rolniczo 

- Leśnego w Puławach w walce z caratem 1869-1914” i uzyskał stopień nauko-
wy doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historii. Jego promotorem 
był profesor Juliusz Willaume (AUMCS, APD). Ponadto w tymże roku stanął 
na czele Katedry Historii Najnowszej. Kolejnym krokiem w karierze nauko-
wej była habilitacja w maju 1962 r. na podstawie pracy pt. „Rady Delegatów 
na Lubelszczyźnie w latach 1918-1919”.  Jednym z recenzentów był profesor 
J. Willaume (AUMCS, APH).  Dwa lata później wybrano go na pięciolet-
nią kadencję na stanowisko dziekana Wydziału Humanistycznego (AUMCS, 
AO). W tym okresie niektórzy współpracownicy S. Krzykały przypominali 
mu o jego poprzedniej pracy. Ze wspomnień Bogusława Pawłowskiego: 

Był taki jeden profesor,1 który był lubiany przez studentów, dowcipny, 
elokwentny. […] który ilekroć szedł dziekan Krzykała to ostentacyjnie 

1  Chodzi o profesora - Juliusza Willaume. 
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mówił „O witam panie prezydencie”. To była złośliwość profesor nie 
lubił wspominać prezydentury. Większość wiedziała ale nie mówiła. 
To jeden jedyny, który przypominał, że był prezydentem. [… ] był 
zakodowany jako komunistyczny wiceprezydent . […] Krzykała był 
prezydentem więc musiał się tak jakby tłumaczyć za ten okres. [… ]
Prof. Willaume zwracał się do Krzykały przy studentach „dobrodzieju, 
prezydencie”, wyraźnie mu to przypominał, miało to wydźwięk nega-
tywny, inni profesorowie nie. Inni profesorowie może w wąskim gro-
nie, ale nigdy ostentacyjnie (BP 2019).

Rok 1969 przyniósł S. Krzykale wybór na stanowisko prorektora 
do spraw studenckich UMCS, które pełnił do 1972 r. (AUMCS, AO; 
Gurba, Łoposzko 1977, s. 3-5; Wrona, Zaporowski 2014, s. 264). Na-
tomiast kolejne, a zarazem ostatnie 3 lata piastował funkcję dyrektora 
Instytutu Historii UMCS (Gurba, Łoposzko 1977, s. 5).

W czasach kiedy Stanisław Krzykała był dziekanem, prorektorem oraz 
dyrektorem instytutu zawsze starał się pomóc zarówno pracownikom, jak 
również studentom. Potrafił „ruszyć się” ze  stanowiska i zorientować się co 
jest możliwe do zrobienia w danej sprawie (BP 2019). O tym jak zapisał się  
w pamięci innych, o jego postawie wobec nich w tamtych czasach, świadczą po-
niższe słowa jego ówczesnych współpracowników, studentów i seminarzystów. 

Ze wspomnień Anny Sochackiej: 

[… ] byłam podwładną profesora Krzykały, który był dyrektorem ins-
tytutu [… ] przez 2 lata jak ja i kolega byliśmy sekretarzami komisji re-
krutacyjnej. To była straszna robota, przez prawie cały lipiec człowiek 
był zaharowany. Jak przychodziło do wniosków o nagrody coroczne 
dla pracowników, to zwyczaj był taki, że nasi przewodniczący komis-
ji wiedząc o tym, że myśmy za to sekretarzowanie jakieś psie grosze 
dostawali, występował do rektora o nagrodę za udział w komisji, za 
prowadzenie całej komisji, bo na sekretarzu spoczywała cała odpow-
iedzialność. No i tak było, że jeden rok, drugi rok ci przewodniczący 
uznali, że nie należny nam się nagroda, bo nagrody były limitowane.  
Z danego zakładu można było wystąpić o jedną lub dwie, to zaws-
ze byli bardziej zasłużeni. No i zaskoczył nas nasz dyrektor, kiedy po 
drugim już roku tej komisji, wezwał nas do siebie - mnie i kolegę -  
i zapytał „czy on może złożyć wniosek o nagrody dla nas?” Myśmy się 
zdumieli, dyrektor nas pyta „a czy wasi przewodniczący złożyli?” Nie, 
nie złożyli ani w zeszłym roku, ani w tym roku. I w ten sposób  dost-
aliśmy nagrodę rektora za pracę dwuletnią. Profesor pamiętał o takich 
rzeczach, a miał może większą pulę [nagród], ale nie konsultował tego 
z przewodniczącymi komisji, tylko z nami bezpośrednio (AS 2019).
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Ze wspomnień Bogusława Pawłowskiego:

[… ] interesował się sprawami studentów [… ] Kolejny to był problem 
waletów w akademikach. Ja sam byłem w pokoju sześcioosobowym le-
galnie, ale zawsze 8- 9 spało. Próbował, jak to jest, że nie ma warunków, 
ale to było nie do upilnowania. Nikt z nas nie protestował jeśli ktoś nie 
miał miejsca i spał za szafą na materacu. Był formalistą, uważał, że jeśli 
jest sześciu studentów, to ma mieszkać sześciu dla dobra studenta i jego 
nauki. Potem szybko zrezygnował. Pani z administracji opowiadała, że 
przychodził, kontrolował, ale jak to skontrolować, te budynki, które 
humanistyka miała do swojej dyspozycji. Wynikało to z jego poczucia 
sprawiedliwości. [… ] Jak ktoś [poszedł i rozmawiał o akademiku] pr-
zekonywał to profesor mówił „zobaczymy”, a nie jak inni dziekani „li-
mit wyczerpany”, „nie ma”. Był w stanie ruszyć się z urzędu i zobaczyć 
czy coś można załatwić. Starał się pomóc tym studentom, którzy  tam 
waletowali, ale to problem nie do rozwiązania (BP 2019).

Stanisław Krzykała był uczciwy i kierował się pragmatyzmem. Ze wspo-
mnień Jerzego Bartmińskiego: 

I zabrał wtedy głos najstarszy wśród nich komunista, największy pres-
tiż, Stanisław Krzykała i powiedział: „Towarzysze, mamy przypadek, 
kiedy trzeba rozważyć czy oni nadają się do pracy – i zwrócił się do 
profesora Kaczmarka – czy oni spełniają kryteria, żeby tu mogli być 
zatrudnieni i potrafią pracować?” Kaczmarek powiedział: „Tak”. No 
to Krzykała spuentował: „Moja żona nie podziela moich komunistycz-
nych poglądów, jest katoliczką i gdyby procesja szła pod moim oknem, 
to ja bym jej nie zabronił, żeby wywiesiła święte obrazy, to jest jej, 
ja szanuje jej światopogląd, jeżeli obaj panowie, o których mówimy 
rokują, spełniają kryteria profesjonalizmu, a są światopoglądowo nam 
obcy, to nie stanowiłoby przeszkody, żeby ich zatrudnić”. Krzykała 
przesądził wtedy o tym, żeby nas zatrudnić (JB 2013).

Stanisław Krzykała wygłaszał wykłady, jak również prowadził seminaria. 
Ze wspomnień Bogusława Pawłowskiego:

Wykłady profesora Krzykały też nie były oszałamiające, bazowały na 
ruchu robotniczym, a temat był najnowsza historia Polski. […] U pro-
fesora Krzykały to tak było ułożone wszystko ale brakowało błysku. 
Ułożone, systematyczne, pewne frazy cytował, czytał, pewne mówił, 
tradycyjny wykład przekazanie [wiedzy], bez polotu. […] Był uczciwy, 
tak jak umiał, tak wykonywał. Wolno mówił, tak nużąco, nie olewał. 
Konkretnie, poważnie. Tematyka nie była zbyt szeroka. .[...] Wykład 
monograficzny dotyczył kwestii narodowej, błędów w KPP, luksem-
burgizmu, PPS-u. [...] Główny wątek był na ruch robotniczy, polski 
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ruch robotniczy, komunistyczny ruch robotniczy. Najpierw były za-
rysowywane w ogólnym wykładzie kursowym, a potem poszerzane  
w monograficznym (BP 2019).

Natomiast Anna Sochacka zapamiętała, że tematem wykładów była:

Historia najnowsza, głównie ruch robotniczy. […] Profesor miał ja-
kieś notatki i […] głównie operował wokół problemów, które były też  
w jego publikacjach. […] na egzaminie niejednokrotnie wyduszał  
z nas, […] sformułowania jakie on używał na wykładzie i wcześniej  
w książce (AS 2019).

Ze wspomnień Zbigniewa Zaporowskiego: 

Profesor Krzykała  był – co mówię z pewną dozą melancholii – kiep-
skim dydaktykiem. Wydaje się, że brało się to z dwóch powodów:  
1)braku umiejętności że tak powiem nauczycielskich, 2) swoistej filo-
zofii „klasowej”. […] Czasami trudno było zrozumieć o co mu chodzi. 
[…] wykład monograficzny. […] pamiętam […] sposób prowadzenia 
wykładu. Profesor przede wszystkim nudził […](ZZ 2007).

Stanisław Krzykała był znany ze specyficznych powiedzonek, których 
używał podczas wykładów i seminariów. Jak wspominała Anna Sochacka:

miał taki przerywnik „mówmy”, czyli taką „protezę” przy wykładaniu 
(AS 2019).

Podobnie przytacza to Zbigniew Zaporowski:

[… ] jego ulubionym słowem było: „mówmy”, „mówmy sobie” (ZZ 
2007).

Podczas prowadzenia seminariów stosował nietypowe, aby nie rzec - nie-
zwykłe metody dydaktyczne. Jak wspominała Anna Sochacka:

[… ] seminaria o 8 rano odbywały się. Wobec tego, że mieliśmy kolegę, 
który nie lubił wcześnie rano wstawać, a był u niego na seminarium, 
więc często w ogóle nie przychodził. To wtedy profesor dzwonił do 
akademika bo wiedział, że Maniuś, Marian, Mariuś (tak go nazywali-
śmy) śpi, dzwonił do akademika na portiernie i mówił „Proszę Panią, 
dzwoni ten i ten (był prorektorem wtedy), proszę pójść na to i to pię-
tro do pokoju takiego i takiego, tam śpi student, tak i tak się nazywa,  
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proszę powiedzieć, żeby natychmiast przyszedł na seminarium. I Ma-
niuś zasuwał na seminarium, bo go profesor osobiście wzywał (AS 
2019).

Przytoczony opis sytuacji dowodzi, że posiadał też niebywałe poczucie 
humoru. Natomiast w sytuacjach towarzyskich zawsze zachowywał się sto-
sownie. Jak wspominał Bogusław Pawłowski:

Po doktoracie to już był lokal Dom Nauczyciela, był problem z zor-
ganizowaniem kartek na przyjęcie. To miało rangę, przychodzili pro-
fesorowie. Na takim spotkaniu profesor Krzykała był inny, luźny, nie 
przekraczał przy tym normy tzn., np. byli profesorowie, których wy-
prowadzano, zachowywali się bardzo dziwnie. Profesor nie, nigdy, nie 
był duszą towarzystwa, że kawał by jakiś opowiedział, nigdy publicznie 
nie nadużył alkoholu, nie przeklinał. Zachowywał się w sposób oficjal-
ny, dobrze, ułożony, wyważony, wydawało się wręcz, że czuwa nad 
tym, pilnuje się. Nigdy nie był wyprowadzany (BP 2019).

Często jest także opisywany wygląd Stanisława Krzykały oraz jego sposób 
ubierania się. Jak wspominał Zbigniew Zaporowski:

Profesor był charakterystyczną postacią dla studentów, po latach do-
wiedziałem się, że także dla pracowników. Średniego wzrostu, zawsze 

„pod krawatem”, zawsze uczesany z przedziałkiem na boku, nieco do 
dołu. Sprawiał wrażenie ciężkiego i masywnego jegomościa. Wrażenie 
to potęgowało jego ubranie; ciemne i ciężkie. Ponadto nosił, buty z 
tzw. żabkami, wtedy to już było niemodne, ale Profesor się tym nie 
przejmował. Żabki to był rodzaj blaszek przybijanych na bucie; na ob-
casie i na „czubie”.  W intencji miało to chronić podeszwy przed szyb-
kim zniszczeniem. Jednakże powodowało to, że Profesor idąc przez 
korytarz znakomicie był słyszalny przez wszystkich, ergo ułatwiało to 
jego „lokalizację”. Często na różnego rodzaju imprezach towarzyskich 
mówiliśmy, że te buty reperował mu przedwojenny szewc-komunista. 
Pamiętam wrażenie gdy mieliśmy zajęcia, a ten krok nagle się zatrzy-
mywał. Wrażenie mieli prowadzący zajęcia, studenci nieco uciechy pa-
trząc na reakcje prowadzącego (ZZ 2007).

Ze wspomnień Bogusława Pawłowskiego:

W lecie przychodził do pracy w koszulach, w przeciwieństwie do in-
nych profesorów nienagannie ubranych w koszule i krawat. Podobno 
to jest synonimem pracownika naukowego. Bo po co w krawacie jak 
tak gorąco jest [… ] (BP 2019).
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Powyższe opisy można porównać z zamieszczoną poniżej fotografią Sta-
nisława Krzykały.

Źródło: AKHSiE IH UMCS, fot. wykonała S. Zubrzycka
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Ciężka sytuacja materialna, której Stanisław Krzykała doświadczył  
w dzieciństwie i młodości odcisnęła na nim swoiste piętno w dalszym życiu.

Ze wspomnień Zbigniewa Zaporowskiego:

[… ] w okresie gdy był prorektorem [… ] to z wielką powagą i na-
maszczeniem, ale i z życzliwością wgłębiał się w problemy studenckie. 
Łatwo go było nabrać na zapomogę np. na buty [… ]. Sam przeszedł 
biedę i wiedział jak ona wygląda. Pamiętam taką oto sytuację, gdy by-
łem na III r.; na V byli dwaj seminarzyści Profesora: G. i R., którzy 
nieustannie naciągali swojego Mistrza na rozmaite zapomogi, które 
sumiennie przepijali w akademiku, głośno chwaląc „sponsora” i pijąc 
jego zdrowie oraz zastanawiając się, który następny wystąpi z poda-
niem i o co. [… ]W końcu Profesor się połapał, że od kilku lat wciąż 
tym samym ludziom przyznaje zapomogi i najwyraźniej robiony jest 

„w konia”. Zawrzał wielkim gniewem (ZZ 2007).

Można przypuszczać, iż powyższa sytuacja skutkowała tym, że potem 
dokładniejszemu sprawdzeniu poddawane były prośby o zapomogi. Jak ws-
pominał Bogusław Pawłowski:

Jak był dziekanem, czy prodziekanem to jako pierwszy zastanawiał się 
nad prawdziwością [wykazywanych do stypendium lub o akademik] 
zarobków. Fama głosiła, że odbył kilka podróży do województwa aby 
sprawdzić prawdziwość, uczciwość tych danych. Było kila cofnięć. 
Udawał się w teren aby sprawdzić, czy te podane dane są prawdziwe. 
Może studenci powiedzieli, studenci doskonale wiedzieli. Najpierw to 
było wyrywkowe, najprawdopodobniej wybierał sobie miejscowości i 
jechał tam i chciał sprawdzać zarobki tych rodziców w urzędzie. Profe-
sor mówił, że czuje, że coś tu nie gra (BP 2019).

O stosunku studentów i seminarzystów do profesora Krzykały z pewnoś-
cią świadczy fakt nadania mu pewnych pseudonimów. Ze wspomnień Zbig-
niewa Zaporowskiego:

[…] Profesor nie miał stałego przydomka czy też przezwiska. W okre-
sie moich studiów nazywaliśmy go „Pryncypałem”; kolega Horoch mi 
kiedyś mówił, że oni nazywali go „Proboszczem”(ZZ 2007).

Natomiast współcześnie pojawiają się negatywne wyobrażenia dotyczące 
S. Krzykały funkcjonujące w pamięci niektórych osób związanych z UMCS. 
W jednym z naukowych czasopism można znaleźć następujący opis jego osoby:
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Katedra Podstaw Marksizmu-Leninizmu UMCS kierowana była wów-
czas przez mgr. [sic!] Stanisława Krzykałę – przedwojennego komunistę, 
aparatczyka władzy ludowej (najpierw Wojewódzki Urząd Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, później zastępca prezydenta i w końcu prezydent 
Lublina do 1954 r.), a z przekonań stalinistę, osobę nie najwyższych 
lotów (by wyrazić się oględnie), który słynął z tego, że znał na pamięć 
tzw. krótki Kurs Historii WKP(b)2. Cackowski po latach śmiał się, 
że Krzykały nie doceniałem, bo na pamięć znał kurs nie „mały”, lecz 

„duży”, czyli wielotomowy . Miałem okazję przekonać się o tym jako 
jego student – był profesorem i dyrektorem Instytutu Historii UMCS 
w latach 1972–1975 (Pomorski 2017, s. 245).

ZAKOŃCZENIE

13 maja 2021 r. zmarł Sławomir Mieleszko (UMCS WA 2021). Był on 
autorem popiersi profesorów UMCS, umiejscowionych wzdłuż dzisiejszej uli-
cy I. Radziszewskiego. Są to kamienne figury czterech profesorów: Stanisława 
Krzykały, Stanisława Ziemeckiego, Józefa Mazurkiewicza oraz Konstantego 
Strawińskiego. Zostały one wykonane na zamówienie władz uczelni w 1979 r. 
Widok betonowych popiersi na pełnym zieleni skwerze sprawia dość surreali-
styczne wrażenie. Co ciekawe bez większych problemów przetrwały one okres 
amoku lustrowania różnych monumentów (Ożóg 2014, s. 48, 128). 

A na koniec powtórnie powraca pytanie „czy warto wspominać i upa-
miętniać Stanisława Krzykałę?” Jakie refleksje nachodzą po przeczytaniu po-
wyższych wspomnień?

2  W oryginale tytuł brzmiał: История Всесоюзной Коммунистической Партии 
(Большевиков): Краткий курс.
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Popiersie S. Krzykały usytuowane na skwerku przy ul. I. Radziszewskiego.

Fot. wykonała S. Zubrzycka
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STANISŁAW KRZYKAŁA IN MEMORIES

SUMMARY
For a historian, Stanisław Krzykała is a fascinating figure for his unusu-
al life path for that period. He was an important figure in Lublin, he 
held many positions, including the president. He played a large role 
at UMCS, including he was vice-rector, dean of the Faculty of Huma-
nities, director of the Institute of History. He performed numerous 
important functions in the public life of Lublin and other institutions.
Keywords: rector, vice-rector, UMCS, vice-president, president, 
Lublin
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UNIWERSYTET RZESZOWSKI

DOM DZIECKA JAKO PLACÓWKA 
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA 

CZUWAJĄCA NA STRAŻY 
BEZPIECZEŃSTWA WYCHOWANKÓW

STRESZCZENIE

Badania przeprowadzane na temat uwarunkowań rodzicielstwa do-
tyczą zarówno rodziców jak i dzieci, ale także uwzględniają kontekst 
społeczny koligacji zachodzących pomiędzy nimi. Dysfunkcje, jakie 
występują w rodzinie świadczą o sprzężeniu ze sobą wielu czynników 
ryzyka. W rozdziale podjęto próbę wyjaśnienia czym zajmuje się Dom 
dziecka jako placówka opiekuńczo- wychowawcza, genezę powstania, 
rozwój, funkcjonowanie i strukturę. W kolejnej części przedstawione 
zostały objawy występowania przemocy wobec dzieci, a także jak wy-
gląda sytuacja dzieci z rodzin ubogich.

Słowa kluczowe: dom dziecka, placów opiekuńczo-wychowawcza, 
wychowankowie, wychowawcy, dysfunkcje, przemoc.

Wstęp

Badania przeprowadzane na temat uwarunkowań rodzicielstwa dotyczą 
zarówno rodziców jak i dzieci, ale także uwzględniają kontekst społeczny ko-
ligacji zachodzących pomiędzy nimi (Stelmaszuk 1999, s. 171). Dysfunkcje, 
jakie występują w rodzinie świadczą o sprzężeniu ze sobą wielu czynników 
ryzyka.  W rozdziale przedstawione zostały przyczyny krzywdzenia dzieci  
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w rodzinach.
Należy zatem podkreślić, że prawidłowe rozpoznanie wyrządzania krzyw-

dy przez rodziców istotne jest z dwóch powodów. Po pierwsze tylko w przy-
padku stwierdzenia przez służby społeczne, że przemoc w rodzinie występuje, 
można zacząć przeprowadzać odpowiednie zadania mające na celu odbudowę 
relacji pomiędzy rodzicem, a dzieckiem, natomiast kiedy przemoc jest na tyle 
rażąca pracownik służb społecznych winien odebrać prawa rodzicielskie. Po 
drugie, kiedy pracownik społeczny zauważy, że w rodzinie występuję przemoc, 
bądź krzywdzenie dziecka musi udzielić odpowiedniej pomocy dziecku, ale 
także rodzicom (na przykład pomocy psychologicznej), wykorzystując przy 
tym wszelkie wsparcie ze strony innych służb społecznych.

Zaniedbywanie dzieci,  
objawy wystąpienia przemocy wobec nich  
oraz sytuacja dzieci z rodzin ubogich

Zaniedbywanie rozumiemy jako niezaspokajanie wszelkich potrzeb eg-
zystencjalnych człowieka związanych z odżywaniem, opieką medyczną, higie-
ną, kształceniem, ubiorem i warunkami mieszkalnymi. Zaniedbywanie jest to 
taki typ działalności rodzica względem dziecka, który wyrządza mu krzywdę, 
przynosi szkody w prawidłowym funkcjonowaniu, doprowadza do destruk-
tywnego trybu życia. Takie poczynania rodziców mogą być zamierzone- ina-
czej intencjonalne, ale także wynikające z ich własnych doświadczeń z dzieciń-
stwa, gdzie rodzice nie dbali o ich prawidłowy rozwój, co teraz przenoszą na 
swoje własne potomstwo.

Takie działania wynikać mogą tak jak wspomniałam z deficytów poznaw-
czych, ale i emocjonalnych oraz niskiej kompetencji wychowawczej rodziców 
(Jarosz, Nowak 2012, s. 21).

Wyróżnić można kilka odmian zaniedbywania:
a) zaniedbywanie fizyczne- nieodpowiednie i niedostosowanie do wieku 

odżywanie dziecka, nieadekwatny do sytuacji lub pory roku ubiór, brak higie-
ny- dziecko chodzi brudne, niedomyte, brak nadzoru oraz opieki (dzieci wiele 
godzin przebywają poza domem, a rodzice nie interesują się ich pobytem, są 
one często pozostawione same w domu czasami rodzice pod opiekę zostawiają 
im jeszcze młodsze rodzeństwo), narażenie zdrowia i życia dziecka na niebez-
pieczeństwo (na przykład w momencie pozostawienia ich bez opieki w domu),

b) medyczne- rodzice w momencie zachorowania dziecka nie szukają 
pomocy medycznej lub znacznie ją opóźniają, kiedy stan dziecka się pogarsza, 
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brak podejmowania przez rodziców czynności zaleczonych przez lekarza, nie 
podawanie leków przepisanych przez lekarza, bądź podawanie innych le-
karstw, rodzice nie uczęszczają na zalecane rehabilitacje na jakie skierowane 
zostało ich dziecko,

c) edukacyjne- w okresie niemowlęctwa brak stymulacji poznawczej,  
w późniejszym okresie nierealizowanie obowiązku szkolnego, przyzwolenie 
na wagarowanie dziecka, przyzwolenie na zwalnianie się z zajęć szkolnych  
z nieuzasadnionych powodów, brak zainteresowania w zakresie dostarczenia 
dziecku odpowiednich przyborów szkolnych, brak zainteresowania rodziców 
na temat zachowania dziecka w szkole oraz brak współpracy pomiędzy szkołą 
a rodzicem,

d) wychowawcze- brak reagowania rodzica na sygnały wysyłane przez 
dziecko (rodzica nie interesują problemy swojego potomka), brak zapewnie-
nia wsparcia ze strony psychologa- pomocy psychopedagogicznej, rodzic nie 
zgadza się na to, aby jego dziecko uczestniczyło w zajęciach korekcyjnych, 
kiedy wyraźnie powinien z nich skorzystać,

e) emocjonalne/psychologiczne- niedostępność uczuciowa rodziców, 
oziębłość w kontaktach między nimi, utrzymywanie dystansu emocjonalnego 
oraz fizycznego (brak trzymania na rękach- kiedy dziecko jest małe, podno-
szenia, przytulania), brak pochwały ze strony rodziców (nie satysfakcja z jego 
dokonań i osiągnięć) nie chwalenie dziecka, brak rozmów, a także zabawy 
z dzieckiem, separowanie dziecka od grupy rówieśniczej, nieinteresowanie 
się problemami dziecka i brak pomocy w ich rozwiązaniu, stawianie dziecku 
wygórowanych zadań na przykład, że powinien zajmować się swoim rodzeń-
stwem i domem, przyzwalanie rodzica na zażywanie przez nieletniego używek 
takich jak papierosy, narkotyki i alkohol,

f) prenatalne- matka wiedząc o poczętym dziecku pali papierosy, pije 
alkohol oraz zażywa narkotyki. Ojciec dziecka nie zapewnia matce i swojemu 
poczętemu dziecku atmosfery miłości i bezpieczeństwa, nadużywanie przez 
matkę leków, narażanie się na sytuacje wywołujące stres, brak opieki lekar-
skiej, niewłaściwe odżywanie się (zapominanie o regularnym spożywaniu po-
siłków), praca ponad siły ciężarnej (Jarosz, Wysocka 2006, s. 25-29).

Istnieje także wiele czynników przemocy w rodzinie, których podłoże 
może być różne, warto wymienić kilka z nich, aby zwrócić uwagę, na fakt, że 
przemoc nie zawsze będzie ukryta za sińcami na ciele dziecka spowodowany-
mi bardzo niewłaściwym postępowaniem rodzica.

Przemoc to także izolacja społeczna czy brak przyjaciół co często w ro-
dzinach dysfunkcyjnych spowodowane jest brakiem zaufania do innej osoby 
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spowodowanym przez zachowanie rodziców, czy brak czasu dla przyjaciół 
spowodowany narzuceniem zbyt wielu obowiązków na dziecko.

Funkcjonowanie dziecka w ciągłej atmosferze stresu to także jeden  
z wielu objawów przemocy. Stres może być spowodowany zarówno strachem 
dziecka, że rodzic znowu wróci pijany do domu lub, że dziecko nie będzie 
miało co zjeść. Na dziecko negatywnie wpływa brak odpoczynku, nie potrafi 
skoncentrować się wtedy na lekcji przez to otrzymuje złe oceny. Jeżeli w domu 
codziennie dochodzi do awantur na przykład pomiędzy rodzicami dziecko 
nie jest w stanie zregenerować swoich sił w odpowiedni sposób poprzez sen  
i wypoczynek. Bezrobocie rodziców, niedojrzałość emocjonalna, nadużywa-
nie alkoholu powoduje, że w rodzicach zaczynają kłębić się takie emocję jak 
złość i frustracja, które najczęściej rozładowują na swoich dzieciach.

Niektórzy rodzice nie widzą nic złego w takim traktowaniu swoich dzieci, 
ponieważ mają oni zaburzony obraz rodzicielstwa.

W literaturze możemy znaleźć kategorie czynników „tkwiącą w dziecku”, 
przez które rodzice częściej go krzywdzą:

a) wiek dziecka – zauważyć można, że im dziecko młodsze i nie będą-
ce w stanie się obronić jest częstszym obiektem ataku. Starsze dzieci, które 
chodzą do szkoły mogłyby powiedzieć wychowawcy o sytuacji w domu, lub 
nauczyciel mógłby zauważyć pewne czynniki wskazujące na to, że dziecko 
doświadcza krzywdy, dlatego rodzice wolą się nie narażać,

b) płeć- częściej rodzice znęcają się nad chłopcami lub tzw. niechciana 
płeć,

c) dzieci z niechcianej i nieplanowanej ciąży lub w wyniku gwałtu,
d) historia rozwoju dziecka (śmierć matki przy porodzie, wtedy ojciec 

obwinia dziecko o śmierć żony, przedwczesna ciąża, któreś z kolei dziec-
ko, niepełnosprawność intelektualna lub fizyczna dziecka, dzieci przewlekle 
chore),

e) cechy wrodzone dziecka (dziecko wymagające stałej opieki o sprecy-
zowanych wymaganiach, dzieci nadwrażliwe, z ADHD, dziecko z problema-
mi żywieniowymi, sprawiające trudności wychowawcze lub wyjątkowo bystre 
zadające wiele pytań itp. (Krasiejko 2019, s. 32-37).

Dzieci z rodzin ubogich często znacznie odznaczają się na tle swoich ró-
wieśników. Są gorzej ubrane, często ich odzież jest podarta, brudna, bardzo 
rzadko ją zmieniają. Takie dzieci często są wyśmiewane przez swoich kolegów 
i koleżanki z klasy i ze szkoły z powodu nieprzyjemnego zapachu jaki towa-
rzyszy im i ich ubraniom. Rodzice nie zapewniają im odpowiedniej odzieży 
na zmieniające się pory roku w rezultacie takie dzieci są zazwyczaj zmarznięte,  
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a nawet podziębione, co całkowicie nie interesuje rodziców. Jednak różnica 
nie tkwi jedynie w ich sposobie ubierania, takie dzieci bywają niedożywione, 
a nawet wychudzone. Są niżsi od swoich rówieśników z powodu niedostarcze-
nie do organizmu odpowiednich składników odżywczych.

Skutkiem ubóstwa, niechęci podejmowania przez rodziców zatrudnienia, 
niskiego poziomu wykształcenia, zaniedbań, a także przemocy wobec dzieci 
może być nieorganiczne zaburzenie rozwoju. Niniejszy termin odnosi się do 
nieletnich, u których wszelkie zaburzenia np.- wzrostu, mowy i innych sferach 
rozwoju jest spowodowane poprzez czynniki psychospołeczne, wynikające je-
dynie z środowiska i atmosfery w jakiej wychowywane jest dziecko, a nie ma 
nic wspólnego z czynnikami medycznymi.

Można wywnioskować, iż jeżeli dziecko urodzi się zdrowe, z odpowied-
nią masą ciała itp, a w trakcie rozwoju społecznego w rodzinie narażone zosta-
nie na stres, zaniedbania odnoszące się do żywienia go, wyrażania mu uczuć  
i zapewnienia bezpieczeństwa wówczas dziecko i tak będzie opóźnione rozwo-
jowo. Takie dzieci są niskie, chude, mają podkrążone oczy, są blade, częściej 
niż przeciętne dziecko choruje na różnego rodzaju infekcję, na jego ciele mogą 
występować zmiany skórne.

Nawet w sytuacji, w której rodzice zaczynają okazywać zainteresowanie 
dzieckiem stara się ono unikać z nim jakiegokolwiek kontaktu, ponieważ boi 
się, że rodzic znowu go odtrąci.

Dziecko jest wycofane, mało ekspresywne, preferuje samotność niż kon-
takty z rówieśnikami. Może ono przejawiać zachowania autodestrukcyjne: 
zamierzone i umyślne uderzanie głową w ścianę lub inne przedmioty, nad-
mierne drapanie różnych części ciała, czasami nawet samookaleczanie, lecz to 
zazwyczaj występuje u starszych dzieci zbliżających się do okresu adolescencji 
(Iwaniec, Sneddon, Monteih 2002, s. 34-38).

Dzieci zaniedbywane doświadczają poczucia wstydu, wydaję się im się, 
że są inne, że nie pasują do swoich kolegów i koleżanek ze szkoły. Mają ob-
niżoną samoocenę, są przekonane o własnej beznadziejności, bezużyteczności. 
Naruszone przez rodzica prawa nietykalności cielesnej prowadzą do braku 
poczucia bezpieczeństwa.  W przypadku młodzieży zaobserwować można, 
chęć szybszego usamodzielnienia się i wyprowadzenia się z domu rodzinnego. 
Dziewczyny zazwyczaj wiążą się ze starszymi partnerami w celu zabezpiecze-
nia swojej przyszłości nieświadomie popadając w kolejne niewłaściwe relacje. 
Chłopcy z kolei wchodzą w relację z grupami przestępczymi, co także nie 
niesie ze sobą pozytywnych skutków (Brągiel 1992, s. 44-48).
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Dom dziecka  
jako placówka opiekuńczo- wychowawcza

Niniejszy rozdział poświęcony zostanie opisowi placówek opiekuń-
czo-wychowawczym, potocznie nazywanych „domami dziecka”. Według  
W. Okonia dom dziecka to internatowy zakład wychowawczy przeznaczony 
dla dzieci i młodzieży od 3 do 18 roku życia.  Placówka jest przeznaczona 
dla dzieci pozbawionych biologicznej opieki ze strony rodziców i krewnych 
(Okoń 2001, s. 77). Z kolei Encyklopedia pedagogiczna definiuje dom dziec-
ka jako całodobową placówkę opiekuńczo- wychowawczą mającą na celu za-
pewnić całkowitą opiekę i wychowanie sierotom bądź dzieciom, których ro-
dzice okresowo lub trwale zostali pozbawieni możliwości sprawowania opieki 
nad swoimi dziećmi z powodu zaniedbywania pewnych obowiązków wzglę-
dem nimi (Raczkowska 1996, s. 117).

Geneza oraz rozwój domów dziecka w Polsce

Historia owej opieki na terenie naszego kraju sięga XVIII wieku. Pierw-
sza placówka wybudowana została w roku 1737 w Warszawie. Pomysłodawcą 
wybudowania domu, który zajmował by się porzuconymi dziećmi lub nielet-
nimi, którymi rodzice nie mogą się zajmować był ksiądz Gabriel Piotr Bodu-
en. Placówka, która dziś znana jest pod nazwą dom dziecka niegdyś nazywana 
była „Szpitalem dla przyjmowania i wychowywania niemowląt”. W domach 
dziecka prowadzonych przez księdza G P. Boduen dzieci otrzymywały należy-
tą opiekę, każdy pracujący tam zajmował się nimi z należytą troską i dbałością 
o prawidłowy rozwój. Największą sławę przyniósł mu Szpital Dzieciątka Jezus 
w roku 1736.

W XIX wieku opieka nad dziećmi osieroconymi lub porzuconymi spo-
czywała w największej mierze w organizacjach charytatywnych, świeckich, 
religijnych. W okresie wojen powstało wiele towarzystw wspierających ni-
niejszą działalność na rzecz dzieci, takie organizację jak: Warszawskie Towa-
rzystwo Dobroczynności, Centralny Komitet Obywatelski, Rada Główna 
Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych, Towarzystwo Opieki nad Ubogimi 
Matkami i ich Dziećmi, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci itp. W latach 1918-
1939 w działalności tych instytucji można wyróżnić dwa okresy- na po-
czątku preferowano fermy opieki zakładowej, jednak po 1928 roku zauwa-
żono zahamowanie ich wzrostu. Zlikwidowanie tak dużej liczny placówek  
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opiekuńczo- wychowawczych doprowadziło do wzrostu liczby dzieci wyma-
gających opieki (Raczkowska 1996, s. 117-118).

W okresie międzywojennym powstało wiele innych placówek, które mia-
ły zapewniać opiekę, jednak różniły się od dotychczasowych instytucji spra-
wujących opiekę nad nieletnimi. Różnice polegały między innymi na liczeb-
ności i wieku wychowanków, sposobie działania oraz na charakterze i zakresie 
sprawowania opieki. Utworzono: ochronki, domy sierot, przytułki, internaty, 
zakłady opiekuńcze, ogniska, domy matki i dziecka, gniazda sieroce itp. (Koz-
drowicz 1999, s. 60).

Po okresie międzywojennym od około 1945 roku wychowanie i spra-
wowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą należało do państwa. Domy dziecka 
uznano za świeckie instytucje. W latach 90-tych zauważyć można było pewne 
próby podziału obowiązków. Polegało to na tym, że poszczególne instytucje 
dostawały odmienny rodzaj obowiązków, z których musiały się wywiązywać, 
aby prosperować w sposób prawidłowy. Dzięki temu powołane zostały nowe 
placówki. Odnotowano, że w roku 1995 na terenie Polski działało przeszło 
469 domów dziecka, w których pod opieką przebywało około 18 678 wycho-
wanków (Milerski, Śliwierski 2000, s. 46).

Od roku 1945 można zaobserwować wyraźne zmiany w funkcjonowaniu 
i prowadzeniu domów dziecka w Polsce. Domy dziecka stopniowo przekształ-
ciły się w placówki wielofunkcyjne, które w coraz lepszy sposób zaspokajają 
wszelkie potrzeby swoich wychowanków. Pracownicy są coraz lepiej prze-
szkoleni i potrafią radzić sobie nawet z trudną młodzieżą.  Badania wykazały, 
że odsetek sierot, który w kilku poprzednich stuleciach nieustannie wzrastał, 
teraz znacznie zmalał. Dzieci otrzymują lepszą opiekę od swoich rodziców, 
dziać się tak może dlatego, że są oni bardziej doinformowani, jeśli chodzi, jak 
opiekować się swoimi dziećmi i jak je wychowywać (Łuczak 1994, s. 15-18).

Przez lata zmienił się rodzaj opieki jaki dzieciom zapewniały placówki 
domów dziecka. Wzrosła liczba obowiązków jakie mają wykonywać pracujący 
w ośrodku na rzecz dzieci. Zasady funkcjonowania instytucjonalnej pieczy za-
stępczej zapisane są w ustawie o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
oraz wydanego do niej rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Funkcjonowanie i struktura domów dziecka

Domy dziecka funkcjonują od wielu lat są podstawowym ośrodkiem 
opieki dla dzieci osieroconych lub czasami w połowie osieroconych, a także 
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dla osób pozbawionych prawidłowiej opieki ze strony swoich rodziców. Wy-
chowawcze środowisko domów dziecka zależy od jakości strukturalno-funk-
cjonalnych elementów. Zaliczyć do nich można między innymi: właściwości 
osobowe wychowanków oraz wychowawców, a także ich wzajemne relacje, 
strukturę organizacyjną, sposób zarządzania i kierowania placówką opiekuń-
czo- wychowawczą, zasady i warunki materialne.

