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WSTĘP

Przedmiotem zainteresowań autorów niniejszej publikacji są wyzwania
na gruncie pielęgniarstwa, medycyny, pedagogiki, psychologii, socjologii, prawa, bezpieczeństwa czy szeroko rozumianej profilaktyki.
Współczesny człowiek kreuje i podporządkowuje sobie otoczenie, które
często niszczy, nie bacząc na konsekwencje, jakie z tym się wiążą. Podejmowane często decyzje są złymi, a które w swym zasięgu wywierają nieodzowny
wpływ na jakość i sens życia ludzi. Wyzwania współczesnego świata związane są z indywidualnym poczuciem życiowej satysfakcji, wyrażonej możliwościami kształtowania własnego wielowymiarowego rozwoju i autokreacji,
realizacją aspiracji i celów życiowych, zgodnie z przyjętymi wartościami, oczekiwaniami z uwzględnieniem materialnych warunków społecznych. Pisząc
o wyzwaniach współczesnego świata w obszarach społecznych czy edukacyjnych, najczęściej przywoływany jest personalistyczny obraz i wizja człowieka usytuowanego w określonej przestrzeni społecznej, który ma możliwość
i prawo do wykorzystania zasobów intelektualnych w zaspokojeniu własnych
potrzeb i potrzeb innych przedstawicieli społeczeństwa.
Na opracowanie składają się teksty autorów reprezentujących m.in. Państwową Uczelnię Zawodową im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
Niniejszą publikacje otwiera Wstęp, w którym opisane zostały ogólne informacje dotyczące założeń pracy oraz poszczególne aspekty istotne do stworzenia tego zbioru.
Pierwszym tekstem zawartym w pracy jest publikacja autorstwa Jolanty
Dyndur pod tytułem Covid-19 – problem współczesnego świata, w której autorka wyjaśnia aspekty związane z globalną wioską oraz analizuje nazewnictwo
COVID-19 jako choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.
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Autorka podejmuje temat dotyczący szczepień ochronnych oraz twierdzi, że
według prognoz pandemia będzie trwała, dopóki ponad 60 proc. społeczeństwa nie uodporni się na wirusa – w sposób naturalny (choroba) lub sztuczny
(przyjęcie szczepionek). Dodatkowo opisuje zagadnienie dotyczące solidarności społecznej, która ma miejsce mimo konieczności zachowania dystansu
społecznego.
W kolejnym rozdziale pod tytułem Pedagogical mastery – a master teacher
contemporary education autorki Emilia Wieczorek ora Marlena Stradomska
opisują znaczenie edukacji w XXI wieku. W niniejszym artykule opisane zostało mistrzostwo pedagogiczne oraz kluczowe kompetencje w tym zakresie.
Zwrócono uwagę na kompetencje interpretacyjne, moralne, komunikacyjne.
Do ważnych aspektów można zaliczyć te, które związane są z tworzeniem
działań merytorycznych, które pozwalają na prawidłowo określony cel działań.
Kompetencje wdrożeniowe natomiast pozwalają na wybór różnych metod,
form i środków przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności, które przyczyniają
się do osiągniecia danego celu.
W rozdziale III pod tytułem Mimetyka przestrzeni zurbanizowanej – między schematyzacją a naturalizacją form współczesnego miasta przez Agnieszkę
Bień poruszona zostaje problematyka związana z funkcjonowaniem współczesnego miasta. Opisano rozwój teorii miejskich oraz teorie miasta spójne
a teorię mimetyki architektonicznej. Autorka porównuje proces planowania
i zagospodarowania przestrzennego miasta do pracy artysty. Zauważa, że
istnieje wiele elementów, które decydują o tym, że aspekt ten jest skomplikowany. Proces tworzenia projektu bowiem powinien zwracać uwagę na
mieszkańców, deweloperów, a także instytucje państwowe. Ważne jest tu
rozmieszczenie budynków, a także przyległych do nich węzłów komunikacyjnych. Przygotowanie planu powinno mieć odpowiednie walory użytkowe,
jak i estetyczne. Autorka opisuje skutki nadmiernej eksplantacji przemysłowej w postaci Pierwszej Karty Ateńskiej, a następnie, w wyniku doświadczeń,
w zmodyfikowanej postaci Drugiej Karty Ateńskiej.
W kolejnej części monografii pt. Problem of migrants in modern world
Tomasz Słapczyński zwraca uwagę na kwestie prawne. Opisuje zagadnienie
dotyczące tego, kim jest uchodźca w aspekcie prawnym. Autor zajął się zagadnieniem administracji międzynarodowej – UNHCR, oraz administracją Unii
Europejskiej, która powstała w celu pomocy uchodźcom. W pracy została zawarta kwestia dotycząca traktatu lizbońskiego oraz poruszone zostały tematy
praktyczne w zakresie koordynacji, kontroli i nadzoru aspektów związanych
z uchodźcami.
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W następnym rozdziale przygotowanym przez Małgorzatę Dąbrowską
podjęto analizę tematu dotyczącego aspektów prawnych – Wpływ orzecznictwa ETPC na ustawodawstwo polskie, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do
wolności i bezpieczeństwa osobistego oraz prawa do ochrony zdrowia psychicznego.
W niniejszej pracy autorka opisuje genezę związaną z postanowieniami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz wpływ
orzecznictwa Trybunału na proces stanowienia i stosowania prawa w Polsce.
Do ważniejszych aspektów w przygotowaniu pracy można zaliczyć orzeczenia ETPC w sprawie prawa osób osadzonych w placówkach opiekuńczych,
a także zakładach psychiatrycznych do ochrony zdrowia psychicznego oraz
wolności i bezpieczeństwa osobistego.
Martyna Nowak w artykule Regulowanie nastroju przy pomocy jedzenia
– niegroźny zwyczaj czy nawyk prowadzący do poważnych konsekwencji zdrowotnych? Rozważania w odniesieniu do sytuacji trudnych w chorobie Parkinsona
opisuje aspekty psychologiczne i medyczne dotyczące niniejszego zagadnienia.
W publikacji poruszane są kwestie dotyczące sytuacji trudnych, stresu oraz
mechanizmów radzenia sobie z nimi generalnie oraz w przypadku choroby
Parkinsona. Autorka podejmuje się analizy zagadnienia dotyczącego biologicznych uwarunkowań tendencji do wzmożonego spożywania pokarmu
m.in. w sytuacji stresowej. Zagadnieniem ważnym w tym kontekście jest próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego „zajadany” jest stres oraz opis konsekwencji dotyczących takiego postępowania. Autorka zwraca uwagę na zagadnienie
kompulsywnego jedzenia w chorobie Parkinsona. Praca ma zatem wymiar
dotyczący psychologii klinicznej co najmniej w kilku obszarach.
Ostatnia część monografii poświęcona jest aspektom cyfryzacji. Temat został opisany przez Łukasza Buksę, Martę Luber oraz Martę Skoczylas
w artykule Wpływ rozwoju cyfryzacji na wychowanie dziecka – perspektywy
i zagrożenia. Autorzy w pracy wymieniają szereg zagrożeń pojawiających się
w sieci zarówno w grupie dzieci, jak i dorosłych. Zgadzają się także z tym, że
cyfryzacja może ułatwić życie człowieka oraz pomagać rozwijać oraz wykorzystywać coraz to nowe możliwości związane z mediami. Praca zawiera też
szereg implikacji praktycznych, które wartościowe są m.in. dla rodziców czy
wychowawców. Niektóre z działań mogą niwelować zagrożenia wynikające
z cyfryzacji, a jednocześnie powodować zwiększenie korzyści nieodłącznie jej
dotyczących. Autorzy wskazują kilka istotnych kwestii, o których opiekunowie młodych ludzi powinni wiedzieć, by przyczyniać się do kształtowania pozytywnych postaw w aspekcie korzystania z nowych technologii.
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Redaktor
pragnie
serdecznie
podziękować
Recenzentom
ks. prof. dr hab. Andrzejowi Zwolińskiemu, dr hab. Sławomirowi Banaszak,
prof. UAM, dr Agnieszce Małek za cenne i życzliwe wskazówki merytoryczne
(uwagi), dzięki którym publikacja przybrała ostateczny kształt.

Marlena Stradomska
Redaktor Naukowy
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JOLANTA DYNDUR
PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA IM. PROF.
STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU

COVID-19 –
PROBLEM WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
COVID-19 – A PROBLEM OF THE MODERN WORLD

WPROWADZENIE
„Współczesny świat jest globalną wioską” – jakże często słyszymy podobne zdanie? Jak bardzo nowego znaczenia nabrało ono w kontekście pierwszych
doniesień o koronawirusie SARS-CoV-2 na początku 2020 roku? Początkowo,
ze spokojem śledząc pojawiające się informacje o nowej chorobie z Wuhan
w Chinach, mieliśmy nadzieję, że to miejsce znajduje się na tyle daleko, że
być może wirus nie dotrze na kontynent europejski, a tym bardziej do Polski?
O tym, jak złudna była to nadzieja i że nie należy bagatelizować zagrożenia przekonaliśmy się już na początku marca, kiedy Rząd RP podejmował
pierwsze decyzje mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa. W Polsce pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem zdiagnozowano 4 marca
2020 r. w szpitalu w Zielonej Górze u 66-letniego mężczyzny, który przyjechał autokarem z Niemiec (GOV 2020b). Od tego czasu liczba potwierdzonych przypadków stale wzrasta.
Dziś, po ponad roku zmagań z wszechobecną pandemią, przygotowując
się na kolejną nadciągającą „falę” zachorowań, wiemy, że ten „niewidzialny
wróg” wciąż stanowi problem na niemal całym globie, a jego kolejne wyodrębniane mutacje genetyczne stanowią realne wyzwanie dla współczesnej
światowej medycyny.
Koronawirusy (CoV) to duża rodzina wirusów, których pierwsze ludzkie szczepy zidentyfikowano w latach 60. XX wieku (Kahn i McIntosh 2005,
s. 223–227). Powodują one choroby układu oddechowego u ludzi, od
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zwykłego przeziębienia po rzadsze i poważniejsze schorzenia, takie jak: ciężki
ostry zespół oddechowy (ang. Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS),
wykryty w 2003 roku, oraz bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej
(ang. Midle East Respiratory Syndrome, MERS), wykryty po raz pierwszy
w 2012 r., z których obydwa mają wysoką śmiertelność.
W przypadku rozpoznania nowego wirusa niezwykle ważne jest dokonanie analizy genomu, zrozumienie dynamiki początku wybuchu epidemii
i lokalizacja pierwotnego obszaru wystąpienia. Wirusy, które są blisko powiązane genetycznie, zwykle wywodzą się z podobnego źródła lub obszaru
geograficznego. Wiedza na ten temat ma kluczowe znaczenie dla identyfikacji i wyizolowania źródła oraz zapobiegania dalszemu wprowadzaniu wirusa
do populacji ludzkiej. Zrozumienie pochodzenia wirusa, jego występowania,
a także możliwych dróg zakażeń może wspierać rozwój środków terapeutycznych oraz tworzenia szczepionek. W celu zdobycia niezbędnych informacji,
konieczne jest przeprowadzenie szeregu badań i szczegółowych wywiadów
z pierwszymi znanymi przypadkami wystąpienia zachorowań u ludzi. Naukowcy pracują także nad tym, aby zdobyć szczegółową wiedzę o możliwych
mutacjach genetycznych wirusów nie tylko po to, aby lepiej zrozumieć, jak
łatwo mogą się one przenosić, ale także po to, aby potwierdzić skuteczność
obecnie zatwierdzonych szczepionek przeciwko nim. Dzięki badaniom stale
aktualizowane są informacje o cechach wirusologicznych, epidemiologicznych
i klinicznych tych wariantów. Badania prowadzone nad patogenem pomagają
pozyskać bezcenne z punktu widzenia zdrowia publicznego informacje, które
następnie służą formułowaniu zaleceń ograniczających rozprzestrzenianie się
patogenu w populacji.
SARS-CoV-2, wirus odpowiedzialny za COVID-19, należy do grupy
pokrewnych genetycznie wirusów obejmujących zarówno SARS-CoV, jak
i szereg innych CoV, wykazując podobieństwo do beta-koronawirusów wyizolowanych z populacji nietoperzy z rodzaju podkowcowatych Rhinolophus.
Nietoperze z rodzaju Rhinolophus obejmują kilkadziesiąt gatunków, które występują na terenach Azji, Afryki, na Bliskim Wschodzie i w Europie
(Stoffberg i in. 2010, s. 1–9). SARS-CoV-2 nie jest genetycznie powiązany
z innymi znanymi koronawirusami występującymi u zwierząt hodowlanych
lub domowych (WHO 2020a). Wskazuje na to również analiza sekwencji
genomu wirusa SARS-CoV-2, który jest bardzo dobrze przystosowany do receptorów ludzkich komórek, co umożliwia mu ich atakowanie i łatwe przenoszenie zakażenia na ludzi.
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Głównymi objawami choroby COVID-19 są: gorączka, suchy kaszel
i problemy z oddychaniem (duszności), nierzadko towarzyszą jej także zmęczenie i bóle mięśni. Rzadziej pojawiają się też takie symptomy, jak: biegunka, ból gardła czy katar. U różnych pacjentów wymienione objawy mogą
mieć różne nasilenie, a w niektórych przypadkach infekcja może rozwijać się
bezobjawowo.
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health
Organization, WHO) u około 80 proc. chorych COVID-19 ma łagodny
przebieg – objawy nie są wtedy nasilone i przypominają symptomy przeziębienia. W pozostałej części przypadków ok. 14 proc. określane są jako ciężkie,
a 6 proc. jako stan krytyczny.
Ciężki przebieg choroby niesie podwyższone ryzyko powikłań w postaci
zapalenia płuc, ostrej niewydolności oddechowej, a nawet sepsy. Takie powikłania stanowią szczególne zagrożenie dla osób starszych, cierpiących na choroby przewlekłe lub niedobory odporności. Obecnie statystyki wskazują, że
śmiertelność z powodu COVID-19 jest ściśle skorelowana z wiekiem chorego
– im niższy wiek, tym mniejsza śmiertelność. Najbardziej zagrożone są osoby
powyżej 80. roku życia, u których śmiertelność z powodu choroby wywołanej
przez koronawirusa SARS-CoV-2 wynosi ponad 22 proc. (Flisiak 2021).
ROZWÓJ PANDEMII SARS-COV-2
COVID-19 to nazwa choroby wywoływanej przez koronawirusa
SARS-CoV-2.
Wszystkie rozpoznane sekwencje genetyczne SARS-CoV-2 wyizolowane
z ludzkiego kodu genetycznego są bardzo podobne, co sugeruje, że początek
wybuchu epidemii był wynikiem pojedynczego wprowadzenia do populacji
ludzkiej w czasie, gdy wirus został po raz pierwszy wykryty u ludzi w 11-milionowym mieście Wuhan w Chinach.
Pierwsze doniesienia o przypadkach zakażenia u ludzi, wywołanych przez
koronawirusa SARS-CoV-2, pochodzą z Wuhan City w Chinach z grudnia
2019 r. i dotyczą nietypowego zapalenia płuc.
Gdy tylko 31 grudnia 2019 r. zgłoszono pierwsze przypadki zachorowań na nowego wirusa, przeprowadzono dochodzenie w celu zrozumienia
jego epidemiologii i pierwotnego źródła epidemii. Duża część początkowych
przypadków zgłoszonych pomiędzy końcem grudnia 2019 r. a początkiem
stycznia 2020 r. miała bezpośredni związek z hurtowym targiem Huanan
w Wuhan City, gdzie sprzedawano owoce morza, a także dzikie i hodowlane
13
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gatunki zwierząt. Wielu pierwszych pacjentów było właścicielami straganów,
pracownikami targu lub stałymi klientami.
Próbki środowiskowe pobrane z tego rynku w grudniu 2019 r. dały wynik pozytywny na SARS-CoV-2, co dodatkowo sugeruje, że rynek w Wuhan
City był źródłem epidemii lub odegrał znaczącą rolę w jej początkowym nasileniu. Wirus mógł zostać wprowadzony do populacji ludzkiej z oferowanych
na rynku zwierząt lub to zarażony człowiek mógł wprowadzić wirusa na rynek, a otoczenie rynkowe i właściwa mu dynamika przyczyniły się do rozprzestrzenienia się wirusa. Dlatego też 1 stycznia 2020 r. rynek został zamknięty,
oczyszczony i zdezynfekowany.

Mimo to liczba chorych w Wuhan, w prowincji Hubei, zaczęła
wzrastać. 23 stycznia 2020 r. władze chińskie zdecydowały się na podjęcie drastycznych środków zaradczych w postaci zamknięcia Wuhan
i prowincji Hubei. Zakazano wychodzenia z domu, wprowadzając tzw.
lockdown, zamknięto fabryki, szkoły i miejsca publiczne, zawieszono
komunikację miejską, odwołano wydarzenia publiczne. Wprowadzono kordon sanitarny. Rozpoczęto budowę szpitala dla 1000 pacjentów
z niewydolnością oddechową spowodowaną nowym koronawirusem
(Patel-Carstairs 2020).
Działania podjęte w Chinach, a także ograniczenia w ruchu międzynarodowym wprowadzone przez inne kraje spowolniły rozprzestrzenienie się epidemii. Nie udało się jej jednak całkowicie zatrzymać,
a zachorowania zaczęto rozpoznawać w kolejnych krajach, początkowo w Azji (pierwszy przypadek importowany w Tajlandii wykryto
12 stycznia), następnie w Europie i na innych kontynentach.
W dniu 30 stycznia 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia uznała,
że ognisko wywołane nowym koronawirusem jest zagrożeniem zdrowia
publicznego o zasięgu międzynarodowym, wymagającym mobilizacji
oraz skoordynowanej reakcji (ang. Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) (WHO 2020b; GOV 2020c).
Pierwsze przypadki w Europie dotyczyły zachorowań importowanych z Chin do Francji (wykryte 24 stycznia 2020 r.), Niemiec (wykryte 28 stycznia 2020 r.), Finlandii (wykryte 29 stycznia 2020 r.)
i Wielkiej Brytanii (wykryte 6 lutego 2020 r.). Przypadki te zostały
szybko rozpoznane i pomimo że wystąpiły zachorowania wtórne, nie
doszło do ustanowienia transmisji lokalnej. Do takiej transmisji doszło natomiast we Włoszech. W dniu 22 lutego 2020 r. władze włoskie
poinformowały o licznych ogniskach w kilku regionach północnych
14
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Włoch (Lombardia, Veneto, Piedmont) (CORRIERE.it), tym samym
Włochy znalazły się na trzecim miejscu na świecie pod względem liczby
potwierdzonych przypadków.
Na początkowym etapie badań ustalono, że nowy wirus, podobnie
do innych koronawirusów oraz wirusa grypy, rozprzestrzenia się drogą
kropelkową i ma zbliżoną zaraźliwość. Potwierdzono również transmisję od osób bezobjawowych, co w znaczny sposób utrudniało zastosowanie skutecznych działań przeciwepidemicznych.
Pod koniec lutego 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia podniosła globalną ocenę ryzyka związanego z koronawirusem do najwyższego
poziomu, ale nie ogłosiła pandemii, uznawszy, że przy wdrożeniu odpowiednich procedur wciąż istnieje szansa na powstrzymanie choroby.
Chociaż szef WHO wielokrotnie powtarzał, że koronawirusa można
powstrzymać za pomocą odpowiednich kroków i współpracy międzynarodowej, to liczba krajów i osób dotkniętych koronawirusem stale
rosła.
Na początku marca 2020 r. Europa Zachodnia oraz Ameryka Północna stały się epicentrum epidemii. W Europie szczególnie wysoka zapadalność w początkowym okresie wystąpiła we Włoszech, w Hiszpanii
i Belgii. Fala zachorowań w Stanach Zjednoczonych szybko przewyższyła łączną liczbę zachorowań w Europie, gdzie w większości krajów
(poza Szwecją) na wzór Chin wdrożono lockdown.
Pandemia COVID-19 (oficjalna nazwa choroby przyjęta 25 lutego 2020 r.) została ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia
dopiero w dniu 11 marca 2020 r. (WHO 2020c; GEEKWEEK.pl). Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył, że
choroba COVID-19, spowodowana koronawirusem SARS-CoV-2,
może być określana jako pandemia, co oznacza, że nowy wirus powoduje przedłużające się epidemie w wielu regionach świata. W tym czasie liczba potwierdzonych zakażeń na świecie wynosiła już ponad 118
tysięcy, a zachorowania odnotowywano w 84 krajach na wszystkich
kontynentach.
Ogłoszenie światowej pandemii to najwyższy stopień alertu, jaki
jest wydawany przez WHO. W praktyce oznacza, że poszczególne kraje
mogą podejmować bardzo restrykcyjne decyzje o zakazach wyjazdów
obywateli, wjazdów na swoje terytoria, kwarantannach.
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GLOBALIZACJA PROBLEMU