Głównym komponentem ośrodka opiekuńczego są wychowankowie 
(Filipczuk 1988, s. 52). Zazwyczaj są to dzieci, które mają rodziców, lecz 
są oni nie zdolni do wychowania ich z różnych powodów między innymi: 
pieniądze, miejsce w jakim się wychowuje itp. Zdarza się tak, że powodem 
odebrania rodzicom praw rodzicielskich są uzależnienia rodziców od alkoholu 
czy narkotyków, ale także hazardu i innych dewiacji. Takie sieroty nazywane 
są sierotami społecznymi.

Kolejnym istotnym elementem struktury placówki jest kadra (Maciarz 
1987, s. 126). Praca i zachowanie kadry oraz specjalistyczne podejście do wy-
chowanków odgrywają znaczącą rolę w funkcjonowaniu domów dziecka oraz 
w procesie opiekuńczo- wychowawczym dzieci tam przebywających. Nie-
zmiernie ważny jest zatem odpowiedni dobór kadry, ponieważ od ich pracy 
oraz umiejętności pedagogicznych zależy dobro i szczęście małoletnich. Pra-
cownicy muszą mieć świadomość, że ich podejście w znaczący sposób wpływa 
na wychowanie nieletnich przebywających w domach dziecka.

Natomiast rola wychowawcy sprowadza się do realizacji zadań opiekuń-
czo wychowawczych. Odpowiednio dobrani i wyspecjalizowani wychowawcy 
w pewien sposób powinni zastępować dzieciom rodziców, umieć z nimi roz-
mawiać, doradzić, wesprzeć, zmotywować, ale i pouczyć. Według rozporzą-
dzeń prawnych wychowawca placówki organizuje pracę z grupą dzieci, a tak-
że tworzy indywidualny plan pracy następnie realizuje zaplanowane zadania 
(Kamińska 2005, s. 88).

Kolejnymi ważnymi osobami pracującymi w domu dziecka jest psycho-
log, pedagog oraz pracownicy socjalni – wspomagają prace wychowawcze. Za-
daniem pracowników socjalnych jest praca z rodziną dziecka, rozpoznanie sy-
tuacji rodziny, a następnie dobranie odpowiednich środków wychowawczych 
tak aby biologiczni rodzice dziecka mogli przejąć nad nimi opiekę.

W poprzednim podrozdziale wspomniałam o wzroście obowiązków na-
łożonych na pracowników domów dziecka w wielu aspektach wychowania.

1. W zakresie wychowania i opieki:
a) indywidualne podejście do dzieci niedostosowanych społecznie od-

powiednio dostosowane do ich osobowości i potrzeb,
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b) warunki do odpowiedniego rozwoju emocjonalnego, fizycznego oraz 
psychicznego,

c) zapewnienie bezpieczeństwa,
d) poszanowanie podmiotowości oraz informowanie o podejmowanych 

działaniach względem dziecka,
e) wysłuchiwanie zdania dziecka, a także w marę możliwości uwzględ-

nianie go w sprawach względem niego podejmowanych,
f) uczenie poszanowania tradycji kulturowych,
g) nauczenie odpowiedniego rozplanowania czasu z uwzględnieniem za-

jęć kulturowych, sportowych oraz rekreacyjnych.
2. W zakresie potrzeb bytowych:
a) wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych,
b) podręczniki, przybory szkolne, odzież, leki, środki higieny osobistej, 

bieliznę itp.
c) miesięczną kwotę pieniężną do rozporządzenia,
d) całodobowy dostęp do napojów i produktów żywieniowych.
3. W zakresie nauczania:
a) pomoc w nauce, przy odrabianiu zadań domowych oraz w razie po-

trzeby zapisanie i opłacenie dziecku zajęć dodatkowych, wyrównawczych,
b) organizacja imprez z okazji świąt, a także innych imprez 

okolicznościowych,
c) umożliwienie uczestnictwa do szkół ogólnodostępnych.
4. W zakresie warunków socjalnych:
a) pomieszczenie do wypoczynku oraz cichej nauki,
b) odpowiednio dostosowane aneksy kuchenne do zajęć kulinarnych,
c) dostosowane pomieszczenie do zajęć terapeutycznych, sportowych i 

rozrywkowych, odpowiednie warunki sanitarne (Filipczuk 1988, s. 37-39).

Podsumowanie

W odniesieniu do pobytu wychowanka poza placówką oraz kore-
spondencja i odwiedzanie występuje kilku istotnych reguł:

1. Wychowanek może być zwalniany na wniosek rodziny lub opieku-
nów po uzgodnieniu z dyrektorem placówki i za zgodą sądu we wszystkie dni 
wolne od nauki szkolnej.

2. Opiekunowie wychowanków nie ponoszą opłat za okres nieobecno-
ści dzieci w placówce.
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3. W razie samowolnego opuszczenie placówki przez wychowanka, dy-
rektor wszczyna poszukiwania i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Policję, 
Sąd, oraz opiekunów prawnych.

4. W okresie przebywania wychowanka poza placówką np. w czasie 
urlopowania lub podczas ucieczki, placówka nie ponosi odpowiedzialności 
za jego bezpieczeństwo, zachowanie i ewentualne wyrządzone szkody (Emery 
2018, s. 51-63)
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AN ORPHANAGE AS A CARE AND EDUCATIONAL 
FACILITY GUARDING THE SAFETY OF THE PUPILS

SUMMARY
Research on the determinants of parenthood concerns both parents 
and children, but also takes into account the social context of the in-
terrelations between them. The dysfunctions that occur in the family 
show that many risk factors are related to each other. This chapter 
attempts to explain what an orphanage does as a care and educatio-
nal institution, its origins, development, functioning and structure.  
The next part presents the symptoms of violence against children, as 
well as the situation of children from poor families.
Keywords: orphanage, care and educational institutions, foster child-
ren, educators, dysfunctions, violence.
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NIEUCZCIWE PRAKTYKI RYNKOWE 
NA PRZYKŁADZIE REKLAMY  

A BEZPIECZEŃSTWO 
KONSUMENTÓW  

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie rozważań na temat stosowania 
nieuczciwych praktyk rynkowych na przykładzie reklamy w odniesi-
eniu do niezwykle istotnej ochrony konsumentów. Ponadto, artykuł 
zawiera aspekty teoretyczne związane z zaprezentowaniem pojęcia ni-
euczciwych praktyk oraz reklamy, a także działań organów i instytucji 
zajmujących się ochroną polskich konsumentów. W artykule poruszo-
no również zagadnienia związane z reklamą jako agresywną praktyką 
rynkową i wprowadzająca w błąd.
Słowa kluczowe: nieuczciwe praktyki rynkowe, bezpieczeństwo kon-
sumentów, UOKiK, reklama, ochrona konsumentów.

WSTĘP

Ochrona konsumentów stanowi niezwykle ważny aspekt działań w każ-
dym państwie. Przede wszystkim jest to obszar, w którym konsument po-
winien być chroniony, nie tylko podczas zawierania umowy, gdzie konsu-
ment podejmuje decyzję o zakupie danej usługi lub produktu, ale również 
jego ochrona powinna być istotna po zawarciu umowy. Co więcej, prawo 
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ochrony konsumentów ulega przeróżnym przemianom, które odnoszą się do 
zmian gospodarczych i społecznych oraz ze względu na rozwój technologicz-
ny, zwłaszcza w aspekcie żywności, energii, finansów, transportu i technologii 
cyfrowych. Powoduje to tworzenie regulacji prawnych, które określają prawa 
i obowiązki, zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów, zabezpieczających 
interesy nabywców, w tym regulacji dotyczących ochrony interesów ekono-
micznych konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Ponad-
to, działania przedsiębiorców nie tylko skupiają się na wyżej wymienionym 
aspekcie w stosunku do klientów indywidualnych, ale również obejmują dzia-
łania odnoszące się do zbiorowych interesów konsumentów. Konsekwencją 
tego jest to, że prawo, a przede wszystkim interes konsumenta może zostać 
naruszony.

Ochroną konsumentów w Polsce na mocy ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów zajmuje się głównie Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229 z późn. 
zm.), który stanowi centralny organ administracji rządowej i jest odpowiedzi-
alny nie tylko za ochronę konsumentów, ale również za ochronę konkurencji 
czy też za kształtowanie polskiej polityki konsumenckiej. Ponadto, istotną 
rolę pełnią również powiatowi czy też miejscy rzecznicy, których zadaniem 
jest zapewnienie bezpłatnego poradnictwa oraz informacji prawnych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.). Co więcej, w Polsce ochrona konsumentów, 
w tym prawo jest realizacją artykułu 76 Konstytucji RP, zgodnie z którym 
władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed 
działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz co 
istotne przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 
483 ze zm.). Z powyższego zdania wynika, iż organy państwa są podmiotem 
odpowiedzialnym za realizację wyżej wymienionej zasady.

Skuteczność systemu ochrony konkurencji i konsumentów zależy od 
sprawności jego poszczególnych elementów. Niewątpliwie zasadne jest to, iż 
polskie regulacje prawne dotyczące ochrony konsumentów, jak i instytucje 
realizujące zadania w tym zakresie, przyczyniają się do przeciwdziałania oraz 
likwidowania naruszeń związanych ze stosowaniem przez przedsiębiorców 
wobec konsumenta wszelkiego rodzaju nieuczciwych praktyk rynkowych.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nieuczciwych praktyk 
rynkowych na przykładzie reklamy, które mogą znacząco godzić w prawa pol-
skich konsumentów oraz ukazanie regulacji prawnych, w których ujęto pro-
blematykę nieuczciwych praktyk rynkowych, mogących również niekiedy sta-
nowić rodzaj praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Istotne 
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będzie również omówienie roli jaką pełni Prezes Urzędu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów czy też powiatowy lub miejski rzecznik w tym zakresie.

Tezą artykułu jest to, iż reklama jako praktyka wprowadzająca w błąd 
oraz reklama jako agresywna praktyka rynkowa stanowią nieuczciwe prak-
tyki rynkowe i mogą znacząco wpływać na bezpieczeństwo konsumentów  
w Rzeczypospolitej Polskiej. Stąd działania na rzecz konsumenta wielu or-
ganów państwowych przyczyniają się do zapobiegania temu zjawisku, które 
coraz częściej pojawia się w kraju.

CHARAKTERYSTYKA NIEUCZCIWYCH  
PRAKTYK RYNKOWYCH I REKLAMY

Niniejsze rozważania dotyczące stosowania nieuczciwych praktyk na 
przykładzie reklamy należy rozpocząć od przedstawienia kilku definicji. 
Przede wszystkim reklamą jest przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu 
publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub 
zawodową, który zmierza do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania 
z towarów lub usług. Za reklamę uznaje się również autopromocję zgodnie  
z ustawą z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz. U. 1993 
Nr 7 poz. 34).

W Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej sporządzonej  
w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r., również występuje definicja reklamy. 
Uznaje się ją jako wszelkiego rodzaju publiczne obwieszczenie, które ma na 
celu popieranie sprzedaży, zakupu czy też wynajmu produktu lub usługi oraz 
promocje idei i sprawy. Reklama obejmuje również inne spowodowanie skut-
ku pożądanego przez reklamodawcę, dla których to celów został udzielony re-
klamującemu czas transmisyjny na zasadach odpłatności lub za inne podobne 
wynagrodzenie (Dz. U. Nr 32 poz. 160 z 1995 r.).

W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 
10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących 
świadczenia audiowizualnych usług medialnych, reklama: „oznacza wszelkie-
go rodzaju ogłoszenia związane z działalnością handlową, gospodarczą, rze-
mieślniczą oraz działalnością w ramach wolnego zawodu rozpowszechnianego 
przez przedsiębiorstwo publiczne, prywatne lub osobę fizyczną w zamian za 
opłatę, wynagrodzenie lub rozpowszechniane przez to przedsiębiorstwo lub tę 
osobę fizyczną w celach autopromocji, by móc odpłatnie dostarczać towary  
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lub świadczenia usług, w tym nieruchomości, prawa i zobowiązania” (Dz. Urz. 
UE z 15 kwietnia 2010 r., L 95/19).

Nieuczciwe praktyki rynkowe zgodnie z ustawą z dnia 23 sierpnia  
2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym definiuje 
się jako praktyki, które mogą mieć miejsce w relacji przedsiębiorca, a kon-
sument i mogą przybierać różne formy. Ponadto, w ustawie można znaleźć 
przykłady praktyk, które uznawane są za nieuczciwe. Natomiast ich ocena 
dokonywana jest z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Celem jest 
przede wszystkim ochrona interesów ekonomicznych konsumentów oraz tak-
że zabezpieczenie przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, 
by ich działania były nie tylko uczciwe, ale również zgodne z prawem (Dz.U.  
z 2017 r. poz. 2070).

Co więcej, zgodnie z przyjętą definicją nieuczciwa praktyka rynkowa jest 
stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów, jeżeli jest sprzeczna  
z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić 
zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy do-
tyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu, więc na róż-
nych etapach kontaktów z przedsiębiorcą (Dz.U. z 2017 r. poz. 2070).

Ponadto, wspomniana ustawa przedstawia szeroką definicję nieuczci-
wych praktyk rynkowych, które odnoszą się do działań czy zaniechań przed-
siębiorcy, sposobów jego postępowania, oświadczenia czy informację szczegól-
nie w przypadku reklam, które dotyczą promocji lub nabycia produktu przez 
konsumenta bez względu na charakter prawny.

Nieuczciwe praktyki rynkowe mogą przybrać formę działania faktycz-
nego, przykładem może być spamming, czyli reklama, która polega na wpro-
wadzaniu konsumenta w błąd w odniesieniu do oferty, wzorców umownych, 
regulaminów promocji czy konkursu. Warto zwrócić uwagę na to, że nie-
uczciwe praktyki rynkowe mogą zaistnieć przed nawiązaniem, w trakcie i po 
zakończeniu stosunku prawnego pomiędzy przedsiębiorcom, a konsumentem 
(Horubski 2014, s. 138). Oczywiście może zaistnieć sytuacja gdzie przedsię-
biorca będzie się stosować do umowy zgodnie z prawem i będzie ją stosował, 
ale mimo to, może dopuścić się nieuczciwej praktyki rynkowej o charakterze 
faktycznym, aniżeli prawnym.

W stosunku do omawianego tematu wyróżnia się czarne i szare prak-
tyki rynkowe. Do pierwszych zalicza się praktyki rynkowe wprowadzające  
w błąd, agresywne praktyki rynkowe, które zostaną omówione w kolejnych 
rozdziałach. Dokładny katalog tego typu praktyk rynkowych zawarty jest 
w art. 7 i 9 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. 
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Szare praktyki rynkowe są bardziej skomplikowane od poprzednich. Wskaza-
ne są one w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym  
w art. 5, 6, a także 8, ale żeby móc uznać je za niewłaściwe należy ocenić je 
pod kątem zgodności z dobrymi obyczajami. Umożliwia to wówczas zakwa-
lifikowanie konkretnych działań jako nieuczciwą praktykę rynkową oraz no-
wych metod stosowanych przez przedsiębiorcę w celu pozyskania konsumen-
ta i wpłynięcia na jego decyzje zakupowe. Odnosi się to również do działań, 
które nie zostały wskazane w ustawie, ale wyczerpują znamiona nieuczciwej 
praktyki rynkowej, ponieważ działanie to jest sprzeczne z dobrymi obyczajami 
i stanowi czyn zabroniony (Ozimek 2018, s.280).

Z powyższych rozważań wynika, iż nienazwane praktyki rynkowe mogą 
posiadać nieznane dotąd metody pozyskania konsumenta, mogą być nowe  
i niesklasyfikowane w ustawie. Stąd nieuczciwe praktyki rynkowe na przykła-
dzie reklamy zostaną omówione w kolejnych rozdziałach. Przedstawione zo-
staną praktyki rynkowe nazwane, czyli wprowadzające w błąd oraz agresywne.

REKLAMA JAKO PRAKTYKA WPROWADZAJĄCA W BŁĄD

Reklama powinna zawierać treść rzetelną i ukazywać tylko i wyłącznie 
prawdziwe informacje. Wynika to z praw jakie przysługują konsumentom do 
prawdziwej, rzetelnej i pełnej informacji o konkretnym produkcie lub usłudze. 
Każda reklama posiada grupę odbiorów jakimi są konsumenci indywidual-
ni, ale co istotne może ona stanowić również zagrożenie w odniesieniu do 
zbiorowych interesów konsumentów. Istotną przesłanką do stwierdzenia czy 
reklama wprowadza w błąd konsumenta jest jej wpływ na decyzję zakupu 
konkretnego towaru czy usługi. Nie ma tutaj znaczenia fakt, że przedsiębiorca 
umożliwia konsumentowi możliwość zwrotu towaru. Reklama wprowadzają-
ca w błąd jest uznawana za czyn nieuczciwej konkurencji i nieuczciwą prakty-
kę rynkową oraz działanie godzące w zbiorowe interesy konsumentów. Z tego 
powodu jest niedozwolona.

Reklama wprowadzająca w błąd to każda reklama, która niezależnie od 
sposobu wprowadza w błąd lub jest zdolna do wprowadzenia w błąd konsu-
mentów, do których dociera i jest skierowana. Reklama może wpłynąć na 
zachowanie potencjalnych klientów czy również może im w pewnym stopniu 
zaszkodzić. Przy tego typu nieuczciwej praktyce rynkowej istotne jest zwróce-
nie uwagi na cenę towaru, datę produkcji, certyfikaty, pochodzenie produktu 
i warunki dostarczania czy późniejsze świadczenie usług. Co ważne, w błąd 
konsumenta może wprowadzić niewłaściwe oznaczenie produktu, co może 
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wpłynąć na powstanie wrażenia powiązania go w pewien sposób z innymi 
znakami towarowymi (Śmigulska, 2018).

By móc ocenić czy dana reklama jest wprowadzająca w błąd na pod-
stawie polskiego prawa, istotne jest wzięcie pod uwagę wszystkich elemen-
tów danych produktów czy usług, które określone są w art. 16 ust. 2 ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Elementy te dotyczą przede wszystkim 
ilości i jakości składników, sposobu wykonania oraz zastosowania, naprawy 
reklamowanych przedmiotów czy usług. Wyżej wymienione elementy mają 
charakter otwarty (Śmigulska, 2018).

Przykładem elementu, który najczęściej budzi wątpliwości konsumen-
tów jest niewątpliwie cena. Im bardziej jest korzystna tym bardziej podej-
mujemy decyzję o zakupie konkretnego towaru czy usługi. Oznaczanie ich  
w sposób nieczytelny, mylny czy nieprawdziwy oraz rozpowszechnianie infor-
macji, które mogą być odczytane przez konsumenta jako niejasne, powodują, 
iż może być uznane za bezprawną praktykę, która narusza interesy konsumen-
tów. Ponadto, brak informacji o cenie może pozbawić konsumentów danych 
o produkcie i możliwości świadomego zakupu. Stosowanie reklamy wprowa-
dzającej w błąd w stosunku do ceny spowoduje zakłócenie funkcjonowania 
uczciwej konkurencji rynkowej (Sobieraj 1999, s. 9-12).

Kolejnymi elementem, który powoduje, że reklamę uznaję się za wpro-
wadzającą w błąd jest przesadne podkreślanie cech danego produktu lub 
ukazywane są informacje w sposób dwuznaczny, powodując zróżnicowane 
wrażenie o reklamowanym towarze przez konsumenta niż jak odbierał to 
przedsiębiorca. Istotne jest zwrócenie uwagi na fakt, że odbiorcami reklamy są 
zwykli konsumenci, którzy nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat da-
nego produktu. Tak naprawdę potencjalni klienci nie są świadomi, że rekla-
ma jest wprowadzająca w błąd. Dlatego większość przedsiębiorców posługuje 
się reklamami niepełnymi, które nie ukazują wszystkich ważnych informacji  
o reklamowanym produkcie. W konsekwencji konsument posiada mylne 
wrażenie odnośnie promowanego towaru (Nowińska 2011, s. 169).

Przykładami nieuczciwych praktyk rynkowych w reklamie w każdych 
okolicznościach, które mogą wprowadzić w błąd są reklama przynęta i rekla-
ma przynęta i zamiana. Zgodnie z art. 7 pkt. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nie-
uczciwym praktykom rynkowym reklama przynęta definiowana jest następu-
jąco: „reklama przynęta polega na propozycji nabycia produktu po określonej 
cenie bez ujawniania, że przedsiębiorca może mieć uzasadnione podstawy, aby 
sądzić, że nie będzie w stanie dostarczyć lub zamówić u innego przedsiębiorcy 
dostawy tych lub równorzędnych produktów po takiej cenie, przez taki okres 
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i w takich ilościach, jakie są uzasadnione, biorąc pod uwagę produkt, zakres 
reklamy produktu i oferowaną cenę” (Dz.U. z 2017 r. poz. 2070).

Natomiast reklama przynęta i zamiana: „polega na propozycji nabycia 
produktu po określonej cenie, a następnie odmowie pokazania konsumen-
tom reklamowanego produktu lub odmowie przyjęcia zamówień na produkt 
lub dostarczenia go w racjonalnym terminie lub demonstrowaniu wadliwej 
próbki produktu, z zamiarem promowania innego produktu” (Dz.U. z 2017 
r. poz. 2070).

Jak można zauważyć, przedsiębiorca najpierw zachęcił potencjalnego 
konsumenta do zakupu towaru ze względu na cenę, darmową dostawę i wiele 
innych elementów, a następnie odmówił dostarczenia lub zrealizowania zamó-
wionego produktu. Dlatego wyżej wymienione reklamy stanowią nieuczciwą 
praktykę rynkową, ponieważ pozyskano konsumenta i wręcz go zachęcono 
do zakupu, ale już nie miał on możliwości otrzymania zamówionego towaru. 
Nieuczciwą praktyką rynkową będzie również nabycie produktu przez kon-
sumenta do którego zachęciła go reklama, ale w konsekwencji ze względu na 
jego niedostępność nie otrzymuje go (Sobieraj 1999, s.14-15).

REKLAMA JAKO AGRESYWNA PRAKTYKA RYNKOWA

Reklama niekiedy może zostać uznana za agresywną praktykę rynkową, 
która jest zaliczana do nieuczciwych praktyk na mocy ustawy o przeciwdzia-
łaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Nie ulega wątpliwości, że wielu 
przedsiębiorców stosuje różne sposoby w celu zachęcenia konsumentów do 
konkretnego produktu czy usługi. Jednakże, stosując nadmierne formy naci-
sku wobec konsumentów wówczas jest to agresywna praktyka rynkowa.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym prakty-
kom rynkowym praktyka rynkowa jest agresywna, jeżeli przez niedopuszczal-
ny nacisk w znaczny sposób ogranicza lub może ograniczyć swobodę wyboru 
konsumenta lub jego zachowanie w stosunku do produktu. W konsekwencji 
konsument ten podejmuje decyzję w odniesieniu do umowy, której mimo 
wszystko sam by nie podjął. Pod pojęciem niedopuszczalny nacisk rozumie się 
każdy sposób wykorzystywania przewagi wobec potencjalnego konsumenta. 
W szczególności będzie to użycie lub groźba użycia przymusu fizycznego lub 
psychicznego, tym samym ograniczając konsumenta do podjęcia świadomej 
decyzji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2070).

Praktyki agresywne oddziałują na decyzje konsumenta, które również po-
jawiają się w przypadku reklam wprowadzających w błąd. Wówczas ochrona 
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konsumenta przed praktykami agresywnymi obejmuje te z nich, których skut-
kiem jest istotne zniekształcenie zachowań rynkowych konsumenta. Ozna-
cza to, że gdyby przedsiębiorca nie stosował konkretnej agresywnej praktyki 
rynkowej w reklamie, to przeciętny konsument takiej decyzji by nie podjął 
(Magierska, 2020). Aby móc ocenić czy dana praktyka jest agresywna, należy 
wziąć pod uwagę wszystkie jej elementy, w tym między innymi czas, miejsce 
czy rodzaje uciążliwości danej praktyki (Kaczorowska 2009, s. 51).

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym zawiera 
szereg praktyk rynkowych uznawanych za agresywne w każdych okoliczno-
ściach. W stosunku do wykorzystania agresywnych praktyk w reklamie uznaje 
się nakłanianie konsumenta do zakupu towaru przez telefon, e-mail lub inne 
środki porozumiewania się na odległość, które nie zostały wywołane przez 
jego działanie (Sobieraj 1999, s. 16). Przede wszystkim nie polega to na wy-
korzystywaniu środków porozumiewania na odległość w nawiązaniu kontaktu 
z potencjalnym konsumentem, ale głównie na wywołaniu presji w świadomo-
ści klienta zmierzającej do podjęcia decyzji o zakupie konkretnego produktu 
lub usługi.

Ponadto, korzystanie z wyżej wymienionych środków w celu nakłonienia 
konsumenta do kupna odbywa się bez jego świadomej zgody i wiedzy. Ozna-
cza to, że zgoda wyrażona przez konsumenta na dostarczanie komunikatów 
handlowych lub reklamy za pośrednictwem chociażby poczty elektronicznej, 
wyłącza bezprawność tego czynu zgodnie z art. 9 ustawy o przeciwdziałaniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym. Ponadto, agresywna praktyka rynkowa 
charakteryzuje się dużym ingerowaniem w prywatność potencjalnych konsu-
mentów i ograniczeniem swobody w podjęciu decyzji o zakupie towaru lub 
usług (Kasprzycki 2012, s. 236-237).

Co istotne, w odniesieniu do agresywnych praktyk rynkowych przesyła-
ne są konsumentom niezamówione korespondencje o charakterze reklamo-
wym. Niewątpliwie działanie to obejmuje zjawisko tzw. spammingu, czyli 
przesyłanie komunikatów i reklam, które są wręcz niechciane i występują  
w nadmiernej ilości. Co więcej, stosowanie tej praktyki ma miejsce również  
w przypadku reklamy, która polega na bezpośrednim wezwaniu dzieci lub 
osób dorosłych, w tym rodziców najmłodszych do nabycia reklamowanych 
zabawek czy innych produktów dziecięcych. Tego typu praktyka jest zdecy-
dowanie nieuczciwa ze względu na to, że dzieci są wrażliwe na tego typu rekla-
my i podatne na wezwania w niej zawarte (Sobieraj 1999, s. 18-19).
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OCHRONA POLSKICH KONSUMENTÓW  
W ZAKRESIE NIEUCZCIWYCH REKLAM

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym gwaran-
tuje indywidualnym konsumentom szerokie możliwości działania i ochrony  
w zakresie występowania przeciwko przedsiębiorcom, którzy stosują nieuczci-
we praktyki rynkowe. Postępowanie administracyjne może zostać wszczęte 
tylko i wyłącznie przez Prezesa UOKiK. Zgodnie z ustawą o ochronie kon-
kurencji i konsumentów, zadaniem Prezesa UOKiK jest właśnie nadzór nad 
przestrzeganiem zbiorowych interesów konsumentów. Wówczas gdy stoso-
wanie nieuczciwej praktyki rynkowej narusza zbiorowe interesy konsumen-
tów, Prezes UOKiK może podjąć działania, które je wyeliminują. Co więcej, 
postępowanie to będzie dotyczyć ogółu konsumentów.

W ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, a dokładnie w art. 
24 zwrócono uwagę na to, że zakazane jest stosowanie nieuczciwych praktyk, 
które naruszają zbiorowe interesy konsumentów. Ponadto, ukazano również 
otwarty katalog praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Tego 
rodzaju praktyki mogą dotyczyć działań, które godzą w dobre obyczaje i są 
sprzeczne z obowiązującym prawem lub występuje nierzetelne i nieprawdzi-
we udzielanie informacji konsumentom, narzucanie konsumentom nabycie 
pewnych usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsu-
mentów czy też proponowanie nabycia usług czy produktów w sposób nieade-
kwatny do ich charakteru. Warto pamiętać, że grupa indywidualnych konsu-
mentów nie jest zbiorowym interesem konsumentów (Ozimek 2018, s. 281).

Zbiorowe interesy konsumentów są naruszone wówczas gdy nieuczciwa 
praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorcę odnosi się do nieograni-
czonej liczby konsumentów, zagrażając tym samym interesom konsumenta 
będącego lub mogącego być potencjalnie klientem. Wynika to z tego, że tak 
naprawdę każdy potencjalny klient może stać się zagrożony. Dlatego ochro-
nie powinny podlegać nie indywidualne czy zbiorowe interesy konsumentów, 
ale głównie aktualni czy potencjalni klienci, którzy nabywają jakąś usługę 
czy produkt. W przypadku naruszenia interesów zbiorowych konsumentów  
w odniesieniu do nieuczciwych praktyk rynkowych, należy niezwłocznie 
zgłosić się do UOKiK z zawiadomieniem pisemnym, w którym zawarte po-
winny być informacje o stosowaniu działań mających na celu wprowadzenie 
w błąd lub występowanie agresywnych praktyk. Prezes UOKiK w ramach 
postępowania administracyjnego jest uprawniony do wydawania wiążących 
rozstrzygnięć i wówczas może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, czyli 
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wszczyna postępowanie administracyjne przeciwko przedsiębiorcy, który do-
puścił się tego typu działań. Ponadto, Prezes może zwrócić się do niego w celu 
uzyskania wszelkich istotnych informacji czy dokumentów. Udzielenie infor-
macji czy przekazanie odpowiednich dokumentów jest obowiązkiem przed-
siębiorcy oraz może zostać ukarany karą pieniężną. Co więcej Prezes UOKiK 
może zwrócić się do przedsiębiorcy z wezwaniem do zaprzestania korzystania 
z nieuczciwej praktyki rynkowej (Ozimek 2018, s.282).

Warta uwagi jest nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsu-
mentów, która nastąpiła w dniu 17 kwietnia 2016 roku. Wprowadziła ona 
szereg działań mających na celu ochronę konsumentów przed nieuczciwymi 
praktykami rynkowymi. Stąd możliwe jest wydawanie decyzji tymczasowych 
w toku postępowania w sprawach konsumenckich; została wprowadzona rów-
nież instytucja tajemniczego klienta, która umożliwia pozyskanie informacji 
dowodowych odnośnie spraw w kontekście praktyk naruszających zbioro-
we interesy konsumentów. Co więcej, pojawiła się możliwość publikowania 
komunikatów czy oświadczeń w radiu, telewizji czy też w Internecie (Dz.U.  
z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.). Dostęp do radia, telewizji czy Internetu 
umożliwia udostępnienie informacji o nieuczciwej praktyce rynkowej i tym 
samym zapewnienie skutecznej ochrony konsumentów przed działaniami, 
które mogą naruszyć ich interesy. Najczęściej spotykane są ostrzeżenia pu-
bliczne publikowane na podstawie postanowienia i udostępniane na stronie 
internetowej UOKiK, które zawierają informacje o działaniach przedsiębiorcy 
i konsekwencjach tychże zachowań. Stosuje się również w tym celu komuni-
katy, wówczas gdy nie są wszczynane postepowania wyjaśniające czy w spra-
wie nieuczciwych praktyk rynkowych, które mogą zagrażać interesom ekono-
micznym konsumentów (UOKiK, 2021).

Niewątpliwie Prezes UOKiK prowadzi postępowania w odniesieniu do 
najważniejszych z jego punktu widzenia naruszeń, gdy istnieje podejrzenie  
o stosowaniu nieuczciwych praktyk rynkowych. W procesie weryfikacji kieru-
je się wieloma kryteriami, z których wyróżnić można: skalę naruszenia, czyli 
grupa konsumentów, których dotknęło działanie uznane za nieuczciwą prak-
tykę rynkową; stopień naruszenia, czyli skala naruszenia ekonomicznych inte-
resów konsumentów; sposób naruszenia, czyli działania przedsiębiorcy, które 
zostały uznane za nieuczciwą praktykę rynkową; dostępność instrumentów 
indywidualnej ochrony prawnej, czyli narzędzia prawne przysługujące konsu-
mentom w stosunku do przedsiębiorcy; potencjalnie wysokie korzyści płynące 
z władczej interwencji dla zbiorowości konsumentów, czyli rozstrzygnięcia  
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Prezesa UOKiK w odniesieniu do nieuczciwych praktyk rynkowych (Ozimek 
2018, s.283-284).

ZAKOŃCZENIE

W Polsce działania wielu organów państwowych jak i coraz większa wie-
dza konsumentów odnosząca się do nieuczciwych praktyk rynkowych, a także 
ustawowa konkretyzacją dwóch rodzajów praktyk nieuczciwych: wprowadza-
jących w błąd oraz agresywnych, w tym wyróżniając również czarna lista prak-
tyk, powodują, iż skuteczna jest ochrona dla polskich konsumentów.

Niewątpliwie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom ryn-
kowym przyczyni się do ochrony polskich konsumentów w tym zakresie, któ-
rzy są słabszymi podmiotami na rynku. Ponadto, dzięki wielu narzędziom 
prawnym przysługującym konsumentom zdecydowanie wyeliminowane zo-
staną działania związane z nieuczciwymi praktykami rynkowymi w reklamach. 
Istotną zaletą jest również wprowadzenie w polskiej ustawie katalogu czarnych 
i szarych praktyk rynkowych w każdych okolicznościach. Co więcej, istotna 
rola jest również Prezesa UOKiK czy też powiatowego i miejskiego rzecznika 
praw konsumentów, którzy niewątpliwie przyczyniają się do ochrony konsu-
mentów przed nieuczciwymi praktykami na przykładzie reklamy.

Niezwykle kluczowe jest to, aby przedsiębiorca stosował się do regulacji 
prawnych oraz nie dokonywał działań, które mogą być uznane za nieuczciwe 
praktyki rynkowe i znacząco naruszać zarówno indywidualne jak i zbiorowe 
interesy konsumentów. Nieświadome działania czy zaniechanie może prowa-
dzić do zastosowania wobec przedsiębiorcy sankcji prawnych. Konsekwencją 
tego, będzie nie tylko kara pieniężna, ale również zamieszczenie informacji 
czy oświadczeń w prasie, na stronie internetowej firmy przedsiębiorcy czy też 
na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Dzięki 
temu konsument będzie mógł znaleźć decyzję o uznaniu praktyki za nieuczci-
wą i się wcześniej uchronić przed nią. Ponadto, niezwykle istotne jest to, że 
tego typu działania mogą znacząco wpłynąć na zaufanie konsumentów wobec 
przedsiębiorcy, który dopuścił się nieuczciwej praktyki rynkowej.
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UNFAIR COMMERCIAL PRACTICES  
IN ADVERTISING AND CONSUMER SAFETY 

IN THE REPUBLIC OF POLAND

SUMMARY
The main purpose of the article is to present a reflection on the use of 
unfair commercial practices on the example of advertising in relation 
to the extremely important consumer safety. In addition, the article 
contains theoretical aspects related to the presentation of the concepts 
of unfair commercial practices and advertising, as well as the acti-
vities of institutions involved in the protection of Polish consumers.  
The article also discusses issues related to advertising as an aggressive 
commercial practice and misleading.
Keywords: unfair commercial practices, consumer safety, UOKiK, 
advertising, consumer protection.
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KLASYCZNE PODEJŚCIA  
DO POJĘCIA KLASY SPOŁECZNEJ 
W KONTEKŚCIE INTERPRETACJI 

ANTROPOLOGICZNYCH: 
GRAMSCIAŃSKIEJ HEGEMONII 

ORAZ PRZEMIAN GLOBALNYCH

STRESZCZENIE

Artykuł poświęcony jest problematyce klas społecznych. Jego celem 
jest porównanie koncepcji klasycznych klasy do współczesnych in-
terpretacji antropologicznych. Artykuł został podzielony na cztery 
części. Część pierwsza jest analizą trzech klasycznych koncepcji klasy 
społecznej: Karola Marksa, Maxa Webera i Pierre’a Bourdieu. Część 
druga dotyczy nawiązującej do koncepcji Marksa interpretacji Davida 
Harveya. Interpretacja Harveya związana jest z inną jego koncepcją, 
akumulacji przez wywłaszczenie. Część trzecia poświęcona jest inter-
pretacji innego antropologa, Jamesa C. Scotta. Czwarta część dotyczy 
interpretacji Davida Graebera. Koncepcje Scotta i Graebera nawiązują 
do hegemonii kulturowej Antonio Gramsciego. Klasyczne koncepcje 
są czasami traktowane jako istotne w interpretacjach antropologicz-
nych, są jednak między nimi znaczące różnice.  

Słowa klucze: klasa społeczna, hegemonia kulturowa, kapitalizm, 
neoliberalizm, kapitały
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Wprowadzenie

Celem artykułu jest przedstawienie klasycznych dla nauk społecznych 
interpretacji pojęcia klasy, by móc porównać je, z interpretacjami antropolo-
gicznymi zaproponowanymi przez Davida Harveya, Jamesa C. Scotta i Davida 
Graebera. W tym celu artykuł, poza wprowadzeniem i zakończeniem, został 
podzielony na cztery części. W części pierwszej przedstawiam owe klasyczne 
interpretacje, należące do Karola Marksa, Maxa Webera i Pierre’a Bourdieu. 
W części drugiej – interpretację Harveya, w części trzeciej – Scotta, w części 
czwartej – Graebera. Dwie ostatnie interpretacje są inspirowane gramsciań-
ską koncepcją hegemonii kulturowej, pierwsza zaś wprost nawiązuje do teorii 
społecznej Marksa, a związana jest ze współczesnymi przemianami globalny-
mi neoliberalnego kapitalizmu. Jak zatem wymienieni wyżej badacze intepre-
towali pojęcie społecznej klasy? Czym jest akumulacja przez wywłaszczenie,  
i jak działa hegemonia kulturowa? I jakie są różnice między klasycznymi i an-
tropologicznymi interpretacjami? Aby odpowiedzieć na te pytania korzystam  
z literatury przedmiotu, zarówno z książek autorów, których interpretacje 
analizuję (m. in. Bourdieu 1986; Graeber 2017; Harvey 2008; Scott 1985), 
jak i innych badaczy zajmujących się tą tematyką (Kaaz 2004; Tittenbrun 
2016; Zarycki 2009).

Początki terminologii klasowej –  
Marks, Weber, Bourdieu

W teorii społecznej Marksa klasy w pełnym tego słowa rozumieniu 
powstały wraz wyodrębnieniem się burżuazyjnego sposobu produkcji (ka-
pitalizmu przemysłowego, fabrycznego), który był jednoznacznie związany 
z funkcjonowaniem społeczeństwa klasowego. Zostawiam w tym miejscu 
skomplikowany system pojęciowy i terminologiczny stworzony przez Mark-
sa, rozważania nad zagadnieniami ,,fałszywej świadomości’’, klasy ,,w sobie’’  
i ,,dla siebie’’ itd. Interesuje mnie tutaj raczej samo pojęcie klasy społecznej, 
które Marks powiązał ze stosunkiem do własności środków produkcji. W jego 
teorii istnieli właściciele środków produkcji dysponujący ,,wartością dodat-
kową’’, wypracowaną przez klasę robotniczą pozbawioną środków produkcji 
i zmuszoną do sprzedaży własnej siły roboczej, nie mającej ,,nic do stracenia 
prócz swych kajdan’’ (Marks, Engels, 1949, s. 55). Już mieszkając w Anglii 
Marks miał jednak poważny problem, ponieważ nie uwzględnił ludzi znajdu-
jących się w tej konfiguracji ,,pomiędzy’’, to znaczy ludzi muszących pracować, 
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jednocześnie dysponujących pewną ograniczoną ilością kapitału. Zaobserwo-
wał ,,nieustanny wzrost liczebności klas średnich, które znajdują się pośrodku, 
między robotnikami z jednej strony a kapitalistami i właścicielami ziemskimi 
z drugiej’’ (Marks, 1967, s. 667). 

Całkowicie inną interpretację klasy przedstawił Max Weber. O ile Marks 
upatrywał genezy kapitalizmu i społeczeństwa klasowego w relacjach własno-
ści, w materialnej ,,bazie’’, dla Webera kluczowa była ,,nadbudowa’’, a zatem 
kultura. Genezy kapitalizmu upatrywał głównie w protestanckiej etyce pra-
cy i duchu przedsiębiorczości i wstrzemięźliwości. Poza tym, Weber zwrócił 
uwagę, że pewne elementy wpływające – by użyć określenia z innej epoki 

– są pozamaterialne, takie jak np. zagadnienie władzy politycznej. Stąd dla 
Webera klasa społeczna była czymś w rodzaju grupy statusowej.  Pozostał on 
jednak sceptyczny wobec Marksowskiego historyzmu i uważał, że od prostego 
stosunku jednostki do własności, ważniejsze są szanse, jakie jednostka ma na 
rynku ,,sprzedając swoje talenty i kwalifikacje’’, a sama przynależność klasowa 
nie de-terminuje procesów społecznych. Szanse te także nie są warunkowane 
jedynie relacją jednostka-własność, a wiążą się z szeregiem czynników (ekono-
micznych, ale też politycznych i kulturowych) składających się na strukturę 
społeczną. Zatem klasa to dla Webera ,,grupa ludzi znajdujących się obiek-
tywnie w takiej samej sytuacji pod względem siły rynkowej’’ (Kaaz, 2004,  
s. 9). I choć obydwie koncepcje – jak pisze Jacek Tittenbrun – znacznie więcej 
łączy niźli dzieli’’, to Webera w pewnym momencie zaczęto traktować jako 
,,anty-Marksa’’ (Graeber, 2017, s. 49).

Obydwie te koncepcje, Marksa i Webera starał się w jakiś sposób połą-
czyć francuski socjolog (i były marksista) Pierre Bourdieu. Punktem wyjścia 
okazało się sformułowanie teorii kapitałów (Bourdieu 1986). Założył on, że 
,,pozycje jednostek w społeczeństwie opisać można za pomocą posiadanych 
przez nie kapitałów, gdzie oprócz klasycznego kapitału ekonomicznego posłu-
guje się on analogicznymi pojęciami kapitału społecznego oraz kapitału kul-
turowego’’ (Zarycki, 2009, s. 13). Bourdieu tworzy bardzo skomplikowane 
definicje każdego z kapitałów, w dużym uproszczeniu jednak kapitał ekono-
miczny rozumiany jest w jego teorii tradycyjnie, jako stosunki własności; ka-
pitał kulturowym odnosi się do ,,całości dóbr symbolicznych’’ (kompetencje 
językowe, dyplom uczelni wyższej, ale także elementy materialnego dziedzic-
twa kulturowego); zaś kapitał społeczny to zbiór ,,rzeczywistych i potencjal-
nych zasobów, (…) związków wspartych na wzajemnej znajomości i uznaniu 
lub, inaczej mówiąc, z członkostwem w grupie’’ (innymi słowy, szeroko rozu-
miane ,,znajomości’’) (Bourdieu, 1986, s. 243, 248). Każdy rodzaj kapitału 
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w koncepcji Bourdieu ulega konwersji i ,,zmierza do funkcjonowania także  
w ramach kapitału symbolicznego’’, który z kolei ,,wynika z transformacji 
przewagi rzeczywistej w dominację symboliczną – w prawomocne nadanie 
sensu’’ (Matuchniak-Krasuska, 2015, s. 100).

Klasa, jest dla Bourdieu składową trzech podstawowych typów kapita-
łów, a społeczeństwo dzieli się na klasy: wyższą, średnią i ludową (Bourdieu 
2005). Bourdieu zatem ,,redefiniuje pojęcie klasy, dokonując swoistej syntezy 
koncepcji Marksa z teoriami Webera i tworząc koncepcję klasy jako grupy 
statusowej. Oznacza to, że nie jest ona wyłącznie definiowana przez wspólno-
tę położenia ekonomicznego, ale także przez poczucie przynależności łączące 
się ze wspólną tożsamością, w tym podzielanymi stylami życia i związanym  
z nimi poczuciem godności’’ (Zarycki, 2009, s. 13). Na czym w takim razie 
polegają różnice, między owymi klasycznymi interpretacjami klasy społecznej, 
a wybranymi podejściami antropologicznymi?

David Harvey – klasa a przemiany globalne

W antropologii współczesności i przemian globalnych jednym z najważ-
niejszych popularyzatorów terminologii klasowej w ujęciu neomarksowskim 
jest David Harvey. Głównymi obszarami badawczymi nowojorskiego uczone-
go są studia miejskie i społeczno-przestrzenne przemiany globalnego kapitali-
zmu, zwłaszcza w jego neoliberalnej wersji. Najsłynniejszą koncepcją Harveya 
jest prawdopodobnie akumulacja przez wywłaszczenie (accumulation through 
dispossession), której stworzenie zasugerował badaczowi jego przyjaciel, socjo-
log Giovanni Arrighi. Akumulacja przez wywłaszczenie wprost odnosi się do 
czegoś co Marks nazywał akumulacją pierwotną (primitive accumulation). Jest 
jej swoistą, dostosowaną do współczesności kontynuatorką, rozszerzeniem – 
akumulacją kapitału przez już skoncentrowany kapitał. Stanowi także naj-
istotniejszy mechanizm neoliberalizmu odpowiedzialny za redystrybucję bo-
gactwa i dochodów (por. Harvey, 2000, s. 63-89; 2008, s. 213). Przejawem 
akumulacji przez wywłaszczenie jest m. in. prywatyzacja wszelkich innych 
rodzajów własności, wszystkich dóbr – w tym także dóbr wspólnych – i czy-
nienie ich towarem, czymś społecznie wykorzenionym, jak pieniądz, praca i 
ziemia (Polanyi 2010). 

Czterema głównymi elementami akumulacji przez wywłaszczenie są:  
1) prywatyzacja i utowarowienie; 2) finansjeryzacja; 3) zarządzanie i mani-
pulowanie kryzysami; 4) redystrybucje państwowe (Harvey, 2008, s. 214-
222). Poza ,,utowarowieniem wszystkiego’’, jej bezpośrednim skutkiem jest 
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postępująca restauracja władzy klasowej, wyrażająca się we wspomnianej re-
dystrybucji państwowej, która w neoliberalizmie jest od-wrotnością tego czym 
była w państwie dobrobytu. Innymi słowy, zwiększają się społeczne nierów-
ności – nieliczni najbogatsi stają się coraz zamożniejsi, mobilność społeczna 
jest ograniczona i poszerza się populacja ludzi ubogich. Jak jednak zauważa 
Harvey, odbywa się to w sposób przestrzennie zróżnicowany, to znaczy nie 
wszędzie jest prostym powrotem do znanych wcześniej stosunków własności 
(Harvey, 2008, s. 42-43, 220).

Pojęcie akumulacji przez wywłaszczenie wiąże się bezpośrednio z tym, 
jak Harvey rozumie pojęcie społecznej klasy. A jest ona pojęciem ,,mglistym’’, 
które zostało przedefiniowane przez neoliberalizm i ,,nie stanowi stabilnej 
konfiguracji społecznej’’. Nadal jej znaczenie opiera się na marksowskiej kon-
statacji i dotyczy stosunku do szeroko rozumianej własności. Z drugiej jed-
nak strony ,,pojęcie »klasy« oznacza w różnych miejscach różne rzeczy’’, co 
z kolei wiąże się z lokalnymi tożsamościami i lokalną specyfiką etniczną czy 
społeczno-kulturową i stosunkiem tychże do własności. Mimo tych zastrze-
żeń Harvey uważa, że da się wyodrębnić pewne ogólne trendy. Neoliberalizm 
przyniósł globalną rekonfigurację stosunków klasowych i dzięki akumulacji 
przez wywłaszczenie – zwłaszcza zaś dzięki finansjeryzacji – klasy dysponujące 
największymi zasobami kapitału (,,panujące’’) są przede wszystkim powią-
zane ze sobą w sferze międzynarodowej, między innymi za sprawą rynków. 
Ich przedstawiciele ,,łączą zwykle związki z aparatami władzy konkretnych 
państw’’, mają wpływ na politykę, ale rzadko ograniczają swoją działalność 
(polityczną, biznesową) tylko do jednego państwa (Harvey, 2008, s. 42-48). 
W ostatecznym rozrachunku, w relacji władzy i globalnego kapitału baza po-
zostaje bazą, a nadbudowa nadbudową. Relacji, którą intensyfikuje akumula-
cja przez wywłaszczenie. 

James C. Scott – gramsciańska hegemonia oporu

Innym wpływowym badaczem, który zajmował się tematyką klasową na 
gruncie antropologii jest James C. Scott. Interesowały go m. in. formy co-
dziennego oporu, co widać choćby w podtytule jednej z jego książek: Everyday 
Forms of Peasant Resistance (Scott 1985). Pozostając pod wpływem dorobku 
intelektualnego Edwarda P. Thompsona, Karla Polanyiego, Erica R. Wolfa, 
Scott wolał używać terminologii klasowej będącej reinterpretacją neomark-
sowską, nawiązującą jednak do Antonio Gramsciego, a nie samego Marksa, 
co zresztą sam Scott wprost przyznaje (Scott, 1985, s. 39). Podobnie jak Erica 
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Wolfa, Scotta interesowały nie tylko badania terenowe, a zatem to jak m. in. 
współczesny kapitalizm oddziałuje na ,,klasy podporządkowane’’. Poza tym 
zagadnieniem zajmowała go także antropologiczna interpretacja przeszłości, 
a obydwie problematyki były ze sobą silnie powiązane – łączy je zwłaszcza 
pojęcie państwa. 

I tak w książce Against the Grain: A Deep History of the Earliest States 
używa sformułowań takich jak: ,,klasa kupców w Chinach’’ (Scott, 2017,  
s. 114), ,,najniższe klasy robotników w Ummie w Mezopotamii’’ (s. 115), 
,,istotnej klasie [metojków w starożytnych Atenach – M.K.]’’ (s. 146), ,,kla-
sy ludzkich sług [udomowionych jak bydło i owce przez naszych przodków  
w neolicie – M.K.]’’ (s. 150), ,,[w starożytnej Grecji – M.K.] niewielka klasa 
literackiej elity umiejącej czytać’’ (s. 175), ,,klasa rzemieślników [występująca 
w społecznościach nomadów – M.K.]’’ (s. 197), ,,nowa klasa rządząca’’ (s. 
197), ,,klasa barbarzyńców’’ (s. 202). W ostatecznym rozrachunku kluczo-
wym zagadnieniem dla relacji międzyklasowych w gospodarkach rolniczych 

– zdaniem Scotta – jest, która klasa absorbuje nieuniknione skutki nieurodzaju 
– lub, innymi słowy, która klasa zapewnia sobie bezpieczeństwo ekonomicz-
ne kosztem innej’’ (Scott, 2017, s. 168). Zatem nadal występująca w trady-
cji marksowskiej materialna baza jest w tej interpretacji istotna, nadrzędna.  
Z drugiej strony pojawia się tam kategoria hegemonii państwa, która w toku 
historii zyskiwała na znaczeniu, pośrednio lub bezpośrednio wiążąc ze sobą 
wewnątrzspołeczne stosunki klasowe (Scott, 2017, s. 29, 180, 201).

Kategoria państwa interesuje Scotta do tego stopnia, że poświęca jej osob-
ną książkę zatytułowaną Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve 
the Human Condition Have Failed (Scott 1998). Pokazuje w niej jak od XVII 
wieku szeroko rozumiane państwo staje się instytucją hegemoniczną, zwłasz-
cza w organizowaniu życia społecznego, zarządzania wszystkimi i wszystkim 
(np. zasobami naturalnymi). To z kolei możliwe jest głównie dzięki ideologii, 
którą Scott nazywa wysokim modernizmem (high modernism). Ideologia ta 
opiera się zdaniem Scotta na centralnym planowaniu polityk w zamierzeniu 
utopijnych i idealnych, które jednak w praktyce zawodzą, co przedstawia za 
po-mocą przykładów inżynierii społecznej w Tanzanii, Etiopii, a także budo-
wanej wedle zasad tej ideologii stolicy Brazylii, miasta Brasília (Scott 1998). W 
ostatecznym rozrachunku wszystkie XX-wieczne projekty tego typu okazywa-
ły się nieudane kończąc się porażką i niepowodzeniem, często także katastrofą. 

W tej konfiguracji klasy są dla Scotta pojęciami określającymi władzę  
i związaną z nią własność, ale klasowy podział obydwa się wokół czegoś co  
w myśli gramsciańskiej nazywa się hegemonią. Same kwestie własności 



75

KLASYCZNE PODEJŚCIA DO POJĘCIA KLASY SPOŁECZNEJ ...

i władzy, a także klasowej tożsamości w interpretacji Marksa to za mało – 
Gramsci przekonał się o tym bezpośrednio we Włoszech w latach 20. XX 
wieku, gdy jako intelektualista i aktywny polityk-komunista trafił ostatecznie 
do więzienia (zob. Werner-Müller, 2016, s. 85, 95-96, 263-265). Jego zda-
niem dominująca klasa to taka, która potrafi wytworzyć kulturową hegemonię 
obejmującą całe społeczeństwo klasowe, a zatem – w pewnym ograniczonym 
obszarze (kontestacja zamiast samodyscypliny) – coś co Michel Foucault na-
zwał rządomyślnością. Stąd ideologia wysokiego modernizmu była jednocze-
śnie ideologią klasy, która najbardziej mogła na niej zyskać w ,,statusie, władzy  
i dobrobycie’’, a zatem była ideologią ,,inteligencji biurokratycznej, techni-
ków, planistów i inżynierów’’. Hegemoniczna pozycja wysokiego moderni-
zmu zapewniała tej klasie nie tylko przywileje i władzę, ale także odpowie-
dzialność za społeczną transformację (Scott, 1998, s. 96).

Gramsciańska koncepcja hegemonii w społeczeństwie klasowym okaza-
ła się użyteczna dla Scotta także w przypadku jego badań nad chłopstwem  
i ekonomią moralną w Azji Południowo-Wschodniej (por. Scott 1985). Ba-
dacz dokonał jej krytycznej rekonceptualizacji dostrzegając, że chłopska klasa 
podporządkowana kontestuje – na swój specyficzny sposób – panującą he-
gemonię kulturową, stosując tytułową ,,broń słabych’’ (weapons of the weak). 
Klasy podporządkowane (suborditated classes) nie dążą do całościowej zmiany 
systemu – a zatem stosunków klasowych – ich działanie ma celu coś co można 
byłoby nazwać amortyzacją podporządkowania, swoistej negocjacji lepszego 
miejsca w strukturze klasowej, czynionej poprzez mechanizmy oporu . Wy-
maga ono jednak przede wszystkim wspólnego punktu widzenia i wspólnych 
standardów tego co w takim oporze jest niegodne i zwyrodniałe, niezależnie 
czy chodzi o zabójstwo, czy o plotkę (Scott, 1985, s. XVII). Scott pokazu-
je przede wszystkim jak analiza lokalnych stosunków klasowych może być 
użyteczna bez wnikania w ich ekonomiczne pochodzenie. Kwestie własności 
nadal odgrywają znaczącą rolę w relacjach międzyklasowych, ale kluczowa 
jest wspomniana hegemonia, i wszystkie czynniki kulturowe, takie jak choćby 
religia. To właśnie czynniki kulturowe w koncepcji gramsciańskiej są odpo-
wiedzialne za ,,konstruowanie symbolicznego klimatu’’, który w ostatecznym 
rozrachunku zniewala podporządkowanych bardziej na poziomie idei niż za-
chowania (Scott, 1985, s. 39). Z tym właśnie wiąże się zjawisko klasowej fał-
szywej świadomości. Scott stara się polemizować z takim stanowiskiem, pisząc 
że ,,pominięcie doświadczenia ludzi w analizie relacji klasowych oznacza, że 
teoria połknie własny ogon’’. Innymi słowy Scott uważa, że koncepcja klasy 
musi być społecznie zakorzeniona i uwzględniać ludzką perspektywę – tylko 
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wtedy będzie prawdziwie użyteczna (Scott, 1985, s. 42, 44). Hegemonia, 
niezależnie czy nazwana zostanie burżuazyjną czy kapitalistyczną, jest różnie 
intepretowana przez ludzi należących do poszczególnych klas w różnych czę-
ściach świata (por. Chakrabarty 2011). Każdy konflikt klasowy odbywa się  
w specyficznych dla siebie warunkach kulturowych.

David Graeber – ponowne odczytanie Gramsciego 

Scott mimo wielu wątpliwości wobec instytucji państwa nie był jednak 
anarchistą. W tym zakresie bardziej radykalne stanowisko zajmował inny an-
tropolog, David Graeber. W książkach, których był autorem poruszał aktual-
ne tematy, takie jak dług, praca, biurokracja i neoliberalny kapitalizm (Gra-
eber 2017; 2018; 2019). Poza tym swoje antropologiczne badania terenowe 
prowadził na Madagaskarze. 

W terminologii klasowej używanej przez Graebera także widać wpływ 
teorii hegemonii kulturowej Gramsciego. Widoczny jest we wspomnianych 
już książkach, przede wszystkim jednak w wydanej w 2001 roku Toward an 
Anthropological Theory of Value. Graeber używa tam sformułowań takich 
jak: klasa rządząca/klasy rządzące (Graeber, 2001, s. 24), wyższa klasa średnia 
(s. 30), francuska klasa robotnicza (s. 162), klasa nie-producentów (s. 188) 
itd. Używana w ten sposób terminologia klasowa jest raczej nieostra, jednakże 
badacz zdradza co ma na myśli, pisząc że ,,relacje pomiędzy dwiema klasami: 
pierwotnymi producentami i druga, która wspiera się przynajmniej częściowo, 
przywłaszczając sobie część produktu pierwszej. (…) Prawo i kościół, które 
głównie służą by uprawomocnić interesy klasy rządzącej: kapłanów, by wyja-
śniali niewolnikom dlaczego powinni dużo znosić, prawników, by wyjaśniali 
chłopom, że ich relacje z właścicielami ziemskimi są oparte na sprawiedli-
wości’’ (Graeber, 2001, s. 85-86). Widać tutaj ewidentne echo teorii gram-
sciańskiej – stosunki produkcji odbywają się w ramach kulturowej hegemo-
nii, która jest podtrzymywana przez aparat sprawujący kontrolę w pierwszej 
kolejności nad władzą symboliczną, nie zaś środkami produkcji. Te drugie są 
oczywiście zdaniem Graebera ważne. Słusznie przyjmował za Jamesem Fer-
gusonem, że pieniądz jest podstawowym narzędziem sprawczości, skupiał się 
przy tym jednak w swoich analizach na społeczno-kulturowym i historycz-
nym uwikłaniu stosunków klasowych, odrzucając proste założenie o bazie  
i nadbudowie (Ferguson 2015).

Graeber zresztą, choćby w Pracy bez sensu, sceptycznie odnosił się do 
użyteczności tradycyjnego języka marksowskiego w analizie współczesnych 
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stosunków pracy. Skupiał się natomiast na hegemonicznych wzorcach  
w myśleniu o pracy, wzorcach uwarunkowanych właśnie historycznie  
i społecznie-kulturowo, umykających badaczom neo-klasycznym i marksow-
skim (Graeber 2019). Widać to wyraźnie w analizie jego autorstwa w Uto-
pii regulaminów oraz Długu, dotyczącej przekształcania się kapitalistycznej 
hegemonii w jej neoliberalną odsłonę (Graeber 2017; 2018). Stosunki kla-
sowe zmieniły się przede wszystkim na polu symbolicznym i kulturowym: 
,,[d]la tej [neoliberalnej] rewolucji [z lat 80.] decydujące znaczenie miało do-
puszczenie części klasy średniej do wewnętrznego kręgu uprzywilejowanych,  
a przede wszystkim przekonanie mas z klasy średniej, że mają własny udział  
w kapitalizmie napędzanym przez sektor finansowy’’ (Graeber, 2017, s. 18). 
Nie chodziło o proste zmiany w obrębie bazy i nadbudowy, zmiana para-
dygmatu wymagała w pierwszej kolejności szeroko rozumianej zmiany kultu-
rowe. Dalej Graeber pisze:

jeśli pewna klasa osób wyznających choćby najbardziej kuriozal-
ne poglądy otrzyma władzę, wówczas, świadomie bądź nie, klasa ta 
przekształci świat na tysiące subtelnych sposobów tak, aby umacniał 
wszystkich w przekonaniu, że poglądy te są ewidentnie prawdziwe 
(Graeber, 2017, s. 33-34).

Przemiany klasowe nie oznaczają zatem prostych przemian własnościo-
wych, w obrębie dysponowania bądź nie środkami produkcji. U Scotta i Gra-
ebera, antropologów korzystających (krytycznie) z koncepcji gramsciańskiej 
rzecz jest zdecydowanie bardziej skomplikowana – obydwaj pokazują, że 
kwestie tradycyjnie nazywane bazą są uwikłane w relacje społeczne i różnie 
intepretowane. U obydwu jednak pojęcie klasy bywa nieostre, czasami wprost 
odnosząc się do teorii gramsciańskiej, czasami zaś służąc jako narzędzie opi-
sowe grupy ludzi – podobnie jak u Harveya. To znacząco rozmywa jednolity 
sens stosowania terminologii klasowej i zmusza do indywidualnych interpre-
tacji w każdym konkretnym przypadku. To z kolei – owo zawieszenie między 
klasą jako narzędziem opisowym, a narzędziem analitycznym – uniemożliwia 
wykorzystanie jej pełnego potencjału.

Zakończenie

Początkowo pojęcie klasy traktowano relatywnie wąsko – dla Marksa 
najważniejsze były stosunki własności, dla Webera zaś liczyły się najbardziej 
aspekty kulturowe. Syntezy koncepcji obydwu interpretacji dokonał Pierre 
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Bourdieu wraz z rozbiciem podziału na ,,materialne’’ i ,,kulturowe’’ (statu-
sowe), wyszczególniając trzy rodzaje kapitałów. Te klasyczne interpretacje są 
jednak statyczne, a przynajmniej takie się wydają w zestawieniu z antropolo-
gicznymi interpretacjami klasy społecznej. Harvey zwraca uwagę na globalny 
wymiar kapitalizmu, co karze mu dokonać pewnej rekonceptualizacji kon-
cepcji Marksa. Z kolei Scott i Graeber, wyraźnie zainspirowani hegemonią 
kulturową Gramsciego wykorzystują pojęcie klasy społecznej do m. in. anali-
zowania własnych badań terenowych, w bardzo niewielkim stopniu odnosząc 
się do interpretacji klasycznych
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CLASSIC APPROACHES  
TO THE CONCEPT OF SOCIAL CLASS  

IN THE CONTEXT OF ANTHROPOLOGICAL 
INTERPRETATIONS: GRAMSIAN HEGEMONY  

AND GLOBAL CHANGES

SUMMARY 

The paper is dedicated to the issue of social classes. Its purpose is to 
compare the concepts of the classical class with modern anthropologi-
cal interpretations. The paper has been divided into four parts. The first 
part in and analysis three classical concepts of social class: Karl Marx, 
Max Weber and Pierre Bourdieu. The second part concerns the inter-
pretation of David Harvey referring to the Marx conception. Harvey's 
interpretation is related to another of his conceptions, accumulation 
through dispossession. Part three is dedicated to the interpretation of 
another anthropologist, James C. Scott. The fourth part deals with 
the interpretation of David Graeber. Scott and Graeber's ideas refer 
to the cultural hegemony of Antonio Gramsci. Classical concepts are 
sometimes regarded as important in anthropological interpretations, 
but there are significant differences between them.

Keywords: social class, cultural hegemony, capitalism, neoliberalism, 
capitals 
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UNIWERSYTET MARII CURIE – SKŁODOWSKIEJ

JURA „CHOJ” KLINSKI  
I JEGO TWÓRCZOŚĆ  
W LATACH 90. XX W. 

WYBRANE PROBLEMY

STRESZCZENIE
4 lipca 2021 r. upłynęło 21 lat od tragicznej śmierci Jury „Choja” 
Klinskich lidera radzieckiego, a potem rosyjskiego zespołu Sektor 
Gazy. Gdyby żył 27 lipca 2021 r. skończyłby 57 lat. Jego tragiczna 
śmierć w 2000 r. miała miejsce po 13 latach istnienia zespołu Sektor 
Gazy, po wydaniu 13 albumu z 13 piosenkami. Był on nie tylko wo-
kalistą ale także muzykiem i autorem piosenek. Inspirację dla swojej 
twórczości czerpał z otaczającej go rzeczywistości. Jego utwory były 
różnorodne i obejmowały wiele aspektów. Można wymienić takie jak: 
problemy społeczne, doświadczenia życiowe własne, czy rodzinne oraz 
mistycyzm. Opracowanie stanowi przyczynek dla dalszych badań tej 
problematyki. 
Słowa kluczowe: Sektor Gazy, Woroneż, Jura „Choj” Klinskich

WPROWADZENIE

4 lipca 2021 r. upłynęło 21 lat od tragicznej śmierci Jury „Choja”1 
Klinskich lidera radzieckiego, a potem rosyjskiego zespołu Sektor Gazy2  
(А. Курбанов 2015, s. 62, 155-156). Zmarł na zawał serca w jednym z 

1  Pseudonim pochodzi od słowa „choj”, które Jura Klinskich często wykrzykiwał na koncertach. 
2  Nazwa pochodzi od dzielnicy Woroneża, w kórej znajdował się rock klub, w którym po raz 
pierwszy wystąpił Jura Choj Klinskich.
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domów na ul. Barnaulskiej, na lewym brzegu Woroneża (Гноевой 2004,  
s. 17). Mimo przyjazdu karetki, nie zdołano go uratować. Jura Choj nie wsty-
dził się swojego miasta, w którym się urodził i przeżył całe swoje życie.  Mówił, 
że w Woroneżu umrze. I jego słowa stały się prorocze (А. Курбанов 2015,  
s. 63). Był nie tylko muzykiem ale także autorem tekstów oraz aranżacji 
niemal całego repertuaru swojej grupy. Zespół powstał 5 grudnia 1987 r.  
w Woroneżu, rodzinnym  mieście Klinskich. 1987 r. był momentem apo-
geum pierestrojki, w który rock wychodził z podziemia. Powoli nadchodziły 
nowe czasy i pojawiły się inne reguły. W początkowej fazie swojej działalności 
twórczość Jury Choja obejmowała takie gatunki jak: hard-rock (ER 2021), 
punk-rock (SJP 2021) oraz folk-rock3 (EN 2021). Natomiast w późniejszej 
rap-rock4 (EN 2021) i rap-metal5 (E 2021).

MIASTO RODZINNE – WORONEŻ

Źródła historyczne dotyczące rosyjskiego miasta Woroneż są dość bo-
gate. Analogiczna sytuacja ma miejsce odnośnie opracowań tej problematyki, 
zwłaszcza w rosyjskojęzycznej literaturze naukowej. Znaczna część z nich kon-
centruje się przede wszystkim na dziejach tego miasta6. (Загоровский 1989; 
Комолов 2000; Воронеж 1987; Очерки 1961).

Woroneż - miasto w  Federacji Rosyjskiej, na Nizinie Ocko-Dońskiej, 
nad rzeką Woroneż, w pobliżu jej ujścia do Donu; stolica obwodu worones-
kiego. W 2009 r. liczył 843 tys. mieszkańców, a obecnie ponad milion (LL FR 
21). Wzmiankowany pierwszy raz w 1177. W 1585 w Woroneżu zbudowano 
twierdzę dla obrony przed atakami Tatarów krymskich. Od XVII w. ważny 
ośrodek handlowo-rzemieślniczy. W latach 1695–96 na rozkaz Piotra I Ro-
manowa w Woroneżu powstały stocznie do budowy floty azowskiej. Od 1711 
był stolicą guberni. W XVIII–XIX w. to główny ośrodek czarnoziemnego 

3 Odmiana muzyki gitarowej wywodząca się z rock’n’rolla. Charakteryzuje się przeste-
rowanym brzmieniem gitar, intensywnym rytmem, użyciem gitarowych riffów oraz obecnością 
gitarowych (rzadziej klawiszowych) solówek. Utwory hard rockowe zwykle charakteryzują się 
prostą, zwartą budową. Gatunek ten powstał na przełomie lat 60. i 70. Do najwybitniejszych 
przedstawicieli należą między innymi Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, AC/DC. 
4 Odmiana rocka charakteryzująca się głośną, agresywną muzyką o prostej harmonii  
i buntowniczych tekstach.
5  Styl w muzyce rockowej będący połączeniem muzyki folkowej oraz rockowej. Ma 
wszystkie cechy folku, grany jest jednak w sposób bardziej agresywny i z użyciem elektrycznych 
oraz elektronicznych instrumentów. Współcześnie granice pomiędzy stylami folk i folk rock za-
cierają się. Zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych w latach 60., szybko zyskał popularność 
wśród europejskich muzyków.
6  Podgatunek muzyczny będący połączeniem dwóch głównych gatunków – hip-hopu 
i rocka. 
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regionu rolniczego. Jesienią 1919 rejon ciężkich walk armii bolszewickiej 
i białej gwardii. Od 1928 stolica obwodu (od 1934 woroneskiego). W VI 
1942 prawobrzeżna część Woroneża była okupowana przez niemieckie wojska. 
Duży ośrodek przemysłowy: przemysł maszynowy (m.in. maszyny rolnicze, 
obrabiarki, koparki), elektroniczny (telewizory, radioodbiorniki), chemicz-
ny (farmaceutyczny), materiałów budowlanych, spożywczych, lekki. Ważny 
węzeł kolejowy; port lotniczy; 9 szkół wyższych, w tym uniwersytet (założony 
w 1918 r.); muzea; zabytkowe budowle (XVII–XVIII w., zburzone 1942–
43), m.in.: arsenał, cerkwie, monastyry. W 1749 odrestaurowano cerkiew 
Nikolską, a w 1760 r. pałac Potiomkina (E P 2021).

Źródło: Большая Советская Энциклопедия -»Воронеж. Жилой район»

KRĄG RODZINNY JURIJA KLINSKICH 

Rodzice Jurija poznali się w sklepie. Jego matka miała 28 lat, była wybitną 
i interesującą kobietą. Ojciec właśnie wyszedł z wojska, służył w kazachskich 
stepach jako operator stacji namierzania rakiet. Przez rok w Leninabadzie, 
potem nad jeziorem Bałchasz. Po wyjściu z wojska rok pracował w fabryce 
jako kontroler. Później rodzice Jury pracowali razem w fabryce Woroneżu. 
Jego matka jako nitownik, a ojciec był brygadzistą. Mieszkanie urządzali przez  
2 lata, a potem 27 lipca 1964 r. na świat przyszedł Jurij (Гноевой 2004, s. 24). 
Miał dwóch starszych, przyrodnich braci Leonida i Tołę. Mieszkali na lewym 
brzegu Woroneża, na Wajach, dzielnicy zaludnionej w 99 % przez rdzennych 
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woroneżczyków (Тихомиров 2001, s. 6). Zdolności wokalne wykazywał już 
w wieku 4 lat. W dzieciństwie nie był rozpieszczony. W szkole często padał 
ofiarą przemocy oraz kradzieży ze strony innych, silniejszych chłopców. Od-
czuwał to jako niesprawiedliwość i nie mogąc jej znieść zaczął komponować 
piosenki m. in. o takiej tematyce. Jura był dzieckiem skromnym, lubił bawić 
się, biegać z innymi dziećmi na ulicy. Jego pasją było także czytanie, oglądanie 
filmów i kino, zwłaszcza indyjskie. Jako dziesięciolatek chodził do kinoteatru 
z rodzicami, ponieważ jego rówieśników to nie interesowało. Chociaż bał się 
ciemności bardzo lubił oglądać horrory, dysponował kolekcją około 1000 fil-
mów (Гноевой 2004, s. 25). Od starszych braci „złapał bakcyla” muzycznego. 
Zaczął słuchać Wladimira Wysockiego, (А. Курбанов 2015, s. 20).  Andrieja 
Makarewicza, których utwory bardzo lubił. Całe ściany w pokoju Jury były 
obklejone plakatami jego idoli. Nie uczył się zbyt dobrze, raczej słabo, zwłasz-
cza z literatury i geografii. Kiedy był nastolatkiem wakacje spędzał w Iljiczu  
u babci Teodozji Arkadyjewnej i dziadka Kuzmy Sawieliewicza. To właśnie 
tam spędził rok po zdaniu matury (Гноевой 2004, s. 25). Mieszkając u dziad-
ków poznał swoją przyszłą żonę - Galinę. Pochodziła z Usmania w lipeckim 
obwodzie (А. Курбанов 2015, s. 13).  Ją oraz jej dwie siostry samotnie wy-
chowywała matka. Po nieudanej próbie dostania się do Instytutu Leśnictwa 
w Woroneżu podjęła naukę w zawodowej szkole elektronicznej. Jurę Hoja 
poznała w Iljiczu, na zbiorze buraków. To on zwrócił na nią uwagę, przycho-
dził pod jej okno grał na gitarze i śpiewał (Гноевой 2004, s. 29-30). Potem 
w listopadzie 1982 r. został powołany do wojska. Służył na Dalekim Wscho-
dzie na granicy z Chinami. Dwuletni pobyt w armii nie był dla niego lekkim 
doświadczeniem, ponieważ podobnie jak wcześniej w szkole, doświadczał tam 
przemocy fizycznej. Po zdemobilizowaniu i powrocie do domu dostał w pre-
zencie od rodziców magnetofon i gitarę, a od jednego z braci motor „Jawa”  
(А. Курбанов 2015, s. 82).  

Mając 20 lat ożenił się z Galiną. 3 sierpnia 1984 r. urodziła się córka 
Irina i po raz pierwszy został ojcem. 13 stycznia 1995 r. pojawiła się Lilia - 
młodsza córka. Był dobrym mężem, który wspierał i kochał swoją rodzinę 
(Гноевой 2004, s. 30). 

Kolejnym krokiem było podjęcie pracy zawodowej w milicji w 1984 r. 
Przepracował tam 3 lata, głównie w sekcji drogowej. Nie lubił swojego zajęcia, 
ponieważ wymagano aby codziennie wypisał określoną ilość mandatów. Jura 
nie chciał wynajdować winy w ludziach i ich karać, tak po prostu (Гноевой 
2004, s. 30). Jego milicyjna kariera zakończyła się w chwili, kiedy nałożył 
mandat karny za jazdę na czerwonym świetle, na jednego z wpływowym 
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mieszkańców Woroneża. Porzucenie pracy determinował jeszcze fakt nie-
słusznego zatrzymania, pobicia przez innych milicjantów i spędzenia nocy  
w celi. Od tamtego momentu Jura Choj chodził na służbę jak na katorgę.  
Po odejściu z milicji pracował jako operator frezarek. W 1987 r. rozpoczęła się 
jego przygoda z muzyką (Гноевой 2004, s. 26).