Termin „globalna wioska” po raz pierwszy został użyty w 1962 r.
w książce Galaktyka Gutenberga (ang. The Gutenberg Galaxy) autorstwa
Herberta Marshalla McLuhana, kanadyjskiego filozofa, literaturoznawcy i socjologa. McLuhan opisywał trend, w którym masowe media elektroniczne omijają wszelkie bariery czasowe i przestrzenne, umożliwiając
ludziom na całym globie komunikację na masową skalę. W użytym
wówczas sensie, za sprawą elektronicznych mediów, glob stał się wioską,
w której ludzie pomimo dzielących ich odległości mogą komunikować
się w szybkim tempie, dzieląc się swoimi radościami i smutkami.
Współcześnie, termin „globalna wioska” co raz częściej staje się
metaforą procesów zacierania się granic, zmniejszania się świata i gwałtownych przemian niemal we wszystkich sferach życia, co wprost przenosi nas do pojęcia „globalizacji”. Termin „globalizacja”, tak jak sam jej
proces, ma znaczenie wielowymiarowe – odnosi się nie tylko do zjawisk
technicznych, ale także ekonomicznych, gospodarczych, społeczno-kulturowych czy politycznych. Brytyjski socjolog Anthony Giddens
scharakteryzował globalizację jako „rosnącą współzależność różnych
społeczeństw, regionów i krajów świata w miarę zacieśniania się stosunków gospodarczych i społecznych na świecie” (Giddens 2012, s. 1073).
Natomiast według innego brytyjskiego socjologa i antropologa kultury Rolanda Robertsona globalizacja to: „zbiór procesów, które czynią
świat społecznie jednym” (Sztompka 2001, s. 582).
Poprzez istnienie globalnych zagrożeń zdrowotnych wyłoniło się
pojęcie „Globalnego zdrowia publicznego” (ang. Global public health)
– nowej dziedziny wiedzy, której priorytetowym celem jest przeciwdziałanie lub minimalizowanie szkodliwego wpływu zmian zachodzących
w stanie zdrowia mieszkańców globu, ich opis, monitorowanie, a także
informowanie o powstających zagrożeniach (Wojtczak 2011, s. 36). Co
z jednej strony jest wyrazem solidarności między bogatymi i biedniejszymi regionami świata, natomiast z drugiej koniecznością wynikającą ze stale pojawiających się wyzwań w dziedzinie zdrowia na skutek
zwiększenia częstotliwości podróży międzynarodowych, a także rosnącego poziomu migracji ludności. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera problematyka wymuszonej, przymusowej, a nawet nielegalnej migracji uchodźców, którzy przemieszczają się pomiędzy krajami,
stwarzając zagrożenie napływu chorób przywlekanych, zwyczajowo
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niewystępujących na danym obszarze, które z chwilą pojawienia się powodują niebezpieczeństwo dla stałych mieszkańców.
W świetle przytoczonych definicji oraz obserwowanych faktów
można wysunąć wniosek, że wzajemne współzależności, pierwotnie
mające swój początek na szczeblu lokalnym, kolejno przeniosły się na
poszczególne regiony, państwa, a wreszcie kontynenty.
Spośród niektórych globalnych przemian wymienić można: przemiany demograficzne, zmiany struktury społecznej, migracje, sytuację
ekologiczną, rozwój ekonomiczny, rozwój technologiczny czy rosnącą
sferę ubóstwa. Mają one bezpośredni związek z zachowaniami zdrowotnymi oraz rzeczywistym stanem zdrowia milionów ludzi na całym
świecie (Leowski 2004, s. 97). Świat ery globalizacji przypomina system
naczyń połączonych – dla chorób nie istnieją takie pojęcia, jak: czas,
granice, podziały. Choroby zakaźne są od początku istnienia cywilizacji
człowieka do czasów współczesnych poważnym wyzwaniem zdrowotnym dla światowej medycyny. Poczynając od wirusowego zapalenia wątroby (WZW) i zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności
(HIV), przez zakażenia dróg oddechowych, aż po patogeny stanowiące wyzwanie w wymiarze globalnym, jak wirus polio, czy wirus Ebola
(Gębska-Kuczerowska 2009, s. 241).
Wszechobecny postęp wymusza na społeczeństwach coraz większą
dynamikę życia w zatłoczonych aglomeracjach miejskich, zdegradowanym środowisku naturalnym, naruszonych ekosystemach, co skutkuje nawrotami znanych już wcześniej chorób, które w wyniku mutacji
i modyfikacji genetycznych zmieniają swój obraz (Gańczak 2017, s. 46).
Pojawiające się przy tym zaburzenia odporności oraz lekooporność organizmów na antybiotyki powodują, że zakażenia lub ich reaktywacje
przebiegają nietypowo, niosąc za sobą powikłania i wymagając szerokiej
profilaktyki, diagnostyki i terapii.
Współzależność w skali globalnej przekłada się na wiele obszarów:
gospodarkę, politykę, środowisko, zdrowie, a jako mieszkańcy i współgospodarze świata jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za własne, lokalne decyzje, ale także za tworzenie i podejmowanie działań o zasięgu
globalnym.
Podejmowanie międzynarodowych partnerskich działań na rzecz
bezpieczeństwa zdrowotnego z wykorzystaniem globalnej sieci elektronicznego przepływu danych jest niezwykle istotne. Dzięki środkom
społecznego komunikowania się o szerokim zasięgu, sieci Internet,
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stworzonym strukturom ostrzegawczym informacje o zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu w szybkim tempie mogą docierać do nawet
najbardziej oddalonych zakątków globu, pozwalając na natychmiastowe przetworzenie informacji, alertowanie, monitorowanie sytuacji
i rozpowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych. Możliwość podejmowania szeroko zakrojonych działań profilaktycznych
przekłada się na poprawę stanu zdrowia populacji.
Główną rolę dla zdrowia publicznego odgrywa wspomniana już
Światowa Organizacja Zdrowia działająca od 1948 r., której zadaniem
jest koordynowanie międzynarodowych działań prozdrowotnych oraz
udzielanie wsparcia technicznego, w tym: kontrola lokalnych i globalnych zjawisk o charakterze epidemiologicznym oraz tworzenie systemów prewencji i monitoringu. Organizacja posiada strukturę, która
umożliwia zaspokojenie potrzeb różnych regionów świata w celu osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu zdrowia u ludzi (Opolski 2011,
s. 64).
Pozycję zdrowia publicznego w międzynarodowych działaniach na
rzecz ochrony zdrowia doskonale oddaje stwierdzenie amerykańskiego
chirurga dziecięcego i administratora zdrowia publicznego – doktora
Charlesa Everetta Koopa (1916–2013): „Opieka medyczna ma życiowe
znaczenie dla nas wszystkich – od czasu do czasu. Zdrowie publiczne
ma takie znaczenie – zawsze” (Opolski 2011, s. 9).
W czasie kiedy WHO długo i intensywnie rozpatrywała zmianę
nazewnictwa kryzysu szybkiego rozprzestrzeniania się koronawirusa na
„pandemię”, światowa gospodarka już zaczęła odczuwać skutki kryzysu,
a globalne rynki finansowe odczuły panikę, pogrążając się w nieznanym
dotąd chaosie.
Wprowadzone restrykcje spowodowały kryzys, dotykając bezpośrednio zarówno właścicieli, jak i pracowników wielu branż, m.in.: turystycznej, transportowej, gastronomicznej czy rynku najmu mieszkań.
Zaburzony został sektor usług i handlu, kształtowany przez zjawiska
podaży i popytu. Szereg firm przeniosło swoją ofertę do świata Internetu, inne przebranżowiły swoją działalność, wiele upadło.
Świat, a wraz z nim globalizacja została ograniczona poprzez
nieznane dotychczas zamknięcie granic i wstrzymanie międzynarodowego pasażerskiego ruchu lotniczego i kolejowego, zmieniono zasady dotyczące traktowania przyjezdnych na granicach innych państw
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i krajów. Wdrożono ścisłe monitorowanie pojawiających się nowych
przypadków zakażeń, a także ich kontaktów.
Naukowcy z instytutu Center for Systems Science and Engineering
(CSSE), jednostki związanej z Johns Hopkins University w Baltimore, w stanie Maryland (Stany Zjednoczone), opracowali interaktywną
mapę online, skorelowaną z danymi pozyskiwanymi ze Światowej Organizacji Zdrowia, która pozwala monitorować nowe przypadki zachorowań i zgonów na całym świecie (zob. GISANDATA).
Innym przykładem współpracy międzynarodowej może być wprowadzony w 1998 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1998) System Wczesnego Ostrzegania i Reagowania (ang. Early Warning and Response System
of the European Union, EWRS) – poufny komputerowy system informacyjny, służący przekazywaniu na szczeblu unijnym ostrzeżeń dotyczących
poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia. W ramach systemu organy
krajowe informują się wzajemnie o dotychczas podjętych lub planowanych
działaniach. System pozwala na stałą łączność pomiędzy Komisją Europejską
a państwami UE w zakresie: ostrzegania, przeprowadzania oceny zagrożenia
zdrowia publicznego oraz określania środków, które mogą być konieczne
dla ochrony zdrowia publicznego (Komisja Europejska). Umożliwia także
stały kontakt z głównymi partnerami, takimi jak Europejskie Centrum ds.
Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Światową Organizacją Zdrowia
(WHO), Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Ogólnoświatową Inicjatywą
na rzecz Bezpieczeństwa Zdrowotnego (GHSI). Ostrzeżenia są wysyłane nie
później niż 24 godziny od momentu, gdy dane państwo UE lub Komisja po
raz pierwszy dowiedzą się o zagrożeniu
System ten sprawdził się w reakcji na przypadki koronawirusa – pierwsze ostrzeżenie o zagrożeniu, które później stało się znane jako SARS-CoV-2
(wirus wywołujący COVID-19), zostało wysłane przez Komisję już 9 stycznia
2020 r., czyli kilka dni po tym, jak Chiny zasygnalizowały istnienie nieznanego wirusa.
Interwencje zdrowia publicznego zaczęły przebiegać na niespotykaną
wcześniej skalę, a ich daleko idące skutki odczuła większość mieszkańców całego świata.
W przeszłości medycyna była bezsilna wobec chorób zakaźnych. Dopiero
XVIII i XIX wiek przyniósł przełom w medycynie oraz rewolucję w sposobie
rozumienia i wdrażania zasad higieny. Odkryto wiele biologicznych czynników chorobotwórczych i patogenów powodujących groźne choroby zakaźne
u ludzi i zwierząt. Przeciw większości z nich opracowano skuteczne szczepionki,
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a następnie wprowadzono obowiązek poddawania się szczepieniom ochronnym, których efekt jest niepodważalny.
Panujący w połowie XX wieku pogląd, że problemy chorób zakaźnych
to już przeszłość, został zweryfikowany przez teraźniejszość, stawiającą przed
współczesnym światem wyzwanie w postaci pandemii ostrej choroby zakaźnej
dróg oddechowych – COVID-19, która bez wątpienia jest obecnie najpoważniejszym kryzysem zdrowia publicznego związanym z chorobami zakaźnymi
na świecie.
Jednocześnie wraz z pojawieniem się pandemii COVID-19 możemy
zaobserwować załamanie się dotychczas znanych zasad globalizacji. Walka
ze skutkami epidemii wymogła wprowadzenie przez głowy państw nadzwyczajnych środków prawnych ograniczających zagwarantowane konstytucyjnie
wolności i swobody obywatelskie a przejawiających się zwłaszcza we wprowadzanych obostrzeniach i izolacji od świata zewnętrznego – zachowywaniu
odpowiedniego dystansu, unikaniu skupisk ludzkich, lockdownie, zakazie podróżowania i przemieszczania się, a wreszcie w zamykaniu granic w ramach
poszczególnych gospodarek narodowych. Niektóre kraje zdecydowały się na
wprowadzenie stanów nadzwyczajnych oraz różnych stanów epidemicznych
(Zbytniewska 2020).
Poza oczywistymi rekomendacjami, dotyczącymi zachowania poziomu
higieny, w mediach pojawiły się spójne kampanie społeczne promujące popularny skrót DDM, pochodzący od słów „dystans – dezynfekcja – maseczka”,
czyli 3 podstawowe zalecenia: zachowania dystansu społecznego, mycia i dezynfekcji rąk oraz nakazu zasłaniania nosa i ust, które mają na celu ochronę
własną i innych. Stworzono także systemy inteligentnych aplikacji służących
monitorowaniu nowych zachorowań oraz kontroli osób przebywających na
kwarantannie. Wskazano na wyższość bezpieczeństwa dokonywania płatności
za pomocą kart płatniczych nad obrotem gotówkowym.
Dla osób powyżej 70 roku życia, które ze względu na wiek i nierzadko
występujące współistniejące choroby przewlekłe są bardziej narażone na ciężki przebieg choroby, stworzono zalecenia dotyczące pozostawania w domu.
W Polsce wprowadzono tzw. „godziny dla seniora” (GOV 2020a) dotyczące
osób po 60 roku życia, a obowiązujące w sklepach, drogeriach i aptekach
w dni powszednie – od poniedziałku do piątku – w godzinach od 10:00 do
12:00.
Wdrażane na całym świecie restrykcyjne przepisy przełożyły się także
na groźbę zaburzenia szlaków dostaw towarów, a wprowadzenie zakazu eksportu medycznych środków ochrony bez pozwolenia na wywóz (Dziennik
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Urzędowy Unii Europejskiej 2020) poskutkowało wystąpieniem braków strategicznych leków i środków ochrony osobistej, takich jak maski chirurgiczne,
rękawiczki jednorazowe, płyny i żele do dezynfekcji. Produkty te, jeśli były
oferowane i dostępne na rynku, osiągały zawrotne ceny, kilkukrotnie wyższe
niż przed pandemią.
Spośród innych restrykcji czy ograniczeń, które dotknęły mieszkańców
globu wymienić można: wprowadzenie przepisów i rekomendacji dopuszczających e-pracę oraz nauczanie w sposób zdalny za pomocą elektronicznych
środków komunikacji, kwarantannę domową, hotelową, wjazdową, zakaz organizacji wszelkich imprez, zgromadzeń masowych, ograniczenie kursowania
środków transportu.
SZCZEPIENIA OCHRONNE
Na dzień 25 lutego 2021 r. odnotowano już 112 629 748 zachorowań
i 2 499 202 zgonów z powodu COVID-19 (CORONAVIRUS.jhu.edu).
Według prognoz pandemia będzie trwała, dopóki ponad 60 proc. społeczeństwa nie uodporni się na wirusa drogą naturalną, przez jego przechorowanie, lub sztuczną, poprzez przyjęcie szczepionki.
Po przekroczeniu tego progu odporności zbiorowiskowej COVID-19
stanie się jedną z sezonowych chorób, z którą służby sanitarne będą walczyć
tak, jak walczono dotychczas z dziesiątkami innych chorób zakaźnych u ludzi.
Odporność zbiorowiskowa to nazwa zjawiska epidemiologicznego, które
występuje, gdy w populacji zostaje osiągnięty taki odsetek osób uodpornionych na infekcję, że liczba nowych zakażonych zaczyna się zmniejszać, zapewniając tym samym ochronę osobom niechronionym (niezaszczepionym lub
takim, u których szczepionka nie zadziałała).
24 kwietnia 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia wraz z kilkoma najważniejszymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką
zdrowotną zainicjowała program Akcelerator ACT (Rada Unii Europejskiej
2020), mający na celu opracowanie szczepionki i metod leczenia COVID-19.
Pandemia COVID-19 skłoniła wiele instytutów badawczych i firm do
opracowania preparatów będących potencjalnymi kandydatami na szczepionki przeciwko tej chorobie. Szczepionka to preparat biologiczny, który jest
w stanie „oszukać” nasz układ odpornościowy, imitując infekcję w celu mobilizacji organizmu do produkcji przeciwciał. Do tej pory po pozytywnych ocenach Europejskiej Agencji Leków (ang. European Medicines Agency, EMA),
Komisja Europejska przyznała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do
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obrotu trzech szczepionek przeciwko COVID-19: 21 grudnia 2020 r. Wspólnota Europejska zdecydowała o zatwierdzeniu szczepionki firmy Pfizer/
BioNTech, którą zaczęto podawać 27 grudnia 2020 r., 6 stycznia 2021 r. dopuszczono szczepionkę firmy Moderna, natomiast szczepionka AstraZeneca
została zatwierdzona 29 stycznia 2021 r.(Rada Unii Europejskiej 2021).
Wiele krajów wdrożyło wśród swoich mieszkańców plany kilkuetapowej
dystrybucji szczepionki, której priorytetem są szczepienia osób o najwyższym
ryzyku powikłań – a więc seniorów, a także osób o wysokim ryzyku narażenia
na zakażenie i transmisję wirusa – czyli personel medyczny i pracownków
służby zdrowia. Szczepienia pozostałych grup wiekowych i zawodowych są
rozłożone na dalsze etapy przedsięwzięcia.
Obecnym światowym liderem w ilości wykonanych dotychczas szczepień jest Izrael, którego ponad 40 proc. populacji przyjęło co najmniej jedną
dawkę szczepionki, natomiast kolejne 16 proc. przyjęło już dwie pełne dawki
(MEDEXPRESS 2021).
Warto podkreślić, że chociaż na tym etapie szczepienia przeciwko COVID-19 są całkowicie dobrowolne, w mediach coraz częściej pojawiają się doniesienia ze świata o wywołującym kontrowersje pomyśle wprowadzenia tzw.
„zielonego paszportu dla zaszczepionych”, który stałby się przepustką do świata
znanego nam sprzed pandemii. Paszport umożliwiałby korzystanie bez ograniczeń z dobrodziejstw życia społecznego: miejsc kultu religijnego, ośrodków
kultury, restauracji, siłowni, oraz pozwoliłby swobodnie uprawiać światową
turystykę: korzystać z dostępnej bazy hotelowej, podróżować środkami komunikacji zbiorowej, w tym zwłaszcza transportem lotniczym czy kolejowym.
I jakkolwiek takie rozwiązanie jest z jednej strony szansą na zbiorowy
powrót do tak dobrze znanej „normalności”, z drugiej strony może prowadzić
do potencjalnego ograniczenia swobody osób, które z różnych względów nie
chcą lub nie mogą poddać się szczepieniom. Czy jednak wówczas wciąż jeszcze będzie można mówić o dobrowolności szczepień?
SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA POMIMO DYSTANSU
SPOŁECZNEGO
Poza wymienionymi powyżej w dużej mierze, negatywnymi skutkami
wywołanymi pandemią COVID-19 i ich powiązaniu ze zjawiskiem globalizacji, nie sposób nie wspomnieć o pozytywnych przejawach społecznej solidarności oraz umiejętności przystosowawczej człowieka do odnalezienia się
w panujących warunkach izolacji oraz ogromnej potrzebie jednoczenia się
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z innymi ludźmi, pomimo konieczności zachowania dystansu, szczególnie
w trakcie trwania twardego lockdownu wiosną 2020 r.
W tym czasie miało miejsce wiele oddolnych przedsięwzięć, których
celem było okazanie sobie wzajemnego wsparcia i solidarności w trudnych
chwilach. W początkowym etapie zamknięcia społeczeństw w domach media,
w tym szczególnie telewizja oraz prasa i media społecznościowe, szeroko pokazywały i opisywały, w jaki sposób ludzie w sytuacji niepewności podejmują
różnego rodzaju działalności w swoim środowisku i na jego rzecz.
W wielu miastach na całym świecie, we wcześniej wyznaczonych dniach
i godzinach, w oknach i na balkonach pojawiali się ludzie, aby oklaskami wyrazić swoją wdzięczność, szacunek i solidarność wobec tych, którzy poprzez
wykonywanie swoich obowiązków zawodowych byli najbardziej narażeni na
zachorowanie, stojąc na pierwszej linii walki z pandemią – a więc lekarzy,
pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego. Oklaskiwani byli także kasjerzy oraz pracownicy handlu, bez których niemożliwe byłyby zwykłe, codzienne zakupy (DW 2020).
W wielu miastach Polski restauracje i lokale gastronomiczne zgłosiły
swoją chęć udziału w akcji „Posiłek dla Medyka” poprzez nieodpłatne przygotowanie posiłków dla personelu medycznego. Akcja ta została zainicjowana
przez trzy organizacje: Spontaniczny Sztab Obywatelski, Stowarzyszenie Niskie Składki i Fundację Otwarty Dialog (Żurek 2020).
Innym przykładem mogą być lokalnie organizowane „koncerty balkonowe” (POLSATNEWS), których inicjatorami prawdopodobnie byli Włosi,
przyzwyczajeni do wielopokoleniowego świętowania, dla których kryzys epidemiczny i związana z tym blokada swobody była szczególnie dotkliwa i tak
bardzo wbrew ich towarzyskiej naturze. Koncerty organizowane były zarówno
przez profesjonalistów, jak i amatorów – muzyków, instrumentalistów, solistów, obejmując swym zasięgiem najbliższe otoczenie. Inicjatywa spędzania
czasu na balkonie „razem, a jednak osobno” przy zachowaniu koniecznego
dystansu rozprzestrzeniła się na większość krajów europejskich.
Warto także wspomnieć o formujących się w mediach społecznościowych oddolnych grupach wolontariackich, w których ludzie oferowali innym,
zwłaszcza seniorom oraz osobom przebywającym na przymusowej, wynikającej z zachorowania, kwarantannie, swoją doraźną pomoc w robieniu zakupów
czy wyprowadzaniu psów. Wśród anonsów nierzadko pojawiały się oferty
dotyczące szeroko rozumianej pomocy, także prawnej, osobom, które na
skutek pandemii utraciły pracę i pozostały bez środków do życia. Oferowano
pomoc w rozwijaniu talentów, nauce szkolnej, nauce nowych umiejętności
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czy języków obcych. Niezaprzeczalnie najcenniejsze z interdyscyplinarnego
punktu widzenia były oferty wzajemnego wsparcia emocjonalnego i zwykłej
ludzkiej rozmowy – piękne gesty solidarności budowane przez lokalne grupy,
powstające w wielu państwach Europy i poza jej granicami (Nowak 2020).
Wspomniane tu przykłady nie wyczerpują pojawiających się w czasie
pierwszego wiosennego zamknięcia kreatywnych pomysłów lokalnych społeczności na bycie razem, są natomiast wspaniałym dowodem na wizjonerstwo teorii Herberta Marshalla McLuhana o ludziach z „globalnej wioski”,
jaką stał się współczesny świat.
PODSUMOWANIE
Pandemia COVID-19 przewartościowała wiele obszarów życia we
współczesnym świecie – w każdym jego aspekcie i wymiarze, obnażając dodatkowo słabe punkty i uświadamiając, jak istotna dla wszystkich ludzi jest problematyka bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Wpłynęła także na lokalne
sprawy społeczne, bytowe, gospodarcze i ekonomiczne. Te z kolei wymogły
partnerskie działania międzynarodowe i globalne na niespotykaną dotąd skalę.
Niemal każdy mieszkaniec globu przekonał się, jak wiele zależy od jego osobistej postawy i odpowiedzialności społecznej, oraz że jego smutki i radości
mają swoje pokrewne, lustrzane odbicie w teoretycznie tylko „innej wiosce”,
na „innym krańcu” świata.
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STRESZCZENIE
Ogłoszona 11 marca 2020 r. przez Światową Organizację Zdrowia pandemia wywołana wirusem SARS-Cov-2 wpłynęła na wiele aspektów współczesnego życia, odmieniając funkcjonowanie ludzi na całym globie. Po blisko roku zmagań z COVID-19
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wiemy, że kolejne wyodrębniane mutacje genetyczne wirusa wciąż stanowią realne
wyzwanie dla współczesnej światowej medycyny i zdrowia publicznego na całym
świecie, wymagając skoordynowanych działań o zasięgu międzynarodowym. Wprowadzono szereg restrykcji, które spowodowały kryzys i dotknęły wielu branż. Świat,
a wraz z nim globalizacja została ograniczona poprzez nieznane dotychczas zamknięcie
granic i wstrzymanie międzynarodowego pasażerskiego ruchu lotniczego i kolejowego,
zmieniono zasady dotyczące traktowania przyjezdnych na granicach innych państw
i krajów. Wdrożono ścisłe monitorowanie pojawiających się nowych przypadków,
a także ich kontaktów, podjęto szereg badań w celu pozyskania bezcennych z punktu
widzenia zdrowia publicznego informacji służących formułowaniu zaleceń ograniczających rozprzestrzenianie się patogenu oraz tworzenia szczepionek, z których trzy
zostały dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską. nPoza negatywnymi skutkami wywołanymi pandemią COVID-19 i ich powiązaniu ze zjawiskiem globalizacji,
można dostrzec przystosowawcze umiejętności człowieka do odnalezienia się w panujących warunkach izolacji, przejawiające się w społecznej solidarności i wzajemnym
wsparciu. Celem artykułu było ukazanie powiązań pomiędzy ogłoszoną pandemią
COVID-19 a wybranymi elementami globalizacji w przełożeniu na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia publicznego.
Słowa kluczowe: COVID-19, globalizacja, pandemia, solidarność społeczna, szczepienia ochronne
SUMMARY
The SARS-Cov-2 virus pandemic announced on March 11, 2020 by the World Health Organization has affected many aspects of modern life, changing the way people
function around the globe. After nearly a year of struggling with COVID-19, we
know that the successive isolated genetic mutations of the virus are still a real challenge for modern world medicine and public health around the world, requiring coordinated international action. A number of restrictions were introduced that caused
the crisis and affected many industries. The world, and with it globalization, has been
limited by the hitherto unknown closure of borders and the suspension of international passenger air and rail traffic, and the rules for treating visitors at the borders
of other countries and countries have been changed. Close monitoring of emerging
new cases as well as their contacts was implemented, a number of studies were undertaken to obtain invaluable information from the point of view of public health for
the formulation of recommendations to limit the spread of the pathogen and for the
creation of vaccines, three of which have been authorized by the European Commission. n Apart from the negative effects caused by the COVID-19 pandemic and their
connection with the phenomenon of globalization, one can see the adaptive skills of
a man to find himself in the prevailing conditions of isolation, manifested in social
solidarity and mutual support. The aim of the article was to show the connections
between the announced COVID-19 pandemic and selected elements of globalization
in terms of ensuring public health security.
Keywords: COVID-19, globalization, pandemic, social solidarity, immunization
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PEDAGOGICAL MASTERY
–- A MASTER TEACHER IN
CONTEMPORARY EDUCATION

INTRODUCTION
Craftsmanship within any profession is of autotelic importance to high-quality activities. There is no doubt, therefore, that precision in the profession of a teacher, whose task for centuries has been shaping the young
generation and preparing them for various levels of life, is of great importance. Therefore, it is worth taking account considerations regarding pedagogical mastery. Mastery itself is considered not only an ethical value, but also
a praxeological one, thus focusing on the purposefulness of human action.
It can also be seen as a humanistic value. This happens when we view the work
performed by an individual as a deliberate and conscious action. Work then
becomes an indispensable attribute of man and seems to constitute humanity.
This mastery, understood through the prism of humanistic value, is therefore,
as Anna Szkolak writes „an affirmation and rising to the heights of humanism” (Szkolak 2016, s. 40). The author also notes that championship can
also be talked about in the category of aesthetic value, because since the dawn
of history, the upbringing of the young generation has been considered
in the category of art, not crafts. Thus, upbringing is the creation of beauty
and goodness, and the act of creation described by Konstanty Ildefons
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Gałczyński (Gałczyński 1973) is undeniable proof that the conscious and
skillful pursuit of a specific goal is a championship (Szkolak 2016, s. 40).
It is natural, however, that within the discussed topic, mastery is characterized by the didactic aspect, which indicates the need to focus on the person
of the student and the surrounding reality. So what competencies and skills should a modern pedagogical master have to optimize the developmental
chances of pupils and to provide them with an atmosphere of kindness and
support? It is worth starting these considerations with terminological findings
and, in line with this assumption, review the definition of the word „master”.
This term has been accompanying people since ancient times, it is also present
in the everyday language of young people or on the plane of various rivalries.
The dictionary of the Polish language offers readers the following explanation: „a perfect person, surpassing others in skill, ability, fluency [...] a person
worth following, considered by others as an example, as a guide in some field;
teacher” (Dubisz 2008, s. 67). However, on the basis of these considerations,
it is necessary to indicate such definitions of the word that are reflected in the
teaching profession. The key definition is indicated by Tadeusz Kotarbiński,
who wrote that:
the master in a given skill is always the one who has achieved efficiency
in it not lower than the general efficiency achieved by that time by
anyone else. The grandmaster is the one who, at the same time, works
creatively to a great, extraordinary, groundbreaking measure (Szewczyk 1995, s. 208).

Work on the definition of the term „master” was also undertaken by
Kazimierz Czarnecki, who emphasized that it is identical with the quality
of both human work and the quality of his work. In the author's opinion,
knowledge of the profession and the specificity and forms of its performance,
rather than education or general qualifications, determine mastery in work
(Czarnecki 1985, s. 193). So, on the basis of the definition of the concept
of „master”, is it possible to unequivocally define it on pedagogical grounds?
These considerations were of interest to many outstanding theorists and practitioners. However, as Szkolak claims, it is not possible to give a clear answer
to the above question (Szkolak 2016). This position is supported by the words
of Stefan Szuman, who already in the 1930s indicated the lack of unambiguous guidelines in this area:
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real pedagogical talents must have and maintain their own style [...],
everyone is a personality with a specific character, of a specific quality,
having not only a separate structure and constitution, but a specific
style, its own expression, its own attitude to the world, its own microcosm, different from all other selves (Szuman 1959, s. 89).