TWÓRCZOŚĆ – WYBRANE PRZYKŁADY 

Twórczość Jury Choja Klinskich jest niezwykle bogata, to około 170 
piosenek. Jest on autorem słów i muzyki niemalże do wszystkich z nich. Po-
nadto obejmuje ona wiele różnych aspektów (Тихомиров 2001, s. 164-293; 
(30 песен 2001, s. 3-77; Последние13 2000, s. 3-45). W niniejszym opra-
cowaniu zostaną poruszone jedynie dwa z nich. Pierwszy dotyczy problemów 
społecznych ówczesnych czasów, takich jak bezdomność, alkoholizm czy nar-
komania. Natomiast drugi związany jest z indywidualnymi doświadczenia-
mi życiowymi oraz wydarzenia z życia autora. Chodzi tutaj o takie kwestie 
jak: charakterystyka własnego miejsca zamieszkania, krąg rodzinny i znajo-
mych, pobyt w wojsku, czy praca w milicji. Problem bezdomności drastycznie 
zaostrzył się po upadku Związku Radzieckiego. Takiego stanu rzeczy należy 
upatrywać w tzw. prawnej próżni, która pojawiła się na początku lat 90.,  
w związku z funkcjonowaniem sprzecznych przepisów prawnych, jak również 
wzrostu oszustw na rynku nieruchomości. W 1991 r. dokonano zmian w ro-
syjskim kodeksie karnym i uchylono art. 198 i 209, w myśl których za brak 
stałego pobytu groziła kara. Wzrost liczby bezdomnych implikowały takie 
zjawiska jak: prywatyzacja, sprzedaż ostatniego miejsca zamieszkania, a także 
brak zakupu kolejnego. Powszechne stało się wynajmowanie prywatnego lo-
kum. Jednakże pomimo tymczasowego zameldowania w sytuacji niepłacenia 
czynszu lub wygaśnięcia umowy najemca mógł zostać eksmitowany przez pry-
watnego właściciela. W 1992 r. w Moskwie powstało pierwsze schronisko dla 
bezdomnych (Nikiforow; Höjdestrand 2002; Höjdestrand 2003). Efektem 
istniejącego stanu rzeczy było napisanie przez Jurę Klinskich piosenki Бомж 

– Kloszard, która ukazała się w 1992 r. na płycie Гуляй мужик. Poruszała ona 
narastający problem bezdomności. 

W Związku Radzieckim stopniowy wzrost spożycia alkoholu rozpo-
czął się po II wojnie światowej. Natomiast eskalacja alkoholizacji nastąpiła  
w latach 60. XX wieku. Było to efektem polityki partii komunistycznej, któ-
ra zaczęła uzyskiwać dochody z handlu wyrobami alkoholowymi. Wyjątek 
stanowił okres 1985-1987, ponieważ władze państwa wprowadziły wtedy 
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antyalkoholową ustawę zakazującą produkcji oraz sprzedaży alkoholu tzw. 
„suchą” ustawę (Kornowski 2014, s. 41).

Najistotniejszymi determinantami problemu alkoholizmu zarówno  
w ZSRR jak i w Rosji są: fizyczna dostępność oraz niskie ceny wyrobów alko-
holowych, jak również nieodpowiednia antyalkoholowa polityka, czy kultu-
rowa i społeczna akceptacja alkoholu. Znaczna część społeczeństwa była i jest 
narażona na ryzyko nadużywania wyrobów alkoholowych. Ponadto grozi jej 
wykluczenie społeczne, czy przedwczesna śmierć w wyniku chorób poalkoho-
lowych. Należy dodać, że największą grupę ofiar alkoholu stanowiły i stano-
wią jednostki, które go nie spożywają w nadmiernych ilościach (Kornowski 
2014, s. 43; Koszkina, Miroszniczenko 1995, s. 101-105).

Ta permanentna sytuacja skutkowała tym, że kolejny problem społeczny 
poruszany w twórczości Choja to alkoholizm. Tej tematyce poświęcił takie 
utwory jak chociażby Гуляй мужик - Bujaj się chłopie, czy Дурак - Głupiec7 
(Тихомиров 2001, s. 201, 205). Pierwszy z nich ukazał się w 1992 r. na pły-
cie pod tym samym tytułem, natomiast drugi rok później, na krążku Нажми 
на газ - Wciśnij gaz do dechy.

БОМЖ8 (USENKO 2012, S. 213, 393).

Я копаюсь на помойках, как червяк,
С детства жизнь моя наперекосяк,
Канализационный люк - моя дверь,
Но я счастлив, по-своему, поверь.
20 лет назад сгорел родной мой дом,
Документы, деньги, всё сгорело в нём,
И теперь я побираюсь 20 лет,
Кому нужен старый некудышный дед!
Я бычок подниму - горький дым затяну,
Покурю и полезу домой,
Не жалейте меня - я прекрасно живу,
Только кушать охота порой
Эй, ребята, как допьете вы вино,
Мне бутылки вы оставьте за одно.
Пожалейте вы несчастного БОМЖу.
Я их в сумку аккуратно положу.
Отнесу я завтра их в приемный пункт.
Мне за них 60 копеек отдадут.

7  Według jej autora ta piosenka dotyczyła nie tylko takiego problemu społecznego jak alkoholizm, 
ale także narkomania.
8 Słowo oznacza kloszarda, bezdomnego. Skrót od zwrotu „Bez Stałego Miejsca Zamieszkania” 
(Без Определонного Места Жительства).
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Я куплю буханку хлеба и сырок,
Чтобы с голоду не протянуть мне ног.
Ах, подайте, люди, мне, ради Христа.
Не мила мне жизнь, я от нее устал.
Помоги, прохожий милый, пятаком,
Сжалься надо мной, над бедным стариком.
Ах, отпусти меня, товарищ старшина.
Я простой советский БОМЖ, а не шпана.
Я не сделал ведь плохого никому.
Так за что меня берете, не пойму?
(30 песен 2001, s. 61-63).

***

KLOSZARD

Wykopuję w śmietniku jak robak
Od dzieciństwa moje życie to koszmar
Studzienka kanalizacyjna to moje drzwi
Ale na swój sposób jestem szczęśliwy, uwierz mi
Dwadzieścia lat temu spłonął mój rodzinny dom
Dokumenty, pieniądze - to wszystko wraz z nim
I teraz żebrzę już dwudziesty rok
Komu potrzebny stary, bezwartościowy dziad?
Kiepa podniosę, gorzkim dymem się
Zaciągnę i wrócę do domu
Nie rozczulaj się tak, żyje mi się świetnie
Tylko czasami doskwiera głód
Ej, chłopaki, jak skończycie pić wino
Zostawcie mi po nich butelki
Zlitujcie się nad nędznym kloszardem
Położę je starannie do torby
I odniosę jutro do skupu
Dostanę za nie 60 kopiejek
Kupię potem bochen chleba i serek
Żeby z głodu nie wyciągnąć nóg
Ah, pomóżcie mi, ludzie, na rany Chrystusa
Niemiłe jest to życie, już mnie ono męczy
Pomóż, o miły przechodniu, choć grosikiem
Miejcie litość nad biednym staruszkiem
Ah, puść mnie, towarzyszu sierżant!
Jestem prostym sowieckim kloszardem, a nie jakimś chuliganem
Nikomu nie zrobiłem nic złego
Więc czemu mnie z sobą zabierasz, nie rozumiem?  
(TP B 2021).
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ГУЛЯЙ МУЖИК
Над родною страной солнышко встаёт, 
А российский мужик пьяный уж орёт, 
Наплевать на колхоз! Тьфу! и на завод! 
Девяносто второй выдержать бы год! 
Эй, гуляй мужик! Пропивай что есть! 
Как ты не пахал, мужик, обносился весь! 
Нашу Русь пропили коммунисты на корню, 
Так что пей и ты мужик пей за всю х...! 
Я вчера пришёл домой сильно на рогах, 
Еле мог устоять на своих ногах, 
Ведь пропил я с утра, только не дивись, 
Стол, сервант, диван, софу, шифоньер, сервиз! 
Эй […] х...!
Водка стоит еще больше (сто рублей) 
это не беда, 
Хоть вообще-то это не водка, а одна вода,
 Cамый лучший вариант- всем глаза залить, 
Спьяну жизнь херово видно, даже легче жить. Эй […] х...! 
(Тихомиров 2001, s. 201).

***

BUJAJ SIĘ CHŁOPIE

Nad rodzinnym krajem słoneczko wstaje, 
a rosyjski chłop już pijany wrzeszczy: 
„Pluję na kołchoz! Tfu! i na gospodarstwo! 
Dziewięćdziesiąty drugi, oby tylko przetrwać ten rok!“ 
Hej, bujaj się chłopie! 
Przechlej to co jest! 
Jak ty nie tyrałeś, chłopie, wykończyłeś się! 
Naszą Ruś przepili komuniści co do cna, 
tako chlej i Ty, chłopie, pij za całe to ku.... 
Wczoraj wróciłem do domu mocno na rogach, 
ledwie byłem w stanie ustać na swoich nogach.
 Przecież z rana przepiłem, tylko nie zdziw się: 
Stół, kredens, kanapę, sofę, meblościankę! 
Hej,[…]ku.... 
Wódka kosztuje sto rubli, więc nie jest źle. 
Choć na ogół to nie wódka, a zwykła woda. 
Najlepszy wariant- wszystkim zalać oczy, 
Po pijanemu gorzej widać, nawet łatwiej wtedy żyć  
Hej,[…]ku.... (TP GM 2021)
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Sytuacja dotycząca narkotyków zarówno w Związku Radzieckim i w Rosji 
była i jest  niekorzystna. Ponadto dochodzi do jej eskalacji poprzez zachodzące pro-
cesy w sferze społeczno-politycznej i ekonomicznej o charakterze negatywnym. 
W latach 1984-1994 liczba wykrytych przestępstw związanych z narkotykami 
wzrosła trzykrotnie. Podobnie jak ilość skonfiskowanych narkotyków.  Powyżej 
1/3 narkotycznych środków będących w nielegalnym obrocie w Rosji pochodzi  
z zewnątrz ( Koszkina 1994, s. 132-133).

Ostatni problem społeczny to narkomania. Jura Klinskich stwo-
rzył wiele utworów o tej tematyce. Z najistotniejszych należy wymienić: 
Наркоман - narkoman z 1989 r. z płyty Колхозный панк – cholerny punk, 
План - plan z 1990 r., z płyty Ядрёна вошь – energiczna wesz, czy Марш 
наркоманов  (колумбийская народная) – marsz narkomanów z 1997 r. 
Наркологический университет миллионов - Narkologiczny Uniwersytet 
Milionów (Тихомиров 2001, s. 216, 236, 272, 274, 284).b

План9 (Usenko 2012, s. 396)

Я не алкаш и не пьяница я, 
Водка вино это не для меня, 
Язвенник я и мне грохнуть нельзя, 
Хоть и охота поверьте друзья. 
И мне остаётся колоть и курить, 
Раз уж врачи запретили мне пить, 
Но дорого стоит хороший дурман: 
Мак, анаша, конопля, солутан. 
Каждый старается употребить, 
Каждый стремится вдыхать или пить, 
Пьют даже те, кто сидит на горшке – 
Стукнуло чтоб по безмозглой башке, 
Пьют хлорофос и вдыхают бензин, 
Или бегут за бухлом в магазин, 
Или мотают БФ на сверло, 
Иль самогон гонят власти назло. 
Но кайф самый лучший по-моему „план“, 
Только он опустошает карман, 
Деньги спустил как последний лопух 
Всё-таки прав был медведь Винни-Пух.
Ведь „план“ - это очень уж хитрый предмет, 
Всякая вещь или есть или нет, 
А „план“, я никак не пойму в чём секрет, 
Он если есть, то его сразу нет (Тихомиров 2001, s. 236).

9 Słowo oznacza marihuanę, jointa.
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***
JOINT

Nie jestem alkoholikiem ani pijakiem
Wódka i wino to nie dla mnie
Mam wrzód i nie wolno mi pić
Choć bardzo chcę, uwierzcie mi, moi przyjaciele.
Więc pozostało mi ćpanie heroiny i palenie (1)
Ponieważ lekarze zabronili mi pić
Ale dobry towar jest dość drogi.
Maki, marihuana, konopie i metamfetamina.
Każdy próbuje być użytkownikiem
Każdy chce wąchać narkotyki lub pić
Nawet ci, którzy siedzą na trawce, piją (2)
Dopóki nie uderzy ich to prosto w ich bezmózgie głowy
Piją Chlorofos i wdychają benzynę (2b)
Albo biegną kupić gorzałkę w sklepie
Albo nawijają klej BF na wiertło (3)(3a)
Albo robią bimber domowej roboty na przekór władzom
Joint daje mi najlepszego kopa
Tylko opróżnia mi kieszenie
Zmarnowałem pieniądze jak ostatni frajer. 
Kubuś Puchatek miał jednak rację.
Po tym wszystkim, palenie jointów to trudna sprawa
Każda rzecz albo istnieje, albo nie (4a)
A co do „jointa“, to nie mam pojęcia, w czym tkwi sekret, 
Jeśli tam jest, to go nie ma (4) (T. w.)

Kolejny aspekt twórczości stanowią wydarzenia z życia i doświadczenia 
własne autora. W piosence Сектор газа - Sektor gazy pochodzącej z płyty  
o tym samym tytule z 1993 r. Jura Choj portretuje dzielnicę Woroneża,  
z której się wywodzi (Тихомиров 2001, s. 277).

СЕКТОР ГАЗА

Вам здесь не дебри-джунгли:
 вытри гаpь скоpее c губ, 
Здесь ядовитый воздух, 
каждый здесь живой труп, 
У всех здесь в легких мусор, 
наше дело здесь труба, 
Здесь воздух углекислый забивается в зубах. 
Сектор газа - Шинный, ТЭЦ, ВоГРЭС, СК! 
Сектор газа - здесь не дожить до сорока! 
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Сектор газа - скорей одень противогаз! 
Сектор газа - спасайся по лесам, атас! Атаааас! 
На травах тут роса покрыта пеплом угольным, 
Нет утренних туманов - здесь только смрадный дым, 
Здесь очень трудно жить, здесь трудно сделать вздох, 
И не поет здесь соловей - он задохнувшись сдох. 
Сектор газа – […] Атаааас! 
Ну дайте респиратор, не моли противогаз, 
По легким черной гарью бьет нам углекислый газ,
 А если хочешь ты самоубийство совершить, 
Иди ты в „Сектор газа“, он поможет все решить. 
Сектор газа – […]Атаааас!!! (P SG 2021)

***

SEKTOR GAZY

Tutaj to dla was nie busz, nie dżungla, 
wytrzyj szybciej spaleniznę z ust, 
Tutaj jest trujące powietrze, 
Każdy tutaj to żywy trup, 
wszyscy tutaj mają śmietnik w płucach, 
Tutaj naszym zadaniem jest komin, 
Tutaj powietrze zakisłe od węgla osiada na zębach. 
Sektor Gazy10- Pełen opon, Elektrociepłowni i Elektrowni11, 
Sektor Gazy- Tutaj nie da się dożyć do czterdziestki, 
Sektor Gazy- Szybciej, ubierz maskę przeciwgazową, 
Sektor Gazy- Chroń się w lasach, ostrzegam! OSTRZEGAM! 
Tutaj na trawie rosa pokryta jest węglowych popiołem,
Nie ma rannym mgieł- tutaj jest tylko śmierdzący dym, 
Tutaj bardzo ciężko żyć, Tutaj trudno zrobić wdech,
I nie śpiewa tutaj słowik- udusił się, zdechł. 
Sektor Gazy- [….] OSTRZEGAM! 
No dajcie respirator, nie każcie się modlić o maskę przeciwgazową,
 Po płucach czarna spalenizna bije nas węglowym gazem, 
A jeśli chcesz popełnić samobójstwo, 
Idź do sektora gazy on ci pomoże się ze wszystkim sprawić.
Sektor Gazy - [….] OSTRZEGAM! (TP SG 2021)

10 Sektor Gazy- potoczna nazwa jednej z dzielnic Woroneża, skąd wywodzi się grupa.
11 W oryginalnym tekście są przytoczone nazwy miejscowych fabryk i elektrowni.
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Podobnie w piosence Местные – Miejscowi z 1989 r. z płyty Колхозный 
панк – cholerny punk autor przedstawia obraz własnej dzielnicy i panują-
cych w niej stosunków społecznych. Choj wspominał, że sto razy odwiedzał  
 
swoją przyjaciółkę na sąsiedniej dzielnicy i doświadczał tam przemocy w for-
mie pobicia (Тихомиров 2001, s. 218).

МЕСТНЫЕ

Я живу на Ваях, мне, поверь, не ведом страх, 
Но от этой страшной мысли происходит стук в зубах 
На Чижовке ты живешь, и к тебе не пройдешь, 
Так чижовские замесят, что до дома не дойдешь. 
Очень странные дела, до чего жизнь довела ! 
Мне к любимой не пройти - могут встретить на пути! Местные! 
Вижу я тебя во снах и худею на глазах, 
Я б к тебе давно приехал, но боюсь быть в синяках, 
Похудел я от того, что решаю целый год, 
На свиданьи быть с фингалом, иль в разлуке без него.
Вижу […](30 песен 2001, s. 34-35).

***

MIEJSCOWI

Mieszkam na Wajach, uwierz mi, nie jestem bojaźliwy, 
Ale ta przerażająca myśl sprawia, że zgrzytam zębami – 
Mieszkasz na Czyżówce, i nie mogę się przedostać, 
Czyżówka tak cię zgniecie, że nie możesz wrócić do domu pieszo. 
Dziwna rzecz, do czego doprowadziło mnie życie! 
Nie mogę iść do mojej ukochanej –  mogą mnie spotkać po drodze! Miejscowi! 
Widzę Cię w moich snach i chudnę w oczach, 
już dawno bym Cie odwiedził, ale boję się siniaków, 
chudnę, bo od roku  się zastanawiam 
Czy na randkę przyjść z podbitym okiem, czy rozstać się. (T. w.).
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Mapa miasta Woroneż.  Po lewej stronie rzeki widać dzielnicę o nazwie (Чижовка) 
– Czyżówka, a po prawej (Ваи) - Waj(e).

Piosenka Пора домой z płyty Наркологический университет 
миллионов - Narkologiczny Uniwersytet Milionów z 1997 r. (Тихомиров 
2001, s. 289; 30 песен 2000, s. 44-46) kreśli obraz tęsknoty młodych męż-
czyzn odbywających służbę wojskową za domem, rodziną i wolnością.

ПОРА ДОМОЙ

Вечером на нас находит грусть, порой, порой! 
Сердце ноет, сердце просится домой, домой! 
Взвоет ветер над бараками,
БМП нам лязгнет траками: 
Домой, домой, пора домой! 
Взвоет ветер над бараками, 
БМП нам лязгнет траками: 
Домой, домой, пора домой!
Лучше молодым любить, не воевать, не убивать, 
Не цевье, а руки девичьи, в руках держать.
 Пуля просвистит пронзительно, 
АКМ стрещит презрительно,
 Плевать, плевать, на всё плевать. 
Пуля просвистит пронзительно, 
АКМ стрещит презрительно, 
Плевать, плевать, на всё плевать. 
Мальчики опять надеются, что бой, последний бой, 
Ждут они когда приказ придёт – домой, домой, 
Голуби своркуют радостно, 
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И запахнет воздух сладостно. 
Домой, домой, пора домой! 
Голуби своркуют радостно, 
И запахнет воздух сладостно – 
Домой, домой, пора домой! 
Утром солнце вспыхнет весело над той, горой, 
Наконец мы снова встретимся с семьёй, с братвой! 
Солнышко пригреет лучиком, 
Ивушка помашет прутиком, 
Домой, домой, пора домой! 
Солнышко пригреет лучиком, 
Ивушка помашет прутиком, 
Домой, домой, пора домой!
(Тихомиров 2001, s. 289; 30 песен 2001, s. 44-46)

***

CZAS WRACAĆ DO DOMU

Wieczorem czujemy się smutni, czasem, czasem! 
Serce boli, serce błaga, by wrócić do domu, do domu! 
Wiatr wyje nad barakami
BMP brzęczące gąsienicami 
Do domu, do domu, czas wracać do domu! 
Wiatr wyje nad barakami. 
BMP wracają do domu, do domu, do domu, do domu! 
Dom, dom, czas wracać do domu!
Nie czoło ale ręce dziewczyny do trzymania w twoich rękach.
Kula gwiżdże przeszywająco, 
AKM strzela pogardliwie,
„Nie obchodzi mnie to, nie obchodzi mnie to, nie obchodzi mnie to, nie obchodzi mnie to. 
Kula gwiżdże głośno, 
AKM strzela pogardliwie, 
Pluj, pluj, nie obchodzi mnie to. 
Chłopcy znów mają nadzieję, że walka, ostatnia walka, 
Czekając na rozkaz powrotu do domu, do domu, do domu,
Gołębie radośnie ćwierkają, 
A powietrze pachnie słodko. 
Dom, dom, dom, dom czas wracać do domu! 
Gołębie radośnie gruchają, 
A powietrze pachnie słodko 
Dom, dom, dom, dom, czas wracać do domu!
Rano słońce będzie świecić wesoło nad tą górą, 
Wreszcie spotkamy się z rodziną! 
Słońce będzie świecić 
Wierzba machnie gałązką 
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Dom, dom, dom, dom, czas wracać do domu! 
Słońce będzie świecić, 
Wierzba macha gałązką, 
Do domu, do domu, czas wracać do domu! (T. w.)

W utworze Тёща – Teściowa pochodzącego z 1993 r., z krążka pt. 
Нажми на газ - Wciśnij gaz do dechy Jura Choj rysuje portret teściowych 
i ich specyficznego zachowania. Stoi na stanowisku, że nienawidzą one męż-
czyzn (Тихомиров 2001, s. 253).

ТЁЩА

Я друзья решил женится правда, вот те крест, 
У меня к невесте рос всё больший интерес, 
А на дысь ее привёл к родителям моим, 
Было сразу видно что она по нраву им. 
И она меня припёрла к мамочке своей, 
Та поставила пузырь: „На зятёк мой, пей!“ 
Напякла бляны со смалом наварила щей, 
И я понял что она клёвая ваще. 
Тёща моя ласковая, 
Теща моя заботливая, 
Молодая озорная, ты вторая мать, 
Чего больше зятю пожелать. 
Свадьба пролетела как фанера над Москвой, 
Стала тёща как собака очень очень злой, 
Я забыл вкус самогона, позабыл бляны, 
Тёща говорит: „Они мне на хрен не нужны!“
 К тёще я с своей душою: - 
Мам налей сто грамм! 
А она мне дулю в харю: - 
Ни фига не дам! 
Я такую тёщу не желаю и врагам! 
Похудел я за два дня на двадцать киллограмм. 
Тёща моя злая свинья, 
Тёща моя коростовая, 
Харя злая вот такая, хочется плевать, 
На фига нужна вторая мать. 
Я не выдержу возьму и ножик наточу, 
Тёщу я свою в натуре скоро замочу, 
Полечу поколочу по роже постучу, 
Вобщем я вторую мать малость поучу. 
Эту песню сочинял я ровно десять лет, 
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Мне надеюсь все зятья передадут привет, 
Тёща кровь сосёт из нас прямо как вампир, 
Я надеюсь, что мне хором подпоёт весь мир: 
Тёща […] мать. (Тихомиров 2001, s.253).

***

TEŚCIOWA

Moi przyjaciele postanowiłem ożenić się, 
chociaż prawda, że to krzyż,
Coraz bardziej interesowała mnie moja narzeczona, 
A potem zabrałem ją do moich rodziców, 
Widać było, że ją lubią.
A ona mnie zabrała do swojej mamy
Ta postawiła bańkę: „Pij mój zięciu”
Naleśniki ze smalcem i gotowaną kapustą,
I zdałem sobie sprawę, że jest fajna.
Moja teściowa jest czuła, 
Moja teściowa jest opiekuńcza,
Młoda teściowa, jesteś drugą matką, 
Czego więcej mógłby sobie życzyć zięć? 
Ślub przeleciał nad Moskwą jak sklejka, 
Moja teściowa stała się jak pies, bardzo zła, 
Zapomniałem smak bimbru, zapomniałem c…ę, 
Moja teściowa mówi: „Ja ich nie potrzebuję!“.
Idę do teściowej z moją duszą: -. 
Mamo, nalej mi sto gramów! 
A ona dała mi w twarz: - 
Nie dam tego! 
Nie chcę mieć takiej teściowej! 
W ciągu dwóch dni schudłem dwadzieścia kilogramów. 
Moja teściowa to zła świnia, 
Moja teściowa jest skorumpowaną świnią, 
Moja teściowa to podła świnia, chce mi się pluć, 
Nie potrzebuję drugiej matki.
Nie zniosę tego dłużej i idę naostrzyć swój nóż, 
Zamierzam zabić teściową na serio, 
Polecę i walnę ją w twarz, 
Dam mojej drugiej matce nauczkę. 
Piszę tę piosenkę dokładnie od dziesięciu lat, 
Mam nadzieję, że wszyscy zięciowie się przywitają, 
Teściowa wysysa z nas krew jak wampir, 
Mam nadzieję, że cały świat będzie śpiewał razem ze mną:

Moja […] matki! (T. w.)
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Z tej samej płyty pochodzi piosenka Взял вину на себя - Wziął na siebie 
winę poświęcona bratu Jury Klinskich, który spędził 5 lat w więzieniu za kra-
dzież. Odzwierciedla ona uczucia człowieka, który dla dobra swoich przyjaciół 
wziął na swoje barki winę za dokonanie wspólnego przestępstwa. Przebywa w 
więzieniu i pomimo tego, że jest poddany rygorom penitencjarnym pragnie 
aby jego przyjaciele cieszyli się życiem na wolności (Тихомиров 2001, s. 197; 
30 песен 2001, s. 71-73).

ВЗЯВ ВИНУ НА СЕБЯ

Стон знакомый замка, снова будит меня, 
Вновь на сердце тоска, заключённого дня, 
Вспоминаю тот день, не забыть того дня, 
Как друзей я отшил, взяв вину на себя. 
Вспоминаю тот день, не забыть того дня, 
Как друзей я отшил, взяв вину на себя. 
В клетку днём облака, в клетку ночью луна, 
И сияньем своим, будоражит она, 
Пьют на воле кенты и с подругами спят, 
Они там, а я здесь, я взял вину на себя. 
Пьют на воле кенты и с подругами спят, 
Они там, а я здесь, я взял вину на себя. 
А на воле весна, воздух давит на грудь, 
После трудного дня, не могу я уснуть. – 
Вы гуляйте вовсю! - это вам сказал я, - 
Пусть душа не болит, я взял вину на себя! – 
Вы гуляйте вовсю! - это вам сказал я, - 
Пусть душа не болит, я взял вину на себя! (Тихомиров 2001, s. 197).

***

WZIĄŁ NA SIEBIE WINĘ

Znany jęk zamku budzi mnie ponownie, 
Znów czuję tęsknotę za dniem uwięzienia, 
Pamiętam ten dzień, nie mogę go zapomnieć,
Jak dla przyjaciół wziąłem na siebie winę (2x)
W dzień chmury w klatce, w nocy księżyc w klatce, 
A wraz z jego blaskiem, porusza się, 
„Oni są tam, a ja jestem tutaj i wziąłem na siebie winę. 
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Kenty12 piją na wolności i śpią z przyjaciółmi,
Oni są tam, a ja jestem tutaj, wziąłem winę na siebie (2x)
Wiosna jest na zewnątrz, powietrze ciśnie mi się na piersi
Po ciężkim dniu nie mogę spać 
–Idźcie na spacer! – Powiedziałem Wam
Niech moja dusza nie boli, wziąłem na siebie winę! (2x) (T. w.)

Zapisem doświadczeń zawodowych w woroneskiej milicji jest utwór pt. 
мент – gliniarz. Jura Klinskich chciał utrzymać ją w prześmiewczym, a nie 
w obraźliwym tonie. I według niego ten zamysł się udał (Тихомиров 2001, 
s. 217).

МЕНТ136 (USENKO 2012, S. 396)

Я не повар, не доцент,
Я не дворник, я не слесарь,
Я простой советский мент.
Я работаю в шараге
Под названием трезвяк,
Вы пашите на заводах,
Ну, а мне и здесь ништяк. 
Эй, кто за дверью, выходи в сортир по одному. 
Если ты клиент с деньгами,
Не прошёл мой день за так,
Все карманы наизнанку,
Всех обчищу только так.
Ведь одной зарплаты мало,
Посудите, чуваки,
У меня ж есть тоже шлюхи,
Мне нужны ведь пятаки. 
Эй, […] одному. 
Обслужу всех в лучшем виде,
Всех раздену, уложу,
Пусть работа грязновата,
Зато с плугом не хожу.
Ведь у нас в родной деревне
Хоть спаши ты сто земель ,
Не получишь сколько за день,
Я кладу себе в шинель. 
Эй, […]одному. (30 песен 2001, s. 5-6).

12 Słowo oznacza nazwę marki piwa.
13 Słowo oznacza gliniarza.
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***
GLINIARZ

Nie jestem tokarzem, nie jestem piekarzem,
nie jestem kucharzem, nie jestem asystentem profesora,
nie jestem woźnym, nie jestem ślusarzem,
Jestem zwykłym radzieckim gliną.
Pracuję na posterunku
Który nazywa się trzeźwość
Wy orzecie w fabrykach,
Cóż, cieszę się, że tu jestem.
Hej, kto stoi przy drzwiach, niech po kolei wychodzi do toalety.
Jeśli jesteś klientem z pieniędzmi,
Mój dzień nie skończył się na darmo,
Wszystkie kieszenie na zewnątrz,
wyczyszczę je wszystkie, tak po prostu.
W końcu jedna pensja to za mało,
Sędzia, koledzy,
Mam też dziwki,
Ja też potrzebuję pieniędzy.
Będę służył wszystkim w najlepszy możliwy sposób,
Rozbiorę wszystkich, położę się,
Niech praca będzie brudna
Ale nie chodzę z pługiem.
W końcu w naszej rodzinnej wiosce
Nawet jeśli zaorasz sto ziem,
nie dostaniesz tyle pieniędzy za dzień,
ile ja włożyłem w swój płaszcz. (T. w.)

Podsumowując Jura Choj Klinskich poruszał różne kwestie w swojej 
twórczości w jej  wczesnej fazie. Były one związane z aktualną sytuacją spo-
łeczną, jak również z własnymi przeżyciami. Inspirację czerpał z otaczającej go 
rzeczywistości. Przytoczone i omówione powyżej przykłady stanowią jedynie 
niewielki ułamek jego twórczości. Inspiracje o charakterze mistycznym zostały 
całkowicie pominięte w niniejszym opracowaniu ze względu, że jest to dość 
obszerny materiał wymagający osobnego omówienia.

ZAKOŃCZENIE

Gdyby Jura Choj Klinskich żył 27 lipca 2021 r. skończyłby 57 lat. Jego 
tragiczna śmierć w 2000 r. miała miejsce po 13 latach istnienia zespołu Sektor 
Gazy, po wydaniu 13 albumu z 13 piosenkami. 
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K. Usenko w ciekawy sposób próbował przedstawić charakterystykę tej 
grupy oraz twórczości Choja. Uważał, że to nowy zespół z Woroneża, alko-
holowo-seksualny i punkowo-ludowy, który został założony przez byłego 
milicjanta. Teksty piosenek opowiadają o miejscowych chłopakach, seksie  
w stogu siana, tanim winie, czy o motocyklach. Ponadto Sektor Gazy to ze-
spół, który gra koncerty na stadionach i reprezentuje podobny nurt do Łaska-
wego Maja (Usenko, 2012, s. 251).

Można spotkać także inne opinie, które krytykują twórczość Jury Klin-
skich, zwłaszcza o charakterze mistycznym. W niedużej rosyjskiej wsi, roze-
mocjonowane grzanym winem mleczarek, kręcące się wokoło wampiry, Baby 
Jagi oraz Kościej Nieśmiertelny, czy też wszelka siła nieczysta - tacy bohatero-
wie egzystują  w muzycznym świecie zespołu Sektor Gazowy (Пигарев 1996).

Jura Klinskich po dziś dzień jest intrygujący i interesujący, ponieważ jego 
piosenki są cały czas aktualne, ponadto są rodzajem odpowiedzi na zdegene-
rowaną propagandę, która nieustannie płynie w Rosji. W związku z tym uza-
sadniony wydaje się pomysł, aby w Woroneżu upamiętnić osobę Jury Choja 
Klinskich pomnikiem.
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JURA "CHOJ" KLINSKI AND HIS WORK  
IN THE 1990S OF THE XXTH CENTURY.  

SELECTED PROBLEMS

SUMMARY
4 July 2021 marked 21 years since the tragic death of Yury „Khoja“ 
Klinsky leader of the Soviet and then Russian band Sektor Gazy. Had 
he lived he would have turned 57 on 27 July 2021. His tragic death 
in 2000 occurred after 13 years of the Sektor Gazy band‘s existence, 
having released a 13-song album. He was not only a singer but also  
a musician and songwriter. He drew inspiration for his work from the 
reality around him. His songs were diverse and covered many aspects. 
We can mention such aspects as: social problems, personal or family 
life experiences and mysticism. The study is a contribution to further 
research on this subject. 
Keywords: Gaza Sector, Voronezh, Yura „Choj“ Klinsky
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PRACA ZDALNA PODCZAS  
PANDEMII COVID-19  

ORAZ WPŁYW PANDEMII  
NA GOSPODARKĘ I EDUKACJĘ

STRESZCZENIE
Pandemia koronawirusa ujawniła bądź spotęgowała problemy spo-
łeczne w niektórych sferach, takich jak gospodarka czy edukacja. Na 
ten wpływ należy spojrzeć z szerszej perspektywy, ponieważ Covid-19 
oddziałuje w wielu sferach życia.  W celu lepszego poznania opinii 
mieszkańców województwa podkarpackiego w kwestiach związanych  
z wystąpieniem pandemii, przeprowadzone zostało anonimowe bada-
nie ankietowe online pod tytułem "Covid-19 i jego wpływ na gospo-
darkę, edukacje, bezpieczeństwo oraz psychologiczne aspekty na pod-
stawie Województwa Podkarpackiego od 3/2020r. do 3.2021r."
Słowa kluczowe: pandemia, Covid-19, koronawirus, wirus, edukacja, 
gospodarka, praca zdalna.

Wstęp 

Covid-19 jest to ostra choroba zakaźna układu oddechowego, która 
jest wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Pierwszy przypadek na 
świecie odnotowano w listopadzie 2019 roku w mieście Wuhan w Chinach.  
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9 stycznia China CDC poinformowało, że  zidentyfikowano koronawirusa 
2019-nCoV (Wawrzyniak, Kuczborska, Lipińska-Opałka, Będzichowska, 
Kalicki 2019, s. 2 ). W Polsce pierwszy przypadek pacjenta o pozytywnym 
wyniku testu na koronawirusa został ogłoszony 4 marca 2020 roku (Gov.pl 
2020). Ministerstwo Zdrowia 11 marca 2020 roku poinformowało o pierw-
szym zakażeniu potwierdzonym pozytywnym wynikiem testów laboratoryj-
nym w województwie podkarpackim. Również 11 marca 2020 roku choroba 
ta zakwalifikowana została przez Światową Organizacje Zdrowia (WHO) jako 
pandemia. Wśród osób zakażonych objawy to między innymi: gorączka, ka-
szel, utrata węchu, smaku, ból mięśni, stawów, głowy czy zmęczenie. 

Pandemia koronawirusa ujawniła bądź spotęgowała problemy społeczne 
w niektórych sferach, takich jak: rynek pracy, edukacja, zdrowie psychiczne 
czy bezpieczeństwo w funkcjonowaniu przez Internet. Na ten wpływ należy 
spojrzeć z szerszej perspektywy, ponieważ Covid-19 oddziałuje w wielu sferach 
życia.  W celu lepszego poznania opinii mieszkańców województwa podkar-
packiego w kwestiach związanych z wystąpieniem pandemii, przeprowadzone 
zostało anonimowe badanie ankietowe online pod tytułem "Covid-19 i jego 
wpływ na gospodarkę, edukacje, bezpieczeństwo oraz psychologiczne aspek-
ty na podstawie Województwa Podkarpackiego od 3/2020r. do 3.2021r."  
w którym wzięło udział 100 osób z tego regionu. W badaniu uczestniczyło  
69 kobiet oraz 31 mężczyzn, 31 osób powyżej 30 roku życia oraz 69 osób 
między 18-30 rokiem życia. Wyniki badania zostały zamieszczone w raporcie.

Wpływ Covid-19 na gospodarkę

Rozprzestrzenianie się pandemii Covid-19 doprowadziło do powszech-
nego przyjęcia środków dystansowania społecznego w krajach na całym świe-
cie. Ponieważ dystans społeczny często wiąże się z zamykaniem miejsc pracy 
w celu ograniczenia kontaktów międzyludzkich, możliwość pracy z domu jest 
kluczowym czynnikiem określającym jej konsekwencje ekonomiczne.

Wśród wielu trwałych skutków COVID-19 można wyróżnić zakłócania 
rozwoju gospodarczego. Pandemia niemal z dnia na dzień wprowadziła świat 
do pracy zdalnej. Kiedy ci pracownicy udowodnili, że mogą być produktyw-
ni, uruchomili drugorzędny trend: uświadomienie przez władze miast, że ci 
zdalni pracownicy reprezentują całkowicie nowy paradygmat rozwoju gospo-
darczego (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2020).

Istnieją duże różnice we wskaźnikach pracy zdalnej w różnych grupach 
demograficznych, zawodach, branżach i regionach geograficznych, które stały 
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się jeszcze bardziej widoczne podczas pandemii. Rozwój pracy zdalnej ma 
również istotny wpływ na działalność gospodarczą. Widoczny wpływ moż-
na zauważyć w produktywności pracowników oraz sposobie zatrudniania. 
Wszystkie te aspekty mogą mieć wpływ również na wybór miejsca zamiesz-
kania a także ulokowania środków pieniężnych co ma również ekonomiczne 
konsekwencje i będzie napędzać decyzje pracowników o tym, gdzie mieszkają 
i zdecydują się wydać swoje pieniądze (European Commission 2020, s. 24).

Trwający kryzys zdrowotny i gospodarczy związany z pandemią CO-
VID-19 oraz wymagane środki dystansowania fizycznego zmuszają wiele firm 
do wprowadzenia pracy zdalnej na dużą skalę. Może to katalizować szersze 
przyjęcie praktyk pracy zdalnej również po kryzysie. Polityka publiczna oraz 
współpraca między partnerami społecznymi mają kluczowe znaczenie dla za-
pewnienia utrzymania i rozwoju nowych, wydajnych i poprawiających dobro-
byt metod pracy pojawiających się podczas kryzysu  a także po zakończeniu 
dystansu fizycznego.