Jan Legowicz also does not provide an unequivocal answer to this question. However, he indicates a certain direction of development and emphasizes the autotelic importance of both practical and theoretical preparation for
the performance of teacher's duties (Legowicz 1975, s. 65). Referring to the
aforementioned aesthetic value and emphasizing the artistry of pedagogical
mastery, Wincenty Okoń writes: „overcoming the resistance of the pupils”
(Okoń 1987, s. 412).
One of the outstanding practitioners who also focused on pedagogical
mastery is Józef Galant. In his opinion, „outstanding, at a high level, outstanding activity in the field of didactics or education [...], the process of approaching something perfect” (Galant 1993, s. 200). The quintessence of this
definition is the inability to achieve total mastery in all aspects of life. It relates
to one plane. Galant views mastery as a permanent process, and the individual,
who continues in it, is constantly obliged to undertake further activities:
accepting mastery as approaching perfection counteracts conceit, fosters modesty. A true master is always modest, he notices shortcomings in his works or in his didactic and educational activities, he often
doubts [...]. The better a person is, the more convinced he is that he
is not a master because he sees that he has not used up all his abilities.
Such a master in antiquity was Socrates, who doubted his perfection
and said: I know so much that I know nothing (Galant 1993, s. 201).

There is no doubt that the teaching profession is an activity that requires
specific skills and predispositions from the candidate. Roman Leppert, writing
about a teacher, indicated that he is a person
[...] who, in his role, thinks about what he is currently doing. He
also reflects on his functioning, focusing attention on the structure of
his own beliefs, determining the way he thinks and acts. He studies
his <workshop>, adopted assumptions and achieved results, analyzes
experiences, introduces changes in the way of being a teacher (Leppert
1998, s. 219).
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The argument for such a position seems to be two key concepts which,
according to Krystyna Żuchelkowska, play an autotelic role in the process
of preparation for the teaching profession. The author referred to: Donald
Schon's concept of reflective practice and Della Fisch's concept of training
through practice (Żuchelkowska 2012). The first of the mentioned concepts
focuses on reflection. It is thanks to it that, in the process of education, an
extremely important role is assigned to thinking that is not confined within
rigid analytical frameworks. On the other hand, it is a partial abandonment
of rationality in focusing on the didactic process of the student and the constant pursuit of development and multi-faceted analysis of problems occurring in the process of upbringing and education (Kopczyńska 2008, s. 103,
see also Kwiatkowska 2008, s. 64). On the basis of the reflective concept and
the research conducted within it, the author concluded that the determinant
of professionalism in the teacher's activity is not only the ability to apply
the acquired knowledge in practice, but also the ability to reflect. According to the author, it is to take place in two areas of activity: during practical activity, reflection in action and, after its completion, reflection on action
(Gołębniak 2002, s. 16). It should be noted at this point that both types of
reflection allow one to gain knowledge and experience, the effect of which
is to make an informed and rational decision in various areas of pedagogical
activity (Kopczyńska 2008, s. 103). In this concept of Schon, routine activity
is completely eliminated. Working in the teaching profession is characterized
by a variety of educational moments that favor reflection on the specificity
of didactic and educational interactions. This does not mean, however, a complete marginalization of theoretical knowledge, but, as Schon emphasized,
the teacher should not be equated with a technocrat who, full of rationalism,
transforms theory into practice. The turbulent reality of the school and all
didactic and educational activities mean that the teacher should be perceived
as a reflective practicioner. Because the analysis of individual activity and its
interpretation allow for understanding and modifying activities, and thus for
their development. Such understanding of Schon's concept allows us to state
that the teacher's attempt to reflect is a knowledge-creating activity. New
situations, characterized by non-standard nature, allow for reflection on the
quality, effectiveness and measurable value of his work. Thus, it allows for the
creation of new theories, proposals for practical solutions and elimination of
errors (Kwiatkowska 2008, s. 68). All this, based on the teacher's individual
experiences, means that both the workshop and the personal potential of the
individual influence the overall professional activities of the teacher.
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The second of the concepts indicated by Żuchelkowska – the concept
of training through practice – is also referred to as professional artistry.
A number of activities performed by a teacher fall between art and science,
thus between various rules, norms and principles, and also between the process of planning and spontaneous reaction, filled with improvisation. On the
basis of this belief, Fish identifies two areas of learning: learning from doing
and learning by doing. The first one consists of observing the activities of others and on this basis, conclusions are drawn in order to increase the effects
of one's own work. However, as the author points out, it is not an effective
education. This is because it focuses on mapping patterns, and the lack of
reflection and taking into account individual determinants and the turbulent educational reality make it ineffective. Learning through practice, on the
other hand, allows for multi-stage self-reflection on individual practical activity, and thus gives the possibility of drawing conclusions based on individual
experience and modifying one's own work technique in order to optimize it
(Żuchelkowska 2012).
PEDAGOGICAL MASTERY –
CONSIDERATIONS ON KEY COMPETENCES
Before proper consideration is given to the key competences of the teacher, which should be demonstrated by the teacher, it is worth pointing to the
very meaning of the word „competences”. Its proper understanding guarantees appropriate expectations towards the teacher and allows to avoid ambiguities in the way of distinguishing individual components of knowledge
and practical skills. Literature is rich in various definitions of competences.
Stanisław Dubisz points to two levels of understanding them: first, in the institutional sense, as „the scope of powers, powers, the scope of activities of an
institution or matters subject to a specific body” (Dubisz 2008, s. 186) and, in
the personal sense, „the scope of someone's knowledge, skills or responsibility”
(Dubisz 2008, s. 186). In pedagogical sciences, however, W. Okoń points out
that competence is the basis for upbringing and defines it as a certain kind
of compliance and entitlement to take actions (Okoń 2004, s. 185). An interesting definition is presented by Barbara Żechowska. The author points to
two characteristic groups of competences. The first group focuses on „learned
attitudes or natural abilities [...] to cope with life problems through the use of
cognitive and social skills” (Żechowska 1996, s. 57). The second, on the other
hand, „emphasizes the emotional and motivational importance of assessments
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and expectations of a person as to his adaptability [...)]” (Ibidem, s. 57).
The common denominator for both of these groups was made by the author
„a potential ability to do something, a specific personal ability to use this ability” (Ibidem, s. 57). Bogusława Gołębniak’s approach played a significant
role in defining competences. The author perceives them as a reflective and
multifaceted activity, and what is more, filled with awareness, abilities, attitude and readiness to undertake various activities. Gołębniak points out that
„competence is the integration of thinking and critical reflection, which determines the appropriate attitude to the action context, moral awareness and
professional judgment” (Gołębniak 1998, s. 145).
Diversity in the definition of competences allows for a thesis that it is
not possible to achieve the optimum in terms of competences in the teaching profession. On the basis of literature, it is even presented as contrary to
the essence of work in this area, because „the teaching profession belongs
to those professions in which it is impossible to define the final form of
qualifications” (Kwiatkowska2008, s. 205, por. Kwieciński i Śliwerski 2003,
s. 293–297). The teacher takes up professional activity in a constantly changing reality. They are, therefore, characterized by constant variability, diversity
and unpredictability. Therefore, it belongs to the typology of competences
presented in the literature on the subject, to be approached from the perspective of the decalogue, which allows us to perceive them as a source of
inspiration. Over the years, the typology of competences developed by Robert
Kwaśnica has gained great popularity. In it, the author indicated two leading
groups of competences within which he specified narrower areas.
This study is as follows:
1. practical and moral competences – considered to be the determinant of all professional activities of a teacher;
− interpretative competences – characterized by the ability to correctly
perceive the surrounding reality (including people and various phenomena)
and the ability to make sense of all its elements;
− moral competences – contribute to equipping the teacher with moral
self-reflection, which is inevitably related to individual behavior – this means
that the teacher takes actions in accordance with his convictions and accepted
norms, but without violating the values and good of people who contribute
to the educational reality;
− communication competences – they allow for a creative and reflective multidimensional dialogue (with oneself, with students, with parents),
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also allowing for its in-depth analysis. The abovementioned competences are
manifested in the ability to conduct an open dialogue, in which empathy and
unconditional acceptance play a leading role;
2. technical competences – significant in creating substantive
activities;
− postulation competences – contribute to the correct and trouble-free
determination of the goals of the activity and allow the teacher's actions to be
identified with the defined goals;
− methodological competences – contribute to conducting didactic
and educational activities according to a specific order, which is a significant
factor in achieving goals;
− implementation competences – they are reflected in the ability to
choose and use various methods, forms and means, with the simultaneous
use of knowledge and skills in order to organize the conditions necessary to
achieve the goal (Kwaśnica 1993, s. 76).
Among the many different studies on competences that play a significant
role in the process of teacher's professional activity, one should mention the
concept developed by Zbigniew Radwan. The configuration of teaching competences proposed by the author begins with subject-didactic qualifications,
which include subject knowledge and the ability to formulate facts, solve problems, and indicate cause-effect relationships within the taught subject. Next,
the author draws attention to a set of methodological qualifications, which
are understood as a teacher's salary and his ability to use various methods and
strategies of teaching and learning, as well as the ability to organize educational reality outside the institution. The qualifications for organizing independent work in groups is the next group indicated by the author and refers
to the teacher having such skills that will allow for the proper arrangement
of the place for work and development of students. These skills are crucial in
the creative use and development of teaching materials, as well as in social
communication and multi-faceted analysis and transformation of processes
taking place in the group. Radwan also points to the qualifications in the
field of diagnosis. They include such competences that allow for the proper
assessment of the level of students' skills as well as for the proper diagnosis of
personal conditions and problems occurring at individual stages of learning.
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It is also having skills that relate directly to the person of the teacher. They allow for a proper diagnosis of one's own level of development in the pursuit of
mastery and conscious participation in the evaluation process. The author also
points to qualifications in the field of counseling, which focus on directing
the process of independent learning and identifying teaching aids that allow
for the development of competences in a given area. These qualifications also
relate to the teacher's permanent acquisition of knowledge about the learning
process and multidimensional reflection on the undertaken activities. The last
group of qualifications, in Radwan's concept, refers to the range of mass media. The author focuses here on emphasizing the role of the mass media in
the lives of pupils. In a constantly evolving reality, it is important that a modern teacher, using innovative techniques and methods of work, makes the
educational process better, accessible and attractive in the eyes of his pupils
(Radwan 1999, s. 9–10).
The above classification by Radwan is an attempt to precisely specify the
teacher's competences. It should be noted, however, that the author does not
consider the emotional or ethical sphere of teachers' competences. Radwan's
considerations, on the other hand, show a deep conviction that a modern
teacher should identify himself as an adviser. Therefore, it should meet the
generally accepted standard of requirements, which are visible in the field
of pedeutology and the humanistic methodological paradigm (Ratajek 2000,
s. 71).
The process of striving for pedagogical mastery can be multidimensional.
As Piotr Kowolik points out, it can be collective or individual, as well as managed or spontaneous. There is also an executive mastery and an innovative
mastery. The former is characterized by executive perfectionism and a number
of reproductive talents, while the latter is characterized by individual innovation and creative talent (Kowolik 1996, s. 52).
CONCLUSION
The teacher should be equipped with a number of competences, skills
and predispositions that will allow him to optimize the process of education
and upbringing and individualize work. Both the literature on the subject and
the analysis of own research show that pedagogical mastery is a dynamic and
individual process. Therefore, it is difficult to define it unequivocally. It is also
impossible to adopt universal criteria that would allow for a clear indication
of the stage within which the teacher becomes a master. A teacher’s process
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of becoming a master is determined by a number of external and internal
factors. According to the respondents, the first group includes individual
possibilities and predispositions, ambitions, perseverance. The second group
is: support from the management staff, support from the supervisory body,
opportunities from the Ministry of National Education. The conclusion for
these considerations are the words of Jarosław Jagieła: „the process of acquiring
skills and pedagogical mastery is carried out through increasingly higher,
targeted stages of transition from the integration phases to disintegrating
moments (critical thinking always causes such disintegration), often causing
tension and creative anxiety” (Jagieła 2013, s. 119).
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STRESZCZENIE
Mistrzostwo w zawodzie nauczyciela to kwestia ponadczasowa. Jednak, jak pokazuje
literatura przedmiotu oraz analiza wyników badań własnych, charakteryzuje się niejednorodnością. Trudno mówić o kanonie cech, które decydowałyby o osiągnięciu
mistrzostwa pedagogicznego. Nie ulega jednak wątpliwości, że mistrzostwo w pedagogice wiąże się z rozwojem zawodowym. Artykuł był próbą wskazania tego związku.
Przedstawia również analizę wyników badań własnych nad burzliwą rzeczywistością
edukacyjną i jej związkiem z mistrzostwem pedagogicznym.
Słowa kluczowe: mistrzostwo pedagogiczne, nauczyciel, pedagogika, kompetencje
zawodowe, rozwój zawodowy, badania własne
SUMMARY
Mastery in the teaching profession is a timeless issue. However, as the literature on
the subject and analysis of the results of my own research show, it is characterized
by heterogeneity. It is difficult to talk about a canon of traits that would determine
achievement of pedagogical mastery. There is no doubt, however, that mastery in pedagogy is linked to professional development. The article was an attempt to indicate
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this connection. It also presents the analysis of the results of our research on turbulent
educational reality and its relationship with the pedagogical mastery.
Key words: pedagogical mastery, teacher, pedagogy, professional competence, professional development, own research.
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MIMETYKA PRZESTRZENI
ZURBANIZOWANEJ –
MIĘDZY SCHEMATYZACJĄ
A NATURALIZACJĄ FORM
WSPÓŁCZESNEGO MIASTA
MIMETICS OF THE URBAN SPACE –
BETWEEN SCHEMATISATION AND NATURALIZATION
OF THE FORMS OF A MODERN CITY

Bo przecież każda piękna rzecz, tak istota żywa, jak wielkie dziełoskładające się z części, nie tylko swe części musi mieć uporządkowane, lecz
musi mieć również nieprzypadkową wielkość. Piękno bowiem polegana
(odpowiedniej) wielkości i porządku
Arystoteles, Poetyka

Istnieje pewien mit – czasami dość szeroko rozpowszechniony. która głosi, że wystarczy pracować nad swoim wnętrzem, aby być pełnym życia i wigoru; że człowiek sam
jest winien wszystkich swoich problemów, aby zaś się ich pozbyć, wystarczy, by zmienić samego siebie [...]. Tymczasem prawda jest taka, że każdy człowiek tak dalece kształtowany
jest przez swoje otoczenie, że jego poczucie harmonii i wewnętrznej równowagi uzależnione jest całkowicie od tego, czy żyje on w harmonii z tymże otoczeniem
Christopher Alexander, The Timeless Way of Building
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WSTĘP
Starożytni Grecy, wyjaśniając zasady piękna, podkreślali, że rzeczy opisywane tą właściwością cechują się porządkiem, symetrią poszczególnych
części oraz tzw. proporcją względem poszczególnych elementów oraz innych
przedmiotów. Za główną zasadę uznawali stwierdzenie „niczego za dużo”.
W swoich analizach piękna odnosili się do natury jako „wzorca idealnego”.
Według starożytników nauki wytwórcze, jakimi są technika i poetyka, powinny czerpać z natury, dopełniać ją, a następnie sprawiać, aby stała się użyteczna
dla człowieka. Zadanie to odzwierciedlało pojęcie mimesis, czyli naśladowanie
rzeczy zjawiskowych opartych na wzorcach idealnych (Platon) lub tworzenie ich „od nowa” jako narzędzie interpretacji rzeczywistości przez człowieka
(Arystoteles).
Współcześnie mimetyka traktowana jest jako jedna z idei i form pracy
technicznej. Zygmunt Jazukiewicz wyjaśnia, że:
w czasach współczesnych mimesis stało się [...] pojęciem technicznym.
O ile niegdyś twórcy techniki sporządzali projekty na podstawie teorii (np. projektant zapory wodnej zaczynał od zależności podawanych
przez hydromechanikę teoretyczną) i tworzyli sztuczne obiekty odległe
od natury (np. przekładnie zębate), o tyle dziś sięgają powszechnie do
wzorców naturalnych, a zaczynają nie od obliczeń, lecz od obserwacji
zjawisk przyrodniczych. Tworzą materiały imitujące naturalne (kamień o wyglądzie drewna, plastik udający metal), naśladują naturalne zjawiska fotosyntezy czy adhezji, niebawem sięgną po sterowalne,
sztuczne owady. Sztucznego, mimetycznego życia jak dotąd stworzyć
się nie udało, ale i to być może jest kwestia czasu (Jazukiewicz 2013,
s. 1 ).

Mimetyka jako narzędzie tworzenia przestrzeni miejskiej było wykorzystywane od początków powstania obszarów zurbanizowanych. Pierwsze
miasta odwzorowywały w swojej budowie strukturę liścia lub szyszki. Domy
budowano z naturalnych surowców, takich jak kamień czy drewno. Miasta średniowieczne budowane były na planie okręgu, kwadratu lub gwiazdy.
Dzielono je na idealne obszary z wyodrębnioną funkcją. Schemat ten zmienił
się w wyniku rewolucji przemysłowej w XIX wieku. Miasta, przyjmując formę
otwartą, utraciły jednocześnie idealnie podzieloną strukturę. Granice pomiędzy poszczególnymi obszarami zaczęły zacierać się, a następnie całkiem zanikły. Z przestrzeni publicznej prawie zupełnie usuwano tereny zielone; domy
i fabryki budowano z materiałów sztucznych i niewystępujących w środowisku
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naturalnym. Miasto stało się miejscem nieprzyjemnym, obcym i zagrażającym
życiu jednostki, np. poprzez nadmierne zanieczyszczenie lub przeludnienie.
Współczesne koncepcje architektoniczne i urbanistyczne postulują równowagę pomiędzy architekturą, społeczeństwem a środowiskiem naturalnym.
Teorie mimetyczne konstruowane są od nowa i dostosowywane do współczesnych realiów. W literaturze wymieniane są jej dwa nurty. Jak wyjaśnia
Jazukiewicz:
Celem jednego jest uzyskanie końcowego efektu zbliżonego do naturalnego, drugi wykorzystuje tylko naturalne zjawiska i mechanizmy
występujące w przyrodzie do celu, który może być daleki od naturalnego. Im bardziej złożony wytwór przyrody, tym trudniej go imitować,
a czasem jest to nieosiągalne (Jazukiewicz 2013, s. 1 ).

Przejawy obu z nich odnaleźć możemy we współczesnych projektach architektonicznych, urbanistycznych oraz partycypacyjnych mających miejsce
w przestrzeni miejskiej.
ROZWÓJ TEORII MIEJSKICH
W wyniku rewolucji przemysłowej w XIX wieku miasto stało się miejscem trudnym do godnej egzystencji dla jego mieszkańców. Mechanizm rewolucji przemysłowej, jakim był wzrost zapotrzebowania na nisko wykwalifikowanych robotników przy jednoczesnych ograniczonych możliwościach
mieszkaniowych, wywołał silne przeludnienie miast europejskich oraz obniżenie standardów życia. Leonardo Benevolo, teoretyk i badacz historii osadnictwa, analizując ten okres rozwoju miasta, podkreśla, że był to czas powstania
supermetropolii, w których większość mieszkańców żyła w skrajnym ubóstwie
lub na jego granicy (Benevolo 1995). Ówczesny opis tej epoki przedstawiany był jednak w barwach biało-czarnych. Część teoretyków krytykowała
dewastacyjną formę rozwoju przemysłu, inni natomiast zachwycali się
osiągnięciami technicznymi stworzonymi przez człowieka. Przypominano
i powielano słynny fragment z I Księgi Mojżeszowej, w której Bóg nakazuje
człowiekowi rządzić światem przyrody (I Mojżesza, 1:28). Karol Dickens
w swojej książce Opowieść o dwóch miastach pisze:
Były to czasy najlepsze, były to czasy najgorsze, były to lata mądrości
i lata szaleństwa, była to epoka wiary i epoka bezbożności, był to okres
Jasności i okres Mroku, była to wiosna nadziei i zima rozpaczy, mieliśmy wszystko przed sobą i nie mieliśmy przed sobą niczego, szliśmy
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wszyscy wprost do nieba i wprost w odmiennym kierunku – krótko
mówiąc, była to epoka tak zbliżona do dzisiejszej, iż najwyższe autorytety upierały się przy twierdzeniu, że w dobrym czy złem mówić o niej
można tylko w superlatywach (Dickens 1936, s. 20).

Po I wojnie światowej badacze z obszaru nauk społecznych oraz architekci zaczęli dostrzegać zagrożenia wynikające z niekontrolowanego rozrostu
miast przemysłowych. Zaczęto zadawać sobie pytanie, w jaką stronę idzie rozwój przemysłu oraz jakimi kosztami społecznymi i środowiskowymi będzie
on obarczony. Na forum międzynarodowym pojawiła się dyskusja na temat
wspólnej kultury oraz historii Europy i świata, konieczności rozdzielenia sfery
prywatnej i publicznej, jak również roli miasta w tym podziale oraz dorobku arystotelesowskiej koncepcji przestrzeni zurbanizowanej i połączonej z nią
teorii szczęścia człowieka. Powróciła kwestia mimetyki jako narzędzia budowania struktury miasta. Architekturze nadano miano sztuki, której twórcy za
zadanie mieli:
[...] z jednej strony do ponownego zaangażowania inwencji twórczej
[…] w różne sprawy projektowania miejskiego, z drugiej zaś do takiego
przekształcenia zasad planowania, by stanowiło ono racjonalną, uzupełniającą się kombinację interesów prywatnych i publicznych, opartych na mechanizmach rynkowych i konkurencji między przedsiębiorstwami. Łączność w szerokim rozumieniu zjawiska i wypływających
z niego konsekwencji, jako nowy element miejski jest sceną, na której życie ludzkie może nabrać całkowitego znaczenia (Benevolo 1995,
s. 210).

Pierwszym planem przekształcenia przemysłowej przestrzeni miasta
„wpisującym się” w powyższą koncepcję stał się konstrukt przebudowy Amsterdamu stworzony przez neoplastyka Pieta Mondriana. Artysta, czerpiąc natchnienie z teorii symetrii neoplatonizmu oraz rytmu muzyki, postulował, aby
miasta cechowały się harmonią konstrukcji oraz balansem między bryłą architektoniczną, jej pięknem a potrzebami samych jej użytkowników (Buszko
1993). Mondrian w 1922 roku w „De Stijl” swoją teorię opisał następująco:
otoczenie, tak jak życie, wydaje się nieudane na skutek swojej niedoskonałości i bezpłodnej konieczności trwania. To sprawia, że schronienie staje się sztuką: w niej szukamy piękna i harmonii, których brak
lub które bezskutecznie stara się doścignąć życie i nasze otoczenie.
W ten sposób piękno i harmonia stanowią nieosiągalny ideał; umieszczone w sztuce, stały się tym samym wykluczone z życia (Benevolo
1995, s. 210–211).
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Według artysty rewolucja przemysłowa unicestwiła piękno w życiu człowieka. Zniszczone i brudne kamienice, przeludnione domy, bezbarwne ulice
oraz szare fabryki, z kominów których ciągle wylatuje ciemny i gryzący dym
– obraz ten zniszczył urodę miasta oraz jego harmonię.
Myśl Pieta Mondriana zapoczątkowała tzw. „architekturę nowoczesną”.
Urbaniści zaczęli zrywać z tradycyjną kulturą budowania i planowania przestrzeni miejskiej. Architekci tacy jak Mies van der Rohe, Le Corbusier czy Aalto stworzyli podstawy merytoryczne pracy architektonicznej wykorzystywane
na całym świecie. Jak podkreślał Bonevolo:
by zerwać z teoretycznymi i praktycznymi ograniczeniami nurtu postliberalnego należało dotrzeć do tabula rasa, usuwając raz na zawsze
brzemię konwencjonalnych, dawnych form. Europejska tradycja historyczna zredukowana do wymiaru wzornika stylów […] stała się
bezużyteczna. Usunięcie tego rodzaju balastu staje się w latach dwudziestych przyczyną wybuchu pełnych inwencji pomysłów, których
autorami są artyści urodzeni w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku
[…]. Miejsce subiektywnego ograniczenia historii do losów Europy
zajmuje chęć obiektywnego zrozumienia całego ciągu dokonań człowieka w każdym miejscu kuli ziemskiej […]. Rolę miasta pojmowano
jako odrębną cześć systemu krajobrazowego staje się siłą problematyczną: sceną działań współczesnych projektantów jest całe środowisko
geograficzne i na tym tle, po dokładnym przeanalizowaniu zagadnienia, definiowane jest na nowo pojęcie miasta (Benevolo 1995, s. 212).

Po latach chaosu urbaniści zaczęli wyodrębniać określone funkcje, jakie
powinno spełniać miasto. Na karatach Pierwszej Karty Ateńskiej uchwalonej
na IV. Kongresie CIAM (Congres Internationaux d`Architecture Moderne,
czyli Międzynarodowym Kongresie Nowoczesnej Architektury) w 1933 r.
w Atenach, a opublikowanej w 1944 roku opisano funkcjonowanie nowego – nowoczesnego miasta. Architekci pod przewodnictwem Le Corbusiera
postulowali podział przestrzeni urbanistycznej na trzy obszary według zasady
„słońce, przestrzeń, zieleń” (Le Corbusier 2020). Według architekta miasto
miało spełniać szereg funkcji: zamieszkania, pracy, kształtowania ciała i umysłu oraz zapewniać swobodne przemieszczanie się jego mieszkańców pomiędzy punktami dla nich ważnymi poprzez symetryczne ciągi ruchu pieszego
i kołowego (w tym komunikacji publicznej). Za najważniejszy element przestrzeni zurbanizowanej badacz uznawał dom, w którym mieszkańcy spędzali
najwięcej czasu w czasie doby. Postulowano, aby znajdował się on blisko centrum usługowego, pracy oraz szkoły. Dla Le Corbusiera istotne było także to,
aby przestrzeń mieszkalna posiadała warunki do godnego zamieszkania dla
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rodziny. Cechować się ona powinna właściwym metrażem oraz rozmieszczeniem pokoi. Jak podkreślał Le Corbusier, opisując poszczególne punkty Karty
Ateńskiej:
− Budynki przeznaczone na mieszkania znajdują się w warunkach
będących w sprzeczności z niezbędnymi wymaganiami higieny. […] słońce,
zieleń i otwarta przestrzeń są trzema podstawowymi tworzywami urbanistyki
(postulat 12);
− Miasto winno zapewnić każdemu mieszkańcowi pełną swobodę osobistą, duchową i materialną oraz korzyści wynikające z ogólnego działania
(postulat 75);
− Wymiarowanie wszystkich elementów w układzie miasta nie powinno być inaczej realizowane, jak tylko według skali człowieka (postulat 76);
− Kluczami problemu budowy miast są: mieszkać, pracować, wypoczywać, poruszać się (postulat 77);
− Dla architekta zajętego pracami urbanistycznymi narzędziem miary
będzie skala człowieka (postulat 86);
− Podstawowym jądrem urbanistyki jest jednostka mieszkaniowa. Jednostka mieszkaniowa i jej umieszczenie w zbiorowości tworzą zespół mieszkaniowy właściwej wielkości (postulat 88);
− Począwszy od tego zespołu mieszkaniowego ustala się w przestrzeni
miejskiej powiązania pomiędzy mieszkaniem, miejscem pracy a urządzeniami
poświęconymi na wypoczynek (postulat 89)
− Interes prywatny musi być poddany interesom ogółu (postulat 95)
(Le Corbusier 2020, s. 82-134).
Koncepcja przedstawiona przez francuskiego badacza miała jeden główny cel – sprawić, aby mieszkańcy miast byli szczęśliwi. Czy tak rzeczywiście
się stało? Niestety nie. Koncepcja miasta zawarta w Pierwszej Karcie Ateńskiej
stała się główna formą kształtowania przestrzeni w powstałych po II wojnie
światowej państwach komunistycznych. Budowano ogromne blokowiska,
w których jednostka traciła własną tożsamość. W Polsce wybudowano wielkie
osiedla mieszkalne np. w Katowicach czy w Gdańsku, na które:
[…] składały się sklepy, zakład fryzjerski i kosmetyczny, pralnia chemiczna, poczta, restauracja, biblioteka, przedszkole oraz niewielki hotel. Jego mieszkańcy mogli zatem zaspokajać wszystkie swoje potrzeby
nie opuszczając bloku. Również w Polsce próbowano wcielić w życie
idee superjednostki. Dobrym przykładem może być liczący prawie
200 m długości blok wybudowany przy alei Korfantego w Katowicach.
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Mieści się w nim blisko 800 mieszkań, w których może mieszkać około
3 tysięcy ludzi oraz 200 garaży znajdujących się w podziemiach. Budynek stoi na żelbetonowych nogach, dzięki którym uzyskano lepszą
cyrkulację powierza oraz zminimalizowano ruchy tektoniczne. Ciekawostką jest to, że windy zatrzymują się co trzy pietra, a przejście przez
cały budynek możliwe jest tylko na wybranych piętrach. Przez wiele lat
katowicka superjednostka pozostawała najliczniejszym domem w Polsce. Zmieniło się to w 1973 roku, gdy na gdańskim osiedlu Przymorze
oddano do użytku liczący prawie kilometr długości falowiec, w którym
zamieszkuje 4 tysiące mieszkańców (Barczykowska 2009, s. 132).

Po nieudanych planach stworzenia idealnej przestrzeni miejskiej zawartych w Pierwszej Karcie Ateńskiej w 2003 roku w Lizbonie powstała Nowa
Karta Ateńska stworzona przez Europejską Radę Urbanistów (ERU). Postulowana w niej teoria miasta spójnego zakłada wizję przestrzeni zurbanizowanej.:
− cechującej się zróżnicowaniem kulturowym mieszkańców wynikającym z długiej historii miast europejskich;
− charakteryzującej się siecią wzajemnych relacji łączących mieszkańców z zabudową przestrzenną miasta;
− łączącej harmonijne środowisko zurbanizowane oraz przyrodnicze;
− generującej szczęście i dobrobyt jego użytkowników (The New Charter of Athens2003, s. 5-8).
Europejska Rada Urbanistów podkreśla, że koncepcja miasta spójnego
„[…] jest wyobrażeniem takiego miasta, jakie chcielibyśmy mieć dziś i w przyszłości” (The New Charter of Athens 2003, s. 2). W jaki jednak sposób definiowana jest spójność przez twórców Nowej Karty Ateńskiej? Po pierwsze jest
ona rozumiana zakresowo, czyli obejmuje kilka zmiennych uważanych przez
ERU za najbardziej istotne. Wśród wymienionych przez Radę jest: spójność
w czasie, spójność społeczną, spójność przestrzenną, spójność ekonomiczną
oraz spójność środowiskową. Po drugie każda z głównych kategorii zawiera
w sobie elementy szczegółowe, które należy dostosować do możliwości i warunków poszczególnych miast. I tak np. idea „roztropne korzystanie z zasobów
przyrodniczych” mieści się w zakresie kategorii spójności przestrzennej, spójności ekonomicznej oraz spójności środowiskowej. Osoby odpowiedzialne za
tworzenie planów zagospodarowania lub modernizacji danej przestrzeni zurbanizowanej posługujący się ww. stwierdzeniem w uzasadnieniu zasadności
jej tworzenia mogą przyporządkować ją do wybranego zakresu w kontekście
potrzeby danej lokalizacji. Dowolność ta pozwala na zachowanie autonomii
wykonawcy oraz samego miasta.
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TEORIA MIASTA SPÓJNEGO
A TEORIA MIMETYKI ARCHITEKTONICZNEJ
Współczesna teoria miasta spójnego zawarta w Nowej Karcie Ateńskiej
łączy się z założeniami mimetyki architektonicznej, według której zabudowa miasta powinna odzwierciedlać środowisko naturalne lub z nim współegzystować, dążyć do poprawy dobrostanu jego mieszkańców oraz tego, aby
w oparciu o zasadę symetrii możliwe było „logiczne” uporządkowanie elementów go konstytuujących. Architektoniczne czerpanie z natury odbywa się
w oparciu o kształty, faktury lub elementy środowiska przyrodniczego, jak
np. kwiaty, oraz w odniesieniu do możliwych zjawisk atmosferycznych, takich jak opady deszczu lub śniegu (Stec 2019). Teoria ta powstała w oparciu
o koncepcję architektury organicznej zapoczątkowanej przez Franka Lloyda
Wrighta, przeżywającej obecnie swój renesans. Zakłada ona, że budynki powinno kształtować się i rozwijać podobnie jak twory natury, czerpiąc z niej
formę oraz materiały do budowy. Architekci nurtu organicznego zakładają, że
poszczególne budowle, podobnie jak miasta, należy traktować jako organizm,
który wymaga organizacji począwszy od najmniejszej komórki. Potrzebne jest
także spojrzenie indywidualistyczne – każdy element wyposażenia budynku
projektowany jest oddzielnie i dedykowany danemu pomieszczeniu lub przestrzeni. Architekci do tworzenia domu, jak również do elementów wystroju wnętrz, używają materiałów pochodzenia naturalnego, takich jak: beton,
drewno, stal, kamień czy glina. Sam budynek powinien pozostawać w harmonii z krajobrazem oraz łączyć się z poszczególnymi elementami miasta. Idealna
zabudowa powinna być niedostrzegalna w przestrzeni krajobrazu, zlewać się
z nim i uzupełniać.
Inną formą architektoniczną czerpiącą z teorii mimetyki, a wykorzystywaną współcześnie, jest biophilic design, czyli koncepcja powrotu do natury.
Podobnie jak architektura organiczna, czerpie swoje inspiracje z wytworów
natury.
W latach 80. XX wieku koncepcje powrotu do natury propagował amerykański biolog Edward O. Wilson. Jego teoria zakłada, że jesteśmy nierozerwalnie, podświadomie i pierwotnie powiązani z przyrodą, czerpiemy z niej
siłę, dobre samopoczucie i uzdrawiającą moc. Kontakt z naturą jest w stanie
przywrócić zdrowie oraz równowagę psychiczną współczesnemu człowiekowi
– uwięzionemu w miejskiej 'dżungli', wśród smogu, regularnie podtruwanemu
i zestresowanemu do granic możliwości (Bryla.pl).
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Biophilic design jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się form
budownictwa użytkowego na świecie. Studia architektoniczne w Londynie,
Nowym Yorku czy Oslo tworzą projekty „zgodne z naturą”. Za flagowy budynek powstały w duchu teorii „powrotu do natury” uznaje się Maggie's Centres
w Wielkiej Brytanii. Jest to nowoczesny ośrodek dla osób dotkniętych chorobą nowotworową. Zbudowany jest on z naturalnych materiałów, takich jak
beton i drewno. W centralnej jego części znajduje się drzewo, które pacjenci
i personel medyczny mogą obserwować z ławek rozmieszonych wokół niego
oraz przez oszklone ściany sal szpitalnych.
Kolejną teorią architektoniczną czerpiącą z natury są projekty ogromnych „oddychających budynków”. Urbaniści projektujący tego rodzaju gmachy opierają się na złożeniu, że nie ma nic doskonalszego od natury. W oparciu o badania biologów i mikrobiologów tworzą schematy domów opartych
na tzw. biomasie, czyli grupie alg o dużym spektrum tolerancji na zmieniające
się warunki atmosferyczne oraz środowiskowe. Jednym z takich budynków
jest wybudowany w Hamburgu Bio Intelligence Quotient. Ten czterokondygnacyjny gmach
[…] ma fasadę z żywych alg umieszczonych w starannie zaprojektowanych panelach. Glony przekształcają energię słoneczną dużo efektywniej niż najbardziej zaawansowane panele słoneczne. Zebrany miąższ
w postaci biopaliwa zasila generator budynku, dzięki czemu konstrukcja nie potrzebuje zewnętrznych źródeł zasilania. Co ciekawe, ruchoma fasada zapewnia jednocześnie izolację oraz cień w słoneczne dni
(Nadolski 2016).

Innym przykładem jest budynek New Energy Center w Chinach.
Ukończona w 2013 roku budowla to gigantyczny kwiat lilii. Wysoki na
140 metrów kolos rozszerza się ku górze, tworząc taras, na którym umieszczono elektrownię słoneczną. Na środku znajduje się wąska wieża przypominająca pręcik lilii, a na niej turbiny wiatrowe. Nawet deszczówka spływająca
z dachu się nie marnuje i trafia do zbiornika umieszczonego w budynku. Tam
jest wykorzystana do chłodzenia pomieszczeń. Budynek wytwarza tyle energii,
że pomaga zasilać dziewięciomilionowe miasto Wuhan (Nadolski 2016).
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PODSUMOWANIE
Koncepcja mimetyki architektonicznej posiada dla urbanisty cechy sztuki użytkowej. Współczesne plany miasta oprócz schematyzacji strukturalnej
posiadają także cechy piękna oraz powinny zapewniać „poczucie szczęścia”
swoim użytkownikom. Poprzez intuicyjne rozwiązania dotyczące transportu
publicznego, edukacji oraz dostępu do terenów zielonych twórcy współczesnego miasta dążą do wykreowania takich rozwiązań, aby jego mieszkańcy
odczuwali szczęście przebywając w nim. Jak podkreśla Charles Montgomery,
miasto:
jest sceną, na której staczamy swe bitwy i odgrywamy dramat, jakim
jest nasz życie. Może wzmacniać lub osłabiać w nas umiejętność radzenia sobie z codziennymi problemami. Może odebrać nam niezależność
lub obdarzyć nas swobodą i pozwolić kwitnąć. Może zapewnić przyjazne środowisko, w którym łatwo będzie się poruszać albo stworzyć cały
szereg wyzwań ponad siły, jakie każdego dnia odbierają nam energię.
Przesłanie zakodowane w architekturze i innych systemach, na których
opiera się funkcjonowanie miejskiego organizmu, mogą umacniać
w nas świadomość kontroli nad naszym życiem lub poczucie bezradności (Montgomery 2019, s. 55–56).

Wchodząc do galerii sztuki, zastanawiamy się nad przedstawianymi
w niej obrazami lub rzeźbami. Wchodzimy w wewnętrzny dialog z samym
sobą, aby doświadczenie kontaktu z warsztatem artystycznym mogło zmienić
nasze postrzeganie rzeczywistości i ubogacić ją. Znajdując się w przestrzeni
miasta, bardzo często zapominamy, że to także pewna forma wyrazu artystycznego, którego celem jest wielozmysłowy wpływ na jego użytkownika. Problemem człowieka jest jednak uchwycenie tej artystycznej formy, ponieważ
miasto interpretować należy w makroskali. Jednostka doświadczać może tego
tylko w ujęciu mikro – poprzez niedoskonałe zmysły. Czy więc użytkownik
może dostrzec piękno wybranej przestrzeni zurbanizowanej? Tak, poprzez
rozwiązania, jakie daje nam mimetyka architektoniczna. Spacerując ulicami
miasta, dostrzec można bryłę architektoniczną budynków, wzornictwo nowoczesnych fasad, przypominające płynącą wodę, bluszcz przeplatający się lub
wchodzący w interakcję z przyrodą, stając się jej częścią. Miasto przeradza się
w „żywy” organizm, który poprzez wzajemną relację architektoniczno-społeczną egzystuje. Urbaniści czerpiący inspiracje dla swoich prac z natury dostrzegają konieczność kontaktu człowieka ze środowiskiem naturalnym oraz
zagrożenia wynikające z nadmiernej jego eksploatacji. Jest to organiczne
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doświadczanie przyrody, w której człowiek uważany jest za jej cześć, a nie
apodyktycznego władcę, jak podkreślane to było w czasie rewolucji przemysłowej w XIX wieku.
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STRESZCZENIE
Proces przygotowywania planu zagospodarowania przestrzennego współczesnego
miasta porównać można do pracy artysty, który w sposób misterny łączy cele i wartości podmiotów takich jak: sami mieszkańcy, deweloperzy oraz instytucje państwowe. Rozmieszczenie budynków oraz przyległych do nich węzłów komunikacyjnych
przede wszystkim powinno pełnić rolę „wparcia” dla jego użytkowników, cechować
się intuicyjnością użytkowania oraz posiadać pewne walory estetyczne. W historii rozwoju miast idea ta nie była powszechna – pojawiła się ona dopiero w latach
dwudziestych ubiegłego wieku, kiedy zauważono negatywne skutki nadmiernej eksploatacji przemysłowej w postaci Pierwszej Karty Ateńskiej, a następnie, w wyniku
doświadczeń, zmodyfikowana jako Druga Karta Ateńska. Celem artykułu był opis
przekształceń w rozumieniu przestrzeni urbanistycznej oraz jej współczesnej implikacji w postaci zasady mimetyki architektonicznej, która w sposób „intuicyjny” tworzy
obraz i znaczenie współczesnej przestrzeni publicznej miasta.
Słowa klucze: przestrzeń miasta, mimetyka, urbanistyka, Karta Ateńska
SUMMARY
The process of preparing spatial development plans for a modern city can be compared to the work of an artist who intricately combines the goals and values of entities
such as: residents themselves, developers and state institutions. The arrangement of
buildings and adjacent communication nodes should primarily play the role of „support” for its users, be intuitive to use and have certain aesthetic values. In the history
of urban development, this idea was not common - it appeared only in the 1920s,
when the negative effects of excessive industrial explantation in the form of the First
Athens Charter were noticed, and then, as a result of experience, it was modified as
the Second Athens Charter. The aim of the article was to describe its transformations
in terms of the understanding of urban space and its contemporary implications in
the form of the principle of architectural mimetics, which in an „intuitive” way creates the image and meaning of the contemporary public space of the city.
Keywords: city space, mimetics, urban planning, Athens Charter
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TOMASZ SŁAPCZYŃSKI
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

PROBLEM OF MIGRANTS
IN MODERN WORLD

WHO IS REFUGEE – LEGAL DESCRIPTION
Refugee states definition of the United Nations (UN) (UN.org) is a „persons who are outside their country of origin for reasons of feared persecution,
conflict, generalized violence, or other circumstances that have seriously disturbed public order and, as a result, require international protection” (Goodwin-Gill i McAdam 2007, s. 5). Classics surnames, who work in political
science area on refugee subject and who were focused on the convention
and its history, was especially Weis in 1995, Robinson in 1953 and GrahlMadsen in 1972 (more contemporary view can be found in bibliography).
Today refugee protection is regulated by a combination of international law,
national laws, human rights adn regional agreements. The actors include
single persons, states, international organizations, non-governmental organizations (NGOs), companies and smugglers (Ibidem, s. 7–13). According
to the Geneva Convention „nationality” is also ethnic or linguistic group.
Persecution against this background may consist in a hostile attitude against
such minorities. The term „specific social group” usually includes people of
similar origin, customs or social status. In addition, the fear of persecution
for this reason often combines with fear of persecution for other reasons, such
as race or religion. Summarising, the fear of persecution must be justified and
because of this fear, the person cannot or does not want to take advantage of
the protection offered by his country of origin, to be able to obtain refugee
status. This inability may be caused by civil war, riots or refusal of the state to
provide protection to such a person. The third condition mentioned above is
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the lack of exclusion clauses against the person applying for the refugee status
(Kowalczyk 2014, s. 214–217).
This refugee definition can be found in the 1951 UN Convention and
regional refugee instruments also in UNHCR’s1 Statute. As mentioned, refugees are specifically defined and protected group in international law. They
cross national borders to look for safety in nearby countries. This is internationally recognized as refugees with access to assistance from states, UNHCR,
and organizations. It is dangerous for them to return homeland, if they return
they can meet deadly consequences. Article 14 of the Universal Declaration
of Human Rights creates the right for everyone to seek and enjoyable asylum.
However, the definition wasn’t so understandable and do not have really clear
content. The provisions of the 1951 Convention, includes the basic international norm in respect of which all measures for the protection and treatment of refugees are assessed. According to this principle, refugees cannot be
expelled or returned to situations in which their life or freedom would be
threatened. States have the primary responsibility for this protection. UNHCR works closely with governments help them and assist with solving the
problem. The 1951 Convention and its 1967 Protocol was a legal base to save
millions of lives but this law is not perfect and sometimes fails (UNHCR.org;
IJRCENTER.org).
The Fourth Geneva Convention protects civilians, including those
in occupied territory. Then it was concerned with combatants only, not with
civilians. The events of World War II showed the disastrous consequences the
fact that civilians were not protected by the convention. The Convention adopted in 1949 takes account of the experiences of World War II. It contains
a short section concerning the general protection of civilians in war. It was
very important for civilians in occupied territory (ICRC 2010).
The document Geneva Convention Relative to The Protection of Civilian Persons in time of War of 12 August 1949 includes in part III Status and
Treatment of Protected Persons, in section II – Aliens in the Territory of
a Party to the Conflict in Article 44 VII. Chapter, named Refugees. The Article 44 says that
In applying the measures of control mentioned in the present Convention, the Detaining Power shall not treat as enemy aliens exclusively

1

56

UNHCR - The UN Refugee Agency.

PROBLEM OF MIGRANTS IN MODERN WORLD ...

on the basis of their nationality de jure of an enemy State, refugees
who do not, in fact, enjoy the protection of any government (Geneva
Convention).

Next relevant definition connected with migration is migrant. There is
no legal and universal definition but some international organizations, media
and authorities create, understand and use this word. Migrants are persons
who seek for better life condition in another place, but they have no treat in
the homeland. They are usually seeking asylum and better economic situation
in new places. The domain of the UN, says that:
We need to ensure that the human rights of migrants are respected.
At the same time, we also need to provide an appropriate legal and
operational response for refugees, because of their particular predicament and to avoid diluting state responsibilities towards them (Geneva
Convention).

UNHCR always describes refugees and migrants separately, to show
clearly reasons about the causes and character of refugee movements. This
is necessary because of obligations owed to refugees under international law.
The factors leading people to move can be complex. Often the causes are
multi-faceted. Migrants may move to improve their lives by finding work or
in some cases for education, family reunion, or other reasons. People who
leave their countries for these reasons would not usually be considered refugees under international law. Another very important difference between
migrants and refugees is that migrants are protected by international human
rights law, which is connected with the ordinary protection for human beings.
The human rights are primary but very important right for migrants. It protects foreigners in a lot of areas. Further term connected with people movement is forced migration. Sometimes used by social scientists as a general term
which describes many kinds of movement, both across international borders
and inside a single country. In the past, the term has been used to describe
people, who have been displaced by environmental disasters, conflict or development projects. Forced migration is not a legal definition (UNHCR.org).
We can also describe asylum-seekers as a people who „have sought international protection and whose claims for refugee status have not yet been determined, irrespective of when they may have been lodged” (UNHCR 2009,
s. 14). As a internally displaced persons we can describe are people or groups
of individuals who
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have been forced to leave their homes or places of habitual residence,
in particular as a result of, or in order to avoid the effects of armed
conflict, situations of generalised violence, violations of human rights,
or natural or man-made disasters, and who have not crossed an international border. For the purposes of UNHCR's statistics, this population only includes conflict-generated IDPs to whom the Office extends protection and/or assistance (Ibidem, s. 5).

Returned refugees are former refugees who „have returned to their country of origin spontaneously or in an organized fashion but are yet to be fully
integrated. Such return would normally only take place in conditions of safety
and dignity” (Ibidem, s. 6). And at last stateless persons are defined under
international law as persons
who are not considered as nationals by any State under the operation
of its law. In other words, they do not possess the nationality of any
State. UNHCR statistics refer to persons who fall under the agency’s
statelessness mandate because they are stateless according to this international definition, but data from some countries may also include
persons with undetermined nationality (Ibidem, s. 4).

The data shown by UNHCR in 2018 shows the highest levels of displacement on record in 2017. About 65.6 million people around the world
have been forced out from home. There are nearly 22.5 million refugees
among this numbers, half of them are under the age of 18. There are also
about 10 million of stateless people who have been denied a nationality and
access to basic rights like education, healthcare, employment and freedom of
movement. In 2017 nearly 20 people were forcibly displaced every minute as
a result of conflict or persecution. There is a lot of to do to help people in need.
The main reason for the movement of refugees is mostly armed conflicts in
the world and political crises and undemocratic governments as well. Those
data were created by full-time statisticians in UNHCR's Field Information
and Coordination Section. They follow along the number of people forced to
escape from homes when a major displacement crisis erupts. It is critical to
know this and is able to predict how many people need help. Staff of Information and Coordination Section employs 10 966 workers, around 87 percent
are working in the field, terrain. They work in 130 countries, with staff based
in a mixture of regional and branch offices and sub and field offices. They
work to help the displaced, specializing in a wide range of disciplines, including legal protection, administration, community services, public affairs and
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health. This help actions are funded by voluntary contributions, with 87 percent from governments and the European Union. Three per cent comes from
other inter-governmental organizations and pooled funding mechanisms,
while a further nine per cent is from the private sector, including foundations,
corporations and the public. Additional they receive a limited subsidy from
the UN budget for administrative costs, and accept in-kind contributions,
including items such as tents, medicines and trucks. UNHCR was launched
annual budget of US$ 300,000 in 1950. Annual budget rose to more than
US$ 1 billion in the early 1990s and reached a new annual high of US$ 7.7
billion in 2017. UNHCR has program that support continuing operations
and supplementary program to cover emergencies, for example in Syrian crisis last years. We can always say that the budget is not big enough, but it’s still
a lot, another problem is that a lot of cost are created by administrative. Data
resource are used by all partners to respond to the needs of refugee populations. UNHCR’s Statistics Database
provides data, reports and other information essential for field
operations. It also carries statistical reports on people of concern
– refugees, asylum seekers, returned refugees, the internally displaced and stateless people. Detailed information on country of asylum, place of origin, gender, age, location and legal status of refugees
is available (UNHCR Turkey [b.d.]).