Należy również pamiętać, że chociaż praca zdalna pozwoliła niektórym 
firmom i pracownikom lepiej poradzić sobie z kryzysem zwłaszcza tym, któ-
rzy wcześniej korzystali z tej formy pracy możliwość pracy z domu w czasie 
kryzysu nie była dostępna dla wszystkich. Taki zróżnicowany dostęp do pracy 
zdalnej może mieć istotny wpływ na już istniejące nierówności. Na przykład 
wielu pracowników zwłaszcza tych młodych oraz mniej wykształconych pra-
cowników znajdujących się na niższych stanowiskach w czasie kryzysu praco-
wało na etatach wymagających fizycznej obecności pracownika.

Praca zdalna miała także kluczowe znaczenie dla utrzymania produkcji 
w czasie kryzysu, ale jej wpływ na produktywność jest niejasny. W krótkim 
okresie, w porównaniu z okresem przedkryzysowym, wyjątkowe warunki,  
w których wdrożono tą formę, mogły równie w znaczny sposób obniżyć pro-
duktywność osób, które mogły pracować w domu.

COVID-19 nie jest jedynie globalną pandemią i kryzysem zdrowia pu-
blicznego, ponieważ wywarł również poważny wpływ na światową gospodarkę 
oraz rynki finansowe. Znaczące zmniejszenie dochodów, wzrost bezrobocia  
a także zakłócenia w transporcie, usługach i przemyśle wytwórczym to jedne  
z konsekwencji środków łagodzących choroby, które zostały wdrożone w wie-
lu krajach m.in. w Polsce. W początkowej fazie pandemii większość rządów 
na świecie nie doceniła ryzyka szybkiego rozprzestrzeniania się COVID-19  
i w większości reakcje na kryzys były opóźnione. Ze względu na to, że ogni-
ska chorób prawdopodobnie nie znikną w najbliższej przyszłości, wymagane  
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są proaktywne działania nie tylko krajowe ale także międzynarodowe, aby nie 
tylko ratować życie, ale także chronić dobrobyt gospodarczy.

Wraz z globalizacją, urbanizacją oraz zmianami środowiskowymi wybu-
chy chorób zakaźnych oraz epidemie stały się globalnymi zagrożeniami które 
wymaga zbiorowej reakcji. Chociaż większość krajów rozwiniętych, głównie 
europejskich i północnoamerykańskich, ma silne systemy nadzoru oraz opie-
ki zdrowotnej w czasie rzeczywistym w celu zarządzania rozprzestrzenianiem 
się chorób zakaźnych, poprawa zdolności zdrowia publicznego w krajach  
o niskich dochodach czy krajach wysokiego ryzyka należy wspierać przy uży-
ciu zasobów krajowych uzupełnionych międzynarodowymi funduszami dar-
czyńców (Strawiński 2020, s. 15-17).

Międzynarodowa współpraca między rządami i organizacjami pozarzą-
dowymi ma kluczowe znaczenie dla gospodarki. W przypadku COVID-19 
zbiorowa reakcja a także przyjęcie środków zapobiegawczych w celu powstrzy-
mania globalnego rozprzestrzeniania się zostały wdrożone jednak zbyt późno.

Istotnym aspektem jest to, że obciążenia systemów opieki zdrowotnej 
miały poważne konsekwencje gospodarcze. Pandemia koronawirusa wywarła 
bezpośredni wpływ na dochody z powodu absencji w miejscu pracy, przed-
wczesnych zgonów, oraz zmniejszenia produktywności, a także stworzyła ne-
gatywny szok podażowy, powodując spowolnienie produkcyjnej działalności 
produkcyjnej z powodu zakłóceń w globalnym łańcuchu dostaw i zamykania 
fabryk.

Oprócz wpływu na produktywną działalność gospodarczą konsumenci 
zazwyczaj zmieniali swoje zachowania związane z wydatkami. Głównym po-
wodem był spadek dochodów oraz finansów gospodarstwa domowego. Nie-
wątpliwie duże znaczenie miał także strachu i zbiorowa panika. 

Branże usługowe, takie jak hotelarstwo, turystyka oraz transport, ponio-
sły znaczne straty z powodu ograniczenia podróży. Restauracje i bary, podróże 
i transport, rozrywka i wrażliwa produkcja należą do tych sektorów które są 
najbardziej dotknięte z powodu  kwarantanny w czasie pandemii.

Oprócz wyraźnych nierówności zdrowotnych wpływ gospodarczy pan-
demii COVID-19 będzie niejednorodny w dystrybucji dochodów w kraju. 
Przykładowo pracownicy biurowi są bardziej skłonni do przejścia na elastycz-
ne formy pracy zdalnej w okresie obowiązywania ograniczeń w kraju, podczas 
gdy wielu pracowników przemysłu, turystyki, handlu detalicznego czy trans-
portu ucierpi na znacznym spadku zatrudnienia z powodu wprowadzanych 
ograniczeń i niskiego popytu na ich towary oraz usługi (Blake 2006, s. 3-10).
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Większe problemy gospodarcze wiążą się z obecnym oraz potencjal-
nym przyszłym popytem na ropę, przekładającym się na wahania cen ropy 
ze względu na ograniczoną aktywność gospodarczą napędzaną pandemią  
COVID-19. Przewidywana nadwyżka podaży była również odpowiedzialna 
za znaczne obniżki cen. Jeśli ceny ropy naftowej będą niższe niż oczekiwano, 
wiele gospodarek zależnych od ropy może się skurczyć w wyniku ograniczenia 
handlu oraz inwestycji.

Wahania na rynku pracy będą dotkliwe. Na całym świecie pracownicy 
migrujący wnoszą istotny wkład w rynki pracy, niwelując brak równowagi 
zarówno w zawodach, które wymagają wysokich, jak i niskich kwalifikacji 
(Tomkiewicz 2011, s. 56–58).

Ze względu na to, iż rozprzestrzenianie się wirusa prawdopodobnie bę-
dzie nadal zakłócać działalność gospodarczą a także negatywnie wpływać na 
branżę produkcyjną oraz usługową, można przewidywać, że rynki finansowe 
będą nadal niestabilne. Istotne zatem jest pytanie czy postępujący kryzys bę-
dzie miał trwały strukturalny wpływ na gospodarkę krajową, czy też w dużej 
mierze krótkoterminowe konsekwencje finansowe i gospodarcze. W obu tych 
przypadkach oczywiste jest, że choroby zakaźne, takie jak COVID-19, mogą 
potencjalnie powodować poważne konsekwencje gospodarcze i finansowe dla 
gospodarki.

Dnia 1 kwietnia 2020 r. uchwalona została tzw. Tarcza Antykryzysowa, 
aby przeciwdziałać ekonomicznym skutkom pandemii. Zostało wyszczegól-
nione 5 kluczowych filarów:

1. opieka zdrowotna;
2. ochrona miejsc pracy oraz bezpieczeństwo pracowników;
3. finansowanie przedsiębiorców;
4. wzmocnienie systemu finansowego;
5. inwestycje publiczne.
Wsparcie dla przedsiębiorców nie wątpliwie stała się Tarcza Antykryzyso-

wa, która jest programem pomocy dla przedsiębiorstw, które zostały dotknięte 
w wyniku pandemii COVID-19. Fundusz Rozwoju Polski ( Polski Fundusz 
Rozwoju , PFR) uruchomiła tzw. PFR Financial Tarcza dla przedsiębiorstw 
i pracowników. Jest to program skierowany do mikroprzedsiębiorstw, które 
zatrudniają co najmniej 1 pracownika, a także małych, średnich oraz dużych 
przedsiębiorstw. Ten program ma za zadanie chronić rynek pracy oraz zapew-
nić płynność finansową przedsiębiorstwom w czasie poważnych zawirowań 
gospodarczych (Serwis Rzeczypospolitej Polskiej).
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Ryc. 1 Tarcza finansowa PFR 1.0 w liczbach

Źródło: Polski Fundusz Rozwoju

Tarcza finansowa obejmowała aż 347 tyś. przedsiębiorstw z Polski, 
wsparcie wynosiło 60,8 mld. zł. Kluczowy dla tego programu był czas wypła-
cania środków który następował w przesiągu 2 dni. 

W ramach programu Tarczy Antykryzysowej urzędy pracy zapewniają 
pomoc oraz wsparcie pracodawcom w utrzymaniu dotychczasowych miejsc 
pracy poprzez:

1. udzielanie organizacjom pozarządowym a także podmiotom,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie, dofinansowania na część kosztów wynagrodzeń oraz składek 
na ubezpieczenia społeczne,

2. udzielanie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi niezatrud-
niającymi pracowników dofinansowania do prowadzonej własnej działalności 
gospodarczej,

3. zapewnienie mikrofirmom oraz małym oraz średnim przedsiębiorst-
wom dofinansowania części kosztów wynagrodzeń i związanych z nimi skła-
dek na ubezpieczenia społeczne,

4. oferowanie niskooprocentowanej pożyczki mikrofirmom,
5. dopłaty do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych w okresie przestoju lub skróconego czasu pracy wprowadzo-
nego przez pracodawców.
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Ryc. 2 100 mld zł wsparcia dla polskich firm w ramach Tarczy Antykryzysowej

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Pandemia COVID-19 przyczyniła się także do trudności z podjęciem 
zatrudnienia. Ze względu na zamknięcie przedsiębiorstw uznanych za zbędne, 
ograniczenia w podróżowaniu oraz wprowadzenie rygorystycznych środków 
dystansowania społecznego, wielu pracowników odczuło znaczne skrócenie 
czasu pracy. Wiele osób straciło pracę z tego też względu duża liczba osób 
poszukiwała zatrudnienia, co w czasie epidemii było utrudnione z wielu po-
wodów. Przede wszystkim kontakty społeczne zostały ograniczone do mini-
mum z tego też względu poszukiwanie pracy było utrudnione. Jak można 
zauważyć na poniższym wykresie na pytanie ,,Czy przez Covid-19 w okresie 
od 3/2020 roku do 3/2021 roku miałeś/aś problemy w pracy/szkole/uczelni 
bądź ze znalezieniem pracy?’’ aż 46% ankietowany odpowiedziało twierdzą-
co. Natomiast 45% osób nie miało takich problemów. Jednak pomimo tego 
liczba osób która miała takie problemy nadal jest wysoka i może w przyszłości 
powodować inne problemy gospodarcze czy ekonomiczne (Kieszek 2020, do-
stęp: 08.06.2021).

Podczas pandemii COVID-19 wiele osób straciło pracę, przedsiębior-
stwa upadały, co miało również konsekwencje finansowe. Wiele osób potrze-
bowało wsparcia materialnego, aby utrzymać siebie, swoją rodzinę czy własne 
przedsiębiorstwo. Uruchomiono wiele programów pomocowych, które mia-
ły wspierać osoby w trudnej sytuacji finansowej. Także część uczelni i szkół 
uruchomiła specjalne zapomogi dla osób pokrzywdzonych przez epidemię. 
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Twierdząco na pytanie ,,Czy ze względu na Covid-19 w okresie od 3/2020 r. 
do 3/2021 r. korzystał Pan/Pani z pomocy materialnej’’ odpowiedziało 24% 
ankietowanych, natomiast 74% osób nie korzystało z pomocy materialnej  
w tym okresie.

Ryc. 3 pytanie ,,Czy przez Covid-19 w okresie od 3/2020 roku do 3/2021 roku 
miałeś/aś problemy w pracy/szkole/uczelni bądź ze znalezieniem pracy?’’

Źródło wyniki anonimowego badania ankietowego przeprowadzonego online pod 
tytułem "Covid-19 i jego wpływ na gospodarkę, edukacje, bezpieczeństwo oraz 
psychologiczne aspekty na podstawie Województwa Podkarpackiego od 3/2020r. do 
3/2021r." w którym wzięło udział 100 osób z województwa podkarpackiego

Ryc. 4 pytanie ,,Czy ze względu na Covid-19 w okresie od 3/2020 r. do 3/2021 r. 
korzystał Pan/Pani z pomocy materialnej’’

Źródło: wyniki anonimowego badania ankietowego przeprowadzonego online pod 
tytułem "Covid-19 i jego wpływ na gospodarkę, edukacje, bezpieczeństwo oraz 
psychologiczne aspekty na podstawie Województwa Podkarpackiego od 3/2020r. do 
3/2021r." w którym wzięło udział 100 osób z województwa podkarpackiego
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Kolejne pytanie w badaniu miało na celu zapoznanie się ze skalą pro-
blemów finansowych w porównaniu z poprzednimi latami. Na pytanie ,,Czy 
przez Covid-19 okres od 3/2029 r. do 3/2021 r. był dla Pana/Pani trudniej-
szy pod względem ekonomicznym w porównaniu do poprzednich lat?’’ 43% 
ankietowanych odpowiedziało twierdząco, natomiast dla 43% ten okres nie 
był trudniejszy.

Ryc. 5 pytanie ,,Czy przez Covid-19 okres od 3/2029 r. do 3/2021 r. był dla Pana/
Pani trudniejszy pod względem ekonomicznym w porównaniu do poprzednich lat?’’

Źródło: wyniki anonimowego badania ankietowego przeprowadzonego online pod 
tytułem "Covid-19 i jego wpływ na gospodarkę, edukacje, bezpieczeństwo oraz 
psychologiczne aspekty na podstawie Województwa Podkarpackiego od 3/2020r. do 
3/2021r." w którym wzięło udział 100 osób z województwa podkarpackiego

Wpływ Covid-19 na edukacje

Dla wielu osób nie tylko praca zdalna, ale i nauka w takiej formie, któ-
ra została wprowadzona przez pandemie koronawirusa była pewną nowością 
ale i wyzwaniem. Zajęcia prowadzone online mogły różnic się dla niektórych 
nie tylko formą, ale i jakością. W celu poznania opinii osób ankietowanych  
z województwa podkarpackiego na ten temat zostało zadane pytanie w bada-
niu: „Czy uważasz, że zajęcia online są przeprowadzane na niższym poziomie 
edukacyjnym niż zajęcia prowadzone w sposób stacjonarny?” Na to pytanie 
odpowiedziały osoby, których dana kwestia dotyczyła, czyli łącznie 96 osób. 
Aż 62.5% ankietowanych zaznaczyło opcje „Tak”. 
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Ryc. 6 pytanie „Czy uważasz, że zajęcia online są przeprowadzane na niższym pozio-
mie edukacyjnym niż zajęcia prowadzone w sposób stacjonarny?”

Źródło: wyniki anonimowego badania ankietowego przeprowadzonego online pod 
tytułem "Covid-19 i jego wpływ na gospodarkę, edukacje, bezpieczeństwo oraz 
psychologiczne aspekty na podstawie Województwa Podkarpackiego od 3/2020r. do 
3/2021r." w którym wzięło udział 100 osób z województwa podkarpackiego

Problemem edukacyjnym podczas zajęć prowadzonych online mogła być 
również mała motywacja do wysiłku, która wiązała się w niektórych przy-
padkach z ułatwioną możliwością, by korzystać w czasie odpowiedzi i spraw-
dzianów z pomocy innych czy ogólnodostępnych materiałów w sieci (Janik, 
Grochowska, Makowska, Kaczmarczyk, Domagała, Maruszewska-Sawicka, 
Pawlik, Krowiak 2021, s. 31). Jest to poważny problem, ponieważ edukacja 
zdalna wiąże się również z tym jak będzie funkcjonował przyszły rynek pracy. 
Osoby, które kształcą się podczas trwania pandemii na kierunkach związanych 
ze swoją przyszłą karierą, będą w przyszłości wykorzystywać nabytą wiedzę  
w wykonywanym zawodzie. Zdanie przedmiotów wykorzystując pomoc in-
nych bądź ogólnodostępne źródła z Internetu, a więc bez posiadania należytej 
wiedzy może skutkować niekompetencją przy wykonywaniu zawodu.

Covid-19 utrudnił edukację również w kwestii poszukiwania praktyk 
studenckich/zawodowych. Niektóre instytucje, organizacje czy prywatne 
firmy powiadamiały o niemożności przystąpienia do rekrutacji ze względu 
na pandemie, by ograniczyć liczbę osób przebywających w danym miej-
scu.  Praktyki studenckie/zawodowe w formie zdalnej w wielu przypadkach 
były wręcz niemożliwe bądź bardzo trudne do zrealizowania ze względu na 
częste pojawianie się informacji, których udostępniać osobie praktykującej  
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na prywatny sprzęt elektroniczny nie można ze względu na między innymi; 
ochronę danych osobowych. 

Dodatkowo dostęp do edukacji przez pandemie mógł być utrudniony 
dla osób z problemami finansowymi, których nie stać było na zakup dodat-
kowego sprzętu elektronicznego, by na przykład w rodzinnie wielodzietnej  
o względnie niskich dochodach zapewnić każdemu odpowiednie warunki do 
uczestniczenia na co dzień w zajęciach szkolnych. Również jeśli inni domow-
nicy, rodzice czy opiekunowie prawni swoją pracę wykonywali w sposób zdal-
ny, potrzebnych było wiele sprawnych sprzętów elektronicznych, by zapewnić 
każdemu warunki do wypełnienia swoich obowiązków.

Pojawiły się również inne problemy – dla pracujących rodziców, któ-
rzy musieli zmienić swoje dotychczasowe funkcjonowanie, by móc zostać ze 
swoimi niepełnoletnimi dziećmi, u których zajęcia zostały przekształcone na 
formę zdalną bądź zapewnić im odpowiednią opiekę. W tej kwestii przynaj-
mniej częściowym rozwiązaniem problemu w niektórych przypadkach mo-
gła być praca zdalna wykonywana w miejscu zamieszkania przez rodziców/
opiekunów prawnych. Znaczenie w tej formie ma elastyczność czasu pracy, 
która powoduje zwiększenie możliwości pogodzenia życia domowego i za-
wodowego  (Sęczkowska 2019, s. 12-13). Zachowana równowaga pomiędzy 
tymi sferami odpowiednio oddziałuje na emocje i zachowania pracownika 

- może on wtedy swobodnie kontaktować się z najbliższymi, ma czas dla nich 
oraz dla samego siebie. Jednak praca zdalna w domu może wiązać się również  
z obniżeniem stopnia koncentracji na pracy ze względu na czynniki rozprasza-
jące uwagę, bądź chęci skupienia się na zadaniach domowych i tym sposobem 
przekładania obowiązków w pracy zawodowej. 

Zmiany więc nastąpiły również w  sferze edukacji. Nie tylko praca zdalna, 
ale i nauka w takiej formie sprawiła, że nastąpiły u wielu osób przekształcenia 
w codziennym funkcjonowaniu, pewne problemy czy nowe wyzwania, które 
przed wystąpieniem COVID-19 nie występowały.

Zakończenie

Covid-19 sprawił, że życie wielu osób uległo zmianie. Przyczynił się on 
między innymi do wzrostu bezrobocia, zamknięć/zawieszenia działalności go-
spodarczych, problemów finansowych, pewnego utrudnienia w systemie edu-
kacyjnym, zakłóceń w bezpieczeństwie Dla znacznej części społeczeństwa sytu-
acja związana z pandemią była związana ze zwianą formy pracy ze stacjonarnej 
na zdalną, co spowodowało wiele wyzwań dla pracodawców i pracowników.
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Praca zdalna jest już dostępna i prawdopodobnie tak będzie w najbliż-
szej przyszłości. Z tego wynikają zwiększone zagrożenia bezpieczeństwa cy-
bernetycznego, które mogą prowadzić do zwiększonego naruszenia danych, 
utraty oraz kradzieży danych, co skutkuje stratami finansowymi. Przestępcy 
są świadomi słabych punktów firm a także osób fizycznych w takich cza-
sach testowania i będą starali się coraz częściej wykorzystywać takie słabości.  
W czasach niepewności na całym świecie, gdy na całym świecie wdrażane są 
nadzwyczajne środki fiskalne, wiele firm znajduje się w trudnej sytuacji eko-
nomicznej. Rozsądne jest zatem wdrożenie środków ograniczających ryzyko 
cybernetyczne w celu ochrony i wzmocnienia odporności (Dąbrowski 2016, 
s. 87-92).
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REMOTE WORK DURING THE COVID-19 PANDEMIC 
AND THE IMPACT OF THE PANDEMIC  

ON THE ECONOMY AND EDUCATIONACJĘ

SUMMARY
The coronavirus pandemic has revealed or aggravated social problems 
in certain spheres, such as the economy and education. This impact 
should be viewed from a broader perspective as Covid-19 affects many 
spheres of life. In order to better understand the opinions of the in-
habitants of the Podkarpackie Province on issues related to the occu-
rrence of the pandemic, an anonymous online survey was carried out 
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under the title "Covid-19 and its impact on the economy, education, 
safety and psychological aspects based on the Podkarpackie Province 
from 3/2020 to 3.2021. r. "
Keywords: pandemic, Covid-19, coronavirus, virus, education, eco-
nomy, remote work.
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OSOBY W STARSZYM WIEKU 
WZOREM DO NAŚLADOWANIA 

DLA MŁODYCH

STRESZCZENIE

Zmiany jakie zachodzą w społeczeństwie mają swoje odzwierciedlenie 
w funkcjonowaniu rodziny. Relacje pomiędzy członkami rodzin są od-
zwierciedleniem kultywowanych zwyczajów, kultur czy też tożsamo-
ści danej społeczności.. Mają one swoiste, niepowtarzalne znaczenie 
w rozwoju młodego człowieka. Wszystkie komponenty występujące 
obok siebie w zasięgu rodziny wpływają na siebie. Kultura osobista  
i zachowania najstarszych członków rodziny mają ogromne znaczenie 
i wpływ na przyjmowane wzorce młodej latorośli. Dialog pomiędzy 
osobami starszymi a młodszą generacją pozwala na kształtowaniu pra-
widłowych postaw życiowych. Stanowi on źródło solidarności i akcep-
tacji drugiego człowieka. Międzypokoleniowe przekazywanie wartości 
opiera się na szacunku oraz tolerancji. Dzięki wnukom, życie większo-
ści osób starszych staje się bardziej kolorowe i radosne. Z jednej strony 
bowiem wymuszają oni większą aktywność fizyczną, z drugiej stanowią 
naturalne przedłużenie linii biologicznej rodziny. 

Słowa kluczowe: rodzina, kultura, wzorce, tożsamość, osoby starsze, 
starość, wnuki

Kultura - to co zostaje, kiedy zapomnisz wszystko, czego się nauczyłeś.  
Selma Lagerlöf

Życie ludzkie postrzegane powinno być jako proces biologiczny, psy-
chologiczny, a także duchowy. Relacje występujące pomiędzy poszczególny-
mi pokoleniami stanowią fundament sprawnego funkcjonowania każdego 
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społeczeństwa. W ramach kultur bardziej tradycyjnych, kluczowe znaczenie 
miały przekazy ustne oraz obyczaje, a seniorzy postrzegani byli jako niezastą-
piona skarbnica wiedzy i doświadczeń (Janiszewska-Rain 2013, s. 19).

Kolejne etapy funkcjonowania poszczególnych generacji z reguły były do 
siebie podobne, co pozostaje w sprzeczności w zestawieniu z obecnymi cza-
sami. Współczesne pokolenia, które żyją i rozwijają się w jednakowym czasie 
oraz miejscu, tak naprawdę funkcjonują w odmiennych światach. Posiadają 
one własne słowniki, symbolikę, odrębne kategorie wyodrębniania miłości 
oraz szeroko rozumianych uczuć. W takim przypadku nie mówimy wyłącznie 
o odrębnych środowiskach lub warstwach społecznych, a o całkiem odmien-
nych kulturach (Janiszewska-Rain 2013, s. 20).

Niemożliwe jest jednak dogłębne rozumienie relacji międzypokolenio-
wych oraz procesu przekazywania wartości bez wzięcia pod uwagę obecnych 
zmian na tle społeczno-kulturowym. Czynnikiem, który w znaczący sposób 
odróżnia współczesne pokolenie od wcześniejszych generacji, jest dominacja 
roli i znaczenia młodych osób na wielu płaszczyznach życia, zarówno społecz-
nego, kulturowego, jak i ekonomicznego (Janiszewska-Rain 2013, s. 21).

Na skutek zachodzącej rewolucji informatycznej, szybkiego rozwoju 
środków masowego przekazu, a także powszechnego dostępu do informacji, 
starsze pokolenie utraciło na swojej atrakcyjności pod względem autorytetu 
przekazującego słuszne i pożądane opinie, przekonania i wartości. Znaczącym 
czynnikiem dialogu i przekazów kulturowych stali się zarówno rówieśnicy, jak 
i media, co z kolei skutkowało gwałtownymi zmianami w zakresie równowagi 
w znaczeniu poszczególnych pokoleń. Na wielu płaszczyznach, do których 
zaliczyć można nowoczesne technologie, dostęp do nowych mediów, trendów 
w sposobach spędzania wolnego czasu, jak i style konsumpcyjne, to młode 
pokolenie zyskało miano bezkonkurencyjnych ekspertów (Dyczewski 2006, 
s. 31).

Źródeł dialogu pomiędzy pokoleniami oraz procesu przekazywania war-
tości poszukiwać należy w globalizacyjnych przemianach społeczno-kulturo-
wych, które charakterystyczne są zarówno dla współczesnych czasów, jak i dla 
ubiegłych dekad (Dyczewski 2006, s. 32). Przemiany te stopniowo dopro-
wadziły do powstania i pogłębiania się przepaści pomiędzy poszczególnymi 
pokoleniami. 

Chociaż pierwszym odczuciem jest, iż poprawa warunków komunikacji 
na skutek pojawienia się nowych technologii powinna sprzyjać zachowaniu 
ciągłości dialogu międzypokoleniowego, a nawet wpływać na jego pogłębia-
nie się, to faktem jest, iż nadmierna ilość informacji skutecznie zagłusza dialog 



121

OSOBY W STARSZYM WIEKU WZOREM DO NAŚLADOWANIA ...

prowadzony pomiędzy różnymi generacjami (Tokarz-Kamińska 2003, s. 12). 
Znacznie prostsze jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z rówieśni-
kami, natomiast trudności przynosi kontakt pomiędzy osobami młodszymi  
i starszymi, które porozumiewają się innym językiem oraz przy wykorzystaniu 
odmiennych narzędzi (Tokarz-Kamińska 2003, s. 13).

Młodzież, która rozumiana jest jako grupa społeczna, stanowi kategorię 
badawczą, którą cechuje mnogość trudności występujących na płaszczyźnie 
trafnego definiowania. Ulega ona licznym i niekończącym się przemianom,  
a więc jest dynamiczną grupą społeczną, która musi adaptować się do zmien-
nych warunków otoczenia (Wnuk 2013, s. 13). Zarówno dążenia, system 
wartości, jak i sama specyfika, ulegają nieustannym zmianom, które są ele-
mentem towarzyszącym zmianom pokoleniowym występującym w danym 
społeczeństwie. 

Grupa społeczna, określana mianem młodzieży, analizowana jest przez 
badaczy z perspektywy różnych ujęć. Elementem wspólnym dla wszystkich 
niemalże prowadzonych badań jest uwzględnianie kluczowego wpływu czyn-
ników zarówno biologicznych, psychologicznych, jak i społecznych, które od-
działują na cały okres życia nazywany młodością (Wnuk 2013, s. 15).

. Elementem konstytuującym młodzież jako grupę społeczną jest okre-
ślona wspólnota zachowań, poglądów oraz wartości, która jednoczy jej człon-
ków (Błędowski 2011, s. 71). Młodość cechuje pewnego rodzaju zwolnienie 
z odpowiedzialności społecznej, a także zależność ekonomiczna. Charaktery-
styczna jest również większa doza swobody, jak i pozostawanie w stanie przed-
małżeńskim (Błędowski 2011, s.71). W tym kontekście, ani wiek, ani inne 
uwarunkowania biologiczne nie określają czasu jej trwania, ani jej charakteru. 

Społeczeństwa w sposób jasny i przejrzysty określają dane modele oso-
bowo-społeczne, obowiązki, przywileje, jak i prawa, które obowiązują mło-
dzież. Pozwala to na zachowanie kultury oraz podtrzymanie rozwoju całego 
społeczeństwa i jego struktur. Warto w tym miejscu wspomnieć o sposobie 
w jaki definiuje młodzież Florian Znaniecki, który określa tą grupę społeczną 
jako zbiorowość osobników, którzy dopiero będą wchodzić w role społecz-
ne przypisane osobom dorosłym (Chabiera 2012, s. 38). W tym kontekście 
młodzi ludzie stanowią grupę, która jest przedmiotem oddziaływań ze strony 
starszych pokoleń, które dokonują podziałów ról społecznych na podstawie 
kryteriów określonych samodzielnie (Znaniecki 1991, s. 39).

Młodzież może być również ujmowana w sposób jednostkowy. Taki 
rodzaj definiowania zaproponował Kurt Lewin, który młodzież postrzegał 
jako jednostki znajdujące się w stadium przejściowym na drodze zmiany 
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przynależności do danej grupy (Znaniecki 1991, s. 39). W tym kontekście 
istotna jest niejednoznaczna struktura poznawcza życiowej przestrzeni oraz jej 
odmienne postrzeganie przez poszczególne osoby z danego środowiska. Pro-
wadzić to może do narastania poczucia niepewności oraz spadku poziomu 
orientacji, a to z kolei przerodzić może się w konflikty oraz napięcia, co świad-
czyć może o ogólnym pogorszeniu samopoczucia (Mead 2015, s. 24).

Wciąż powracającym motywem, do którego nawiązują przede wszyst-
kim przekazy medialne, jest utrwalony w świadomości społecznej pogląd, iż 
młodzi ludzie w pewnym stopniu stanowią zagrożenie i problem, zarówno 
dla siebie samych, jak i dla reszty społeczeństwa (Mead 2015, s. 24). Znaczna 
część młodzieży czuje się niedowartościowana na skutek braku miłości, zrozu-
mienia, akceptacji swojej odmienności, braku bezpieczeństwa oraz pewności, 
że ktoś o nich dba. Współczesny świat charakteryzuje spadek ilości i znaczenia 
wzorców, które mogłyby stanowić źródło inspiracji i wsparcia dla młodych 
ludzi (Hrynkiewicz 2016, s. 57). Nie są oni w stanie dokonać wyboru syste-
mu wartości, czego jedną z przyczyn jest zatracenie w „sztucznych przekazach” 
wirtualnego świata. Coraz częściej oraz w coraz większym stopniu, to media 
biorą na siebie odpowiedzialność i wypełniają zadania związane z wychowy-
waniem i socjalizacją młodego pokolenia. Rzadko kiedy młodzież decyduje się 
na podążanie za autorytetami i wzorcami ze starszych pokoleń. Jest ona rów-
nież bardzo krytyczna wobec świata, który ją otacza i w którym funkcjonuje 
(Hrynkiewicz 2016, s. 57). 

Zarówno młodość, jak i starość są etapami na stałe wpisanymi w ludzkie 
życie na poziomie indywidualnym. Procesy starzenia stanowią dla społeczeń-
stwa naturalne następstwo i są powszechnie widoczne. W literaturze przed-
miotowej używa się rozmaitych określeń w celu dokonania opisu i analizy 
życia osób w podeszłym wieku. Zdecydowana większość autorów unika jed-
nak stosowania określeń „człowiek stary”, „ludzie starzy”, gdyż w ich opinii 
określenia te mają negatywny wydźwięk, który naznacza daną osobę lub grupę 
społeczną negatywnymi stereotypami (Kozakiewicz 2014, s. 59).

Starość ludzka ma wiele oblicz, o których wiele można dowiedzieć się 
zarówno z literatury gerontologicznej, psychologicznej, jak i socjologicznej. 
Samo definiowanie i postrzeganie starości w znacznej mierze uzależnione jest 
od uczuciowego i emocjonalnego nastawienia i ustosunkowania się całego 
społeczeństwa do tego etapu życia ludzkiego. Tak więc to kultura danego spo-
łeczeństwa wpływa na poszczególne atrybuty przypisywane do danych etapów 
ludzkiego życia. W odniesieniu do starości, która najczęściej postrzegana jest 
przez pryzmat wieku, w którym dochodzi do stopniowego wycofywania się 
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człowieka z ról społecznych, które w istotny sposób stanowią o jego wartości, 
mówić można o swoistych stratach, które występują zarówno po stronie spo-
łeczeństwa tworzącego daną kategorię wieku, jak i dla innych pokoleń, które 
odpowiedzialne są za sprawowanie opieki, udzielanie pomocy i wsparcia oso-
bom w podeszłym wieku (Kozakiewicz 2014, s. 60).

Nie należy jednak zapominać, iż osoby starsze mają identyczne potrzeby 
jak dzieci, młodzież oraz dorosłe osoby. Warto zaznaczyć, że potrzeby te mają 
inny charakter, zarówno jakościowy, jak i ilościowy. Osoby starsze potrzebują 
więcej czasu, cierpliwości, zrozumienia, a przy wyborze kontaktów stawiają 
na ich jakość, a nie ilość. Potrzebują one również zdecydowanie więcej czasu 
na naukę, przez co jest ona dokładniejsza i bardziej efektywna (Kozakiewicz 
2014, s. 60). Są one niewątpliwą skarbnicą wiedzy, doświadczeń i umiejęt-
ności, która w obecnych czasach niedoceniania jest przez młodsze pokolenia. 
Młodzież posiada bowiem własne ambicje w kontekście samodzielnego prze-
żywania i doświadczania nowych rzeczy. Zbyt często zapomina się jednak, iż 
umiejętne korzystanie z źródeł prawdziwej, sędziwej mądrości stanowi funda-
ment społecznego rozwoju, a także jest gwarantem zachowania i utrwalania 
tradycji, zasad i wartości społecznych (Kozakiewicz 2014, s. 71).

W kontekście istoty dialogu międzypokoleniowego oraz transferu warto-
ści, ważne jest wskazanie czym tak naprawdę jest pokolenie. Zgodnie z defi-
nicją zawartą w słowniku języka polskiego, termin ten posiada kilka istotnych 
powiązań. W naukach biologicznych konotacje te opierają się na fakcie uro-
dzenia. Z kolei definicje kulturowe oraz antropologiczne postrzegają poko-
lenie jako daną grupę osób, które są w podobnym wieku oraz która została 
ukształtowana przez określone, zbliżone obyczaje (Chałasiński 2006, s. 29). 

Osoby wywodzące się i należące do jednego pokolenia charakteryzują 
zbliżone motywy, postawy życiowe oraz hierarchia wartości. W tym kontek-
ście, pokolenie nie jest wyłącznie kategorią biologiczną opartą na kryterium 
wieku, ale staje się efektem licznych procesów na tle społecznym oraz histo-
rycznym. To układ pokoleniowy wywiera decydujący wpływ na kształt ca-
łego społeczeństwa (Chałasiński 2006, s. 30). Istotne znaczenie ma również 
wyróżnienie dwóch rodzajów społeczeństw: dynamicznych oraz statycznych. 
Społeczeństwa określane jako dynamiczne dążą do współpracy i nawiązywania 
więzi z młodzieżą, gdyż ich celem jest dokonywanie szybkich zmian, a przez 
to rozwój. Z kolei tradycyjne społeczeństwa statyczne są ich przeciwieństwem, 
gdyż w ich strukturach zmiany dokonywane są powoli i wywodzą się głównie 
z doświadczeń i przeżyć starszych generacji (Chałasiński 2006, s. 30). 
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Z socjologicznego punktu widzenia, zarówno młodzież, jak i osoby star-
sze, tworzą odrębne pokolenia. Mają one podobne doświadczenia życiowe, 
zbliżone potrzeby społeczne, a także podobne nastawienie do otaczającej ich 
rzeczywistości. Starsze pokolenie charakteryzuje podobny stosunek do emo-
cji oraz wartości, które stanowią źródło nastawienia do świata zarówno spo-
łecznego, jak i fizycznego (Chałasiński 2006, s. 13). Pokolenie to dąży do 
chronienia najważniejszych wartości, norm i zasad, które samo wypracowało,  
a które ostatecznie stały się jedną z przyczyn konfliktu międzypokoleniowego 
(Chałasiński 2006, s. 29). 

 Z socjologicznego punktu widzenia, starość postrzegana jest przez pry-
zmat społecznych ról, jakie wypełniają ludzie w podeszłym wieku, a także ich 
aktywności w poszczególnych grupach i zbiorowościach społecznych. 

Biorąc pod uwagę sytuację życiową poszczególnych pokoleń, a także 
uwzględniając ich wzajemne funkcjonowanie w społeczeństwie, wyróżnić 
można trzy podstawowe typy kultur: postfiguratywną, kofiguratywną oraz 
prefiguratywną (Błędowski 2011, s. 51).

 Zmiany, do jakich dochodzi w poszczególnych kulturach wpływają na 
sytuację wszystkich pokoleń, które wspólnie żyją i funkcjonują. 

W zakresie kultury postfiguratywnej zmiany dostrzegane są bardzo po-
woli, a styl życia poprzednich pokoleń niemalże w pełni tożsame jest z życiem 
generacji następnych. Pokolenie określane mianem średniego wychowuje 
swoje dzieci w dokładnie taki sam sposób, w jaki miało to miejsce w ich przy-
padku. Z kolei starsze pokolenie jest autorytetem i niezastąpionym wzorem 
do naśladowania dla młodszych generacji (Błędowski 2011, s. 51).