INTERNATIONAL ADMINISTRATION - UNHCR
The basic regulation, as was mentioned on the beginning, is an agreement and adoption of the text of the Geneva Convention preceded the reception on December 14, 1950, by the UN General Assembly of the Statute
of the High Office UN Commissioner for Refugees. The UN, had a threeyear mandate for the implementation of specific tasks, after which was to
be terminated. The mandate was prolonged many times. The UN General
Assembly abolished the requirement to renew the mandate every few years.
The statute specifies the basic functions and tasks of the High Commissioner and the rules organization of the Office. The High Commissioner is responsible for the management and supervision UNHCR offices. He directs
the work of the agenda with the help of Deputy High. The catalog of EU
administration tasks is broad and usually defined in a non-exhaustive way.
The UNHCR structure also includes regional offices, representative offices,
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branches and regional offices. UNHCR's activities in individual countries
are directed by Representatives of High Commissioner. There are also Regional Representatives of the High Commissioner, who are responsible
for coordinating activities in a specific region, including several countries
(f.e. Central Europe). From 1959, the Commissioner has been assisted by
advisory body – Executive Committee of the Office of the UN High Commissioner for Refugees Affairs. The office of the UN High Commissioner for
Refugees is involved directly on protection of refugees and as a leading and
coordinating subject. They are various activities in the main areas related to
a permanent solution to the problem. Resettlements, integration in the host
country and voluntary returns refugees. They also cooperates with various
entities: states, organizations international and regional, non-governmental
organizations. It has control competences in the application of the Geneva
Convention, which gives a wide range of powers: consultations on draft acts,
issuing soft law acts after legally guaranteed participation, in an individual procedure granting refugees status. UNHCR is entitled to take various
activities listed in § 8 of the Statute, including contribute to the process of
concluding and ratifying international conventions to supervise their implementation, concluding special agreements with to improve the situation of
refugees and limit their number, information activities and cooperation with
governments. Pursuant to § 6 of the Statute, the powers of the High Commissioner fall under the so-called historical refugees and mandatorial refugees.
The UN has expanded the UNHCR's mandate and the responsibilities of this
organization by obliging to protect different groups of people not covered by
the provisions of binding international acts. The acts established in 1957 by
the Committee have a similar effect. The term internal refugee is in practice
applied to people who were forced to leave their country of origin due to civil
war or natural disasters, as well as people who left their place of residence, but
still remain in the territory of a country.
EU ADMINISTRATION CREATED TO HELP REFUGEES
The wide definition of administration, which is to ensure the implementation of law and the implementation of policies adopted at the level of the
Union, is defined as a set of various institutions and bodies, consisting of national and EU components (Dyl i in. 2011, s. 558–668). Thus, one can speak
about two general principles characterizing the administration: separateness
and cooperation. The principle of separateness defines the structure of the
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European administrative order, and the principle of cooperation – its functional aspect.
Another act which protects refugees is also provided by regional government organizations. One of the first regional organizations undertaking activities for refugees and regulating their legal situation is the Europe Council
established in 1949. The issue of refugees appeared on the forum of this organization already at the first session of the Parliamentary Assembly in 1949. It
is worth mentioning that the Council of Europe was the only European organization that undertook initiatives for the harmonization of asylum policies
and practices until the mid-1970s. Almost all major regional organizations
have emerged specialized institutions dealing with the problem of refugees.
The Council of Europe established (Council of Europe [b.r.]):
− Ministerial Conference of Migration – these meetings serve developing direct contacts between interested ministers from countries Member
States and the development of the organization's direction in the period next
2–3 years.
− Committee of Migration, Refugees and Demography of the Parliamentary Assembly (Committee of Migration, Refugees and Demography) –
the commission presents reports, which serve as a basis for adoption by the
Parliamentary Assembly resolutions and recommendations, organizes thematic meetings for representatives of states Council of Europe members;
− The European Committee of Migration (CDMG) is the main intergovernmental body responsible for migration issues, including refugees. The
Committee conducts research, implements special programs, organizes conferences. It is responsible for preparing meetings of responsible ministers for
migrations.
− Ad hoc Committee of Experts on Legal Aspects of Territorial Asylum,
Refugees and Stateless Persons (CAHAR) – it has important legislative functions, preparing draft legal acts (resolutions and conventions) submitted then
to the Committee of Ministers of the Council of Europe.
In practice, organs of the European Union and the Council of Europe
they created a big program of helping refugees, who comes from Middle East
and African countries. The program was created to implement it in all Europe
union countries but after the "crisis" some countries refused to accept refugees and participate in the program, which shook the common policy. Another important fact was that most of so called „first contact countries”, were not
prepared for so big amount of the refugees, such as Italy and Greece. Most of
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the refugees want to live in reach western countries which can support them
social help. In that case Germany welcomes a lot of refugees also France. New
countries such as Poland, Hungary, Bulgaria don’t want to help refugees because of a lot of reasons, mostly by economic and intern security problems.
In addition, the Committee aims to harmonize legal provisions and practices in the Member States in the field of asylum policy. It also gathers information on the influx of refugees to states. Member States twice a year organizes meetings of representatives of states for the purpose working out a common
position on refugee issues and justice in respect of fundamental rights and the
various legal systems and traditions of the Member States and in the context
of this provision should be interpreted, in particular as regards the depth of
interference of EU regulation into Member States legislation. Although the
measures are to lead to a „common policy” in the field of asylum, based on
solidarity between Member States and fair to third-country nationals, it must
be remembered that matters in the area of freedom,

security and justice are
shared competences with the Member States (Article 4 (2) (j) TFEU) (EURLex [b.r.]) and implemented must comply with the principles of subsidiarity
and proportionality. In relation to the wording of the TEC after the Amsterdam reform, significant changes are visible in the current Treaty bases. Article
78 paragraph 1 TFEU stresses the desire to pursue a 'common policy' in the
field of asylum, subsidiary protection and temporary protection, the aim of
which is to grant an appropriate status to every third-country national who
requires international protection. The obligation to comply with the principle
of non-refoulement gained the nature of a commitment under the Treaty,
not only from international obligations of states or customary law. Moreover,
this principle of refugee law covers all forms of protection, and not only the
status regulated by the Geneva Convention. The convention will continue to
form the basis and pattern of compatibility of the common Union policy. In
addition, art. 78 paragraph 1 refers to „other relevant treaties”, among which
the European Convention, the Convention against Torture of 1984 and the
Convention on the Rights of the Child of 1989 are mentioned. Adoption of
secondary law instruments in this field respects the so-understood international refugee law, which at the same time sets limits for EU regulations. „Any
instrument of secondary law which is contrary to the aforementioned treaties
does not fulfill the condition of its proper adoption and should be considered
to be contrary to primary law” 127. The subjective scope of treaty regulation
includes, as before, „third country nationals”, i.e. persons who are not citizens
of the Union within the meaning of art. 20 para. 1 TFEU. For the purposes of
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Title V TFEU, stateless persons were razed to them. Citizens of EU Member
States may enjoy protection in other Member States only on the principles set
out in the Protocol on the right of asylum for citizens of the Member States
of the European Union, attached to the EC Treaty, and now to the TFEU.
In 2013 Common European Asylum System (CEAS) was erected. This legal
act regulates refugees laws in the territory of EU. It is a fundamental right for
people migrating on the territory of the EU, but interpretative inaccuracies
raise many problems for the Member States.
According to the United Nations High Commissioner for Refugees, „the
number of refugees and internally displaced persons has reached the highest
level since the Second World War in 2015. With over 60 million refugees”
(Raptim 2018). A large percentage of them flee from Syria. Almost 11 million
Syrians have left their homes since the outbreak of war in March 2011. Now,
in the sixth year of the war, about 13.5 million need humanitarian aid inside
the country (Ibidem 2018).
The structure of the administration involved in foreigners protection
is multi-leveled and complicated. For example the EU administration specialized in matters of asylum was developing gradually, mainly from the need
to support and coordinate the activities of EU Members. Main reason of it
existence is monitoring progress in implementing law. In matters refugee law
is also created by the international administration (global) – UN High Commissioner for Refugees. Formal organizations internationally belong to the
global administration and sometimes they execute certain tasks in imperious
(administrative and non-administrative) form the national administration.
Between authorities there are different legal dependencies operating on these
levels, mainly of a functional nature: cooperation, coordination, control and
supervision.
THE TREATY OF LISBON AND REFUGEE POLICY
During the Brussels meeting on 17–18 June 2004, the European Council expressed its conviction that it was time to start the next stage in the process of creating an „area of freedom,

security and justice” and obliged the
Commission to prepare proposals for a new program for the coming years.
The Commission already in 2000 drew attention to the fact that such an
ambitious program, which is the construction of the second stage of Common European Asylum System (WESA), cannot be implemented on the basis
of art. 63 TWE (EUR-Lex [b.r.]). The legal basis for the second stage was to
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become the new Constitutional Treaty. Finally, the activities undertaken to
build the next, second stage of WESA (completion was planned for the end
of 2012) are based on the Treaty on the Functioning of the European Union
(TFEU). The political assumptions of the second stage were included in the
Hague Program of 2004, the European Pact on Immigration and Asylum,
adopted by the European Council on 17 October 2008 and the Stockholm
Program of 2009. The legal basis is Art. 78 TFEU. It is included in Chapter
2 („Policies on border control, asylum and immigration”) of Title V („Area of
Freedom, Security and Justice”) of Part Three of the TFEU. It is an extension
of art. 67 TFEU, stating that 'the Union is an area of freedom

and security.
In the light of the Treaty (and the political documents mentioned), the EU's
overall policy on the creation of WESA now has two dimensions. The first internal - boils down to further harmonizing and / or harmonizing the laws
of the Member States in the field of asylum and solidary cooperation between
states in this regard. As regards the scope of harmonized law in the internal
dimension of WESA, it should be stated that it encompasses competence,
material law and procedural matter. In these areas, the Union now has the
basis to harmonize national law at its chosen level, it is not limited to setting
minimum standards. Authorizations to take legislative action are included in
art. 78 paragraph 2 lit. a-f TFEU:
The European Parliament and the Council, acting in accordance with
the ordinary legislative procedure, adopt measures concerning the Common European Asylum System covering: (a) a uniform status of asylum for
third-country nationals, valid throughout the Union; (b) a uniform status of
subsidiary protection for third-country nationals who, without being granted
European asylum, need international protection; (c) a common system of
temporary protection for displaced persons, in the event of a massive inflow;
(d) common procedures for the granting and withdrawal of a uniform status
of asylum or subsidiary protection; (e) criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining a request for asylum or subsidiary protection; (f) standards concerning the conditions for the reception
of applicants for asylum or subsidiary protection (EUR-Lex, Article 78).
As pointed out by S. Peers, despite the use of the word „common”,
„uniform” in the TFEU, the Union is not obliged to fully harmonize the
law in the field of asylum. These provisions should be interpreted in such
a way that the EU institutions still have the option (no longer obliged) to
continue the harmonization of the law at the level of minimum standards,
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although in this context the possibility of determining more favorable regulations by the state becomes another (Peers 2011, s. 308–309).
In 2020, 3 million first residence permits were issued in the EU for the
following reasons:

Source:: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2020-2024/promoting-our-eu
ropean-way-life/statistics-migration-europe_en, accessed: 20.01.2021.

Top 10 nationalities of first residence permits (2020) – most recent Data.

Source: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2020-2024/promoting-our-euro
pean-way-life/statistics-migration-europe_en, accessed: 20.01.2021.
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CONCLUSIONS
The paper tried to describe the real way how western world is helping
refugees. It is very important problem in international law. Sometimes international law obligation is not enough to convince society that accepting
refugees is right and good decision, and then may be the problem witch society dissatisfaction. The disquisition was focused mostly on institutions which
serve help for refugees. Was focused on how countries and organizations use
legislation tools. It should be emphasized that this is very important problem
and western world do a lot for refugees. We can see that especially in amount
of budget of for example UN part responsible for helping refugees. It is very
important and hopeful. There is always a lot to do, because some process are
not perfect and maybe the support is going sometimes in wrong place or is
not as big as needed but we should support it as a human being. But it is really
important that international community is trying to do a lot for people who
suffer and need help. Some countries don’t want to help because they afraid
about internal security and economical problems but most developed countries support refugees and it’s a very good fact for humanity.
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STRESZCZENIE
Praca ukazała problem i znaczenie ruchów migracyjnych jako bardzo ważny aspekt. Migracje mogą generować zyski i straty dla zaangażowanych krajów w wielu
obszarach. Razem z napływem osób z zagranicy początkowo rosną wydatki związane
z procesem administracyjnym, ale rośnie również potencjalny kapitał ludzki. Zależy
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to od polityki danego kraju – czy potrafi wykorzystać taki potencjalny kapitał. Czasami zobowiązanie wynikające z prawa międzynarodowego nie wystarcza, aby przekonać społeczeństwo, że przyjmowanie uchodźców jest słuszne. Migracja jest niejako
naturalnym procesem występującym pomiędzy krajami. Jest ona generowana poprzez
różne czynniki. Prawo międzynarodowe pozwala je uporządkować i sklasyfikować
tak, aby jednostki, które we własnym kraju napotykają poważne problemy, mogły
spróbować żyć gdzie indziej.
Słowa kluczowe: uchodźcy, prawo międzynarodowe, migracja, organizacje
międzynarodowe, ONZ.

SUMMARY
The paper describes migration process as a very important problem, which can create
profits and losses for involved countries, in many areas. For example the expenses for
refugees are rising up but also human capital is rising up. It depends on the policy of
a given country, whether it can effectively use human capital or only social costs for
the country are created. Sometimes international law obligation is not enough to convince society that accepting refugees is right and good decision. The disquisition will
be focused on how and with which legislation tools it is done and is it effective or not
and how united world helps people who are in danger. Are those supportive organs
doing it correct or not, enough or should be done much more or in a different way.
Paper is also focused more on Europe Union administration than other places. The
paper consists of the following sections: Who is refugee – legal description Non-government organizations, International administration – UNHCR, EU administration
created to help refugees, The Treaty of Lisbon and refugee policy. Those chapters
literally try to explain the legal basis of the refugee protection system in the western
world. Another thing is a practice of the refugee policy and execution of this law.
Keywords: refugee, international law, migration, international organizations, UN.
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MAŁGORZATA DĄBROWSKA
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

WPŁYW ORZECZNICTWA ETPC
NA USTAWODAWSTWO POLSKIE,
ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM PRAWA
DO WOLNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
OSOBISTEGO ORAZ PRAWA
DO OCHRONY ZDROWIA
PSYCHICZNEGO.

WSTĘP
Europejski Trybunał Praw Człowieka (Trybunał) oddziałuje na rodzime ustawodawstwo państw członkowskich Rady Europy. Działalność wskazanego organu implikuje wykreowanie bogatego orzecznictwa, stanowiącego
nieodzowny element bezpośrednio wpływający na proces kreowania regulacji
prawnych. Nie inaczej dzieje się w przypadku licznych orzeczeń organu dotyczących prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego, a także prawa do
ochrony zdrowia psychicznego. Niejednokrotnie bowiem zwrócono w nich
uwagę na posiadanie przez każdego człowieka „uprawnienia do najpełniejszej
realizacji prawa do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu ochrony
zdrowia fizycznego i psychicznego” (Cymerys-Cesarz 2020, s. 144).
Zanim jednak omówiony zostanie wpływ działalności jurysdykcyjnej
Trybunału w zakresie wybranych zagadnień na rodzime ustawodawstwo, niezbędnym jest dokonanie analizy najistotniejszych skutków przyjęcia przez
twory państwowe Europejskiej Konwencji Praw Człowieka do ich krajowego
71