Stopniowy rozwój cywilizacyjny, a także nasilenie się procesów migracyj-
nych oraz pojawianie się wciąż nowszych technologii sprawiają, że silnie roz-
winęła się kultura kofiguratywna. Charakteryzuje się ona widoczną przepaścią, 
która doprowadziła do tego, że pokolenia młodsze zupełnie pozbawione są 
doświadczeń i gotowych wzorców pochodzących ze starszego pokolenia (Cha-
łasiński 2006, s. 34) Pokolenia te siłą rzeczy zmuszone są do poszukiwania 
nowych stylów życia, zachowań, a także hierarchii wartości. Proces kofigura-
cji wciąż wzmacniany jest poprzez środki masowego przekazu, które dążą do 
upowszechniania nowych stylów, postaw oraz modeli zachowań (Chałasiński 
2006, s. 35) W tym typie kultury, starsze pokolenie wciąż wypełnia istotną 
rolę poprzez przekazywanie wartości, które ono samo uważa za słuszne, jednak 
młodzież samodzielnie może dokonywać ich weryfikacji oraz może je uzupeł-
niać o wzorce alternatywne (Błędowski 2011, s. 55).
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Współcześnie jednak, większość społeczeństw wkracza w rodzaj społe-
czeństwa prefiguratywnego, które charakteryzują głębokie zmiany widoczne  
w ciągu jednego pokolenia. Doprowadza to stopniowo do ogromnego rozła-
mu pomiędzy poszczególnymi pokoleniami (Kozakiewicz 2014, s. 64). Przy-
szłość dla młodych pokoleń stanowi całkowitą nieznaną oraz jest ona dla nich 
niezrozumiała. Starsze osoby, w oczach młodszych pokoleń, nie są w stanie 
uporać się z własnymi problemami, co znajduje swoje źródło w nieadekwat-
nych środkach oraz metodach, jakie one wykorzystują. Również starsze po-
kolenia, które same zaczynają postrzegać siebie jako zagubione, nie nadążają  
w pełni za zachodzącymi zmianami oraz nie są w stanie przeciwstawić się 
młodszej generacji (Kozakiewicz 2014, s. 64). Dochodzi do sytuacji, w której 
to starsze pokolenie uczy się od młodszych, a nie odwrotnie. 

Analizując dialog międzypokoleniowy oraz proces przekazywania warto-
ści, na szczególną uwagę zasługuje kultura kofiguratywna lub prefiguratywna. 
Warto jednak zaznaczyć, iż wszystkie wymienione powyżej czynniki sprawiają, 
że poszczególne pokolenia są coraz bardziej od siebie odległe oraz izolują się 
od siebie, co z kolei prowadzi do ich samotności i alienacji (Kozakiewicz 2014, 
s. 64).

Dialog w rozumieniu międzypokoleniowym stanowi źródło solidarności 
międzypokoleniowej, a więc jest również podstawą postawy odpowiedzialno-
ści za opiekę i ochronę poszczególnych członków społeczeństwa. Dialog ten 
nie ma również żadnych znamion rywalizacji, a wręcz przeciwnie - jest ro-
dzajem umowy pomiędzy pokoleniami, do której cech charakterystycznych 
zaliczyć można:

- wzajemne zrozumienie,
- wzajemną akceptację swojej obecności,
- poznanie potrzeb oraz oczekiwań drugiej strony,
- dążenie do obustronnych korzyści,
- dwustronną aktywność opartą na wzajemności (Bojanowska 2012,  

s. 19).
Wspomniana solidarność międzypokoleniowa jest źródłem zaspokojenia, 

szczególnie dla starszego pokolenia, potrzeby bycia potrzebnym i użytecznym. 
Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę dążenie do odbudowania oraz 
podtrzymywania trwałych relacji społecznych, które są ważne zarówno dla 
osób młodszych, jak i starszych (Bojanowska 2012, s. 20).

Zarówno na płaszczyźnie relacji prywatnych, jak i publicznych, w dia-
logu międzypokoleniowym szczególną uwagę przywiązuje się do potencjału 
osób starszych, do którego zalicza się:
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- mądrość życiową wywodzącą się z wiedzy zdobytej, nabytych 
umiejętności,

- cechy, takie jak opiekuńczość, odpowiedzialność, empatia, równowaga 
emocjonalna,

- potencjał społeczny, działalność na rzecz innych osób,
- potencjał rodzinny,
- potencjał psychologiczny: wiara we własne możliwości, nadzieja, ela-

styczność, skuteczność, nieustępliwość w osiąganiu celów,
- potencjał kulturowy: pamięć historyczna oraz patriotyzm,
- potencjał zawodowy: wiedza dotycząca profesji wymierających (Boja-

nowska 2012, s. 20).
Biorąc pod uwagę dialog międzypokoleniowy na płaszczyźnie prywat-

nej, szczególną uwagę przywiązuje się przede wszystkim do rodziny, która ro-
zumiana jest jako podstawowa grupa w całej strukturze społecznej. Jest ona 
również odzwierciedleniem wszystkich zmian, do jakich dochodzi w państwie 
na gruncie społeczno-politycznym (Chabiera 2012, s. 41). Warto jednak pod-
kreślić, iż współczesne czasy w sposób naturalny wymusiły zmiany w kształcie 
relacji rodzinnych. Wpływ na to miały procesy urbanizacji, ale również refor-
my polityczne, społeczne i ekonomiczne (Chabiera 2012, s. 42). 

Rodzina wciąż pozostaje jednak najważniejszą przestrzenią do spotkań 
osób, które przynależą do różnych pokoleń. Coraz częściej jednak widoczne 
są tendencje do spotkań incydentalnych. Z drugiej strony, ludzie starsi wciąż 
doceniają więzy rodzinne, które odzwierciedlają kontakty rodzinne (Chabiera 
2012, s. 42).

Do podstawowych ról, jakie wypełniają osoby starsze we współczesnych 
rodzinach, zaliczyć należy doradzanie oraz wychowywanie, a także stanie na 
straży porządku moralnego oraz wdrażanie go młodszym pokoleniom (Koza-
kiewicz 2014, s. 63). Z kolei do podstawowych wartości osób starszych zalicza 
się: 

- bezinteresowne działanie, 
- zakorzenienie w czasie, które przekłada się na trwanie oraz tworzenie 

historii rodziny,
- doświadczenie zdobywane na przestrzeni długich lat,
- cierpliwość (Kozakiewicz 2014, s. 63).
Obecność osób w podeszłym wieku w każdej rodzinie umożliwia zaob-

serwowanie zależności, jakie występują pomiędzy poszczególnymi jej członka-
mi. Ludzie starsi niejednokrotnie zmuszeni są do korzystania z pomocy swo-
ich dzieci, jednak oni sami również wnoszą istotny wkład w funkcjonowanie 
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całej rodziny. Mają oni możliwość spoglądania na rzeczywistość z dystansem, 
co odnosi się również do wartości, jakie oferuje współczesny świat. Mądrość, 
jaką zdobyli oni na przestrzeni przeżytych lat, obejmuje także ogólną wizję 
życia, dążenie do okazywania czułości dzieciom, wnukom, ale również mi-
łość do ojczyzny. Relacje panujące w każdej rodzinie powinny być ujmowane  
w kategorii wymiany darów (Janiszewska-Rain 2013, s. 21).

We współczesnej rzeczywistości, którą rządzi użyteczność oraz wydajność, 
osoby starsze powinny być postrzegane jako punkt odniesienia, zarówno dla 
osób dorosłych, jak i młodzieży. To one mogą być źródłem dążenia do kie-
rowania się wyższymi wartościami duchowymi, które nigdy nie przemijają. 
Warto również zaznaczyć, iż osoby starsze zawsze stoją w gotowości aby nieść 
pomoc osobom młodszym w zakresie przekazywania wiedzy, rad, mądrości 
oraz doświadczeń życiowych (Janiszewska-Rain 2013, s. 22).

 Warto podkreślić, iż zarówno trwała, jak i czasowa obecność starszych 
osób w rodzinie stanowi istotny czynnik wychowawczy, a także scalający po-
kolenia, które nieustannie powinny dążyć do uzupełniania się. Młodzież nie-
jednokrotnie utrzymuje lepsze relacje ze swoimi dziadkami, niż z rodzicami, 
którzy mają trudności ze znalezieniem czasu w związku z życiem zawodowym. 
Rola dziadka oraz babci jest przez osoby starsze chętnie przyjmowana, gdyż 
daje im ona satysfakcję i rzadko postrzegana jest przez nich jako obciążają-
ca zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym (Janiszewska-Rain 
2013, s. 22).

To dzięki wnukom, życie większości osób starszych staje się bardziej ko-
lorowe i radosne. Z jednej strony bowiem wymuszają oni większą aktywność 
fizyczną, z drugiej stanowią naturalne przedłużenie linii biologicznej rodziny 
(Tokarz-Kamińska 2003, s. 19). Wnuki, dla starszego pokolenia, stanowią 
rodzaj nowych wartości w ich życiu, które zyskują szczególnie na znaczeniu 
po utraceniu pełnej aktywności zawodowej (Tokarz-Kamińska 2003, s. 22).

Obok czynnego udziału osób starszych oraz młodzieży w codziennym 
dialogu rodzinnym, istotnym wyzwaniem współczesnych czasów jest rozwi-
janie przestrzeni oraz rozmaitych platform, które umożliwią podtrzymywanie 
kontaktów międzypokoleniowych. Wszelkie lokalne społeczności są w stanie 
budować międzypokoleniowe więzi również poza rodziną, w oparciu o relacje 
sąsiedzkie lub grupy interesu (Tokarz-Kamińska 2003, s. 23). 

Społeczności lokalne w znacznym stopniu są w stanie sprzyjać i poprawiać 
komunikację między młodszymi i starszymi generacjami, zarówno w zakresie 
samego tworzenia warunków ku temu, jak i wspierania różnorodnych ini-
cjatyw instytucji lokalnych. Nowo powstałe kontakty pomiędzy pokoleniami 
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nie opierają się na hierarchii, ale na partnerstwie, w którym najistotniejsze 
jest wzajemne słuchanie się i szanowanie swoich poglądów (Weber 2014,  
s. 23). 

Podsumowanie

Międzypokoleniowe przekazywanie wartości opiera się na szacunku oraz 
tolerancji, która nie podlega podziałom. Tylko w ten sposób możliwe jest 
poznawanie historii oraz tradycji z innych źródeł niż podręczniki. Zarówno 
wiedza, jak i doświadczenia osób starszych mogą stanowić istotne źródło in-
spiracji oraz rozwiązań nurtujących problemów. 

Zarówno młodsze, jak i starsze osoby powinny dążyć nieustannie do 
tego aby budować wzajemne relacje w oparciu o partnerskie zasady. Istotna 
jest w tym kontekście wzajemna ciekawość oraz otwartość na inne osoby, ich 
poglądy. 

Młode pokolenie często utrzymuje lepsze relacje ze swoimi dziadka-
mi, niż z rodzicami, którzy mają trudności ze znalezieniem czasu w związku  
z życiem zawodowym. Role jakie dziadek oraz babcia chętnie przyjmują  
w wychowaniu wnuków, często dają im satysfakcję, poczucie sensu życia  
i rzadko postrzegane są przez nich jako obciążająca zarówno pod względem 
fizycznym, jak i psychicznym.

Dostrzeganie istoty, a także docenianie wszelkich działań międzypokole-
niowych ściśle wiąże się z potrzebą budowania spójnego społeczeństwa, także 
lokalnego, które byłoby w stanie odpowiedzieć na potrzeby wszystkich człon-
ków, bez względu na ich wiek. Wszelkiego rodzaju wdrażane programy mię-
dzypokoleniowe są drogą do płynnej wymiany zasobów posiadanych zarówno 
przez młodsze, jak i starsze pokolenia. Wspomniana wymiana międzypoko-
leniowa przynosi nieopisane korzyści, zarówno w wymiarze indywidualnym, 
jak i społecznym. 

Trudno jest nie zgodzić ze słowami, których autorem jest nasz Wielki 
Polak Jan Paweł II

Wartość dokonywanych wyborów można ocenić w chwilach trudnych 
prób. Dlatego właśnie w obecnym niełatwym czasie każdy z was jest 
wezwany do odważnej decyzji. Do szczęścia i do światłości nie można 
dojść na skróty. Świadczą o tym zmagania tych, którzy na przestrzeni 
całych dziejów podejmowali trud poszukiwania sensu życia i odpo-
wiedzi na fundamentalne pytania, wpisane w serce każdego człowieka.
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JANUSZ KAWA

OLDER PERSONS  
AS A PATTERN FOR YOUNG PEOPLE

SUMMARY
The changes that take place in society are reflected in the functioning 
of the family. Relations between family members are a reflection of the 
cultivated customs, cultures or identity of a given community. They 
have a peculiar, unique meaning in the development of a young per-
son. All components that appear side by side within the family ran-
ge influence each other. Personal culture and behaviors of the oldest 
family members are of great importance and influence on the adop-
ted patterns of young children. Dialogue between the elderly and the 
younger generation allows for the development of correct life attitudes. 
It is a source of solidarity and acceptance of another human being. In-
tergenerational value transfer is based on respect and tolerance. Thanks 
to grandchildren, the lives of the majority of the elderly become more 
colorful and joyful. On the one hand, they force more physical acti-
vity, on the other hand they are a natural extension of the family's 
biological line.
Keywords: family, culture, patterns, identity, the elderly, old age, 
grandchildren
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COLLEGIUM HUMANUM SZKOŁA 

GŁÓWNA MENEDŻERSKA

WPŁYW PANDEMII COVID-19 
NA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ 

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY W 
KONTEKŚCIE PRACY ZDALNEJ

STRESZCZENIE
Covid-19 sprawił, że życie codzienne się zmieniło. Przyczynił się on 
między innymi do zakłóceń w bezpieczeństwie Państwa, zmian w sto-
sunkach międzyludzkich czy w psychologicznych aspektach funkcjo-
nowania. W celu lepszego poznania opinii mieszkańców województ-
wa podkarpackiego w obszarze związanym z wystąpieniem pandemii, 
przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe online pod 
tytułem "Covid-19 i jego wpływ na gospodarkę, edukacje, bezpiec-
zeństwo oraz psychologiczne aspekty na podstawie Województwa Po-
dkarpackiego od 3/2020r. do 3.2021r." w którym wzięło udział 100 
osób z tego regionu.
Słowa kluczowe: pandemia, koronawirus, Covid-19, bezpieczeństwo, 
cyberbezpieczeństwo.

Wstęp 

Covid-19 sprawił, że życie codzienne się zmieniło. Przyczynił się on 
między innymi do wzrostu bezrobocia, zamknięć/zawieszenia działalności 
gospodarczych, problemów finansowych, pewnego utrudnienia w systemie 
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edukacyjnym, zakłóceń w bezpieczeństwie Państwa, zmian w stosunkach 
międzyludzkich czy w psychologicznych aspektach funkcjonowania. Dla częś-
ci społeczeństwa sytuacja z COVID-19 była również związana ze zmianami  
w wykonywanej pracy zawodowej. Ze względów bezpieczeństwa dla wielu 
osób nastąpiło przejście z  pracy stacjonarnej na tryb zdalny, który posiada 
wiele zalet, ale i również pewne wady. Praca zdalna została zdefiniowana w tak 
zwanej Ustawie Covidowej (Dz.U. 2020.374).

Pandemia koronawirusa ujawniła bądź spotęgowała problemy społecz-
ne w niektórych sferach, takich jak zdrowie psychiczne czy bezpieczeństwo  
w funkcjonowaniu przez Internet. Na ten wpływ należy spojrzeć z szerszej 
perspektywy, ponieważ Covid-19 oddziałuje w wielu sferach życia. W celu 
lepszego poznania opinii mieszkańców województwa podkarpackiego w ob-
szarze związanym z wystąpieniem pandemii, przeprowadzone zostało ano-
nimowe badanie ankietowe online pod tytułem "Covid-19 i jego wpływ na 
gospodarkę, edukacje, bezpieczeństwo oraz psychologiczne aspekty na pod-
stawie Województwa Podkarpackiego od 3/2020r. do 3.2021r." w którym 
wzięło udział 100 osób z tego regionu. W badaniu uczestniczyło 69 kobiet 
oraz 31 mężczyzn, 31 osób powyżej 30 roku życia oraz 69 osób między 18-30 
rokiem życia. 

Wpływ Covid-19 na bezpieczeństwo

Pandemia koronawirusa stworzyła nowe wyzwania dla firm, które przys-
tosowują się do modelu operacyjnego, w którym praca zdalna stała się niejako 
normą. Przedsiębiorstwa przyspieszają swoją cyfrową transformację, a cyber-
bezpieczeństwo jest obecnie poważnym problemem. Konsekwencje mogą być 
poważne, jeśli ryzyko związane z cyberbezpieczością zostanie zaniedbane.

Wybuch Covid-19 został ogłoszony przez Światową Organizację Zdro-
wia pandemią, co ma istotny wpływ na życie ludzi, rodziny oraz społecznoś-
ci. Wywarło to natychmiastowe znaczenie dla organizacji, zmieniając sposób 
pracy pracowników, a także niosąc ze sobą nowe zagrożenia cybernetyczne.

Ograniczenia nałożone przez rządy w odpowiedzi na pandemię korona-
wirusa zachęciły pracowników do pracy w domu. W skutek wciąż rosnących 
ograniczeń technologia stała się jeszcze ważniejsza zarówno w życiu zawo-
dowym, jak i osobistym. Pomimo rosnącego zapotrzebowania na technologię 
można zauważyć, iż wiele organizacji wciąż nie zapewnia „cyberbezpieczne-
go” środowiska pracy zdalnej. Tam, gdzie spotkania biznesowe tradycyjnie 
odbywały się osobiście, obecnie większość odbywa się wirtualnie. Szkoły na 
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każdym poziomie nauczania również przeszyły na naukę zdalną co także 
wiązało się z zagrożeniami w cyberprzestrzeni oraz nowymi wyzwaniami 
zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.

W miarę rozwoju reakcji międzynarodowej przedsiębiorstwa oraz orga-
nizacje stanęły przed potencjalnie poważnymi wyzwaniami, na które musiały 
szybko reagować. Wiele organizacji i pracowników modyfikowało sposoby 
pracy w świetle poważnych wyzwań operacyjnych oraz finansowych. 

Można zaobserwować wzrost prawdopodobieństwa oraz wpływu cybe-
rataków. Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego niestety 
w tym okresie często przechodziły na dalszy plan, ponieważ organizacje stały 
się bardziej zależne od technologii niż kiedykolwiek. Można zauważyć także 
zmianę charakteru zagrożenia, ponieważ osoby atakujące wykorzystują niepe-
wność, bezprecedensowe sytuacje oraz gwałtowne zmiany informatyczne oraz 
organizacyjne.

Pandemia Covid-19 nadal ma zróżnicowany a także rozległy wpływ na 
przedsiębiorstwa w prawie wszystkich branżach oraz w całym sektorze pub-
licznym. Pracodawcy, którzy byli w stanie utrzymać lub wznowić działalność, 
musieli ponieść radykalne zmiany w swoich miejscach pracy, procesach biz-
nesowych oraz sile roboczej.

Nawet w tych dynamicznych warunkach zapewnienie zdrowia, dobrego 
samopoczucia oraz bezpieczeństwa pracowników wciąż należy do najwyżs-
zych priorytetów każdej organizacji. Chociaż specjaliści BHP odgrywają kluc-
zową rolę w tych inicjatywach, opracowanie oraz wdrożenie skutecznych pro-
gramów bezpieczeństwa i higieny pracy, które odpowiadają na zmieniające 
się potrzeby, wymaga ścisłej koordynacji z wieloma funkcjami a także dyscy-
plinami. Specjaliści podkreślają także rolę szybkiego dostępu do aktualnych 
danych na temat regionalnych i lokalnych wskaźników rozprzestrzeniania się 
wirusów, infekcji i narażenia pracowników, a także szczegółowych informacji 
na temat zmieniających się wymagań pracodawców.

W związku z szybko postępującym zamykaniem fizycznych obiektów, 
cyberprzestępcy coraz częściej atakują wszelkiego rodzaju firmy, których pra-
cownicy pracują w domu. Próby phishingu związane z pandemią stają się coraz 
częstsze, ze względu na to, iż personel, który może już czuć się bezbronny i 
niespokojny w miarę narastania zagrożenia Covid-19, znajduje się w niezna-
nych warunkach pracy i coraz bardziej polega na zasobach, które mogą być 
pod niezabezpieczone.

W przypadku niektórych przedsiębiorstw praca zdalna mogła w pew-
nym stopniu funkcjonować już przed pandemią. Dla innych firm przejście 
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na pracę zdalną było czymś zupełnie nowym. Niezależnie od tego, czy nowe 
lub rozszerzone strategie pracy zdalnej są pospiesznie realizowane w trybie 
awaryjnym bez pełnej oraz odpowiedniej kontroli wdrażania ryzyko narusze-
nie bezpieczeństwa jest większe.

W odniesieniu do systemów operacyjnych, które pracownicy mogą  
w większym stopniu polegać na osobistych urządzeniach w których wystę-
pują mniej rygorystyczne kontrole bezpieczeństwa niż tych stosowane przez 
firmę. W tym przypadku istnieje zagrożenie, iż granica między informacjami 
firmowymi a osobistymi informacjami z mediów społecznościowych zostanie 
zatarta, co otwiera nowe możliwości dla cyberprzestępców.

Ponadto pracownicy mogą nawet w sposób nieświadomy stać się  
w mniejszym stopniu czujni oraz mniej pracowici, ponieważ pracują w mniej 
formalnych warunkach niż te, które zapewnia praca stacjonarna. Istotnym 
zagrożeniem jest także zwiększające się ryzyko zgubienia urządzeń oraz po-
datność na podsłuchiwanie a także nieuprawnione oglądanie treści na ekranie.

Cyberprzestępcy czekają na takie swoiste możliwości ataków i doszukują 
się luk systemowych wykorzystując niewiedzę lub nieroztropność innych osób. 
W miarę rozszerzania się pracy zdalnej, cyberprzestępcy będą nadal wprowad-
zać innowacje. Pojedyncze kliknięcie przez pracownika niewłaściwego adresu 
e-mail może prowadzić do nieautoryzowanego dostępu do systemów firmy 
oraz spowodować znaczne straty wynikające na przykład z odpowiedzialności 
naruszenia danych, sankcji regulacyjnych oraz uszczerbku na reputacji. W ta-
kich przypadkach organizacje ubezpieczające mogą stanąć przed koniecznoś-
cią wykazania ubezpieczycielom zakresu, w jakim sprawowały kontrolę nad 
systemami sieci komputerowych, z których pochodziło naruszenie oraz strata.

Dane mają istotną wartość z pewnością także finansową, w okresie pan-
demii cyberprzestępcy często poszukują danych wrażliwych dotyczących zdro-
wia, aby potem w późniejszym etapie wykorzystać je w bezprawny sposób.  
W przedsiębiorstwa nastąpiła zwiększona ilości przetwarzania danych wrażli-
wych, związanych ze zdrowiem osobistym, nie tylko z monitorowania zdrowia 
i dobrostanu pracowników. Zwiększona ilość danych, które dotyczą zdrowia 
zwiększa ryzyko ich utraty, kradzieży a także nieumyślnego ujawnienia takich 
danych wrażliwych, zwłaszcza w przypadku świadczeniodawców takie narus-
zenie może potencjalnie spowodować szkody dla zdrowia oraz bezpieczeństwa 
(World Health Organization 2019, dostęp: 21.06.2021).

Z punktu widzenia regulacji dane dotyczące zdrowia są zazwyczaj klasyfi-
kowane jako dane osobowe specjalnej kategorii. Związane są z tym dodatkowe 
wymogi regulacyjne wykraczającymi poza zwykłe dane osobowe. Tam, gdzie 
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istnieją przepisy dotyczące prywatności danych, naruszenia tych przepisów 
skutkują sankcjami. Istnieje ryzyko naruszenia przepisów, ponieważ wystę-
puje zwiększone przetwarzanie danych osobowych. W przypadku takiego na-
ruszenia, przedsiębiorstwa ubezpieczające mogą oczekiwać od ubezpieczycieli 
kontroli dotyczących zasad oraz procedur, które obowiązują w związku z pr-
zetwarzaniem takich danych specjalnej kategorii.

Kolejną kategorią są także dane finansowe, które oczywiście są również 
bardzo poszukiwane oraz często atakowane przez cyberprzestępców. Celem 
takich ataków często jest uzyskanie informacji firmowych oraz osobistych, 
takich jak  w szczególności hasła i dane konta bankowego. W związku z ro-
zszerzaniem pracy zdalnej pojawiają się wyżej wymienione zagrożenia, dla-
tego przedsiębiorstwa powinny pozostać świadome potrzeby utrzymywania 
a także monitorowania bezpieczeństwa danych finansowych swoich oraz 
pracowników.

Podczas okresu trwania pandemii administratorzy danych a także pod-
mioty przetwarzające te dane w warunkach domowych spotykają się z wieloma 
nowymi wyzwaniami, ponieważ starają się sprostać wymogom gromadzenia, 
przetwarzania oraz udostępniania dodatkowych ilości danych wynikających  
z zagrożeń związanych z pandemią.

Na pytanie ,,Czy przez Cobid-19 okres od 3/202 roku do 3/2021 roku 
odczułeś/aś jako bardziej niebezpieczny/niestabilny w porównaniu do popr-
zednich lat?’’ aż 65% respondentów odpowiedziała twierdząco, tylko 19% 
uważa że ten okres dla nich nie różnił się. To, iż aż tak duża liczba osób odpo-
wiedziała na to pytanie twierdząco może być związane z zagrożeniami, które 
zostały przytoczone wcześniej, lecz z pewnością duży wpływ na to zjawisko 
mogła mieć panika, która występowała podczas trwania tego okresu.

Natomiast w odniesieniu do pytania ,,Czy uważasz, że zakazy bądź ogra-
niczenia ze względu na Covid-19 obowiązujące w okresie od 3/2020 r. do 
3/2021 r. dotyczące m.in. dystansu społecznego, rozrywki, uprawiania sportu 
czy spotkań towarzyskich wpłynęły negatywne na Twoje samopoczucie?’’ aż 
74% ankietowanych odpowiedziała twierdząco, tylko na 19% osób pandemia 
nie wpłynęła negatywnie w tym obszarze. Ograniczenia miały wpływ także 
na występowanie pracy zdalnej co również mogło być związane z pogorsze-
niem samopoczucia, ponieważ dłuższa izolacja wpływa negatywnie na relacje 
społeczne oraz zawodowe. 
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Ryc. 1 pytanie ,,Czy przez Cobid-19 okres od 3/202 roku do 3/2021 roku odczułeś/
aś jako bardziej niebezpieczny/niestabilny w porównaniu do poprzednich lat?’’

Źródło: wyniki anonimowego badania ankietowego przeprowadzonego online pod 
tytułem "Covid-19 i jego wpływ na gospodarkę, edukacje, bezpieczeństwo oraz psy-
chologiczne aspekty na podstawie Województwa Podkarpackiego od 3/2020r. do 
3/2021r." w którym wzięło udział 100 osób z województwa podkarpackiego

Ryc. 2 pytanie ,,Czy uważasz, że zakazy bądź ograniczenia ze względu na Covid-19 
obowiązujące w okresie od 3/2020 r. do 3/2021 r. dotyczące m.in. dystansu społecz-
nego, rozrywki, uprawiania sportu czy spotkań towarzyskich wpłynęły negatywne na 
Twoje samopoczucie?’’

Źródło: wyniki anonimowego badania ankietowego przeprowadzonego online pod 
tytułem "Covid-19 i jego wpływ na gospodarkę, edukacje, bezpieczeństwo oraz psy-
chologiczne aspekty na podstawie Województwa Podkarpackiego od 3/2020r. do 
3/2021r." w którym wzięło udział 100 osób z województwa podkarpackiego.
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Wpływ Covid-19 na psychologiczne aspekty 
funkcjonowania człowieka 

Wystąpienie pandemii przyczyniło się do zmian w życiu również w od-
niesieniu do psychologicznych aspekty funkcjonowania. Poczucie niepewnoś-
ci czy braku stabilizacji mogło często towarzyszyć w tym okresie od 03/2020   
do 03/2021r. Również poczucie zagrożenia mogło być u wielu osób obecne 
nawet przy wykonywaniu codziennych, rutynowych czynności, jak wyjście do 
sklepu czy pracy, która nie odbywała się w sposób zdalny. Odpowiedzialność 
za minimalizacje ryzyka zakażenia siebie oraz innych czy częste poczucie 
zagrożenia mogło powodować silny stres, przerażenie bądź lęk w funkcjono-
waniu przynajmniej w małym stopniu podobnym do tego przed wystąpie-
niem pandemii. Wśród osób, które żyły w sytuacji ciągłego niebezpieczeństwa, 
lęku czy innych negatywnych emocji, odczuć przez tak długi okres – mogły 
spowodować one bardzo poważne konsekwencje.

Ryc. 3 pytanie „Czy ze względu na Covid-19 w okresie od 3/2020r. do 3/2021r. od-
czuwała Pan/Pani często strach przed przyszłością?”

Źródło; wyniki anonimowego badania ankietowego przeprowadzonego online pod 
tytułem "Covid-19 i jego wpływ na gospodarkę, edukacje, bezpieczeństwo oraz psy-
chologiczne aspekty na podstawie Województwa Podkarpackiego od 3/2020r. do 
3/2021r." w którym wzięło udział 100 osób z województwa podkarpackiego

W czasie trwania pandemii szereg negatywnych emocji prowadzi do cier-
pienia, obniżenia samopoczucia, zadowolenia czy satysfakcji z życia (Duszy-
ński, Afelt, Ochab-Marcinek, Owczuk, Pyrć, Rosińska, Rychard, Smiatacz 
2020, s. 28). Obniżają jego jakość, jak i powodują kłopoty ze zdrowiem 
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psychicznym (Duszyński, Afelt, Ochab-Marcinek, Owczuk, Pyrć, Rosińska, 
Rychard, Smiatacz 2020, s. 28). W przeprowadzonym anonimowym bada-
niu ankietowym w trybie online pod tytułem "Covid-19 i jego wpływ na 
gospodarkę, edukacje, bezpieczeństwo oraz psychologiczne aspekty na pod-
stawie Województwa Podkarpackiego od 3/2020r. do 3/2021r." w którym 
wzięło udział 100 osób z województwa podkarpackiego na pytanie „Czy ze 
względu na Covid-19 w okresie od 3/2020r. do 3/2021r. odczuwała Pan/
Pani często strach przed przyszłością?”, aż 49% ankietowanych odpowiedziało 
potwierdzająco.

Na strach przed przyszłością nałożyć się mogły różne czynniki takie jak 
na przykład: problemy finansowe spowodowane ograniczeniami w prowadze-
niu przedsiębiorstw bądź ze względu na specyfikę branży zmniejszenie popytu 
na pewne działalności/usługi, poczucie utraty kontroli, paniczny lęk przed za-
każeniem, zbliżeniem czy kontaktami towarzyskimi. Problemy z tym związa-
ne mogły w tym okresie wyniknąć również z problemów na rynku pracy, stra-
chem przed: wzrostem bezrobocia, utratą pracy ze względu na Covid-19, nie 
dostatecznym poradzeniem sobie z wykonywaniem obowiązków służbowych 
w formie zdalnej, pozostaniem z kredytem do spłacenia bez płynności finanso-
wej, ciężkim przebiegiem choroby u siebie bądź u swoich bliskich Negatywnie 
na zdrowie psychiczne podczas Covid-19 mogły mieć również wpływ pog-
orszające się sytuacje w kwestii stabilności zawodowej czy ograniczenie możli-
wości zarobkowania (Puls Medycyny 2020, dostęp: 09.07.2021). Narażone 
na przeżywanie silnego lęku mogły być narażone zwłaszcza osoby, które bo-
rykały się w tym okresie z problemami psychicznymi, takimi jak; zaburzenia 
urojeniowe, depresja, lęk uogólniony czy z zaburzeniami hipochondrycznymi 
(lęk przed chorobą i śmiercią) (Michalska 2020, dostęp 06.07.2021).

Okres pandemii niesie ze sobą nowe warunki w funkcjonowaniu, zasady 
czy niepożądane skutki w różnych sferach życia. U niektórych wymusiła wyjś-
cie z bezpiecznej strefy komfortu, dla innych zmiany pod względem edukacji, 
pracy (na przykład poprzez zakaz uczęszczania w sposób stacjonarny na wszys-
tkie/większość zajęć w szkole/uczelni bądź nakaz pracy zdalnej dla niektórych 
pracowników), a znowuż u innych spowodowała problemy natury zdrowot-
nej czy zmiany natury społecznej. U wielu osób pandemia przyczyniła się do 
dużych zmian w życiu, również wśród ankietowanych, o czym świadczą od-
powiedzi na zadane pytanie w badaniu „Czy uważasz, że Covid-19 przyczynił 
się w dużym stopniu do zmian w Pana/Pani życiu?”. 64%, czyli większość 
ankietowanych odpowiedziało twierdząco:
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Ryc. 4 pytanie „Czy uważasz, że Covid-19 przyczynił się w dużym stopniu do zmian 
w Pana/Pani życiu?”

Źródło: wyniki anonimowego badania ankietowego przeprowadzonego online pod 
tytułem "Covid-19 i jego wpływ na gospodarkę, edukacje, bezpieczeństwo oraz psy-
chologiczne aspekty na podstawie Województwa Podkarpackiego od 3/2020r. do 
3/2021r." w którym wzięło udział 100 osób z województwa podkarpackiego

Ryc. 5 pytanie „Czy przez Covid-19 w okresie od 3/2020 roku do 3/2021 roku 
zmienił Pan/Pani swoje plany związane z rozwojem osobistym, edukacyjnym bądź 
zawodowym?”

Źródło: wyniki anonimowego badania ankietowego przeprowadzonego online pod 
tytułem "Covid-19 i jego wpływ na gospodarkę, edukacje, bezpieczeństwo oraz psy-
chologiczne aspekty na podstawie Województwa Podkarpackiego od 3/2020r. do 
3/2021r." w którym wzięło udział 100 osób z województwa podkarpackiego
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Tylko 22% ankietowanych nie uważa, że Covid-19 przyczynił się  
w dużym stopniu do zmian w jego życiu. 

Zmiany nastąpiły również w planach u części ankietowanych osób. Na 
pytanie „Czy przez Covid-19 w okresie od 3/2020 roku do 3/2021 roku zmie-
nił Pan/Pani swoje plany związane z rozwojem osobistym, edukacyjnym bądź 
zawodowym?”, aż 60% biorących udział w badaniu odpowiedziało „Tak”.

Ponownie większość osób odpowiedziało potwierdzająco, co jest niepo-
kojące w kwestii rozwoju osobistego w okresie od 3/2020 roku do 3/2021 
roku u mieszkańców województwa podkarpackiego. Dla wielu osób mogło 
mieć to negatywne skutki w strefie psychicznej i przyczynić się nawet do spad-
ku motywacji do działań mających na celu dalszy rozwój osobisty/edukacyjny/
zawodowy czy obniżenie nastroju. W kwestii rozwoju zawodowego negatyw-
nie na osoby ekstrawertyczne mogła wpływać praca w formie zdalnej, ponie-
waż potrzebują one kontaktu w formie stacjonarnej z innymi pracownikami. 
Przy komunikowaniu się w sposób online mogły odczuwać spadek energii, 
jak i niechęć do swoich codziennych obowiązków (Sęczkowska 2019, s. 13).

Ryc. 6 pytanie „Czy ze względu na Covid-19 w okresie od 3/2020r. do 3/2021r. zau-
ważył Pan/Pani u siebie długo trwający spadek motywacji?”

Źródło; wyniki anonimowego badania ankietowego przeprowadzonego online pod 
tytułem "Covid-19 i jego wpływ na gospodarkę, edukacje, bezpieczeństwo oraz psy-
chologiczne aspekty na podstawie Województwa Podkarpackiego od 3/2020r. do 
3/2021r." w którym wzięło udział 100 osób z województwa podkarpackiego

Biorąc pod uwagę kwestie rozwoju i motywacji warto przeanalizować 
odpowiedzi na pytanie, które pojawiło się w badaniu: „Czy ze względu na 
Covid-19 w okresie od 3/2020r. do 3/2021r. zauważył Pan/Pani u siebie dłu-
go trwający spadek motywacji?”: Subiektywne odczuwanie długo trwającego 
spadku motywacji wśród ankietowanych mieszkańców podkarpacia  jest więc 
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spore, ponieważ aż 57% odpowiedzi jest twierdzących. Długo trwały spadek 
motywacji może negatywnie wpływać na funkcjonowanie w różnych dzie-
dzinach życia, a tylko 33% ankietowanych uważa, że względu na Covid-19  
w okresie od 3/2020r. do 3/2021r. nie zauważyło tego u siebie.

W badaniu poruszona została również kwestia obniżonego nastroju ze 
względu na Covid-19. Na pytanie „Czy ze względu na Covid-19 w okresie od 
3/2020r. do 3/2021r. zauważył Pan/Pani u siebie długo trwające obniżenie 
nastroju?” - jak można zauważyć aż 49% odpowiedziało twierdząco.

Ryc. 7 pytanie „Czy ze względu na Covid-19 w okresie od 3/2020r. do 3/2021r. zau-
ważył Pan/Pani u siebie długo trwające obniżenie nastroju?”