MAŁGORZATA DĄBROWSKA

porządku prawnego. Proces ten został dokładnie nakreślony na przykładzie
Polski, która to ponad ćwierć wieku temu przystąpiła do ratyfikacji rzeczonego dokumentu. Jego przeprowadzenie skutkuje uznaniem owego aktu prawnego za powszechnie obowiązujące źródło prawa w naszym kraju, a przez to
wytworzeniem się obowiązku wykonywania postanowień w nim zawartych
przez organy krajowe. Polska także została zobowiązana do takiego ukształtowania uregulowań legislacyjnych, aby zapewnić pełną realizację obwarowań
wynikających z Konwencji.
Zagwarantowana zostaje dzięki wskazanej działalności także między innymi skuteczna realizacja funkcji prewencyjnej czy kompensacyjnej. Warto
zaznaczyć, że w przypadku zaistnienia podejrzenia naruszenia unormowań
Konwencji jednostce, której dobra zostały naruszone, po spełnieniu przesłanek dopuszczalności, przysługuje uprawnienie do złożenia skargi do Trybunału. Nie budzi zatem, w świetle powyższego, wątpliwości fakt istnienia
dodatkowej ochrony prawnej względem obywateli państw ratyfikujących
Konwencję, a zapewnianej za sprawą całokształtu funkcjonowania tegoż europejskiego organu władzy sądowniczej.
Kilkadziesiąt lat działalności Trybunału i szereg rozstrzygnięć przezeń
wydanych przyczyniło się do powstania dopełniacza w postaci uregulowań
Konwencji oraz przyjętych protokołów dodatkowych w odniesieniu do pożądanego systemu ochrony.
GENEZA ZWIĄZANIA Z POSTANOWIENIAMI
KONWENCJI I DZIAŁALNOŚCIĄ TRYBUNAŁU
Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
(Konwencja) (Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie
Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2, Dz.U. 1993
nr 61 poz. 284) oraz sporządzone w odniesieniu do niej protokoły dodatkowe
tworzą niezwykle doniosły w swym znaczeniu, swoisty fundament dla każdorazowej aktywności Trybunału. Mając za priorytet dołożenie wszelkich starań w zakresie ochrony podstawowych dóbr wszelakich jednostek, organ ten
z zapalczywością dokonuje wielostronnych (Gronowska 2011, s. 31), trafnych zresztą, analiz przedstawianych mu stanów faktycznych. Kluczowym jest
podkreślenie, iż jego działalność sądownicza dopuszczalna jest wobec danego
podmiotu dzięki zrealizowaniu przezeń ściśle określonych kryteriów w procesie ratyfikacji rzeczonych aktów prawnych. Efektem pomyślnego ukończenia
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jest uprawnienie obywateli danego państwa do poddania zaistniałych w zasięgu jego jurysdykcji naruszeń do rozstrzygnięcia przez ETPC.
Aby właściwie odzwierciedlić istotę wpływu orzecznictwa międzynarodowego na ustawodawstwo Polski, koniecznym jest zaprezentowanie samej
struktury zjawiska. Od momentu uroczystego aktu podpisania Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka minie niedługo siedemdziesiąt lat, a od chwili
jej promulgacji minęło przeszło sześćdziesiąt (Jasudowicz 2001, s. 7). Polska przystąpiła do ratyfikacji dokumentu 19 stycznia 1993 r. (Konwencja
o ochronie…), torując sobie tym samym możliwość pełnego czerpania ze zbioru
tworzonych przezeń wartości, wyrastających na bazie rozstrzygnięć. Na przełomie tego okresu dokonało się wiele kluczowych ustaleń w oparciu o skargi
wnoszone do organu przez obywateli stron Konwencji. Staranna ich analiza,
ścisłe przestrzeganie nadrzędnych norm moralnych oraz znamienite oddanie
trosce o sprawiedliwość przyczyniły się do zbudowania kolosalnego dorobku
orzeczniczego. Całokształt wymienionych czynników wpłynął także wydatnie
na krajową legislaturę członków Rady Europy ratyfikujących Konwencję. Nie
bez wyjątku, także nasz kraj dosięgnęły daleko idące implikacje praktyczne
natury prawnej, społecznej czy gospodarczej wynikające z przyjęcia założeń
penetrowanego organu. Na Europejskim Trybunale Praw Człowieka jako
sądzie międzynarodowym spoczywa bowiem obowiązek rozpatrywania skarg
wnoszonych przez upoważnione podmioty. Mogą one zainaugurować procedurę adekwatną do okoliczność bezpośredniego naruszenia chronionych praw
i wolności. Dla jej dopuszczalności istotnym jest, aby czynu zabronionego
dokonało państwo, które zdecydowało się na ratyfikacje Konwencji. Poprzez
zatwierdzenie Konwencji wraz z protokołami dodatkowymi, postanowienia
w nich zawarte wytwarzają węzeł prawny, pozwalający na skuteczne egzekwowanie ich realizacji w odniesieniu do każdego obywatela danego kraju. Stwarza to silnie ugruntowaną gwarancję zabezpieczenia jednostkowych interesów,
a nade wszystko zapewnia realistyczne realizowanie funkcji prewencyjnej,
kluczowej w masowej skali. W przypadku zaistnienia podejrzenia naruszenia
unormowań Konwencji, podmiotowi poszkodowanemu, którym to potencjalnie może być państwo-strona, osoba, organizacja pozarządowa lub grupa
jednostek (Nowicki 2010, s. 40), po spełnieniu przesłanek dopuszczalności
(Balcerzak 2010, s. 172–175), przysługuje uprawnienie do złożenia skargi
do Trybunału, który to w następstwie przystępuje do rozpoznania sprawy in
concreto. Postępowanie może zakończyć się uznaniem pogwałcenia przepisów
prawa, w efekcie czego stronie wygranej w sporze przyznane zostać może stosowne odszkodowanie. Klarownie przedstawia się to w literaturze przedmiotu
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poprzez wskazanie, iż „szczególne znaczenie dla ochrony praw człowieka
w Rzeczypospolitej Polskiej ma Europejska Konwencja Praw Człowieka, która czyni wyłom w klasycznym prawie międzynarodowym i przyznaje jednostce ludzkiej prawo do zaskarżania państwa na forum międzynarodowym, czyni więc jednostkę podmiotem prawa międzynarodowego” (Redelbach 1999,
s. 35). Pomijając nieistotne dla potrzeb omówienia zgłębianej materii zagadnienia konotacji proceduralnej, pożądanym staje się zamanifestowanie różnorakiego wpływu wydawanych przez organ werdyktów na ustawodawstwo
krajowe strony państwa, a przez to na treść oraz zakres praw i obowiązków
spoczywających na obywatelach danej społeczności narodowościowej.
WPŁYW ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU NA PROCES
STANOWIENIA I STOSOWANIA PRAWA W POLSCE
Zgodnie z brzmieniem ustawy zasadniczej, odznaczającej się de facto naczelną pozycją w polskiej hierarchii aktów normatywnych, źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są Konstytucja, ustawy,
ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, a ponadto –
na obszarze działania organów, które je ustanowiły – akty prawa miejscowego.
Warto zatem zwrócić uwagę na fakt, iż umowy wprowadzane do krajowego porządku prawnego za sprawą ratyfikacji stanowią źródło powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej (Safjan i Bosek 2016).
Określić winno się je niezaprzeczalnie mianem samoistnej oraz bezpośredniej
podstawy prawnej, na którą powoływać mogą się wszyscy obywatele. Powoduje to ukształtowanie swoistej relacji sprzężonej w postaci spoczywania na
organach krajowych obowiązku wykonywania postanowień zawartych w ratyfikowanym akcie normatywnym (Banaszak 2012). Kolejno, na wspomniane
aspekty prawne wyraźnie wskazuje niezmiennie ustawa zasadnicza, poprzez
stwierdzenie, że ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio praktykowana, chyba że jej stosowanie
jest uzależnione od wydania ustawy (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej).
Warto wspomnieć w tym kontekście o konieczności ratyfikacji umowy międzynarodowej za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie w odniesieniu do treści umowy, traktującej o wolności, prawach lub obowiązkach obywatelskich
określonych w Konstytucji, które niewątpliwie stanowiły zakres przedmiotowy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W konsekwencji, oprócz bezpośredniej implikacji postanowień aktu międzynarodowego, Konwencja posiada
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status ponadustawowy w hierarchicznej strukturze źródeł prawa polskiego
(Witkowski i Bień-Kacała 2015, s. 27).
Ponadto Polska zobowiązana została do uregulowania krajowego porządku prawnego w zakresie dostosowania obowiązujących regulacji do postanowień Konwencji w sposób umożliwiający ich pełną realizację. Europejski
Trybunał Praw Człowieka nie określa sposobu dokonania tego przez państwo.
Stworzyło to odpowiednie pole manewru rodzimym organom państwowym
do wywiązania się z przyjętych dobrowolnie powinności. Okres ten będzie
kluczowym dla dostosowania, przystosowania i ukształtowania ustawodawstwa polskiego do orzeczeń wydawanych na podstawie postanowień zawartych w Konwencji. Spostrzeżone uchybienia ,,przypominają o konieczności
podjęcia działań na poziomie krajowym” (Ziółkowski 2012, s. 32). Ponadto,
naczelną w tym kontekście rolą ustawodawcy jest ,,uchwalanie ustaw stanowiących wykonywanie wyroków ETPC” (Gierach 2012, s. 40) celem korygowania oraz niwelowania nieprawidłowości występujących z punktu widzenia
standardu międzynarodowego.
Przez kilkudziesięcioletni czas aktywności ciało to wydało niekwestionowanie bardzo dużą ilość rozstrzygnięć, wpływając na sytuację prawną nie tylko
zainteresowanych podmiotów, lecz także obywateli państw stron. Jak trafnie
zauważa się w piśmiennictwie, ETPC uzupełnia i koryguje działalność krajowych sądów i trybunałów (Bodnar 2018). Dostrzec w tej wzajemnej relacji
można szczególny rodzaj prawnego mechanizmu sprzężonego, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie pełnej oraz rzetelnej ochrony uniwersalnych
wartości. Odnotowanie znaczącej ilości skarg przeciwko danemu państwu,
a nade wszystko podejmowanie permanentnych prób zapobieżenia składania
takowych przez obywateli, stale przyświeca ustawodawcom krajowym. Nie
inaczej, Polska również w obowiązujących tekstach ustaw zabezpiecza realizację ratyfikowanego aktu normatywnego wraz z przyjętymi protokołami dodatkowymi. Aby zapobiec lub zatamować potencjalnie nadmierną falę procesu
dochodzenia stanu niezgodnego z prawem, a w konsekwencji uniknąć obarczenia ciężarami reparacyjnymi, w interesie organów państwowych leży takie
dostosowanie efektów podejmowanych procesów legislacyjnych, by wszelkie
wprowadzane normy prawne ujednolicały pożądany system ochrony. Wiąże
się to ściśle z kwestią odpowiedzialności państwa za naruszenie postanowień
Konwencji. Jak trafnie podkreśla się w ukształtowanej doktrynie, w odniesieniu do odnotowania stanu niezgodnego z prawem, powiązane jest to z ,,naruszeniem normy traktatowej, wiążącej dla państwa-naruszyciela i nakładającej na to państwo obowiązek postępowania zgodnie ze wskazanym wzorem
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normatywnym, tworząc – w przypadku zobowiązań materialnoprawnych –
standard ochrony praw człowieka w danej sferze” (Balcerzak 2013, s. 61).
Trybunał w swych orzeczeniach wskazujących zaistnienie stanu niezgodnego
z prawem nie tylko uwzględnia powinność rekompensacyjną względem danego podmiotu, lecz także niejako stymuluje i pobudza państwo do takiego ukształtowania uregulowań prawnych, aby takowe sytuacje nie ulegały
nadmiernemu powtórzeniu, a w zamierzeniu, by wcale nie były odnotowywane. Co więcej, „strasburskie case law” (Szuniewicz 2008, s. 96) stanowi
swoisty dopełniacz uregulowań Konwencji oraz protokołów. Oznacza to nic
innego, jak istnienie nader znaczącego wpływu orzecznictwa organu międzynarodowego na praktyczny obrót prawny naszego kraju.
ORZECZENIA ETPC W SPRAWIE PRAWA OSÓB
OSADZONYCH W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZYCH
ORAZ ZAKŁADACH PSYCHIATRYCZNYCH DO
OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO ORAZ
WOLNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wydawanych rozstrzygnięciach
wielokrotnie odnosił się do zagadnienia związanego z naruszeniem uprawnienia jednostki do domagania się prawidłowej realizacji prawa do ochrony zdrowia psychicznego. W szczególnie newralgicznym położeniu znajdują się osoby,
wobec których zastosowano środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładach psychiatrycznych, a także osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, które
zostały umieszczone w domach pomocy społecznej. Specyfika tego stanu rzeczy przejawia się w znacznej ingerencji organów państwowych w fundamentalne prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Dokonywana może być
ona jedynie na podstawie wyraźnego upoważnienia zawartego w powszechnie
obowiązujących normach prawnych. Jak wskazuje się w Konwencji, nikt nie
może być pozbawiony wolności, z wyjątkiem wymienionych w akcie prawnym przypadków i w trybie ustalonym przez wymiar sprawiedliwości, wśród
których podaje się – zgodne z prawem – pozbawienie wolności w wyniku skazania przez właściwy sąd czy pozbawienie wolności osoby umysłowo chorej,
alkoholika, narkomana lub włóczęgi. Zaistnienie wymienionych okoliczności,
a zatem zastosowanie wspomnianych instytucji nie niweczy lub obniża, co należy podkreślić z całą stanowczością, poziomu należytej ochrony omawianego
kręgu podmiotów. Zagrożenie realizacji przysługującego im prawa do ochrony zdrowia psychicznego określić można jako problematykę stale aktualną, na
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co wskazują aktualne dane sporządzone w ramach przeprowadzanych przez
organizacje pozarządowe badań (Helsińska Fundacja Praw Człowieka).
Na sytuację osób osadzonych w zakładzie psychiatrycznym wskazywał
niejednokrotnie ETPC, formułując obawę o nierealizowanie przez owe podmioty odpowiedniego postępowania diagnostyczno-leczniczego, a co za tym
idzie, opieki zdrowotnej. Jednostka przebywająca w oddziale psychiatrycznym z powodu stwierdzonych zaburzeń psychicznych nie powinna przebywać
w nim dłużej, niż jest to niezbędne, jak podkreśla w wyroku Nawrot przeciwko
Polsce (Nawrot przeciwko Polsce) europejski organ władzy sądowniczej. Sprawa dotyczyła osadzonego w szpitalu psychiatrycznym na skutek zastosowania
środka izolacyjno-leczniczego, orzeczonego przez sąd karny. Skarżący cierpiał
na przewlekłe psychotyczne zaburzenia psychiczne o obrazie zespołu urojeniowego i zaburzenia rozwoju osobowości, które to bezpośrednio wpłynęły
na jego niepoczytalność. Na przełomie kilku lat, podczas których mężczyzna
przebywał w zakładzie specjalistycznym, przeprowadzane badania medyczne
zmieniły znacznie wynik pierwotnej diagnostyki, jednakże nie wpłynęły na
zmianę środka zabezpieczającego. Ponadto, w rezultacie dalszych podjętych
czynności procesowych w sprawie postawienia zarzutów popełnienia nowych czynów zabronionych, okazało się, że nie był on sprawcą zbrodni, którą
w pierwszym, zakończonym wydaniem prawomocnego orzeczenia, procesie
mu zarzucano. On sam w toku trzeciego prowadzonego przeciwko niemu postępowania podnosił, iż jedynie symulował zaburzenia psychiczne, by uniknąć
wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności. Pomimo wydanej przez
biegłych oceny co do poczytalności mężczyzny i wbrew treści nowej dokumentacji medycznej, z której de facto wynikało, iż skarżący nie jest dotknięty
chorobą psychiczną, tylko poważnym zaburzeniem osobowości dysocjalnej,
nadal przebywał on w szpitalu psychiatrycznym, co stanowiło naruszenie art.
5 ust. 1 (e) Konwencji, a zatem zgodnego z prawem pozbawienia wolności
osoby w celu zapobieżenia szerzenia przez nią choroby zakaźnej, który to należy interpretować wąsko (Nawrot przeciwko Polsce). Taka sytuacja skarżącego
rodziła istotne konsekwencje natury prawnej w postaci niezgodnego z obowiązującymi przepisami oraz nieuzasadnionego przymusowego pozbawienia
wolności.
Należy zdecydowanie zaakcentować brak korelacji między występowaniem u jednostki pewnego rodzaju zaburzeń psychicznych a koniecznością
jej obligatoryjnego osadzenia na oddziale psychiatrycznym. Niektóre bowiem
deficyty psychiczne występujące u danej osoby nie oznaczają konieczności
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zastosowania wobec niej internacji psychiatrycznej na okoliczność popełnienia czynu zabronionego.
Polska jako sygnatariusz Konwencji zobligowana została do odpowiedniego ugruntowania krajowego porządku prawnego, by móc w sposób
prawidłowy realizować spoczywające na niej obowiązki. Wszelkie zatem
unormowania, których przedmiotem jest prawo do ochrony zdrowia psychicznego oraz prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, muszą być zgodne
z postanowieniami implementowanych aktów prawa międzynarodowego.
I tak, biorąc powyższe pod uwagę, polska ustawa karna wyraźnie określa kategorie sprawców, wobec których orzeczenie środka zabezpieczającego
jest dopuszczalne. Wśród zamkniętego ich katalogu wymienia się sprawcę, co
do którego umorzono postępowanie o czyn zabroniony popełniony w stanie
niepoczytalności, przez który rozumie się anormalne stany biologiczno-psychiatryczne, które rzutują na zdolność rozpoznawania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem (Markiewcz [b.r.]). Trzeba wyeksponować
fakt, iż niepoczytalność sprawcy w chwili popełnienia czynu zabronionego
zwalnia go z odpowiedzialności karnej wobec braku możności przypisania mu
winy jako nieodzownej przesłanki ponoszenia konsekwencji. Jeżeli istnieje
przy tym wysokie prawdopodobieństwo, że popełni ponownie czyn zabroniony o znacznej społecznej szkodliwości w związku z chorobą psychiczną lub
upośledzeniem umysłowym, wówczas właściwy organ sądowy obligatoryjnie
wydaje orzeczenie o osadzeniu winnego w odpowiednim zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Warto zauważyć, że analizowany środek izolacyjny ma także
zastosowanie do sprawców z poczytalnością ograniczoną w stopniu znacznym,
a także popełniających czyn zabroniony w związku z zaburzeniem preferencji
seksualnych (Stefański 2020). W doktrynie podnosi się, że aby zastosować
detencję wobec sprawcy, muszą zostać spełnione przesłanki ogólne, przypisane dla środków zabezpieczających, a mianowicie konieczność jej orzeczenia
celem niedopuszczenia do ponownego popełnienia przez sprawcę czynu zabronionego, subsydiarność wobec innych środków prawnych przewidzianych
w ustawie oraz proporcjonalność względem środka zabezpieczającego w stosunku do stopnia społecznej szkodliwości potencjalnie możliwego do popełnienia czynu zabronionego i ryzyka jego popełnienia (Grześkowiak 2019).
Jako kolejny przedmiot rozważań Trybunału określić można naruszenia
związane z przymusowym pobytem jednostki w domu pomocy społecznej.
Należy nadmienić, iż zgodnie z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994
r. o ochronie zdrowia psychicznego), zdrowie psychiczne postrzegane jest jako
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fundamentalne dobro osobiste człowieka, znajdujące się pod ochroną państwową, również w zakresie strzeżenia praw osób z zaburzeniami psychicznymi.
Wartą omówienia w podejmowanej problematyce jest sprawa Kędzior
przeciwko Polsce (Kędzior przeciwko Polsce), w której to mężczyzna ubezwłasnowolniony całkowicie, cierpiący na schizofrenię, został umieszczony
w domu pomocy społecznej na skutek przychylenia się sądu opiekuńczego do
wniosku jego opiekuna ustawowego o przymusowe osadzenie go w placówce.
Licznie składane przez skarżącego wnioski o uchylenie ubezwłasnowolnienia
zostawały przez właściwe organy sądowe oddalane, dlatego też pozostawał on
w placówce przez kolejne 10 lat od momentu orzeczenia wobec niego ubezwłasnowolnienia. Clue problemu polegało na tym, iż jako uzasadnienie oddalenia wniosku o uchylenie ubezwłasnowolnienia, sądy podawały niemożność
złożenia żądania przez chorego psychicznie, gdyż jedynym uprawnionym do
takiej aktywności podmiotem w ich opinii był jego przedstawiciel ustawowy.
Trybunał po rozpatrzeniu sprawy stwierdził, że prawo polskie nie przewiduje automatycznej sądowej oceny legalności umieszczenia i przetrzymywania osoby w zakładzie opiekuńczym takim jak dom pomocy społecznej.
Ponadto uznał, że Polska w sposób niedostateczny gwarantowała jednostce
ubezwłasnowolnionej uprawnienie w zakresie bezpośredniego dostępu do
sądu celem wystąpienia o przywrócenie jej zdolności do czynności prawnych.
Trybunał zaakcentował nadrzędną istotę owej instytucji ze względu na to, że
„taka procedura – gdy zostanie już wszczęta – będzie miała decydujący wpływ
na wykonywanie wszystkich praw i wolności tej osoby, których to realizacja jest zależna od zastosowanego ubezwłasnowolnienia, a co istotne wszelkich nałożonych ograniczeń wolności osobistej” (Kędzior przeciwko Polsce).
W implikacji działanie polegające na bezpodstawnym przymusowym osadzeniu jednostki w zakładzie opieki społecznej, bez zagwarantowania jej prawidłowej realizacji prawa dostępu do organu sądowego celem skorzystania
z przysługującego środka odwoławczego, uznać należało jako naruszenie art. 5
ust. 1 i art. 6 ust. 1 Konwencji, a zatem wspomnianego uprzednio prawa do
wolności i bezpieczeństwa osobistego oraz prawa do sądu.
Nakreślony stan faktyczny objęty skargą określić można jako swoisty
proceder, który wielokrotnie powtórzył się w krajowych realiach. Z tegoż powodu polskie organizacje pozarządowe zwracały się do odpowiednich organów władzy państwowej z postulatem zmiany obowiązującej wówczas Ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku spoczywającego na władzy krajowej w zakresie konieczności przestrzegania ostatecznych wyroków Trybunału we wszystkich sprawach, w których są
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stronami. Nie inaczej, Polska również zobowiązana jest do pełnej realizacji
orzeczeń europejskiego organu, a także takiego dostosowania obowiązujących regulacji prawnych, aby zapewnić ich zgodność ze złożonymi uprzednio
deklaracjami. Rodzimy legislator w pełni wywiązał się z powinności przedsięwzięcia środków zarówno indywidualnych, polegających na uiszczeniu
poszkodowanemu słusznego zadośćuczynienia, jak również środków o charakterze ogólnym, mających na celu niedopuszczenie do zaistnienia zbieżnych
naruszeń. Bowiem dnia 1 stycznia 2018 r. mocy obowiązującej nabrały przepisy nowelizujące Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, w świetle których
osoba dotknięta chorobą psychiczną lub upośledzeniem umysłowym, niebędąca zdolną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i niemająca
możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebująca stałej opieki
i pielęgnacji, lecz nie wymagająca leczenia szpitalnego, może za wyrażoną
przez siebie zgodą zostać przyjęta do domu pomocy społecznej. W przypadku
gdyby takowego zezwolenia nie wystosowała, może uczynić to jej przedstawiciel ustawowy, jednak przyjęcie do domu pomocy społecznej wymaga uzyskania stosownego orzeczenia sądu opiekuńczego. Gdyby żaden z wymienionych
podmiotów nie wyraził takowej zgody, powstaje kolejne alternatywne rozwiązanie umożliwiające osadzenie jednostki w placówce, a mianowicie złożenie
do sądu opiekuńczego przez organ pomocy społecznej, na okoliczność zagrożenia jej życia spowodowanego brakiem opieki, wniosku o przyjęcie do domu
pomocy społecznej bez jej zgody. Podmiotem uprawnionym do złożenia analogicznego dokumentu jest kierownik szpitala psychiatrycznego, w razie gdy
przebywająca w nim osoba nie jest zdolna do samodzielnego zaspokajania
podstawowych potrzeb życiowych, a potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, zaś
dalsza hospitalizacja nie jest konieczna. Co więcej, nowelizacja aktu prawnego wykreowała obowiązek okresowego badania stanu zdrowia psychicznego pacjenta. Obecny stan regulacji prawnej w pewnym stopniu został zatem
ukształtowany przez orzeczenia Trybunału w sprawie umieszczania osób całkowicie ubezwłasnowolnionych w domach pomocy społecznej.
PODSUMOWANIE
Z powyższej analizy wyraźnie wynika, że rodzimy ustawodawca w sposób
dostateczny wywiązuje się z wykonywania powinności przyjętych dobrowolnie poprzez ratyfikację Konwencji i aktów pochodnych. Nieustająca, ciągła,
a nade wszystko okazała działalność jurysdykcyjna Trybunału dostarcza podstaw do rozwojowej interpretacji wydawanych przezeń orzeczeń oraz wymusza
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na właściwych organach państw członkowskich wdrożenie odpowiednich
rozwiązań legislacyjnych, by zagwarantować prawidłowe stosowanie przepisów Konwencji i aktów wydanych na jej podstawie, a implementowanych
przez twory państwowe. Niezmienna konieczność dostosowania narzuconych
wymagań do krajowych przepisów prawnych kreuje zobowiązanie spoczywające na ustawodawcy w zakresie spójnego sprężenia wpływu pośredniego
i bezpośredniej działalności orzeczniczej ETPC na proces stosowania, a także
stosowania prawa w naszym kraju. Obowiązek zapewnienia parasolu ochronnego każdej jednostce w przedmiocie zapobieżenia potencjalnym naruszeniom, a także utrzymywania potrzebnej funkcji kompensacyjnej wydaje się
być niebudzący najmniejszych wątpliwości, a co najistotniejsze, odpowiednio
realizowany.
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STRESZCZENIE
Europejski Trybunał Praw Człowieka pełni niebagatelną rolę w zakresie oddziaływania na ustawodawstwo państw sygnatariuszy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz protokołów dodatkowych. W Rzeczypospolitej
Polskiej umowy wprowadzane do krajowego porządku prawnego za sprawą ratyfikacji stanowią źródło powszechnie obowiązującego prawa, stąd też celem publikacji
jest zbadanie wpływu orzecznictwa ETPC na ustawodawstwo polskie z naciskiem na
prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego oraz prawa do ochrony i zdrowia psychicznego, stanowiące fundamentalne dobra osobiste człowieka. Niewątpliwie każdej
jednostce przysługuje uprawnienie do domagania się od innych podmiotów respektowania jej praw, a każdorazowe ich naruszenie prowadzi do możności skorzystania
przez poszkodowanego z określonego prawem katalogu środków ochrony. W artykule wyjaśniono, jakimi uprawnieniami przyznanymi poprzez oddziaływanie Konwencji
dysponują obywatele oraz jakie są potencjalne warianty skorzystania z nich.
Słowa kluczowe: prawo do wolności, prawo do ochrony zdrowia psychicznego, Europejski Trybunał Praw Człowieka.

SUMMARY
The European Court of Human Rights plays a significant role in influencing the
legislation of the signatory states of the European Convention on Human Rights and
Fundamental Freedoms and additional protocols. In the Republic of Poland, agreements introduced into the domestic legal order by ratification constitute the source
of universally binding law, hence the purpose of the publication is to examine the
impact of the ECtHR's jurisprudence on Polish legislation, with an emphasis on the
rights to liberty and personal security, as well as the right to protection and mental
health, which are fundamental personal rights of a man. Undoubtedly, each individual has the right to demand that others respect their rights, and each violation of them
leads to the possibility for the injured party to use the catalog of measures specified
by the law. The article explains what rights granted by the impact of the Convention
are available to the citizens and what are the potential options for exercising them.
Keywords: the right to freedom, the right to mental health protection, European
Court of Human Rights.
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REGULATING MOOD WITH FOOD –
A HARMLESS HABIT OR A HABIT WITH
SERIOUS HEALTH CONSEQUENCES?
CONSIDERATIONS IN RELATION TO DIFFICULT
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CIBI CONDIMENTUM EST FAMES
Przyprawą potrawy jest głód
Cyceron

WSTĘP
Problematyka uczuć oraz emocji była wielokrotnie poruszana w licznych pracach naukowych specjalistów z dziedziny filozofii, psychologii, socjologii, a nawet neurobiologii. W starożytności pełna kontrola nad swoim
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zachowaniem, reakcjami oraz odczuwaniem była uznawana za szczególną
cnotę. Kultura antyczna kojarzy się bowiem przede wszystkim z umiłowaniem
chłodnego racjonalizmu (por. Ledzińska 1999, s. 1–10). Cyceron poprzez pojęcie intelligentia rozumiał zdolności poznawcze, nie uwzględniając w żaden
sposób aspektu emocjonalnego przetwarzania informacji. We współczesnym
świecie bardzo dużą wagę przykłada się do samorozwoju, akceptacji własnej
osoby oraz przeżywanych przez siebie emocji. Wiele osób korzysta z usług
psychoterapeutów, coachów, trenerów personalnych, ćwiczy jogę, medytację.
Wszystko to, aby być „bliżej samego siebie”, sprawować większą kontrolę nad
własnym życiem oraz stale polepszać jego jakość. Niestety, mnogość możliwości, szybkie tempo życia oraz stale zmieniające się warunki charakterystyczne
dla współczesnego świata doprowadzają do sytuacji, w których odczuwamy
nieustanny stres.
Każdego dnia człowiek styka się z różnorodnymi naciskami, wywieraniem presji oraz ograniczeniami, którym nie zawsze potrafi sprostać. Czynnikami najczęściej powodującymi stres są przemęczenie, pośpiech, hałas oraz
współzawodnictwo (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 2011, s. 3). Ludzie w obliczu sytuacji trudnych stosują różnorodne mechanizmy obronne,
które pozwalają im ochronić się przed negatywnymi skutkami stresu. Jeśli
wykorzystany zostanie odpowiednio dobrany sposób radzenia sobie, równowaga pomiędzy wymogami sytuacyjnymi a możliwościami jednostki zostanie
przywrócona (Bargiel-Matusiewicz, Podbielski i Klasik 2004, s. 188–192).
Istnieją jednak również zachowania niekorzystne, które nie przywracają wewnętrznej spójności, a co więcej – mogą prowadzić do pogorszenia zdrowia.
Zjawisko nadmiernego jedzenia staje się coraz bardziej powszechne. Ludzie jedzą więcej, niż potrzebują tego ich organizmy. Pokarm przestaje pełnić
jedynie podstawową funkcję pozwalającą na utrzymanie człowieka przy życiu,
ale może również służyć zaspokajaniu potrzeb psychicznych (Ogińska-Bulik
2004, s. 5). Niektórym osobom pozwala uporać się ze stanem przykrego napięcia spowodowanego stresem.
Choroba Parkinsona (PD, ang. Parkinson’s disease) to schorzenie neurozwyrodnieniowe, które jest, obok choroby Alzheimera, jedną z najczęściej
występujących przypadłości dotykających pacjentów po 50 roku życia. Do jej
klasycznych objawów należą spowolnienie psychoruchowe oraz co najmniej
jeden z następujących objawów: drżenie spoczynkowe, zaburzenia postawy
czy też wzmożone napięcie mięśniowe typu plastycznego (Gaweł i Potulska-Chromik 2015, s. 473). W związku z obserwowanym od wielu lat zjawiskiem
starzenia się społeczeństw, wraz z większą liczbą osób starszych pojawia się
86

REGULOWANIE NASTROJU PRZY POMOCY JEDZENIA ...

również więcej zespołów otępiennych. Z tego powodu konieczne jest dokładne poznanie etiologii, problemów współtowarzyszących oraz możliwości leczenia takowych przypadłości.
Choroby przewlekłe i neurodegeneracyjne mogą być źródłem stresu –
stanowią bowiem sytuację trudną, która może dezorganizować życie jednostki
pod względem fizycznym, psychicznym, poznawczym, emocjonalnym, społecznym oraz egzystencjalnym (Ziarko 2014, s. 45). Poprzez fakt, iż niejednokrotnie sytuacja choroby przekracza możliwości adaptacyjne człowieka, może
on podejmować różne strategie pozwalające na zmniejszenie napięcia. Jako
przykład takowej strategii w niniejszym artykule omówione zostanie regulowanie emocji przy pomocy jedzenia.
SYTUACJE TRUDNE, STRES
ORAZ MECHANIZMY RADZENIA SOBIE Z NIM
Sytuacja trudna to moment w życiu człowieka, który przerasta jego możliwości adaptacyjne – te stosowane dotychczas przestają być wystarczające do
uporania się z problemem. W celu rozwiązania go, powrotu do równowagi
oraz stanu normalności, jednostka musi zastosować liczne mechanizmy obronne i dostosować swoje zachowanie do sytuacji. Aby opisać specyfikę sytuacji
trudnych, można określić je względem pewnych cech charakterystycznych:
− występuje niski poziom informacji dotyczących charakterystyki sytuacji oraz możliwości pozwalających na jej rozwiązanie;
− naruszona zostaje wewnętrzna równowaga organizmu człowieka, jego
relacji z innymi ludźmi i otoczeniem;
− pojawia się wzmożony, odczuwany przez człowieka jako trudny, nieprzyjemny i niekorzystny stan napięcia nerwowego (Samek 1998, s. 1).
Stres wiąże się z sytuacją trudną, która zaburza równowagę organizmu
oraz utrudnia normalne funkcjonowanie. Zarówno w środowisku wewnętrznym, jak i zewnętrznym człowieka mogą pojawić się czynniki stresogenne (Sygit-Kowalkowska 2014, s. 203). Istotną rolę odgrywają jednak indywidualne
właściwości jednostki warunkujące sposób, w jaki odbiera ona sytuację trudną,
jak na nią reaguje i jak sobie z nią radzi (Poklek 2013, s. 55). Radzenie sobie
ze stresem to proces dynamiczny, będący odpowiedzią na określoną sytuację
(Ogińska-Bulik i Juczyński 2008, s. 53) Determinują go zarówno uwarunkowania indywidualne, jak i odczuwane przez człowieka doświadczającego
stresu emocje. Style radzenia ze stresem warunkują przebieg radzenia sobie
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z nim. Endler i Parker (za: Sygit-Kowalkowska 2014, s. 203) wymienili trzy
rodzaje stylów:
−
−
−

styl skoncentrowany na zadaniu;
styl skoncentrowany na emocjach;
styl skoncentrowany na unikaniu.

Każda z wymienionych powyżej strategii charakteryzuje się konkretnym
sposobem zachowania. Styl skoncentrowany na zadaniu wiąże się z podejmowaniem pewnych określonych działań, które mają na celu rozwiązanie problemu. Dzieje się to poprzez poznawcze przekształcenie czy też próbę zmiany sytuacji (Jachnis 2000, s. 55). Styl skoncentrowany na emocjach charakteryzuje
tendencja do skupiania się na własnej osobie oraz emocjach towarzyszących
sytuacji. W przypadku tej strategii pojawiają się nieraz próby dystansowania
się od problemu oraz myślenie życzeniowe. Styl skoncentrowany na unikaniu
odnosi się z kolei do podejmowania działań mających za zadanie zablokowanie myślenia oraz przeżywania sytuacji stresowej. Najczęściej przejawia się
w dwóch formach: angażowaniu się w czynności zastępcze lub poszukiwaniu kontaktów towarzyskich. Styl ten sprawia, że jednostka doświadczająca sytuacji trudnej, powodującej odczuwanie stresu, nie myśli o problemie
(Sygit-Kowalkowska 2014, s. 33). W zależności od stosowanego stylu (lub
stylów) pojawiają się różnorodne konsekwencje podejmowanych zachowań
– zarówno pozytywne, jak i negatywne dla jednostki. Aspektem szczególnie
istotnym z punktu widzenia tematyki artykułu są w tym przypadku konsekwencje zdrowotne.
Style żywieniowe mogą mieć charakter prozdrowotny (w przypadku
odpowiedniego nawadniania organizmu, prowadzenia zbilansowanej diety,
spożywania dużej ilości owoców oraz warzyw) lub prowadzić do zachowań
ryzykownych (niezdrowa dieta, nadmierne spożywanie cukrów lub dużych
ilości przetworzonego pokarmu). Te z kolei, w połączeniu z brakiem aktywności fizycznej, mogą prowadzić do różnorakich chorób, jak chociażby otyłość, choroby krążenia, osteoporoza, problemy dentystyczne, cukrzyca (typu
II), a nawet nowotwory (Potocka i Mościcka 2011, s. 378).
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SYTUACJE TRUDNE
W PRZYPADKU CHOROBY PARKINSONA
Pojawienie się choroby neurodegeneracyjnej może być interpretowane
przez pacjentów jako krytyczne wydarzenie życiowe. Jest to zdarzenie przekraczające dotychczasowe możliwości adaptacyjne organizmu, które w znaczący
sposób zwiększa poziom obciążenia i sprzyja występowaniu stresu. Sprawia
to, iż zagrożony staje się dobrostan biologiczny, psychologiczny, społeczny
i duchowy jednostki chorej (Ziarko 2014, s. 45). Nagłe pojawienie się choroby lub jej przewlekłe występowanie w większości przypadków wymaga również wypracowania nowych umiejętności, które pozwolą na przystosowanie
się do sytuacji chorobowej. Niejednokrotnie stanowi to poważny problem dla
osób starszych, które z kolei są grupą najczęściej cierpiącą z powodu takich
przypadłości, jak chociażby choroba Parkinsona czy Alzheimera. Człowiek
w zaawansowanym wieku traci zasoby o wiele szybciej, niż je odzyskuje (Ziarko 2014, s. 45). Dodatkowo procesy neurodegeneracyjne utrudniają proces
nabywania nowych zasobów.
Konsekwencje choroby Parkinsona często bywają uciążliwe dla osób
cierpiących z powodu tego schorzenia. Zaburzenia funkcji motorycznych
oraz liczne dolegliwości fizyczne mogą znacząco obniżyć jakość funkcjonowania pacjentów (Modzelewska i Domańska 2004, s. 227). Pojawiać się mogą
również trudności emocjonalne o charakterze depresyjnym. W ich rozwoju
w przypadku choroby Parkinsona znaczenie ma występowanie sytuacji trudnych. Można do nich zaliczyć ograniczenia wynikające z choroby, powinności związane z rolą chorego, niemożność wykonywania niektórych czynności,
które były dla jednostki dotychczas naturalne, jak chociażby pełnienie ról zawodowych czy też rodzinnych. Dodatkowo choroba, która w sposób znaczący
zmienia i utrudnia funkcjonowanie, może powodować u pacjentów występowanie stresu. Jego źródła w przypadku choroby Parkinsona to:
− pogorszenie się sprawności ruchowej;
− trudności w wykonywaniu czynności codziennych;
− utrata niezależności życiowej;
− mniejsza efektywność w pracy zawodowej;
− konieczność rezygnacji z niektórych aktywności (Modzelewska i Domańska 2004, s. 228).
Radzenie sobie z konsekwencjami sytuacji trudnych może stanowić
dla pacjenta spore wyzwanie. Dlatego też Modzelewska i Domańska (2004,
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s. 229) wskazują, iż niezwykle istotnym czynnikiem w tym przypadku jest poczucie koherencji. Mobilizuje ono zasoby, które posiada człowiek oraz wiąże
się ze skutecznością w radzeniu sobie z problemami. Wysoki poziom koherencji pozwala człowiekowi znajdującemu się w sytuacji trudnej wybrać z wachlarza posiadanych przez siebie strategii taką, która będzie najbardziej skuteczna
w obecnym przypadku. Prace naukowe pokazują, iż poczucie koherencji pozytywnie wpływa na radzenie sobie ze stresem w sytuacji choroby (Piórowski
2008, s. 51). Warto zatem w procesie terapeutycznym pracować nad zwiększaniem poczucia koherencji w przypadku osób z chorobą Parkinsona, aby
poprawić poziom ich funkcjonowania oraz przygotować ich na adaptacyjne
radzenie sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi.
Stres w przypadku choroby Parkinsona może się pojawić zarówno jako
odpowiedź na doznawane utrudnienia fizyczne, jak i na liczne konsekwencje psychologiczno-społeczne w życiu chorego. Trudności w wykonywaniu
dotychczas automatycznych i bezwysiłkowych czynności codziennych, utrata
niezależności, konieczność rezygnacji z niektórych aktywności oraz ograniczenie kontaktów społecznych mogą przyczyniać się do doznawania stresu.
Ten z kolei wiąże się z konkretnymi procesami biologicznymi zachodzącymi
w organizmie człowieka w momencie wzmożonej produkcji kortyzolu. Aby
zmniejszyć lub zniwelować napięcie, ludzie podejmują różnego rodzaju czynności zastępcze.
BIOLOGICZNE UWARUNKOWANIA
TENDENCJI DO WZMOŻONEGO SPOŻYWANIA
POKARMU W SYTUACJI STRESOWEJ
Podczas ostrego stresu w organizmie człowieka aktywowana zostaje oś
podwzgórze–przysadka–nadnercza (HPA – hypothalamic-pituitary axis). Podwzgórze uwalnia kortykoliberynę, która powoduje wydzielanie hormonu adrenokortykotropowy (ACTH – adrenocorticotropic hormone) pobudzającego
korę nadnerczy do produkcji kortyzolu zmieniającego szybkość metabolizmu
podstawowych składników odżywczych (Kozłowska, Śnieżek, Winiarska-Mieczan, Rusinek-Przystupa i Kwiecień 2017, s. 58). Nadmiar kortyzolu
wydzielanego w warunkach długotrwałego stresu przyczynia się z kolei do
wzrostu apetytu. Jest to związane z koniecznością uzupełnienia zasobów energetycznych zużytych w wyniku odpowiedzi chemicznej organizmu na reakcję
stresową.
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W przypadku nadmiernego, kompulsywnego objadania się istotną funkcję pełnią również zaburzenia neurochemiczne, które wiążą się z nieprawidłową interakcją pomiędzy czynnikami metabolicznymi i hormonalnymi a neuroregulacyjnymi mechanizmami ośrodkowego układu nerwowego (OUN)
(Kucharska, Grigo-Skrzypek, Bonder, Danielak i Kostecka 2018, s. 3). Na
aktywność wspomnianej wcześniej osi HPA wpływają takie neuroprzekaźniki,
jak: białko agouti, neuropeptyd Y, hormon melanocytotropowy i grelina. Są
one również odpowiedzialne za wzrost łaknienia. Znaczącą rolę odgrywają
też dopamina i serotonina. W momencie nadmiernego wydzielania dopaminy pojawia się silne, nieadekwatne do sytuacji uczucie przyjemności, które
prowadzi do poszukiwania nowych, coraz to silniejszych bodźców. Z kolei
niedobór serotoniny sprawia, że człowiek jest bardziej reaktywny względem
hedonistycznych właściwości pożywienia, które ma poprawić mu humor
w trudnej sytuacji (Schulte, Grilo i Gearhardt 2016, s. 3).
Niektórzy badacze zwracają również uwagę na konsekwencje fizjologiczne długotrwałego stresu. Nadmierne wydzielanie kortyzolu powoduje obniżenie poziomu magnezu w organizmie, które to skutkować może nieprawidłowościami w zakresie rytmu serca, niespecyficznymi drżeniami i bólami mięśni
oraz ogólnym zmęczeniem zarówno fizycznym, jak i psychicznym (Łowiński,
Gomołysek i Prokopczyk 2018, s. 111). Sytuacja stresowa sprawia, że obniża
się również poziom witamin C i E, które są naturalnymi antyoksydantami.
Konsekwencją tego jest osłabienie układu immunologicznego, a co za tym
idzie – większa podatność na choroby. Nina Ogińska-Bulik (2004, s. 12) podkreśla również, że przyczyną nadmiernego jedzenia jest w wielu przypadkach
upośledzenie funkcjonowania mechanizmów odpowiedzialnych za regulację
apetytu, szczególnie zaś upośledzenie mechanizmu sytości. W takim ujęciu
spożywanie nadmiernej ilości pokarmów można wytłumaczyć tym, iż organizm nie wysyła sygnału, że jest już najedzony, co powoduje kontynuowanie
jedzenia.
DLACZEGO „ZAJADAMY” STRES?
Zachowania żywieniowe są zazwyczaj automatyczne i realizowane w celu
zaspokojenia biologicznych potrzeb związanych z dostarczeniem organizmowi
potrzebnych składników odżywczych. Ponadto, spożywanie pokarmów może
pełnić funkcję regulacyjną względem odczuwanych emocji (Ogińska-Bulik
2004, s. 27). Ma to związek zarówno z uwarunkowaniami biologicznymi, jak
i wpływami kulturowymi. Po pierwsze, jedzenie sprawia przyjemność, zatem
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gdy jemy, aktywność osi HPA jest tłumiona przez wydzielaną dopaminę. Hamuje ona oddziaływanie kortykoliberyny, co prowadzi do obniżenia poziomu kortyzolu w organizmie. Gdy ilość kortyzolu się zmniejsza, odczuwanie
stresu oraz negatywnych emocji słabnie (por. Morris, Beilharz, Maniam i in.
2015, s. 3–4). Jeśli chodzi zaś o uwarunkowania kulturowe, jedzenie często
jest kojarzone z nagrodą. Dzieci za dobrą ocenę albo grzeczne zachowanie
niejednokrotnie dostają od rodziców ulubione słodycze. Celebrując ważne
wydarzenia w naszym życiu, zapraszamy przyjaciół lub bliskich na uroczyste
kolacje. W ciepłe, letnie popołudnia chętnie widujemy się z innymi ludźmi,
by razem przygotowywać i spożywać jedzenie. Od najmłodszych lat żywność
jest wykorzystywana jako pocieszenie w trudnych sytuacjach. Traktowanie
jej w taki sposób przez dłuższy czas może sprawić, iż jedzenie w stresie stanie
się nawykiem (Leszczyńska, Błażejewska, Lewandowska-Klafczyńska i Rycielski 2011, s. 168). Korzystanie z taktyki „zajadania stresu” w perspektywie
długoterminowej jest jednak złudne. Zwykle radość pojawiająca się w przypadku jedzenia jest efektem krótkotrwałym, który prowadzi do wzmożonej
konsumpcji (Patel i Schlundt 2001, s. 111).
Pobudzenie emocjonalne prowadzi do zmiany w zachowaniach związanych z jedzeniem. Badania przeprowadzone na fińskich studentach doświadczających silnego stresu ujawniły zmiany w ich nawykach żywieniowych (Laitinen, Ek i Sovio 2002, s. 37). Dodatkowo wskaźnik masy ciała był najwyższy
w przypadku osób, które spożywały więcej pod wpływem stresu. W porównaniu do innych, studenci ci spożywali większe ilości niezdrowych, wysokokalorycznych pokarmów, takich jak chociażby kiełbasa czy pizza. Badacze podkreślili we wnioskach, że jedzenie pełniło w ich przypadku funkcję wsparcia
emocjonalnego oraz mechanizm radzenia sobie z emocjami.
Jak widać, w sytuacjach zwiększonego pobudzenia emocjonalnego
z różnych powodów (zarówno związanych z fizjologią naszego organizmu, jak
i z wpływami kulturowo-społecznymi) możemy jeść więcej. Ponadto, niepożądane stany emocjonalne i długotrwały stres silniej wpływają na zachowania
żywieniowe osób z nadwyżką masy ciała, prowadząc do nadmiernego jedzenia.
Pojawić się może również zjawisko odhamowania, kiedy to tendencja do przejadania się pomimo tego, że jednostka odczuwa sytość, jest odpowiedzią na
panujący trudny stan emocjonalny (Leszczyńska i in. 2011, s. 168).
Ciekawym zagadnieniem jest częstotliwość spożywania określonych produktów w celu redukcji napięcia emocjonalnego. Dla przykładu jedzenie produktów bogatych w węglowodany zwiększa wydzielanie endorfin działających
uspokajająco (Pietrzykowska i Wierusz-Wysocka 2008, s. 473), co wpływa
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na zwiększenie częstotliwości spożywania takiego rodzaju pokarmów. Niestety, spożyte węglowodany poprawiają nastrój szybko, lecz na krótki czas. Po
chwili stan ukojenia znika, a organizm domaga się nowej dawki substancji.
Prowadzić to może do zespołu kompulsywnego objadania się. Nina Ogińska-Bulik (2004, s. 19), prowadząc rozważania nad uwarunkowaniami spożywania nadmiernej ilości jedzenia, wymienia czynniki, które mogą temu sprzyjać:
− zmiana standardów życia (wzrost zamożności lub pogorszona sytuacja materialna);
− powszechna dostępność jedzenia;
− wspomnienie dobrych posiłków spożywanych w domu rodzinnym,
ale także pamięć o ubóstwie w okresie dzieciństwa;
− uroczystości rodzinne (komunie, śluby, przyjęcia);
− ciąża;
− okres klimakterium;
− przejście na emeryturę lub rentę;
− długotrwałe choroby;
− urazy;
− odczuwanie dużej przyjemności z jedzenia oraz zamiłowanie do próbowania nowych, nieznanych dotąd potraw;
− proces starzenia się (w szczególności zmniejszanie się atrakcyjności
fizycznej).
W odniesieniu do przyczyn psychologicznych mających znaczący wpływ
na zjawisko nadmiernego jedzenia, zwraca się uwagę na: zaburzenia procesów
samoregulacji, przekonania i oczekiwania jednostki, doświadczany stres oraz
negatywne emocje.
KOMPULSYWNE JEDZENIE
W CHOROBIE PARKINSONA
W polskiej literaturze przedmiotu brakuje kompleksowych badań prezentujących sposoby radzenia sobie ze stresem w grupie osób cierpiących
z powodu choroby Parkinsona z uwzględnieniem kompulsywnego jedzenia
w sytuacjach trudnych.
Zaburzenia kontroli impulsów są często potencjalnie poważnymi powikłaniami w chorobie Parkinsona. Składają się na nie powtarzające się zachowania, będące uciążliwymi dla osoby, która je podejmuje, oraz jej otoczenia.
Jednym z takich zachowań jest kompulsywne jedzenie. Jak wynika z badań
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De Charezon i współpracowników (2019, s. 2), pacjenci mogą przejawiać
zaburzenia odżywiania, przejadanie się, jak również doświadczają napadów
objadania się (ang. BEDs – Binge Eating Disorders). Badacze w ciągu 6 miesięcy analizowali zmienność nawyków żywieniowych w następstwie diagnozy
choroby Parkinsona u 51 pacjentów przebywających w Oddziale ds. Zaburzeń Ruchowych francuskiego szpitala Clermont-Ferrand. Badania były prowadzone z wykorzystaniem wywiadu podczas regularnych wizyt kontrolnych.
Doświadczanymi przez pacjentów zmianami w zakresie żywienia były między
innymi zwiększony apetyt i podjadanie w ciągu dnia i/lub w nocy w porównaniu do okresu sprzed choroby. Ponadto, zmiany te nie były zależne od innych chorób (De Charezon i in. 2019, s. 3). Wśród grupy badawczej 3.9%
badanych spełniło kryteria BED, a aż 39.2% z nich określono jako osoby
uzależnione od jedzenia. Co ciekawe, badacze wskazują, iż duża część grupy
była bardzo blisko spełnienia kryterium BED. Epizod niekontrolowanego jedzenia opisywało 12% pacjentów, 27% z nich doświadczyło z kolei takiego
epizodu ze spożyciem bardzo dużej ilości jedzenia w krótkim czasie. 45% badanych opisywało niekontrolowane i nienasycone pragnienie jedzenia, które
przejawiało się jako przyjmowanie niewielkich ilości jedzenia pomiędzy posiłkami. Ponadto 23.5% pacjentów jadło pomimo braku odczuwania głodu. De
Charezon i współpracownicy (2019) wskazują na złożoność problemu związanego z kompulsywnym spożywaniem pokarmu w chorobie Parkinsona. Ich
zdaniem jest on wieloczynnikowy i wymaga wnikliwych analiz. Jednocześnie
wyniki ich badań potwierdzają występowanie istnienia pewnego rysu uzależnienia od jedzenia u osób z chorobą Parkinsona – najczęściej jest to kompulsywne spożywanie pokarmu.
Kolejne badania Zahodne i współpracowników (2011, s. 56–62) były
prowadzone z udziałem setki pacjentów z diagnozą idiopatycznej choroby
Parkinsona, którzy zgłosili się do udziału podczas regularnych wizyt w Klinice
Zaburzeń Ruchowych Uniwersytetu Florydy. Badacze wykluczyli z udziału
wszystkie osoby, które cierpiały z powodu chorób tarczycy, cukrzycy i innych
chorób mogących mieć wpływ na zmianę nawyków żywieniowych w okresie
do 60 dni przed badaniem. Spośród 96 osób, które ukończyły badanie, jeden
pacjent spełnił kryteria diagnostyczne BED. U kolejnych 8.3% występowały
epizody napadowego objadania się.
Choć wyniki powyższych badań w odniesieniu do BED nie odbiegają od
normy charakterystycznej dla populacji ogólnej w Stanach Zjednoczonych,
warto zwrócić uwagę na fakt, iż nawet jeśli pacjenci po diagnozie choroby
Parkinsona nie spełniali kryteriów zaburzenia z napadami objadania się, to
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część z nich doświadczała epizodów, w których spożywała nadmierne ilości
jedzenia. Potwierdzają to również wyniki badań De Charezon i współpracowników (2019). W celu weryfikacji zagadnienia kompulsywnego jedzenia jako
metody radzenia sobie ze stresem wśród osób z chorobą Parkinsona w Polsce
konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich badań.
KONSEKWENCJE „ZAJADANIA” STRESU
Jak wykazały wcześniejsze rozważania, konsekwencje zajadania stresu
mogą być poważne. Najbardziej oczywiste z nich to nadwaga oraz otyłość.
Ogińska-Bulik (2004, s. 64) wskazuje, że powodują one znaczące zagrożenie
dla zdrowia człowieka, w tym chociażby:
− podwyższony poziom cholesterolu i ciśnienia tętniczego;
− podwyższenie wyników w zakresie hemoglobiny i erytrocytów;
− zmniejszenie ilości krwi względem masy ciała i jej zagęszczenie, co
może skutkować powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi;
− otłuszczenie mięśnia sercowego, co ogranicza możliwości wentylacyjne płuc oraz zmniejsza wydolność serca;
− zaburzenia oddychania w czasie snu;
− zwiększone ryzyko udaru mózgu, choroby niedokrwiennej serca, cukrzycy, chorób nowotworowych;
− przeciążenie układu kostno-stawowego;
− większa potliwość;
− pogorszenie sprawności fizycznej, częstsze odczuwanie zmęczenia nawet po małym wysiłku.
Osoby cierpiące z powodu otyłości i nadwagi są również narażone na
występowanie konsekwencji psychicznych. Badacze wskazują, iż przejawiają
one zaniżoną samoocenę, negatywny obraz własnego ciała i brak akceptacji
względem niego oraz odczuwają niskie poczucie własnej skuteczności (Juruć,
Wierusz-Wysocka i Bogdański 2011, s. 123). Konsekwencjami społecznymi
w przypadku otyłości może być rzadsze podejmowanie kontaktów z innymi
ludźmi, izolowanie się od otoczenia, a w niektórych przypadkach nawet problem ze znalezieniem pracy czy też wynajęciem mieszkania (Ogińska-Bulik
2004, s. 65).
Dodatkowo, nawykowe „zajadanie” stresu może prowadzić do zespołu
kompulsywnego jedzenia polegającego na utracie kontroli względem ilości
spożywanego jedzenia, który to stanowi jeden z zespołów zaburzeń odżywiania
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się (por. Bąk-Sosnowska 2009, s. 445–447). Badania polskie pokazują, że epizody żarłoczności mogą dotyczyć nawet 21% kobiet, przy czym wśród osób
otyłych występują w prawie 25% przypadków. Poza rozwojem licznych chorób somatycznych, zespół kompulsywnego jedzenia dotyczący osób otyłych
zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń depresyjnych, odczuwania niepokoju, zachowań kompulsywnych oraz obniża poczucie jakości życia
(Bąk-Sosnowska 2009, s. 448).
PODSUMOWANIE
Spożywanie pokarmu jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia,
który pozwala na zachowanie zdrowia fizycznego, psychicznego oraz sprawia, że ludzie są w stanie dobrze funkcjonować. Jedzenie, poza dostarczaniem
energii oraz składników odżywczych niezbędnych organizmowi, bywa również traktowane jako przyjemność, pasja, okazja do spotkań z przyjaciółmi
i rodziną, możliwość poszerzenia swoich umiejętności w zakresie sensoryki
czy gotowania.
Każdy człowiek w sytuacji napięcia dąży do odzyskania utraconej równowagi, co jest określane jako naturalne zachowanie. Ludzie robią to w różny
sposób, aktywując odmienne mechanizmy – niektórzy uprawiają sport, słuchają muzyki, rozmawiają z bliskimi, jeszcze inni sięgają po ulubiony posiłek.
Nie stanowi to problemu w momencie, w którym kontrolują tę aktywność
i zdają sobie sprawę z jej konsekwencji.
Problem pojawia się w momencie, w którym jednostka przestaje nadzorować swoje zachowanie, zaczyna jeść coraz więcej i więcej, a jedynym, co
może zniwelować przykre skutki stresu staje się jedzenie. Może to prowadzić
do rozwoju zespołu kompulsywnego jedzenia, nadwagi, otyłości oraz licznych
chorób z nimi związanych. Te z kolei wiążą się niejednokrotnie z licznymi
fizycznymi i psychologicznymi konsekwencjami, takimi jak chociażby problemy zdrowotne, obniżenie samooceny lub wystąpienie zaburzeń nastroju.
W sytuacji gdy człowiek zaczyna odczuwać stopniową utratę kontroli nad
„zajadaniem” stresu, zauważa widoczną zmianę w nawykach żywieniowych
w ostatnim czasie czy też w momencie napięcia coraz częściej sięga po jedzenie,
warto skontaktować się ze specjalistą: może to być lekarz pierwszego kontaktu
czy dietetyk. W razie konieczności pomocne może być również wprowadzenie
farmakoterapii uregulowanej zaleceniami lekarza lub podjęcie psychoterapii.
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STRESZCZENIE
Regulowanie nastroju przy pomocy jedzenia bywa jedną z praktyk podejmowanych
przez ludzi w momentach odczuwania napięcia emocjonalnego lub pojawiających się
sytuacji trudnych. Stanowią one moment, w którym dotychczasowe możliwości adaptacyjne jednostki przestają być wystarczające, aby uporać się z problemem. W tym
celu ludzie uruchamiają liczne mechanizmy obronne oraz wypróbowują zachowania,
które w ich mniemaniu mogą pomóc w dostosowaniu się do sytuacji. Zachowania
żywieniowe w odniesieniu do trudności wiążą się zarówno z uwarunkowaniami biologicznymi, jak i kulturowymi. Z jednej strony w sytuacji napięcia w organizmie
wydzielany jest kortyzol, który może wiązać się ze wzrostem apetytu, z drugiej zaś
w wielu kulturach jedzenie jest często kojarzone z nagrodą. Niekontrolowane regulowanie emocji przy pomocy jedzenia może się wiązać z licznymi konsekwencjami, jak
chociażby z zespołem kompulsywnego objadania się. Artykuł stanowi próbę przedstawienia uwarunkowań zajadania stresu oraz odnosi się do możliwych konsekwencji
takiego zachowania w przypadku choroby Parkinsona, w której to chorzy narażeni są
na występowanie wielu sytuacji trudnych, a co za tym idzie – pojawia się w ich przypadku konieczność podejmowania konkretnych strategii radzenia sobie ze stresem.
Słowa kluczowe: stres, zajadanie stresu, sytuacje trudne, zespół kompulsywnego objadania się, choroba Parkinsona