Źródło: wyniki anonimowego badania ankietowego przeprowadzonego online pod 
tytułem "Covid-19 i jego wpływ na gospodarkę, edukacje, bezpieczeństwo oraz psy-
chologiczne aspekty na podstawie Województwa Podkarpackiego od 3/2020r. do 
3/2021r." w którym wzięło udział 100 osób z województwa podkarpackiego

Pomimo, że wielu ankietowanych potwierdziło w okresie od 3/2020r. 
do 3/2021r. odczuwanie częstego strachu przed przyszłością, zmian w życiu, 
długo trwające obniżenie nastroju, długo trwający spadek motywacji, niepo-
kojące objawy w sferze fizycznej bądź psychicznej, zmienienie planów zwią-
zanych z rozwojem osobistym, edukacyjnym bądź zawodowym oraz uznało 
ten okres za bardziej obciążający pod względem psychicznym w porównaniu 
do poprzednich lat – tylko niewielu zdecydowało się na pomoc psychologa/
psychoterapeuty bądź na inną pomoc psychologiczną co widoczne jest w od-
powiedziach na pytanie: „Czy ze względu na Covid-19 w okresie od 3/2020r. 
do 3/2021r. korzystał Pan/Pani z pomocy psychologa/psychoterapeuty bądź 
z innej formy pomocy psychologicznej?”
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Ryc. 8 pytanie „Czy ze względu na Covid-19 w okresie od 3/2020r. do 3/2021r. kor-
zystał Pan/Pani z pomocy psychologa/psychoterapeuty bądź z innej formy pomocy 
psychologicznej?”

Źródło: wyniki anonimowego badania ankietowego przeprowadzonego online pod 
tytułem "Covid-19 i jego wpływ na gospodarkę, edukacje, bezpieczeństwo oraz psy-
chologiczne aspekty na podstawie Województwa Podkarpackiego od 3/2020r. do 
3/2021r." w którym wzięło udział 100 osób z województwa podkarpackiego

Tylko 16% ankietowanych odpowiedziało twierdząco, a więc większość 
przez sytuacje z Covid-19 nie skorzystała z pomocy psychologa/psychotera-
peuty bądź z innej formy pomocy psychologicznej.  

W związku z pandemią zdarzały się również często zmiany prawne do-
tyczące zasad mających na celu minimalizacje zakażeń, na przykład: limitu 
osób w pomieszczeniach bądź zasad zakrywania nosa i ust. Wiązało się z tym 
ryzyko bycia nie na bieżąco z informacjami i obowiązującymi restrykcjami ze 
względu na dynamikę zmian, zwłaszcza przez osoby, które już przed wystą-
pieniem Covid-19 miały kłopoty z dostosowaniem się do społeczeństwa czy 
posiadały utrudniony kontakt do informacji. Dodatkowo ograniczenia bądź 
zakazy, które miały miejsce od 03/2020 roku do 03/2021 roku mogły spowo-
dować niepokojące objawy w sferze psychicznej bądź fizycznej. Na pytanie w 
badaniu: „Czy zakazy bądź ograniczenia ze względu na Covid-19 obowiązu-
jące w okresie od 3/2020r. do 3/2021r. dotyczące m.in. dystansu społeczne-
go, rozrywki, uprawiania sportu czy spotkań towarzyskich przyczyniły się do 
pojawienia się u Pani/Pana niepokojących objawów w sferze fizycznej bądź 
psychicznej?” aż 53% ankietowanych odpowiedziało „Tak”.
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Ryc. 9 pytanie „Czy zakazy bądź ograniczenia ze względu na Covid-19 obowiązujące 
w okresie od 3/2020r. do 3/2021r. dotyczące m.in. dystansu społecznego, rozrywki, 
uprawiania sportu czy spotkań towarzyskich przyczyniły się do pojawienia się u Pani/
Pana niepokojących objawów w sferze fizycznej bądź psychicznej?”

Źródło; wyniki anonimowego badania ankietowego przeprowadzonego online pod 
tytułem "Covid-19 i jego wpływ na gospodarkę, edukacje, bezpieczeństwo oraz psy-
chologiczne aspekty na podstawie Województwa Podkarpackiego od 3/2020r. do 
3/2021r." w którym wzięło udział 100 osób z województwa podkarpackiego

Zakończenie

Covid-19 sprawił, że życie wielu osób uległo zmianie. Przyczynił się on 
między innymi do wzrostu bezrobocia, zamknięć/zawieszenia działalności 
gospodarczych, problemów finansowych, pewnego utrudnienia w systemie 
edukacyjnym, zakłóceń w bezpieczeństwie.

Wnioskując po wynikach anonimowego badania ankietowego prze-
prowadzonego online pod tytułem "Covid-19 i jego wpływ na gospodarkę, 
edukacje, bezpieczeństwo oraz psychologiczne aspekty na podstawie Woje-
wództwa Podkarpackiego od 3/2020r. do 3/2021r." w którym wzięło udział 
100 osób z województwa podkarpackiego - możemy zauważyć, ze COVID-19 
wpłynął na bardzo wiele sfer życia, również na psychologiczne aspekty funkc-
jonowania człowieka. U wielu ankietowanych pandemia w okresie od 03/2020 
r. do 03/2021 r. przyczyniła się między innymi do zmian, problemów, gorsze-
go samopoczucia czy niepokojących objawów.
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THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC  
ON SAFETY AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS  

IN THE CONTEXT OF REMOTE WORK

SUMMARY
Covid-19 has changed everyday life. It contributed to, inter alia, 
disruptions in the security of the State, changes in interpersonal rela-
tions or in psychological aspects of functioning. In order to better un-
derstand the opinions of the inhabitants of the Subcarpathia. Province 
in the area related to the occurrence of the pandemic, an anonymous 
online survey was carried out under the title "Covid-19 and its impact 
on the economy, education, safety and psychological aspects based on 
the Subcarpathia Province from 3/2020 to 3.2021. r." which was at-
tended by 100 people from this region.
Keywords: pandemic, coronavirus, Covid-19, security, cybersecurity.
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AND CYBER THREATS

STRESZCZENIE
Szybkie rozprzestrzenianie się Internetu i telefonii komórkow-
ej gwałtownie zwiększyło i zmieniło rzeczywistość pod względem 
zakresu wykorzystania cyfrowej technologii informacyjnej, która jest 
wszechobecna. Jednak młodzi użytkownicy Internetu nie zawsze są 
świadomi zagrożeń z nią związanych. Celem niniejszego artykułu jest 
omówienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni, które nie są 
ujęte w programie Edukacja dla bezpieczeństwa oraz próba wskazania 
kierunku edukacji młodzieży w zakresie sposobów przeciwdziałania 
tym zagrożeniom.
Słowa kluczowe: cyberprzestrzeń, cyberprzemoc, choroby cywilizacy-
jne, Edukacja dla Bezpieczeństwa, zagrożenia, edukacja

Introduction

Information technology accompanies us all the time. We ask questions 
with our smartphone, and within fractions of a second the answers come to 
us from the ‘cloud’, as the gigantic data sets located somewhere in the deserts 
of this world are increasingly often called. What remains are digital traces that 
are recorded, remembered, and analysed.

Digital information technology shapes our lives. We are no longer wo-
ken up by an alarm clock but by a smartphone, with which we send text 
messages and do many other things: we make appointments, read messages, 
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search for answers in search engines, listen to music, send photos, take notes, 
and manage our schedules.

At the same time, to combat the feeling of loneliness, we bounce around 
sites such as: Facebook, Instagram, Twitter. Does our well-being depend di-
rectly on our mastery of new technologies? It is not uncommon for people 
who were born before the digital era to have problems navigating the Internet, 
operating computers, smartphones, etc. For this reason, everyone believes that 
life should be made easier for the younger generation and that they should be 
introduced to the world of modern technology as early as possible. 

Thus, it is considered that tablets in kindergarten, smartphones and 
game consoles at school and laptops promote the proper development of chil-
dren. It seems to be understandable, and yet we fail to notice that children 
and young people fall into addiction extremely easily. The daily newspaper 
‘Gazeta Prawna’ reports that one in ten 3-year-olds and over a third of Polish 
4-year-olds are Internet users with disabilities and belong to the generation of 
digital natives. Digital natives" are people born after 1983, for whom the dig-
ital world and the media available in it are the natural habitat. Older people 
are "digital immigrants" who must learn to function in a new reality for them.

Adults whose brains have already reached maturity are able to resist sub-
stances or behaviour leading to addiction. Children do not have such abilities, 
they "get sucked" into digital technologies (Spitzer 2016, p.18). It is worth 
posing a question: why should information media or even information itself 
be a threat to society? First because people are not computers and they do not 
download information, but they learn and analyse issues. The psychological 
and social consequences of digital information technology include anxiety, 
attention deficits, stress, insomnia, lack of exercise, relationship problems, di-
vorce, depression, and loneliness.

About ‘cyberspace’

Human interactions are also taking on a new shape and meaning, and 
real-world phenomena are often reflected in cyberspace. The term 'cyberspace' 
itself was coined for science fiction literature and popularised by William 
Gibson, who described space as an unimaginable complexity that is like a 
'consensual hallucination experienced every day by billions of legitimate users 
in all countries (...)' (Wasilewski 2013, p.226).

This literary term cyberspace hardly lends itself to scientific definition, 
which would correspond to the requirements of the theory of application of 
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semiotic rules and laws of formal logic to scientific activity, i.e., the general 
methodology of sciences. Therefore, the notion of cyberspace is sometimes 
treated as a meaningless slogan, useless in scientific research, which is especial-
ly true of technical sciences. The concept is quite generally formulated to refer 
to a social environment that communicates by means of computer-assisted 
techniques (cybertechnologies) or as a phenomenon whose effects are anal-
ysed within the framework of the application of social cybernetics to comput-
er communication -cybercommunication (Janowski 2012, p.311). The origin 
of the term cyberspace is not clear. It is a hybrid of two words - kybernets, 
which in Greek means helmsman, manager, control, and space, which in En-
glish means space. The relationship of the concept of cyberspace to cybernet-
ics, from which the concept of cyberspace in science fiction literature (Lid-
erman 2012, p.60 and next) has undoubtedly been borrowed, is ambiguous. 
These connections are criticised in the literature, although it is also pointed 
out that etymologically the concept of cyberspace (Lakomy 2015, p.74) de-
rives from cybernetics, formed by N. Wiener, as the science of controlling 
and communicating in systems of different nature (Sienkiewicz 2009, p.584), 
i.e., exerting the desired influence on specific phenomena (Mazur 1966, p.76 
and next). However, there is no universally accepted definition of cyberspace. 

In a broad sense, cyberspace is "the global information infrastructure, the 
interconnectivity between people by means of computers and telecommuni-
cations, the telecommunications space created by the Internet's interconnect-
ed system facilitating real-time interactions between network users and en-
compassing all electronic communication systems that transmit information 
originating from numerical sources" (Lakomy 2015, p.76 and next) or "the 
world's all-encompassing information domain, where the data carrier is the 
electromagnetic spectrum" (Dereń, Rabiak 2021) as well as an "open space 
communicating through interconnected computers and computer memories 
that work across the globe" (Levy 2002, p.380). In turn, the term cyberspace 
as defined by the Oxford English Dictionary is the ideal space in which com-
munication occurs through computers. The expression is a metaphor for the 
Internet as a whole. It should be noted, however, that space is not "spatial" 
(such parameters as length, width, and height, which can be given in miles or 
kilometres) and should be understood as a mathematical space (Spitzer 2016, 
p.55). Cyberspace can be defined as any communication medium between 
computers or telephones or smartphones that function as a computer and a 
telephone at the same time. However, just like computers, smartphones also 
provide unrestricted access to illegal content downloaded from the Internet 
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and enable recording of the material using a built-in camera or a still camera. 
Therefore, it is important to know about the dangers of the internet and the 
dangers connected with it.

Cyber addiction

Computer games are designed to cause addiction. However, not every-
one is susceptible to addiction. The results of a study published in Psycho-
logical Science (Johnson and Kenny 2010) indicate that computer games do 
not improve attention, but concentration disorders can be acquired through 
them. On the other hand, the skills acquired during game-based training do 
not translate into real life; on the contrary, there is an increase in impulsivi-
ty, disturbed decision-making processes and a decrease in brain performance. 
The criteria for addiction to the Internet and computer games are presented 
in Table 1.1.

Tab. 1.1: Criteria for addiction to the Internet and computer games

Main occupation
Obsession with games (player constantly thinks about 
past and/or future games; playing games dominates dai-
ly life). Note this does not refer to gambling

Withdrawal symptoms Irritability, concentration problems, anxiety, and low-
ered mood

Tolerance It is becoming necessary to spend more and more time 
on games

Loss of control He is not even able to limit his own playing

Loss of interest Previous interests and leisure activities are no longer 
attractive

Negative consequences Acceptance of the adverse psychosocial consequences of 
gaming

Lies, misrepresentations Close friends and therapists are lied to about the true 
extent of gaming

Improving mood Playing to combat anxiety, guilt, helplessness, problems, 
and stress

Alienation and social 
degradation

Conflicts with peers, breakdown of friendships drop-
ping out of school

Source: Johnson i Kennedy 2010
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A diagnosis is warranted if, ‘in a period of 12 months, the internet is re-
peatedly used to play games frequently with other players, leading to clinically 
significant disruption and distress, sadness and anxiety, and if at least 5 of the 
10 criteria listed are met’.

 Addiction to computer games affects men almost 10 times more of-
ten than women. The most popular games with violent content go to young 
men while women have become more strongly addicted to social media such 
as Facebook among others (Spitzer 2016, p.105) 

 Unlike computer games, the internet is not deliberately geared to-
wards inducing addiction. However, it is equipped with incentives to en-
courage the development of addiction. During internet searches we find 
something interesting, an interesting email arrives in our inbox and this ran-
domness is fundamental for the development of addiction. Internet use leads 
to significant restrictions in life. It can lead to neglecting other activities, loss 
of interests, insincerity, loneliness and social degradation.

 It is worth noting that Internet addiction and computer game  
addiction are not the same thing. Researchers have found that 'the two forms 
of problematic online behaviour affect two different populations and are de-
termined by different factors'. It is therefore important for students to learn 
more about Internet and computer addiction.

The compulsive use of Facebook stems from a desire to belong to  
a time-filling pastime, as well as a desire to improve one's mood. As a result 
of a study conducted by University of Southern and California psychologist 
Antoine Bechara and a group of students. In one trial, students were instruct-
ed to press a button at the sight of traffic signs, and to do nothing at the sight 
of Facebook symbols. In the second trial, the instructions were the opposite. 
A task in which one must press the button once and not at all is referred to 
as a Go-/No-go task. The researchers were thus able to measure Facebook's 
symbol-free impulsivity and the associated control or lack thereof and relate 
these factors to brain activity. A marked overactivity of brain areas involved 
in impulsive actions and reduced activity of cognitive control centres became 
apparent. The magnitude of both variables depended on the severity of Face-
book addiction. Facebook addiction was found to be comparable to substance 
and gambling addictions" (Turel 2014, p.687). 

It is worth noting that Internet addiction and computer game addiction 
are not the same thing. Researchers have found that 'the two forms of prob-
lematic online behaviour affect two different populations and are determined  
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by different factors'. It is therefore important for pupils to broaden their 
knowledge on Internet and computer addiction.

The compulsive use of Facebook stems from a desire to belong to  
a time-filling pastime, as well as a desire to improve one's mood. As a result 
of a study conducted by University of Southern and California psychologist 
Antoine Bechara and a group of students. In one trial, students were instruct-
ed to press a button at the sight of traffic signs, and to do nothing at the sight 
of Facebook symbols. In the second trial, the instructions were the opposite. 
A task in which one must press the button once and not at all is referred to 
as a Go-/No-go task. The researchers were thus able to measure Facebook's 
symbol-free impulsivity and the associated control or lack thereof and relate 
these factors to brain activity. A marked overactivity of brain areas involved 
in impulsive actions and reduced activity of cognitive control centers became 
apparent. The magnitude of both variables depended on the severity of Face-
book addiction. Facebook addiction was found to be comparable to substance 
and gambling addictions" (Turel 2014, p.687).

Moving on to smartphone addiction, it should be noted that attention 
deficits, lower accuracy and learning difficulties arise. An equally serious prob-
lem is the addictive potential of this device (Spitzer 2016, p.115). In some 
countries, this phenomenon has reached large proportions and has led to the 
implementation of extensive therapeutic measures. Smartphone addiction is 
comparable to other behavioral addictions e.g., to gambling, computer games 
or the internet. The specific behaviour gives great pleasure and therefore oc-
curs more and more frequently, eventually leading to disruptions in quality of 
life, loss of control of engagement, brain structures and processes are largely 
identical to those involved in substance addictions. South Korean research-
ers, "Cell phone addiction" occurs more frequently along with symptoms 
of depression, anxiety, and loss of self-confidence (Ha 2008; Spitzer 2016,  
p. 116). The results of the studies show an increase in addictions using smart-
phones, the internet, Facebook, and computers. The lack of action in terms of 
education, prevention cannot be excused. Therefore, it is important to make 
students and parents aware of the importance of prevention and prevention 
of the addictions.

Cyberbullying

Internet and smartphone users share a lot of information, often private 
and sensitive, with each other, living in the belief that they are reliable and 
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that the Internet is safe. There is a risk of generating ridiculing content involv-
ing any person, putting them in a problematic situation. 

Cyberbullying is electronic aggression that uses the internet to harm oth-
ers. It is the use of violence through stalking (Siemianowski, Kordalewski, 
Iwański, Nosarzewski, p.3) harassment, intimidation, ridicule of others using 
the Internet and electronic tools such as (Kozak 2013, p.207):

– instant messaging,
– e-mail,
– text messages (SMS),
– social networking sites,
– blogs,
– websites,
– online games.
It is also important to distinguish and differentiate between technical 

methods of cyberbullying (e.g., email, chat) and behaviours or dialogues car-
ried out using a particular method that can be called cyberbullying. These 
include:

– war of insults (flaming),
– stalking (electronic bullying),
– defamation,
– impersonation,
– exposing/obtaining secrets,
– cyber bullying,
– happy slapping is when a group of young people approach someone 

and slap them while another person records the act with a mobile phone cam-
era. Videos of the assault are posted on the internet, where they can be seen by 
thousands of people. The victim does not have to be known to the attackers. 
Sometimes the victim loses their life or commits suicide because of the assault 
because the video was posted online.

In the research report entitled: "Evolution of Hate Speech in Cyber-
bullying as a Real Threat to the Safety of Young People and Minor Internet 
Users", we read that most primary and secondary school pupils use the Inter-
net, among 99.33% of school-age children. The majority -72.35% (Figure 1) 

- grow up with the technology and use it daily, 21.24% several times a week, 
3.76% once a week, 1.33% several times a month and 1.33% less than once 
a month.
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Figure 1. If you use the internet, how often?

Source: based on Siemianowski, Kordalewski, Iwański, Nosarzewski 2010, p.3)

During a day 42,04 % of respondents use Internet for 1-2 hours a day. 
On the other hand, 25% use Internet for 3-5 hours a day, 17.04% use it for 
up to one hour a day and 1.33% did not answer the question (Figure 2).

Figure 2. If you use the Internet during the day, how long does it take?

Source: based on Siemianowski, Kordalewski, Iwański, Nosarzewski 2010, p.3)

However, 39.38% of students say that someone controls what they do 
on the Internet, while 33.85% do not control children and 26.77% have no 
opinion (Figure 3).
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Figure 3. Does anyone control what you do on the Internet?

Source: based on Siemianowski, Kordalewski, Iwański, Nosarzewski 2010, p.3)

54.65% of minors are controlled by their parents, 9.07% by siblings, 
3.54% by state services and 2.43% by other persons (Figure 4).

Figure 4 If you are controlled, by whom?

Source: based on Siemianowski, Kordalewski, Iwański, Nosarzewski 2010, p.5)
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On the other hand, 53.98% of people said they did not use vulgarities 
on the Internet, while 32.74% used vulgarities, 28.32% used name-calling, 
10.84% spread rumours, 7.52% threats, 5.75% made embarrassing pictures 
public (Figure 5).

Figure 5 Have you or your friends ever used the Internet?

Source: based on Siemianowski, Kordalewski, Iwański, Nosarzewski 2010, p.5)

28.10% of students think that cyberbullying is rather not a threat and 
11.28% think that it is (Figure 6). On the other hand, 23.45% have no opin-
ion, 19.03% think cyberbullying is rather not a threat, 15.27% think it is not 
a threat (Siemianowski, Kordalewski, Iwański, Nosarzewski 2010, p.21 and 
next).

Figure 6. Is cyberbullying a threat to you?

Source: based on Siemianowski, Kordalewski, Iwański, Nosarzewski 2010, p.5)
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Cyberbullying affected 66.81% of pupils and "self" 12.61% (Fig-
ure 7).

Figure 7. If you have experienced cyberbullying, was it against you or someone else?

Source: based on Siemianowski, Kordalewski, Iwański, Nosarzewski 2010, p.5)

99.33% of the population use the Internet, only 0.67% do not use it 
(Figure 8).

Figure 8 Do you use the internet?

Source: based on Siemianowski, Kordalewski, Iwański, Nosarzewski 2010, p.5)
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Considering the data, it is important to realize that cyberbullying is and 
will continue to be a social problem among the population, especially as the 
internet is an important element in young people's lives and time spent online 
continues to increase.

Very often young people do not realize that their actions (e.g., offensive 
comments, ridiculing photos) are a form of cyberbullying, which affects the 
psyche of young people more severely than in the real world. Awareness of 
anonymity and lack of control online allows unethical behaviour. Various 
information which appears on the web immediately spreads to ever larger 
circles of recipients. Once published, hurtful content takes on a life of its own, 
and no one has control over removing it from the internet. An important 
feature of cyberbullying, which distinguishes it from traditional violence, is its 
continuity. Cyberbullying does not stop when the computer is switched off, it 
spreads into the school life of the young person, who in such a situation lives 
in a constant sense of threat, fearing further attacks or the reactions of those 
who witness their humiliation. (Andrzejewska 2014, p.110-112). The most 
tragic consequence of cyberbullying is suicide.

Psychologists warn not to underestimate the problem. Cyberbullying, 
although virtual, hurts in real life. This dangerous and negative phenome-
non can carry serious functional, emotional, and psychological consequences. 
Compromising online can forever break the mental health and even the lives 
of young people. This is more tragic because the young person has no one to 
complain to. Adults or companies have the possibility to report slander or 
unfair accusations to law enforcement agencies, a child usually does not have 
such a possibility (Górka 2017, p.21). Any illegal content (including expres-
sions of virtual violence and aggression) can be reported to the police. The 
Safer Internet Programme Centre (PCPSI) provides psychological support to 
young Internet users, parents, and professionals in cases of threats related to 
the use of the Internet and mobile phones by children and adolescents (help-
lines: 116 111, 800 100 100).

In connection with the increasingly frequent occurrence of cases of child 
grooming and blackmail (sextortion) on the Internet, a campaign has been 
launched to address the problem of production of intimate images or films by 
minors intentionally engaging in erotic or sexual activity and presenting such 
content on the Internet, sending it to relatives and strangers (the so-called 
self-generated sexual content). The campaign aims to:

– draw the attention of adult internet users to the problem of sexual be-
haviour of children and adolescents online, especially those which lead to the 
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creation of pornographic content,
– raise awareness of the possibilities of counteracting this type of be-

haviour and encourage prompt reaction to it,
– as well as increasing public awareness of the Dyżurnet.pl team's activi-

ties (Campaign Dyżurnet 2019).
Children and young people are not aware of such an issue as the pro-

tection of personal data, carelessly posted online. The subject of RODO is 
also rarely discussed in schools, which should be changed. Especially as the 
Internet gives its users a sense of anonymity. All it takes is a search engine and 
linking a lot of information about a particular person, and we already have 
specific information about that person. In this connection, we need to con-
sider what the criminal responsibility for online crime is.

Information overload

Young people of the 21st century sleep noticeably less than even 10 years ago, 
before the invention of smartphones (Spitzer 2016, p.22). In the long term, they 
are increasingly overtired, which can lead to many illnesses. The feeling of being 
behind the times makes them feel that they cannot keep up, and as a result their 
health is affected.

The term 'information overload' does not mean a limit to the amount of in-
formation that exceeds the specified maximum capacity of the brain, but a feeling 
that technology is out of control. Added to this is the constant fear that we will miss 
out on something and the worry that we will lose access to the network or device 
that allows access. Digital technology has already invaded every sphere of life and 
in many ways controls us, that is why it causes us stress. Acute stress can save lives, 
chronic stress kills us.

Using modern information technology leaves a digital footprint that some-
one else can follow, analyse (the testimony of former US National Security Agency 
(NSA) employee Edward Snowden confirms the fact of tracking). Bullying (cyber-
bullying) and harassment (cyberstalking)are antisocial behaviours. ‘Classic bullying’ 
is deliberate, aggressive behaviour that causes physical or psychological harm to an-
other person. In the long term, bullying is mostly an individual problem between 
the perpetrator(s) and the victim and must be considered as a process involving the 
whole class or group, in which members take on different roles. The causes of bul-
lying are multiple. It can develop virtually anywhere people live, learn, or work in 
a group. In cyberbullying, it all takes place in the realm of the internet and mobile 
telephony. Perpetrators use internet or mobile services to ridicule and harass the 
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victim. Emails, online communities, microblogs, chat rooms, discussion forums, 
websites and boards, video and photo platforms, websites and more are used. Mo-
bile phones are used as a bullying tool to bully the victim with calls, SMS, MMS, 
emails’ (www.polizei-beratung.de 2021). The technical capabilities of smartphones 
provide access to a camera, camcorder, voice recorder, Internet access and all kinds 
of information services. Thus, they enable young people who do not have fully 
developed interpersonal skills to use all forms of harassment of others under the 
guise of anonymity. The dissemination of texts, photos and videos by people and 
the sharing of more and more people to the detriment of the victim is uncontrol-
lable and uncontrollable. The internet, on the other hand, does not forget, so even 
deleted content can reappear at any time.

Young people who are victims of cyberbullying suffer from hostile treatment. 
They become angry, distraught, feel helpless, suffer from insomnia and headaches 
or stomachaches. In addition, it is worrying that about one fifth (19%) of pupils 
admit that they have been cyberbullied themselves. Boredom is cited as a frequent 
reason in addition to the fun. The increasing use of cyber bullying as a form of 
defence also contributes to the escalation of the problem. More than one third of 
the perpetrators have been victims themselves. Manipulated photos are particularly 
unpleasant embarrassing incidents, pornographic scenes with switched heads or 
faces which, in the worst-case scenario, could drive the victim to suicide (Schneider, 
Katzer, Leest 2013, p.9). Many times, the development of the media clearly hin-
ders parental influence and leads to many parents being overburdened. There are 
also many teachers who look critically at the development of the media.

The term stalking comes from the English language and means to approach, 
follow, or stalk. Stalking refers to the actions of a person who exerts psychological 
pressure on another person on a massive scale and over a long period of time, i.e., 
chases them, brings them into unwanted contact or follows them. In stalking there 
is usually a strong connection between the perpetrator and the victim (in con-
trast to mobbing). Exceptions are public figures who are stalked by their followers 
or fans. Common motives include unrequited love, revenge, hatred, or offended 
pride. Australian researchers already described five different groups of perpetrators 
of stalking 15 years ago (Mullen, Pathe, Purcell, p.9-16):

1. ex-partners relatives or acquaintances who, by means of stalking, want to 
bring about a reconciliation.

2. rejected admirers whose love is not reciprocated.
People who want to meet the person (but are not in love with them).
4) People who simply want to spread fear and terror.
5. people with a genuine propensity for violence who want to cause real harm 
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to their victims.
Cyberstalking in victims leads to problems in the nervous system, i.e., anxi-

ety, restlessness, headaches, sleep disturbances or stomach problems. There is often 
mental and physical exhaustion, which in turn can cause irritability and aggression. 
Such victims often become depressed. In the case of children, it is the parents who 
try to help.

Parents realize that the digital world harms children. It takes up time that 
could be spent on DIY, music, play, sports, etc. However, advertisements, lobbies 
convince us that a pupil, a student must have access to a computer, the Internet, 
and facilities public WLAN networks. Studies indicate that 3 out of 10 people 
know their partner's mobile number by heart, while only one in six can remember 
their best friend's mobile number. Digital information technology can directly and 
indirectly cause new diseases. However, knowledge is not enough to act effectively. 
This is where the role of parents, educators and teachers is important, as they should 
keep an eye on their children and spot diseases that arise because of excessive use 
of digital media. It is important to know about these dangers and how to prevent 
them. Here, it is worth considering raising such issues during the Safety Education 
course, which is supposed to prepare children, young people as well as the elderly 
how to counteract the threats of the 21st century. Including threats to civilization, 
which are said to be ‘diseases of prosperity’ (myMarktforschung.de2015).

Conclusion

The Internet is a place of mass information exchange where children and 
young people often share their problems with friends and, while remaining 
anonymous, with strangers. It is possible to talk to peers, but also to en-
counter dangers in harmful content, cyberbullying or dangerous contacts. the 
Internet is often used to solve problems. However, it is more and more often 
the case that young people are unable to solve problems on their own. And 
instead of turning to loved ones for help, they look for help on the Internet. 
This is also related to a lack of trust of young people in adults. The incessant 
fuss of adults and the fast pace of life mean that children talk to people on the 
Internet instead of to a parent who is not there. Lack of knowledge about the 
dangers of new acquaintances can have disastrous consequences. The various 
forms of violence lurking in cyberspace include, for example:

– publishing ridiculing or vulgar comments,
– publishing defamatory photos and videos,
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– humiliating, blackmailing, threatening,
– impersonation.
These factors can affect the psychological and physical safety of both chil-

dren and young people. It is therefore important that forms of cyberbullying 
are taught at school in safety education.

The Internet is a very dynamic phenomenon. Newer and newer threats 
are emerging, which is why the subject of cyber threats should be updated 
quickly and flexibly and communicated to young people at school. Technol-
ogies should be developed to help protect against online threats. For this rea-
son, the core curriculum of Security Education should be adapted to current, 
changing threats in cyberspace. Awareness among young people, adults, and 
older people about the dangers of the Internet should also be raised through 
the media and the press.

The over-60s are mostly retired people who are keen to get involved in 
security and education issues. Public media such as television should play an 
essential role in passing on knowledge. Unfortunately, its attention is usually 
drawn towards all kinds of sensationalism, reporting extraordinary events that 
frighten people rather than educate. The role of the press, which, like televi-
sion, chases sensationalism, is also important. It is not only the media that 
are important in this matter. The role of entrepreneurs or workplaces, large 
companies such as Orlen, for example, also seems important. Events should 
be delivered in an attractive form for both adults and children. In the case 
of children, this could be comic strips. In the case of adults, meetings in the 
form of lectures work well, but they must be combined with practice (Mar-
tuszewska 2020, p. 65).

Countering cyberbullying is difficult. It requires the involvement of parents 
and teachers. There is a need for education on the latest technological develop-
ments, e.g., knowing how to use filtering software to block offensive messages, ac-
cess to unmoderated newsgroups and forums etc.

The addictive effect of the Internet is a worldwide problem.  From this per-
spective, confronting the youngest children with information technology as early 
as possible, teaching them about addiction in Security Education will make them 
aware of the problem also by promoting media competence.

If addictive behaviour related to excessive use of modern information tech-
nology requires treatment. It can be reasonably concluded that prevention is better 
than cure. Therefore, education about the above-mentioned threats should be in-
cluded in the Education for Safety curriculum

The Internet has become a source of many benefits, but also of drawbacks 
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resulting from the use of new technologies. It often happens that it brings false 
knowledge to people. Relying on such knowledge can have disastrous conse-
quences, especially when the recipients are children and young people. Another 
disadvantage is the anonymity of its users, which is a source of many dangers. 
Under an invented pseudonym, other Internet users can be insulted, attacked, 
or ridiculed. An innocent and gullible child can be very badly affected by such 
an attack. Therefore, we should act against it. We should educate them about 
the dangers of the Internet and inform them about their consequences. If edu-
cation starts with the family, then to school, it should prevent many problems. 
The school policy to increase digital safety is one of the main challenges for 
education in the 21st century.
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EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA  
A ZAGROŻENIA W CYBERPRZESTRZENI

SUMMARY
The rapid spread of the Internet and mobile telephony has rapidly in-
creased and changed the reality in terms of the extent to which digi-
tal information technology is used. Digital information technology is 
ubiquitous. However, young internet users are not always aware of the 
risks involved. The aim of this article is to discuss the threats occur-
ring in cyberspace which are not included in the Education for Safety 
programme and to try to point out the direction of educating young 
people about ways of counteracting these threats.
Keywords: cyberspace, cyberbullying, diseases of civilization, Educa-
tion for Security, threats, education,
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UNIWERSYTET RZESZOWSKI

UNIWERSYTET TRZECIEGO 
WIEKU I JEGO ROLA W ŻYCIU 

OSÓB STARSZYCH

STRESZCZENIE

We współczesnym społeczeństwie bardzo często można dostrzec zjawi-
sko związane z marginalizacją seniorów. Takie stereotypowe postrze-
ganie osób starszych może powodować np. obniżenie własnej wartości 
oraz pogorszenie jakości życia emerytów. Nierzadko otoczenie zapomi-
na, że mają oni prawo do samorealizacji i rozwijania swoich pasji. Pla-
cówkami, które umożliwiają seniorom rozwój własny są Uniwersytety 
Trzeciego Wieku. Stanowią ważny element życia osób starszych, po-
zwalają na udział w ciekawych wykładach, zajęciach komputerowych, 
językowych, basenowych, a także w interesujących wyjazdach. Tego 
typu placówki stanowią także interesującą propozycję spotkań z ró-
wieśnikami. W artykule zostały zaprezentowane zalety Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku i ich wpływu na życie seniorów. Starość nie musi 
oznaczać wykluczenia z otaczającego świata, ale stanowi nie tylko nie-
uchronny, ale także wartościowy etap w życiu jednostki.

Słowa kluczowe: uniwersytet trzeciego wieku, senior, starość, ageizm

Wstęp

 Współczesne społeczeństwo charakteryzuje pogoń np. za witalnością 
czy nieskazitelnym wyglądem. Odejmowanie sobie lat ostrzegane jest jako 
coś naturalnego. Na szerszą skalę dostępne są usługi medycyny estetycznej. 
Równocześnie świat stał się globalną wioską, w której można szybciej i łatwiej 
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skomunikować się z osobami znajdującymi się na drugim krańcu świata. Po-
nadto .in. dzięki skuteczności medycyny, długość ludzkiego życia ulega wy-
dłużeniu, a naukowcy przypominają o tym, że Europa starzeje się. 

Jakie w tym wszystkim jest miejsce dla sędziwego wieku? Według Vladi-
mira W. Frolkisa starzenie 

„jest jednym z prawidłowych etapów rozwoju osobniczego, polega-
jącym na zachodzących wraz z wiekiem zmianach morfologicznych  
i czynnościowych, a prowadzącym do stopniowego ograniczania moż-
liwości adaptacyjnych ustroju” (Frolkis: 1979, s. 10).

Z definicji jest to więc czas zmian, które prowadzą do ograniczenia 
sprawności fizycznej i psychicznej organizmu. Spadająca wydolność łączy się  
z malejącą wielopłaszczyznową wydajnością. Jednak czy nie jest to wyłącz-
nie stereotypowe ujęcie zagadnienia? Wyjaśnienie pojęcia starości część osób 
postrzega przede wszystkim jako zjawisko ściśle związane z przemijaniem,  
a także trudniejszą adaptacją do nowych możliwości, jakie daje cywilizacja. 
Jak zauważyła Walentyna Wnuk, 

„w myśleniu potocznym panuje brak wiary w możliwości rozwojowe 
ludzi starszych, to potwierdza negatywny stereotyp starości charak-
teryzujący mentalność naszego społeczeństwa. Okres starości na ogół 
utożsamia się z podatnością na choroby, wymaganiem wygód, konser-
watywnymi poglądami  i nawykami, stałym pouczaniem młodszych 
od siebie. Negatywny stereotyp starości ilustruje dobrze siedem mi-
tów, wyróżnionych przez R. Bartela (Społeczne Wyobrażenia): mit 
opuszczenia i osamotnienia, mit umocnienia się poglądów i postaw 
konserwatywnych, mit spadku możliwości dokonywania osiągnięć, 
mit pogarszania się stanu zdrowia, mit utraty zdolności podejmowa-
nia decyzji i rozwiązywania problemów, mit zahamowania możliwości 
rozwojowych, również intelektualnych, mit aseksualności” (Wnuk: 
2005, s 68).

Jednak wielu seniorów ma swoje role społeczne, rodzinne, opiekuje się 
wnukami, jest również pomocą dla rodzin swoich dzieci. Część osób wykracza 
również poza te role, realizując się między innymi podczas wieloaspektowych 
zajęć na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Potwierdzeniem tego mogą być 
słowa Zygmunta Wiatrowiskiego, który obok osób starszych, mało spraw-
nych życiowo, zdanych na łaskę innych, wyróżnił osobę, która: 
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„czuje się dobrze, jest w stanie obsłużyć siebie samego, a tym bardziej 
innych, którego cechuje trzeźwość umysłu i realność działania, który 
życiowo jest sprawny i samodzielny” (Wiatrowski: 2009, s. 27).

Interesującym również jest spostrzeżenie Walentyny Wnuk, która zazna-
czyła, że wiek dojrzały nie powinien 

„uwalniać człowieka od dalszego dojrzewania w człowieczeństwie, od 
dalszego korzystania z potencjału rozwojowego, który każdy w sobie 
nosi. W psychologii, rozwijany obecnie nurt psychologii całożyciowe-
go rozwoju jest potwierdzeniem tego myślenia” (Wnuk: 2005, s. 69).

Jest to niezwykle żądane szczególnie tam, gdzie rola społeczna i indy-
widualna starszej osoby sprowadzana jest do postrzegania jej jako jednostki 
tzw. drugiej kategorii oraz tam, gdzie kładzie się nacisk przede wszystkim na 
użyteczność człowieka, zapominając o jego potrzebach. Zbyt często starość 
postrzega się stereotypowo i pomija przy tym tak indywidualne potrzeby se-
niorów, jak kwestia samorealizacji. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na py-
tanie o rolę takich placówek jak Uniwersytety Trzeciego Wieku w życiu osób 
starszych.