SUMMARY
Regulating mood with the help of food is sometimes one of the practices undertaken
by people in moments of emotional tension or emerging difficult situations. They
represent the moment when the existing adaptability of the individual ceases to be
sufficient to deal with the problem. To do this, people activate numerous defense
mechanisms and try out behaviors that, they think, can help them adapt to the situation. Nutritional behavior in relation to difficult situations is related to biological
and cultural determinants. On the one hand, in a situation of tension in the body,
cortisol is released, which may be associated with an increase in appetite, on the other
hand, in many cultures, eating is often associated with reward. Uncontrolled regulation of emotions with food can have numerous consequences, such as compulsive
overeating syndrome. The article is an attempt to present the determinants of stress
eating and refers to the possible consequences of such behavior in relation to Parkinson's disease, in which patients are exposed to many difficult situations, and thus
– there is a need to undertake specific coping strategies.
Key words: stress, stress eating, difficult situations, compulsive overeating syndrome,
Parkinson's disease.
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WPŁYW ROZWOJU CYFRYZACJI
NA WYCHOWANIE DZIECKA –
PERSPEKTYWY I ZAGROŻENIA
UPBPRINGING THE CHILD IN THE ERA OF DIGITALIZATION –
THE IMPACT, PROSPECTS AND THREATS

WSTĘP
Współczesny człowiek żyje w świecie nasyconym mediami, niemalże
każda dziedzina życia jest powiązana z korzystaniem z cyfrowych urządzeń.
Rewolucja technologiczna przyniosła światu ogromną ilość korzyści ekonomicznych, gospodarczych, naukowych i społecznych. Rodzi ona również
problemy, które wydają się nieistotne pośród tak wielu możliwości. Coraz
częściej jednak zostaje podniesiony alarm, że nowe media są zagrożeniem dla
człowieka. Szczególnie narażone na negatywne skutki są dzieci, które dopiero się rozwijają i kształtują. Trudno jest stwierdzić, gdzie leży prawda, czy
korzyści płynące z technologii są ważniejsze niż problemy, które ona tworzy.
Neil Postman stwierdził: „Każda technologia jest zarazem ciężarem i błogosławieństwem; nie albo – albo, lecz tym i tym jednocześnie” (Postman 1995,
s. 13). Technologia w kontekście wychowania może stać się narzędziem wspomagającym rozwój dzieci i młodzieży, niestety niesie za sobą także poważne
zagrożenia. Rodzice, wychowawcy i nauczyciele stają zatem przed ogromnym
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wyzwaniem, aby uczyć swoich podopiecznych mądrego i odpowiedzialnego
poruszania się w świecie nowych technologii. W związku z tym warto przyjrzeć się płynącym z cyfryzacji możliwościom i zagrożeniom dla młodych ludzi,
a także wskazać, jakie działania powinni podejmować rodzice, aby chronić
dzieci przed ich złymi konsekwencjami.
Obecne realia znacznie odbiegają od tych panujących w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy dostęp do komputera możliwy był jedynie
w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych (Zimbardo i Coulombe 2016,
s. 51). Permanentny i niezwykle szybki rozwój technologii sprawił, iż dostęp
do urządzeń cyfrowych stał się nie tylko łatwy, ale i nieunikniony. Aktualnie
akcesja do komputerów jest obligatoryjna już od wczesnej adolescencji. Część
programów w wielu szkołach opiera się na e-learningach oraz materiałach
cyfrowych. Edukacja oraz podjęcie pracy zawodowej w późniejszych latach
potęgują potrzebę przebywania w przestrzeni medialnej.
PERSPEKTYWY I ZAGROŻENIA ERY CYFRYZACJI
Z uwagi na fakt, jak wielkie znaczenie współcześnie mają nowe media
i technologie oraz jak szybko się rozwijają, należy pochylić się nad idącymi
za tym szansami i zagrożeniami. Siła przekazu i wpływ na użytkowników
są praktycznie nieograniczone. Dostępność do sieci także nie zna limitów,
w związku z czym młody odbiorca jest narażony na aspekty negatywne tego
zagadnienia. Nie można oczywiście skupiać się wyłącznie na zagrożeniach,
gdyż cyfryzacja stwarza wiele możliwości i szans rozwoju. Przykładami są
zwiększająca się dostępność materiałów źródłowych w każdej dziedzinie życia,
poszerzające się perspektywy użytkowników, a także możliwości komunikacji
na nieograniczoną skalę. Należy spojrzeć na ten temat holistycznie, zauważać
zagrożenia i wykorzystywać możliwości, nie walczyć z rozwijającą się technologią, jednocześnie nie dając się jej całkowicie wciągnąć. Trzeba skupić się na
dobrym wykorzystaniu potęgi technologii i za pomocą mądrego nią dysponowania unikać zagrożeń i niebezpieczeństw.
Przyjrzyjmy się zatem szansom, zagrożeniom oraz metodom na zdrowe
i rozsądne korzystanie z dostępnych technologii, która w XXI wieku nieustannie poszerza swój zasięg i nabiera coraz większego znaczenia w kształtowaniu
się osobowości jednostki.
Główną przyczyną zagrożeń płynących z cyfryzacji jest jej wszechobecność w życiu człowieka i uzależniająca natura nowoczesnych urządzeń. Dzieci
łatwo uzależniają się od swoich telefonów i nie wyobrażają sobie życia bez
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telewizora czy komputera. Bardzo często nałogi te dotyczą także ludzi dorosłych, którzy nie potrafią wyjść z domu bez telefonu, a wolny czas bez tabletu
czy gry komputerowej wydaje się im bezsensowny. Uzależnienia te prowadzą
do nadmiernego i nierozsądnego korzystania z urządzeń elektronicznych, co
często oddziałuje na inne dziedziny życia. Technologia jest obecna praktycznie wszędzie, dlatego też bardzo ciężko radzić sobie z uzależnieniami od niej.
Rodzi to wiele problemów, z którymi coraz częściej mają do czynienia osoby
zajmujące się wychowaniem młodego pokolenia.
Wśród najczęściej występujących zagrożeń, które mogą dotyczyć zwłaszcza dzieci, ale także dorosłych, wymienia się:
− dostęp do nieodpowiednich treści;
− media jako wyznacznik postaw, zatracenie autorytetów;
− odrzucenie wysiłku psychicznego i fizycznego;
− brak inicjatywy w podejmowaniu aktywności;
− relatywizm poznawczy, „odwrażliwienie”, budowanie nieprawidłowego obrazu świata;
− brak umiejętności budowania relacji w realnym życiu;
− brak samodzielności w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu sytuacji problemowych;
− ukrywanie się w świecie wirtualnym;
− poszukiwanie substytutów prawdziwych relacji – zbieranie likeów,
ekshibicjonizm medialny;
− przemoc w sieci – „hejt”, manipulacja, wyłudzanie wrażliwych danych, przestępstwa seksualne;
− zbyt duża ilość bodźców działająca na odbiorcę – brak filtracji, brak
odpoczynku;
− uzależnienia – fonoholizm, obecność online, gry komputerowe;
− konsekwencje biologiczne – „pokolenie kciuka”, problemy ze wzrokiem, konsekwencje neurologiczne (Laska 2007, s. 114–117).
Zanika kreatywność, nie tylko wśród dzieci, ale także wśród ich opiekunów. Internet podsuwa tak wiele możliwości spędzania wolnego czasu, że
wymiera umiejętność tworzenia własnych form rozrywki. Problem pojawia
się jednak wtedy, kiedy jedyną rozrywką okazuje się korzystanie z tabletu czy
komputera. Rodzice sami kreują taką sytuację poprzez udostępnianie dzieciom smartfonów w celu zajęcia ich uwagi. Nie widzą oni jednak długofalowych konsekwencji tego typu praktyk.
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Dzięki nowym mediom komunikacja stała się łatwiejsza niż kiedykolwiek. Możliwość wymiany wiadomości zarówno tekstowych, jak i wizualnych
jest praktycznie nieograniczona (Dijk 2010, s. 314–316). Ułatwia to możliwość podtrzymywania relacji mimo dużej odległości, jest to bardzo pomocne
w przypadku rodzin, w których rodzice wyjeżdżają do innego miasta lub państwa w celach zarobkowych. Daje to jednak często emigrującym rodzicom fałszywe poczucie, że dziecku to wystarcza. Niestety kontakt wirtualny nie może
zastąpić tego rzeczywistego, a nawet bardzo częste rozmowy na „videochacie”
nie są tym samym, co realna bliskość rodzica (Pasternak i Urbańska-Bulas
2013, s. 30–32).
Łatwość komunikacyjna pociąga za sobą także przeświadczenie, że
trzeba być cały czas dostępnym dla wszystkich w sieci. Na każdą wiadomość
trzeba jak najszybciej odpowiedzieć, człowiek staje się niewolnikiem swojego
telefonu, ponieważ musi w każdej chwili mieć do niego dostęp. Nie jest to
już żadnym zaskoczeniem, kiedy w restauracji czy nawet kinie siedzi rodzina
lub grupa znajomych i każdy trzyma przed sobą swój telefon. Komunikacja
wirtualna jest tak bardzo pochłaniająca, że zatraca się umiejętność spotkania i
komunikowania w świecie rzeczywistym. Ma to ogromny wpływ na kontakty
członków rodziny.
Czynników zagrażających jest bardzo wiele i mogą oddziaływać na różne
sfery życia, a także wpływać na nieprawidłowy rozwój młodych użytkowników. Trzeba jednak skupić się na niwelowaniu tych negatywnych skutków i
starać się szukać możliwości, jakie płyną z cyfryzacji.
Nie można zapomnieć, że cyfryzacja ma ułatwiać i uprzyjemniać życie
człowieka, do tego celu została stworzona i jest stale rozwijana. Rodzice i opiekunowie nie powinni więc wpadać w panikę w związku z zagrożeniami, jakie
za sobą niesie. Oczywiście nie można ich ignorować, ale należy także wykorzystywać możliwości płynące z nowych mediów. Wśród nich wymienić można:
− łatwy dostęp do wiedzy oraz nauki;
− sprawna komunikacja, szybki przepływ danych;
− rozwijanie pasji, zainteresowań;
− rozwijanie koordynacji wzrokowo-manualnej i spostrzegawczości;
− zwiększenie ciekawości świata, dają do niego dostęp (Kurowicka
2018, s. 50).
W kwestii edukacji i wychowania dzieci technologia daje rodzicom dostęp do wielkich zasobów informacji, które mogą być pomocne, ale także możliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami przeżywającymi podobne
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problemy. Urządzenia cyfrowe pomagają w łatwiejszej komunikacji rodzica
ze szkołą i dają możliwość większej kontroli nad dzieckiem. Jeśli dorośli potrafią wykorzystać dobrodziejstwo technologii w sposób mądry i rozważny,
mogą wpłynąć na lepsze funkcjonowanie swoich pociech, a także pomóż im
w rozwijaniu pasji i zainteresować, co może skutkować wieloma pozytywnymi
konsekwencjami na przyszłość.
Ponadto kontakt z rówieśnikami w życiu dzieci jest niesłychanie ważny,
a urządzenia elektroniczne umożliwiają kontaktowanie się i prowadzenie dyskusji niezależnie od odległości dzielącej rozmówców. Dotyczy to także kontaktów z dalszymi członkami rodziny, a kiedy zachodzi taka potrzeba, także
z rodzicami. Dobrze wykorzystana technologia może pomóc podtrzymywać
więzi i budować przyjaźnie, a także wymieniać ważne informacje w bardzo
krótkim czasie.
Możliwości, jakie dają nowe media są ogromne, pozwalają na wiele rzeczy, które bez nich nie były możliwe, warto więc korzystać z tego bogactwa.
Równocześnie trzeba zastanowić się, co powinni robić rodzice, aby niwelować
zagrożenia, nie rezygnując całkowicie z korzystania z technologii.
Rewolucja technologiczna przebiega w tak szybkim tempie, że trudno
jest nadążyć z tworzeniem norm ją regulujących, zatem nie można się dziwić,
że rodzice nie potrafią dostosować metod wychowawczych do zmieniającej
się rzeczywistości i niejednokrotnie czują się zagubieni pośród możliwości
i zagrożeń płynących z nowych mediów (Siemieniecka 2012, s. 15–16). Często spotkać można wśród rodziców i opiekunów dwa skrajne modele działania
dotyczące korzystania z urządzeń technologicznych. W niektórych przypadkach rodzice dają swoim dzieciom całkowitą swobodę, nie kontrolując czasu
poświęcanego na korzystanie z „cyfrowych zabawek” ani też treści, po jakie
sięgają ich pociechy. Z drugiej zaś strony są rodzice, którzy nie potrafiąc wyznaczyć rozsądnych zasad użytkowania technologii, zabraniają dziecku całkowicie jakiegokolwiek z nią kontaktu. Oba te modele mają negatywny wpływ
na rozwój i wychowanie dziecka.
WYCHOWANIE DZIECKA
DO FUNKCJONOWANIA W CYFROWYM ŚWIECIE
Jest sprawą jasną, że chcąc prawidłowo funkcjonować we współczesnym
świecie, nie można uciec od cyfryzacji. Dlatego też rodzice nie mogą w sposób
całkowity zakazać dziecku korzystania z komputera, telefonu, tabletu czy też
telewizora. Może to wpłynąć nie tylko na wyobcowanie dziecka względem
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rówieśników, ale także na jego gorsze funkcjonowanie w szkole i nieumiejętność odnalezienia się w społeczeństwie. Dzieci i młodzież niejednokrotnie
potrafią nauczyć się obsługi np. telefonu o wiele szybciej niż jego rodzice
i korzystać z niego bardziej wydajnie. Stają się w ten sposób pewnego rodzaju znawcami technologii dla starszego pokolenia. Oczywiście nie oznacza
to, że można je zostawić same sobie w świecie wirtualnym, gdyż nie potrafią
jeszcze filtrować płynących z niego treści. W pierwszej kolejności muszą one
rozwinąć świat swoich emocji i zdobyć umiejętność zaspokajania swoich potrzeb. W procesie tym konieczny jest udział dorosłych, a więc rodziców, opiekunów i wychowawców. Obowiązkiem rodziców jest być dla swoich dzieci
specjalistami w sprawach życiowych, psychicznych i duchowych. Dlatego też
muszą pomóc rozwinąć dziecku wszystkie umiejętności, które pozwolą mu
w sposób odpowiedzialny korzystać z technologii, a przed osiągnięciem przez
dziecko dojrzałości nadzorować go i towarzyszyć mu w świecie wirtualnym
(Holtkamp 2010, s. 8–10).
Priorytetem jest więc budowanie świadomości dotyczącej odpowiedzialnego użytkowania przestrzeni cyfrowej u osób wychowujących dzieci. Jest
ona tutaj kluczem do sukcesu, który pozwala na rozpoznanie zarówno szans,
jak i zagrożeń. Rodzice muszą doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne, gdyż dobra komunikacja sprzyja budowaniu właściwych relacji z dziećmi,
a w konsekwencji wychowaniu. Współcześni rodzice mają jeszcze obowiązek szkolić swoje kompetencje medialne, aby potrafili wprowadzić dziecko
w świat wirtualny i towarzyszyć mu w odkrywaniu i uczeniu, jak dobrze
z niego korzystać (Wasylewicz 2010, s. 402–403).
Godne przemyślenia jest wiec to, co powinni robić rodzice i wychowawcy, aby niwelować zagrożenia i maksymalizować korzyści płynące z cyfryzacji
wśród dzieci i młodzieży. Niewątpliwie jest konieczna ich pomoc i nieodwracanie się od problemu, gdyż jest on poważny i istotny. Warto wskazać
kilka kluczowych kwestii, o których opiekunowie młodych ludzi powinni
wiedzieć i o nich pamiętać w kształtowaniu zdrowych postaw względem nowych mediów:
− przykład rodzica jak i w jakich sytuacjach można korzystać z urządzeń
elektronicznych, a w jakich nie;
− rozmowa i tłumaczenie dziecku, wprowadzenie go w świat wirtualny;
− postawienie granic, ustalenie jasnych zasad i egzekwowanie przestrzegania ich;
− urządzenia adekwatne do wieku dziecka;
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− kontrola rodzicielska – instalowanie specjalnych programów;
− tworzenie alternatyw spędzania czasu
− stworzenie przestrzeni bez telefonu (Kurowicka 2018, s. 48–50).
Jako pierwszy i najważniejszy jest przykład, który dają dorośli, gdyż
wskazując mechanizmy oddziaływań socjalizacyjnych Maria Jankowska podkreśla fakt, iż:
[…] dziecko poprzez naśladowanie swoich rodziców przyjmuje wzorce
zachowania i postępowania. Dziecko naśladuje sposób mówienia, zachowania się swoich rodziców, w stopniu takim, że zwykle sami sobie
tego nie uświadamiają. Naśladownictwo jest to pierwszy proces identyfikacji z rodziną, na bazie którego w późniejszym czasie kształtuje się
następny proces interioryzacji. Polega on na uwewnętrznieniu zasad
moralnych, sposobów zachowań zdobytych w domu i uznaniu ich za
własne (Jankowska 2015, s. 22).

Dlatego właśnie to na rodzicach, opiekunach spoczywa kluczowa odpowiedzialność bycia wzorem, podpierania argumentów swoim zachowaniem
i postawą, a także świadome i krytyczne korzystanie z dobrodziejstw technologicznych oraz przekazanie tej wiedzy dziecku.
Oczywiście poza przykładem musi być otwarta i szczera komunikacja
z dzieckiem, któremu trzeba stawiać granice i określać zasady. Jasne i odpowiednie reguły są konieczne w wychowaniu w każdej dziedzinie, tym bardziej,
kiedy dziecko porusza się w przestrzeni z tak wieloma zagrożeniami. Istotnym
jest przede wszystkim świadomość opiekunów istniejącego problemu i nabywanie ciągle na nowo umiejętności radzenia sobie z nim.
Człowiek jako istota społeczna, od momentu narodzin aż do śmierci, nie
jest w stanie odciąć się oddziaływań społecznych. Każda z interakcji skutkuje
w danej jednostce mniej lub bardziej trwałymi zmianami. Najbardziej plastycznym podmiotem są dzieci, które na swoim etapie rozwoju podatne są
na wszelkie zewnętrzne bodźce. Relacje, czy też ich brak, wszelkie treści, którymi są karmione, mogą pozostawić nieodwracalne zmiany w ich psychice.
Wyjątkiem nie są tutaj nowoczesne technologie i mass media. Wręcz przeciwnie, jest to bodziec, który obecnie dominuje w życiu młodego człowieka.
Dlatego właśnie rodzice, nauczyciele i wychowawcy powinni wykazywać
szczególne zainteresowanie w tym temacie. Dziecko pozostawione samo sobie
w świecie technologii nie jest w stanie zachować rozsądku, wyznaczyć granic
i z umiarem z nich korzystać, dlatego potrzebuje ono wyznaczenia granic,
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co mają obowiązek zrobić dorośli. Osoba dorosła musi wskazać młodemu
człowiekowi, w jaki sposób korzystać z nowych mediów.
ZAKOŃCZENIE
Zgodnie z powyższym, priorytetem jest budowanie świadomości dotyczącej odpowiedzialnego użytkowania przestrzeni cyfrowej u osób wychowujących dzieci. Jest ona tutaj kluczem do sukcesu, który pozwala na rozpoznanie zarówno szans, jak i zagrożeń. Edukacja technologiczna i medialna
w środowisku rodzinnym może uchronić dzieci przed nadmiernym korzystaniem z komputera, telefonu, tabletu i innych. Rolą opiekuna jest pomoc przy
wykształceniu kompetencji medialnych u dziecka, tak aby potrafiło ono samodzielne rozróżniać napotykane treści, a także przygotowanie go do zderzenia z informacjami nacechowanymi nie zawsze dobrym i słusznym przekazem.
Na koniec należy podkreślić, iż nie ma zbyt wczesnego momentu na
rozmowę z dzieckiem o pozytywnych i negatywnych aspektach technologii.
W momencie pierwszego kontaktu młodego odbiorcy z mediami oraz urządzeniami technologicznymi rodzice powinni, jako odpowiedzialne za dziecko
osoby dorosłe, kształtować jego świadomość w tym temacie. Warto przypomnieć sobie słowa Patrycji Hanygi-Janczak: „Przygotowanie dziecka do odbioru treści przekazywanych przez mass media należy rozpocząć od najwcześniejszych lat, kształtując niezbędne w tej dziedzinie umiejętności i nawyki,
wdrażając do poprawnej recepcji, rozbudzając potrzeby poznawcze, społeczne
i kulturalne” (Hanyga-Janczak 2007, s. 78–79).
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STRESZCZENIE
Człowiek żyje dziś w świecie nasyconym mediami. Rewolucja technologiczna przyniosła światu wiele korzyści, ale rodzi również wiele zagrożeń. Szczególnie narażone
na negatywne skutki cyfryzacji są dzieci, które dopiero rozwijają się i kształtują. Artykuł poświęcony został, z uwagi na powyższe, wychowaniu dzieci w erze cyfryzacji.
Przedstawiono szanse oraz zagrożenia wynikające z permanentnej digitalizacji świata.
Znajduje się w nim także szereg rad praktycznych dla wychowawców, każdego dnia
mierzących się z tym trudnym zadaniem.
Słowa kluczowe: cyfryzacja, dziecko, wychowanie, szanse, zagrożenia

SUMMARY
Nowadays, we do live in a world fulfilled with new media. The technological revolution has brought many benefits to the world, but it also implicated many threats.
Children who are developing and forming are particularly vulnerable to the negative
effects of digitalisation. Due to the above, the article is devoted to the upbringing
of children in the digital era. The opportunities and threats resulting from the permanent digitization were presented. The following article also includes a number of
practical tips for educators who face this difficult issue every day.
Key words: digitization, child, upbringing, opportunities, threats
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W pracy pod tytułem Wymiar współczesnych zagrożeń człowieka w teorii
i zagadnieniach praktycznych – ujęcie interdyscyplinarne zostały zawarte zagadnienia dotyczące wieloaspektowych problemów zdrowotnych, prawnych, psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych.
Niniejsza praca jest jedynie zaczątkiem przyczyniającym się do tego, aby
rozważać kwestie dotyczące współczesnych zagrożeń. Ze względu na wieloaspektowość i złożoność zachodzących przemian na gruncie cywilizacyjnym,
społecznościowym - człowiek w XXI wieku zmuszony jest do dokonywania
ciągłych wyborów, których jedynie kilka przykładów zostało opisanych w tym
zbiorze.
Autorzy dzięki swojej wiedzy, zaangażowaniu i możliwości opisania implikacji praktycznych przyczynili się do zwiększenia wiedzy na temat kluczowy zawarty w monografii.
Ważnym zagadnieniem jest to, że w stosunkowo krótkim czasie zainteresowani odbiorcy mogą poszerzyć swoją wiedzę w wielu aspektach.
Praca jest pierwszą z serii planowanych monografii naukowych dotyczących zagrożeń XXI wieku w teorii i praktyce. Niemożliwe jest to, aby wyczerpać wszystkie zagadnienia dotyczące nowoczesnych aspektów współczesności
w jednym zbiorze.
Jednakże do ważnych zagadnień można zaliczyć kwestie dotyczące Covid-19 jako problemu społecznego, mistrzostwa pedagogicznego czy mimetyki przestrzeni zurbanizowanej. Dodatkowo w pracy zagadnienia dotyczyły problemów związanych z migracją w nowoczesnym świecie czy wpływu
orzecznictwa ETPC na ustawodawstwo polskie, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego oraz prawa do ochrony
zdrowia. Do zagadnień psychologicznych można zaliczyć regulowanie nastroju przy pomocy jedzenia – tekst miał na celu odpowiedź na pytanie czy
będzie to traktowane jako niegroźny zwyczaj czy nawyk, który prowadzi do
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konsekwencji zdrowotnych. Niewątpliwie ważne stało się to, aby rozważać
zagadnienie w kontekście sytuacji trudnych w chorobie Parkinsona. Ostatnim w tej części artykułem tematycznym była praca opisująca wpływ rozwoju
cyfryzacji na wychowanie dziecka z uwzględnieniem perspektyw i zagrożeń.
Mimo ilości opracowań aspekty te stanowią jedynie inspirację do dalszych rozważań naukowych w interdyscyplinarnym ujęciu.
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