LISTA POTRZEB SENIORÓW

Wiele osób łączy granicę starości z przejściem w stan zawodowego spoc-
zynku. Jednak z czym dokładniej wiąże się przejście na emeryturę? Jakie wtedy 
są potrzeby osób starszych? Eksperci pod kierownictwem Tibittsa opracowali 
listę potrzeb seniorów. Wśród nich wymienili: 

„potrzeby uznania za część społeczeństwa, społeczności, grupy i od-
grywania w nich określonej roli; wypełnienia w satysfakcjonujący 
sposób powiększonego wolumenu czasu; utrzymywania normalnych 
stosunków towarzyskich; uznania jako jednostki ludzkiej; stwarzania 
okazji i sposobności dla autoekspresji oraz poczucia dokonań; odpow-
iedniej stymulacji psychicznej i umysłowej; ochrony zdrowia i dostępu 
do opieki zdrowotnej; odpowiednio ustalonego trybu życia i utrzyma-
nia stosunków z rodziną oraz duchowej satysfakcji” (Woźniak: 1997, 
s. 820).

Jak wskazuje wspomniana lista, zasadniczymi potrzebami seniorów nie 
jest całkowite ograniczenie własnej aktywności oraz wycofanie się z życia 
społecznego, towarzyskiego, czy rodzinnego. Ważną potrzebą seniorów jest 
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zaspokojenie potrzeby samorealizacji. Niestety nie zawsze jej zaspokojenie jest 
dostatecznie wspierane przez osoby z najbliższego otoczenia. Dla części osób 
może to być bloker działania. 

A przecież seniorzy również pragną cieszyć się pełnią życia. Nie każdy 
chce być żywym przykładem stereotypowego obrazu staruszka, który raczej 
myśli o innych niż o sobie. Jest to oczywiście połączone z ich wydolnością 
i sprawnością psycho-ruchową. Niestety jak wynika z badań przeprowadzo-
nych przez Centrum Badania Opinii Społecznej, seniorzy wciąż nie kojarzą się 
pozostałej części społeczeństwa z osobami aktywnymi, które w swoich starani-
ach dążą do zaspokajania innych potrzeb, niż fizjologiczne. 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU  
I JEGO ROLA W ŻYCIU OSÓB STARSZYCH

Jednym z miejsc, które zaspokajają potrzebę samorealizacji seniorów, są 
Uniwersytety Trzeciego Wieku. Pierwsza tego typu placówka powstał w 1973 
roku we Francji, w Warszawie – dwa lata później. Obecnie w Polsce działa 
(w zależności od źródeł), około 110 do ponad 130 tego typu placówek, zr-
zeszających w sumie blisko 25 tysięcy osób, głownie mieszkańców miast. Jak 
zauważyła Olga Czerniawska 

„celem uniwersytetu trzeciego wieku jest nie tylko poprawa jakości 
życia uczestników, ale także zmiana na lepsze warunków życiowych 
osób starszych w społeczności lokalnej i na świecie. Uniwersytety 
oprócz edukacji permanentnej, popularyzacji wiedzy gerontologicz-
nej i ogólnej mają inspirować do aktywności umysłowej, fizycznej i 
artystycznej, powinny również działaś na rzecz zbiorowości lokalnej”. 
(Czerniawska: 2000, s. 182).

Wspomniane placówki oferują swoim studentom pakiety różnorod-
nych zajęć rozwijających i aktywizacyjnych, a także umożliwiają integrację  
z rówieśnikami. Seniorzy mogą również brać udział w atrakcyjnych wyjazdach 
i wycieczkach, chodzą na spektakle, do kina czy na basen. Uniwersytety Trze-
ciego Wieku zdają się trafnie przekształcać słowa gerontologów „dodać lat do 
życia”, na stwierdzenie „dodać życia do lat”. Warto podkreślić, że uczestnict-
wo w zajęciach UTW podnosi jakość życia seniorów, którzy jak najdłużej chcą 
utrzymać intelektualną i fizyczną niezależność oraz kontrolę nad własną egzys-
tencją oraz możliwościami adaptacyjnymi. Część Uniwersytetów Trzeciego  
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Wieku umożliwia studentom aktywne wspieranie szlachetnych przedsięwzięć 
różnych organizacji charytatywnych.

Elementy edukacji ustawicznej seniorów stanowią jedną z ciekawszych 
form nie tylko aktualizowania ich stanu wiedzy, ale są również bardzo dobry-
mi ćwiczeniami ich sprawności psychicznej i fizycznej. Kreatywne spędzanie 
czasu w gronie rówieśników jest mobilizacją do wyjścia poza znany schemat 
dnia. Jest to też okazja do nawiązania kontaktów z innymi oraz czas przeznac-
zony na samorozwój.

Część osób starszych musi zmierzyć się ze stanem zakończenia aktywnoś-
ci zawodowej oraz z tym, że ich dorosłe dzieci opuszczają dom rodzinny, 
zakładają własne rodziny, emigrują zagranicę. Dla części osób więc udział  
w spotkaniach Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest również oderwaniem się 
od depresyjnych myśli. Oprócz tego czynne uczestnictwo w zorganizowanych 
zajęciach nie tylko pozwala w interesujący sposób zagospodarować wolny czas, 
a także umożliwia odnalezienie się w zupełnie nowej sytuacji. 

Uniwersytety trzeciego wieku stawiają sobie za cel szeroką pomoc seni-
orom w utrzymaniu aktywności prycho-fizycznej. Równocześnie umożliwia 
dalszy rozwój osobowości, sprzyja podnoszeniu samooceny i jednostkowej 
świadomości. Można zauważyć, że UTW zapobiegają zjawiskowi ageizmu, 
czyli dyskryminacji osób starszych ze względu na wiek.

DĘBICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU  
W OPINII SWOICH STUDENTÓW

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z którymi pracowałam, za-
pisywali się do placówki również dla własnej przyjemności. Agnieszka Ku-
droń – dyrektor Dębickiego Uniwersytetu III Wieku (DUTW): „seniorzy z 
entuzjazmem odpowiadają na wszelkie proponowane im formy aktywności -  
od zajęć gimnastycznych, zarówno w wodzie, jak również na sali gimnastycz-
nej, przez zajęcia komputerowe, językowe, aż po wykłady z różnych dziedzin 
wiedzy. Razem dopracowaliśmy się formuły odpowiadającej wszystkim. Poza 
na przykład regularnymi wyjazdami do teatrów, dużym zainteresowaniem 
cieszą się wspólne wycieczki opracowane tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie, 
bez zbytniego pośpiechu i męczących tras” (archiwum własne).

Dyrektor Kudroń związana z DUTW od początku istnienia, uważa, że 
uczestnictwo w zajęciach, na które w Dębicy zapisują się osoby w wieku od  
50 do ponad 80 lat, daje „oprócz, niewątpliwie, dostępu do wiedzy podawanej 
w przystępnej formie i możliwości korzystania ze zorganizowanych pod kątem 
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osób starszych wycieczek i wyjazdów do teatru, także dobre samopoczucie, 
integrację z innymi osobami, możliwość nawiązania przyjaźni. Czasem jest 
to po prostu motywacja do wyjścia z domu, ubrania się, zadbania o siebie, 
zrobienia czegoś dla siebie, dla swojej przyjemności. Wiele zajęć w grupie 
rówieśników daje nie tylko korzyści zdrowotne, ale również mnóstwo dobrej 
zabawy” (archiwum własne).

Studentami Dębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są przede wszys-
tkim kobiety (być może dlatego, że żyją one dłużej niż mężczyźni lub są bard-
ziej świadome swojego samorozwoju), a także osoby mieszkające w mieście, 
posiadające co najmniej pełne średnie wykształcenie, najczęściej przebywające 
już na emeryturze. Z badań przeprowadzonych przeze mnie na grupie 50 osób 
wynika, że blisko 50% uczęszcza na zajęcia DUTW, ponieważ chce ciekawie 
i kreatywnie zagospodarować wolny czas, 20% liczy na ciekawe nowe znajo-
mości w grupie rówieśników, 10% chce zachować sprawność intelektualną  
i fizyczną, 10% dlatego, że zostało namówione przez znajomą osobę i 10% ba-
danych, którzy pragną znaleźć alternatywę na sytuację związaną z przejściem 
na emeryturę i zaprzestaniem realizacji obowiązków zawodowych.

DOŚWIADCZENIA W PRACY Z SENIORAMI

Na potrzeby Dębickiego Uniwersytetu III Wieku realizowałam kilka 
wykładów tematycznych, a także prowadziłam autorskie, praktyczne warszta-
ty Zdążyć przed Alzheimerem. Zajęcia były oparte przede wszystkim na no-
woczesnych metodach pracy z pamięcią. Ich celem było ukazanie seniorom 
możliwości zachowania i rozwijania zdolności zapamiętywania, w tym leps-
zego kojarzenia i myślenia. Oprócz ćwiczeń aktywizacyjnych, również w ru-
chu, uczestnicy otrzymywali zestawy przystępnych zadań, do samodzielnego 
wykonywania ich w domu. Warto zaznaczyć, że przed pierwszym spotkaniem 
studentki DUTW postrzegały trening pamięci głównie jako rozwiązywanie 
krzyżówek. Jednak dzięki zajęciom uzmysłowiły sobie, że ważne jest twórcze 
myślenie, a także poznały wiele technik i sposobów rozwoju umysłu i pamięci. 
Warto podkreślić, że słuchaczki z dużym zainteresowaniem i zapałem włączy-
ły się w proces trenowania umysłu. Na zakończenie pierwszego bloku zajęć, 
poprosiłam seniorki o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. W ten sposób 
zostało przebadane 35 kobiet. Zależało mi tu na uzyskaniu odpowiedzi na 
kilka kwestii, między innymi: czego spodziewały się biorąc udział w zajęciach 
oraz jak ich oczekiwania pokryły się z rzeczywistością? Wśród ciekawszych 
wypowiedzi znalazły się słowa: „przychodząc na warsztaty spodziewałam się 
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oczywiście ćwiczeń ukierunkowanych na poprawę pamięci, ale nie spodzie-
wałam się, że będą tak ciekawe i angażujące mnie. Potrafię trenować mózg 
nie tylko przed kartką papieru i zadaniami, ale także idąc ulicą. Nie przypus-
zczałam, że jest to takie proste i, że przynosi taką przyjemność (archiwum 
własne).

Inna słuchaczka napisała: „zawsze w szkole bałam się zajęć z matematyki 
i fizyki, ponieważ uważałam, że nie potrafię posługiwać się liczbami, a to ko-
jarzyło się zawsze z mniejszymi zdolnościami człowieka. Po bardzo ciekawych 
zajęciach wiem, że umysł można ćwiczyć na wiele innych sposobów. Są takie 
ćwiczenia, za pomocą których możemy konkurować z mężem. To daje dobry 
punkt odniesienia, wprowadza element rywalizacji i daje dodatkową satysfak-
cję (archiwum własne).

Innowacyjność zajęć, ich odmienność od tradycyjnego, znanego senior-
kom modelu nauki pamięciowej, różnorodność form i ćwiczeń, spowodowały, 
że aktywnie uczestniczyły nie tylko w zajęciach, ale także realizowały pro-
ponowane zadania w domu. Być może nastąpiło również przełamanie sub-
iektywnych barier i zaniżonej samooceny, która ukształtowała się na gruncie 
obiegowych opinii, głoszących tezę, że wraz z wiekiem możliwości poznawcze 
człowieka ulegają silnemu spadkowi. 

SAMOREALIZACJA SENIORÓW

 Uniwersytety trzeciego wieku stanowią bardzo dobrą bazę do rozwi-
jania swoich możliwości i pasji. Atutem tego typu placówek jest to, że zajęcia 
i inne aktywności realizowane się w gronie rówieśników. To sprawia, że „edu-
kacja uwalnia ludzi starszych od stereotypów, które ograniczają ich spojrzenie 
na to, czego mogą dokonać” (Halicki: 2009, s. 292). 

Ponadto oprócz ciekawych zajęć, niezaprzeczalnie ważnym elementem 
pedagogiki trzeciego wieku jest także budowanie pozytywnego wizerunku sa-
mej starości, która dla wieku osób będzie i jest czymś nieuniknionym, kolej-
nym etapem w życiu. Ważna jest też z pozoru poboczna funkcja UTW, która 
oswaja społeczeństwo ze starością, przy jednoczesnym ukazaniu, że nie jest 
to etap, którego należy się obawiać. Jest to pełnowartościowy okres w życiu 
jednostki oraz zmiana stereotypowego obrazu seniorów. 

Równocześnie interesująca oferta programowa uniwersytetów trzeciego 
wieku może spełnić liczne oczekiwania seniorów, w tym np. potrzebę: uzu-
pełniania wiedzy na temat zdrowia, gerontologii, umożliwia też wielopłaszc-
zyznową formę rehabilitacji sprawności psychicznej, intelektualnej i fizycznej. 
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Jeśli osoby starsze będą lepiej wyedukowane na temat również samego procesu 
starzenia się, do wielu z nich będą mogły lepiej się przygotować, zrozumieć je, 
pogodzić się z nimi, zaadaptować. Warto także uzmysłowić nie tylko senio-
rom, ale również społeczeństwu, że 

„we współczesnej gerontologii edukacja jest rozumiana jako pro-
ces emancypacyjny, umożliwiający pozostawienie osobom starszym 
szerszej kontroli nad własnym życiem, (…) dążenie do niezależności 
jest celem nadrzędnym edukacji seniorów, zaś edukacja jest warunki-
em koniecznym tej niezależności, ale także odpowiedzialności za jakość 
własnego życia w starości” (Majewska-Kafarowska: 2009, s. 222). 

Przemyślane działania mogą zniwelować zjawisko ageizmu oraz ośmielić 
seniorów do tego, by nie tylko zaakceptowali swój wiek, ale również nauczy-
li się czerpać radość z możliwości, jakie daje. Uniwersytety trzeciego wieku 
mogą stanowić nie tylko interesujące uzupełnienie i rozszerzenie działalności 
kół seniorów, zainteresowań, domów kultury, czy bibliotek, ale mogą wyjść 
poza nie i stwarzać nowe formy zajęć. 

PODSUMOWANIE

Współcześnie przygotowanie do starości i bardziej świadome jej pr-
zeżywanie nierzadko łączy się z edukacją. Mądra starość to także rewizja niea-
dekwatnych oczekiwań związanych z wiekiem, realne plany na przyszłość, 
pomoc w antycypacji przebywania na emeryturze, połączone z aktywnym 
spędzaniem czasu. Umiejętne, życzliwe podejście do seniorów oraz rozwój 
pedagogiki trzeciego wieku przyniesie wymierne korzyści nie tylko seniorom, 
ale także przygotuje kolejne generacje do nieuchronnego, ale naturalnego pro-
cesu aktywnego i zdrowego starzenia się.
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UNIVERSITY OF THE THIRD AGE  
AND ITS ROLE IN THE LIFE OF THE ELDERLY

SUMMARY

In modern society, you can very often see a phenomenon related to 
the marginalization of seniors. Such stereotypical perception of the 
elderly may, for example, cause a reduction in self-esteem and dete-
riorate the quality of life of pensioners. Often the environment for-
gets that they have the right to self-fulfillment and develop their pas-
sions. Third Age Universities are the institutions that enable seniors to 
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develop themselves. They are an important part of the life of older pe-
ople, they allow them to participate in interesting lectures, computer, 
language and pool classes, as well as on interesting trips. These types of 
institutions are also an interesting proposition of meetings with peers.  
The article presents the advantages of Third Age Universities and their 
impact on the lives of seniors. Old age does not have to mean exc-
lusion from the surrounding world, but it is not only an inevitable but 
also a valuable stage in an individual's life.

Keywords: university of the third age, senior, old age, ageism
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PSYCHOSPOŁECZNE 
UWARUNKOWANIA  

W SIŁACH ZBROJNYCH NA 
PRZYKŁADZIE ZESPOŁU STRESU 

POURAZOWEGO (PTSD)

STRESZCZENIE

Artykuł stanowi analizę zespołu stresu pourazowego (PTSD) obejmu-
jująca uprzednie wystąpienie traumatycznego zdarzenia oraz objawy 
określonych kategorii w zakresie występujących zagrożeń. Tematyka 
opiera się na próbie scharakteryzowania traumy w kształtowaniu dzi-
ałań podczas walki oraz jego skutki. Świadomość potężnego współdzi-
ałania stresorów zdarzeń z przeżyciami wojennymi nakreśliły sposób 
udziału w walce i wypracowały wsparcie bojowe. Analiza oparta  jest 
na zastosowaniu metody obserwacyjnej, która pozwoliła na scharak-
teryzowanie cech oraz metod radzenia sobie z reakcjami na stres bo-
jowy i operacyjny.

Słowa kluczowe: psychologia wojny, stres pourazowy, zagrożenia, ws-
parcie, leczenie

Wstęp 

Uwarunkowania działań żołnierza w siłach zbrojnych wymaga analizy sa-
mej psychologii. Słownik Języka Polskiego (P.W.N., Warszawa, 1979) okreś-
la psychologię jako ,,naukę zajmującą się powstawaniem i przebiegiem procesów 
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psychicznych, cechami psychicznymi człowieka i regulacją jego stosunków z otocze-
niem”. Między bodźcem a reakcją pojawia się u ludzi coś bardzo charakterys-
tycznego, co powoduje tworzenie świadomości i rozróżnia ludzki gatunek od 
np. zwierząt. A zatem człowiek interpretuje jakieś wydarzenie oraz sytuację  
i dopiero na tej podstawie wyciąga konkluzje, które pomagają w szybkim po-
dejmowaniu decyzji i działań. Psychologia współcześnie, w najszerszym ro-
zumieniu to ,,nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, 
które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z ze-
wnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji”. Tak zdefiniowana psychologia 
pozwala nam zrozumieć skutki stresu rozumiane jako traumatyczne. 

Koncepcje teoretyczne

Diagnostyczne wyznaczniki zespołu stresu pourazowego (PTSD) obe-
jmują wcześniej występujące traumatyczne zdarzenia oraz uzewnętrznienie 
każdej z trzech kategorii: wdzierające się wspomnienia, unikanie/odrętwienie  
i objawy nadmiernego pobudzenia. Drogą  do ustalenia podstaw teoretycz-
nych i opisu klinicznego PTSD stało się pojęcie „traumy” (Lis Turlejska 2005). 

Wstępnie, trauma definiowana była jako rodzaj stresora, który znajduje 
się poza zasięgiem standardowych ludzkich przeżyć, i wyróżniała się od tych 
niewielkich stresorów, na przykład dylematy czy też codzienne przeszkody,  
z którymi istota ludzka często musi się mierzyć.  Badania  empiryczne  udo-
wodniły istnienie dużych różnic w indywidualnym i podmiotowym przeżywa-
niu zdarzeń traumatycznych.  Niejednokrotnie spotykamy się z dyskusją na 
temat tego, co stanowi zdarzenie traumatyczne, a co takim zdarzeniem nie jest. 
Wyróżniamy dwa narzędzia, które umożliwiają prawidłowe ujęcie traumy - 
szerokie i wąskie, uwzględniające jej istotę, częstość występowania  i następst-
wa (Steuden, Janowski 2016).  

W szerokim rozumieniu traumą nazywamy wszystkie starcia i uszkodze-
nia psychiczne mające miejsce w różnych etapach naszego życia (przygnębie-
nie, upadki, załamanie, przewlekłe choroby somatyczne i psychiczne), które 
splatają się w całość z ryzykiem wystąpienia emocjonalnych, poznawczych  
i społecznych zaburzeń. Taka interpretacja  traumy pokrewna jest z  poję-
ciem sytuacji stresowej. W ujęciu wąskim trauma współrzędna jest ciężkiemu 
stresorowi, który może być przyczyną narażenia się na utratę życia lub po-
ważne zranienie ciała. Charakteryzuje się szybkim, niedającym się przewid-
zieć, drastycznym zdarzeniem, który może dotyczyć wielu osób równocześnie.  
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Obejmuje również swoim zasięgiem osoby, które są świadkiem takiego wydar-
zenia (Steuden, Janowski 2016). 

Oprócz powyższych narzędzi należy uwzględnić również czynniki 
pośredniczące, do których u osób dorosłych zalicza się przede wszystkim 
zasoby wewnętrzne (czyli cechy osobowości tj. zdolności, talenty, aktywność)  
i zasoby zewnętrzne lub też braki w tym zakresie. Prawidłowy stan stan  
fizyczny, niska częstotliwość dramatycznych wydarzeń to również elementy 
zasobów wewnętrznych. Z kolei do zasobów zewnętrznych zalicza się między 
innymi emocjonalne wsparcie przez rodzinę i przyjaciół, dobrą sytuację mate-
rialną (Jackowska 2004).

 Aby zrozumieć jak ogólnym i szerokim pojęciem są psychologiczne 
uwarunkowania należy dokonać również przeglądu literatury na temat trau-
matyzacji wtórnej u żon weteranów wojennych cierpiących na PTSD. Ter-
miny takie jak: „traumatyzacja wtórna”, „stres współczucia”, „zmęczenie ws-
półczuciem”, „wiktymizacja wtórna”, „traumatyczne przeciwprzeniesienie” to 
pojęcia, które mogą obejmować emocjonalne, fizyczne i duchowe cierpienie 
u osób sprawujących opiekę nad innymi osobami. Jest to związane z opieką, 
gdy ludzie doświadczają znacznego emocjonalnego lub fizycznego bólu i cier-
pienia (Dekel, Solomon 2010).

Objawy zmęczenia współczuciem to wzmożone przejawy chronicznego 
stresu wynikającego z pracy opiekuńczej, którą zdecydujemy się wykonywać. 
Czołowy traumatolog J. Eric Gentry sugeruje, że ludzie, których pociąga spra-
wowanie opieki, często wkraczają w teren już z objawami zmęczenia współc-
zuciem. Motywem może być silna identyfikacja z bezradnymi, cierpiącymi 
lub straumatyzowanymi ludźmi. Często wywodzimy się z tradycji tego, co 
określa się mianem „innego ukierunkowania”. Mówiąc najprościej, nauczono 
nas troszczyć się o potrzeby ludzi wokół nas, zanim zatroszczymy się o własne 
potrzeby. W naszym życiu nie było autentycznych, zrównoważonych praktyk 
codziennej samoopieki (tamże).

Koncepcje teoretyczne

Richard Gabriel były profesor nadzwyczajny w Departamencie Historii 
i Studiów Wojennych w Royal Military College of Canada oraz w Departa-
mencie Studiów Obronnych w Canadian Forces College w Toronto twierdzi, 
że 
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,,w każdej wojnie toczonej przez amerykańskich żołnierzy (w XX wieku) 
prawdopodobieństwo doświadczenia zaburzeń psychicznych – mniej lub 
bardziej długotrwałego kryzysu będącego konsekwencją urazów dozna-
nych w walce – było większe niż prawdopodobieństwo śmierci od kuli 
wroga”(Grossman, s. 97). 

Warto podkreślić znaczenie traumatyzacji zawodowej. W przypadku 
„zwykłego” człowieka i wykonywanych przez niego „zwykłych” czynności pr-
zeżycie zdarzenia bezpośrednio zagrażającego życiu lub zdrowiu jest doświad-
czeniem rzadkim o charakterze wyraźnego niepowodzenia, natomiast osoby 
pełniące służbę, takie jak kombatanci, żołnierze, lekarze medycyny ratun-
kowej mają do czynienia z zagrożeniami znacznie częściej. Konfrontacja ta, 
występując samoistnie czy też z przypadku, staje się niebezpieczeństwem dla 
homeostazy organizmu, gdyż uaktywnia reakcję stresową – czyli ciąg pro-
cesów fizjologicznych i psychologicznych tworzącą ewolucyjnie wypracowaną 
koncepcję adaptacji każdego systemu biologicznego do nowych warunków 
(Popiel, Zawadzki, Pragłowska, Habrat, Gajda 2019).

Dysfunkcje psychiczne były powodem otrzymania podczas II wojny 
światowej ponad 800 000 żołnierzy kategorii F4  - niezdolny do służby wo-
jskowej. Tak duża liczba stanowić zaczęła powód do częstszych prób selekcji 
żołnierzy umysłowo lub emocjonalnie niezdolnych do walki, natomiast nie 
dało to oczekiwanych rezultatów, gdyż w trakcie walk amerykańskie siły zbro-
jne z powodu załamania psychicznego utraciły kolejne 504 000 mężczyzn. Jak 
podaje Grossman (2010) ,,w pewnym okresie II wojny liczba żołnierzy zwal-
nianych z armii amerykańskiej z powodu zaburzeń psychicznych była wyższa 
od liczby nowych rekrutów”.

Pole walki stanowi miejsce, w którym żołnierze znajdują się nagle poza 
nawiasem społeczeństwa, poza przyjętymi normami i regułami zachowań, 
jakie obowiązywały przez większość życia, aż do momentu objęcia służby. 
Taka konfrontacja zmusza do wygenerowania i zapamiętania nowych reguł 
postępowania. Granica pomiędzy dwoma światami zaczyna być coraz bardziej 
widoczna, ale niekoniecznie lepiej pojęta i świadoma dla jej uczestników, dla-
tego też możemy mówić o pozbawieniu żołnierzy znacznej części przyjętych 
do tej pory idei, zasad, poglądów czy intencji. Oczywiście pozostaje jedyne, 
niezmienne i najsilniejsze w założeniu odczucie czyli patriotyzm, który w to-
warzystwie nowej i niecodziennej rzeczywistości pozwala dokonać takich wy-
borów, aby były one najbardziej zbliżone do tych prawdziwych, kierujących 
osobowością cech (Gruszczyk 2017).
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To przede wszystkim wojsko odpowiada za to, aby uporządkować 
środowisko wojny  w taki sposób, aby było ono jak najbardziej zbliżone do 
tego, jakie może być na polu walki. Dyscyplina wojskowa pozwala na „os-
wojenie” z planowanymi wydarzeniami i możliwymi okolicznościami. Wo-
jsko wprowadza chaos i bezład w sztywnie akceptowane przez społeczeństwo 
normy, gdyż musi dokonać wyboru między bezpieczeństwem, a wolnością 
(Tamże). Siły Zbrojne są specyficznym elementem państwa, zgodnie z art. 3 
Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzec-
zypospolitej Polskiej 

,,Siły Zbrojne realizując zadania konstytucyjne, w zakresie ochrony 
niepodległości państwa, niepodzielności jego terytorium oraz zapewnie-
nia bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic, mają prawo stosowa-
nia środków przymusu bezpośredniego, użycia broni i innego uzbrojenia, 
z uwzględnieniem konieczności i celu wykonania tych zadań, w sposób 
adekwatny do zagrożenia (…). 

Przedmiotem działania armii jest przemoc i przymus, gdyż celem tego dzi-
ałania ma być rozpowszechniona świadomość i wiedza o możliwości i braku 
wykluczenia z życia wojny, co stanowi podstawę dla funkcjonowania każdego 
państwa. Ewolucja wojny pozwoliła na pewne „zinstytucjonalizowanie” wo-
jny, dzięki czemu wtłoczyła się ona w istniejący porządek życia codziennego 
(Gruszczyk 2017). Co jednak pozostało niezmienne to przede wszystkim psy-
chologiczne podejście do potencjalnych uczestników wojny – polegające na 
oddzieleniu żołnierzy od ludności cywilnej. Przejawia się to między innymi 
poprzez symbolikę (umundurowanie), ale również poprzez czynniki praw-
ne i polityczne, ponieważ istnieją dla wojska odrębne od państwowych siły 
porządkowe. Co ciekawe, taki proces separacji skutecznie wzmacnia więzi ar-
mii, szerząc szczególny elitaryzm wojsk. W ten sposób powstaje proces utrzy-
mywania młodzieńczego poczucia niezniszczalności, który znacząco zwiększa 
efektywność żołnierzy w bitwie (Tamże).

W 1970 roku Elisabeth Kubler Ross opublikowała swoje słynne badanie 
nad śmiercią, opisując fazy emocjonalne, przez które przechodzą ludzie do-
biegający kresu życia: wyparcie, gniew, próby targowania się z losem, depresję, 
a wreszcie akceptację swojego losu. Opierając się na relacjach historycznych  
i wywiadach przeprowadzonych z weteranami Dave Grossman (2010) wyz-
naczył analogiczne fazy emocjonalnej reakcji żołnierza na zabójstwo dokona-
ne podczas wojny. 
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Rysunek 1 Źródło: D. Grossman „O zabijaniu”, Warszawa 2010, s. 331

Dowódcy wojskowi posiadają świadomość, iż to właśnie czyn-
niki ludzkie są decydującymi przyczynami zwycięstwa lub porażki na 
polu walki. Wojna to zmagania rozbieżnych ludzkich dążeń, zmotywo-
wane przez gorączkę odczuć i emocji, na którego efekt i konsekwenc-
je siły psychiczne i moralne mają wpływ tak samo duży, jak technika  
i czynniki materialne. Próba pokonania przeciwnika siłą fizyczną jest  
z pewnością mniej skuteczna, aniżeli osłabienie wroga poprzez uderzenie  
w ducha walki, ponieważ to głównie jego stresory stanowią niezawodną broń 
wymierzoną w serca i umysły poszczególnych stron wojujących (Nash 2010).

W związku z bardzo dużym znaczeniem reakcji ludzi na stresory wojsko co-
raz częściej opiera swoje strategie i metody na zwiększaniu stresu fizycznego, psy-
chicznego i emocjonalnego. Ma to na celu nie tylko przygotowanie swoich ludzi 
do walki, ale również rozpoznanie doświadczeń przeciwnika. Przywódcy wpro-
wadzają elementy wywołujące stres, zamęt, niepewność, bezład, dezorganizację, 
zaskoczenie, wyizolowanie i brak snu. Stosunkowo niedawnym osiągnięciem  
w dziedzinie wykorzystania stresu jako broni jest koncepcja „operacji psycho-
logicznych, czyli PSYOP (psychological operations)(Nash 2010).

Operacje psychologiczne (PSYOPS) to operacje mające na celu przeka-
zanie odbiorcom wybranych informacji i wskaźników, aby wpłynąć na ich 
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emocje, motywy i obiektywne rozumowanie, a ostatecznie na zachowanie 
rządów, organizacji, grup i osób. Główne zadania PSYOPS mają na celu:

• pomagać w lokalizowaniu sił i broni wroga
• uzyskać szerokie poparcie dla sił koalicyjnych
• poinformować irackich cywilów, że siły koalicyjne nie wyrządzą im 

krzywdy
• rozprowadzać radia wśród ludności cywilnej, aby mogli słuchać radia 

koalicyjnego; transmisje (Lamb 2005).
Oprócz powyższego pojęcia w USA jeszcze na początku lat 40. XX wieku 

sformułowany został termin „psychological warfare” (PsyWar, dosł. „walka 
psychologiczna”), wprowadzony do obiegu przez dziennikarza Ladislasa Fara-
go, autora książki pt. „German psychological warfare: a critical, annotatedand 
comprehensive survey and bibliography” z 1941r., w której opisywał nie-
mieckie techniki propagandowe. Termin ten stał się dość szybko popularny,  
a już w 1949 roku w raporcie z działań Biura Służb Strategicznych. (Office 
of Strategic Services, OSS, poprzednik CIA) zawarta została następująca de-
finicja tego pojęcia: 

„Wojna psychologiczna to koordynacja i użycie wszystkich środków, 
włączając duchowe i fizyczne (wyłączając działania wojenne wojsk 
regularnych, ale z wykorzystaniem ich efektów psychologicznych), za 
pomocą których: niszczona jest wola wroga do osiągnięcia zwycięstwa, 
podważane są jego zdolności polityczne lub ekonomiczne zdolności do 
tego; którymi dąży się do pozbawienia wroga wsparcia, pomocy i sym-
patii sojuszników i neutralnych lub uniemożliwia uzyskania takiego 
wsparcia, pomocy i sympatii; lub które prowadzą do stworzenia, pod-
trzymania lub zwiększenia woli zwycięstwa własnej ludności i sojuszni-
ków i do pozyskania, podtrzymania lub zwiększenia wsparcia, pomocy 
i sympatii neutralnych” (Olechowski 2018, s. 92).

Większość współczesnych armii posiada wyspecjalizowane jednostki 
wyszkolone i wyposażone do prowadzenia wojny psychologicznej. Takie jed-
nostki stanowiły główną część sił niemieckich i alianckich podczas II wojny 
światowej oraz sił zbrojnych USA w wojnach koreańskich i wietnamskich. 
Brytyjskie i malezyjskie siły rządowe szeroko wykorzystywały zrzucane z pow-
ietrza ulotki – obiecując immunitet tym, którzy się poddali – w celu zwalcza-
nia buntu partyzanckiego na Malajach na początku lat pięćdziesiątych. Rewo-
lucyjna wojna partyzancka, za którą opowiadali się marksistowscy teoretycy  
i praktykujący – zwłaszcza Mao Zedonga w chińskiej wojnie domowej (1928-
49), Ho Chi Minh i jego następcy w Wietnamie (1941-75) oraz Fidel Castro, 
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Ernesto „Che” Guevara, i ich naśladowców w Ameryce Łacińskiej – uważa-
li wojnę psychologiczną za integralną część sztuki wojennej, nieodłączną od 
konwencjonalnych operacji wojskowych. W tych ramach teoretycznych „ser-
ca i umysły” – nie tylko ludności cywilnej w rejonie działań, ale także wroga  
i własnych bojowników – stają się głównym środkiem ciężkości w planowaniu 
i realizacji operacji i taktyki. Ten nacisk na traktowanie wojny psychologicz-
nej jako kluczowej dla prowadzenia wojny stoi w sprzeczności z rolą wojny 
psychologicznej w głównych zachodnich instytucjach wojskowych, gdzie jest 
ona ogólnie postrzegana jako uzupełniająca i drugorzędna (Britannica Psy-
chological warfare).

Po przejściach związanych ze zdarzeniami o charakterze traumatycznym 
występują trzy podstawowe grupy objawów PTSD: ponowne przeżywanie, 
unikanie/odrętwienie i nadmierne pobudzenie. Przejawem ponownego pr-
zeżywania jest uporczywe wdzieranie się wspomnień i konsekwentna stałość 
nieprzyjemnych zdarzeń w pamięci. Z kolei unikanie/odrętwienie obejmuje 
takie objawy jak: umyślne unikanie myśli, doświadczeń i spostrzeżeń związa-
nych z traumatycznym wydarzeniem. Objawami nadmiernego pobudzenia są 
natomiast występujące trudności ze snem, problemy z koncentracją i skupie-
niem się, przesadzone i obsesyjne reakcje przestrachu (Spira, Pyne, Wieder-
hold 2010).

Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że ogólne programy dotyczące 
zaburzeń stresu pourazowego są nieskuteczne i nieużyteczne w zapobieganiu, 
a czasem są nawet szkodliwe. Dlatego też wytyczne obejmują szczegółową 
obserwację stanu psychicznego każdej z osób, która jest poszkodowana,  
a w razie wystąpienia wczesnych zaburzeń pourazowych zaleca się zastosowa-
nie terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) jako głównego klinicznego 
predyktora PTSD. Efektywność metod terapii poznawczo – behawioralnej za-
lecana jest między innymi przez National Institute of Health and Care Excel-
lence (NICE) z 2018r. (Popiel, Zawadzki, Pragłowska, Habrat, Gajda 2019).

Podsumowanie

Zorganizowanie psychologiczne jest znamienną odpowiedzią na wiele 
elementów walki zbrojnej, a przede wszystkim umożliwia wgląd na dalszy plan 
i możliwości pola walki, która w rezultacie jest procesem wzbudzającym szereg 
stresorów wśród żołnierzy. Najważniejszymi czynnikami jest bowiem kondy-
cja psychiczna żołnierza przed bitwą, jego skłonności i zależności na zagroże-
nia pola walki, a także predyspozycje do pożądanej reakcji na doświadczenia 
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podczas służby. Przygotowanie psychologiczne jest przedmiotem systematycz-
nych badań, o czym świadczą liczne publikacje.

Dolegliwości fizyczne z jakimi muszą mierzyć się obecni lub też byli 
uczestnicy wojny spowodowane są tragicznymi warunkami nędzy i cierpie-
nia. Takie elementy mają bezpośredni wpływ na stan psychiczny żołnierzy, 
których skutki możemy zauważyć nawet po kilkunastu latach. Nasilenie ob-
jawów może przyczynić się do powstania m.in. depresji i zaburzeń lękowych,  
a często konsekwencje te uwidaczniają się w wieku starszym.

Psychoedukacja jest niezbędnym czynnikiem w działaniach zapobiega-
wczych, ale sama w sobie nie zapewnia oczekiwanych efektów. Zaleca się za-
tem uzupełnienie o ćwiczenia umiejętności walki ze stresem traumatycznym. 
Takie działania umożliwiają i zwiększają szansę dla programów dotyczących 
przedurazowego kształtowania procesów dostosowywania się człowieka do 
zmieniających się warunków.

Również dostępne leki i metody psychoterapii dają ograniczone wyniki 
w leczeniu PTSD, z wyróżnieniem, iż zespół stresu pourazowego powstał na 
skutek udziału w wojnie. Ciągle trwają badania interwencji uwzględniających 
VR (wirtualna rzeczywistość), które pomogą określić rolę nowatorskich inter-
wencji VR w leczeniu bojowego PTSD.
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PSYCHOSOCIAL DETERMINANTS  
IN THE ARMED FORCES  

ON THE EXAMPLE OF POST-TRAUMATIC  
STRESS DISORDER (PTSD)

SUMMARY

The article is an analysis of post-traumatic stress disorder (PTSD) cove-
ring the previous occurrence of a traumatic event and the symptoms of 
specific categories in terms of the existing threats. The subject matter is 
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based on an attempt to characterize trauma in shaping actions during 
a fight and its effects. The awareness of the powerful interaction of 
event stressors with war experiences outlined the way of participating 
in the fight and developed combat support. The analysis is based on 
the use of the observational method, which allowed to characterize the 
characteristics and methods of dealing with responses to combat and 
operational stress.

Keywords: psychology of war, post-traumatic stress, threats, support, 
treatment
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