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Wstęp

Wyzwania współczesnego świata to kolejny tom, który ukazuje czytelniko-
wi dynamiczne zmiany społeczne oserwowalne we współczesnym świecie. Są 
to sprawy ważne, a nader delikatne o randze globalnej, które swoimi skutkami 
dotykają wielu aspektów otaczającej rzeczywistości, w której przychodzi czło-
wiekowi bytować w czasie traumatycznego kryzysu, który został wywołany 
przez padnedmie koronawirusa. Lęk i zagrożenia, które pojawiły się w ostat-
nich czasach są wyzwaniem dla społeczeństw kuli ziemskiej.

Irena Misiuda w wierszu pod tytułem Samotność a wirus tak opisuje czas 
pandemii koronawirusa:

Nie dość, że do tej pory niejeden był od 
siebie i ludzi oddalony,
to przy wirusie Jego byt przez izolację
i samotność stał się jak pomylony…
jeden drugiego się boi, sam nie wie gdzie 
stoi i gdzie ma stanąć…
bo chciałby obudzić się jeszcze w niejedno
rano i ucieszyć się tym co mu dano.
Samotność niejednego bolała,
lecz przy koronawirusie rozlała się cała…
człowiek zaczął doceniać że to co było to
nie takie złe, a teraz to się życ nie chce…
jeden drugiego omija,
radość niczyja, bo jak tu się cieszyć,
skoro ciągle trzeba się śpieszyć.
Niejeden w niebezpieczeństwach się dwoi i troi, 
i tak nie znajduzje w tym ostoi…
Bo czuje się jeszcze bardziej oddalony
i w życiu niespełniony…
to trudno egzystować w takiej stagnacji,
bez bliskich relacji.
Wspomina jak było, chce aby wróciło.

Wyzwanie współczesnego świata oscylują wokół człowieka i jego spraw 
na różnych płaszyznach. Od zarania dziejów zarówno bieg życia, jak i o ta-
czający nas świat stawiały przed nami ludźmi mniejsze lub większe wyzwa-
nia. Jedni próbowali ich unikać, inni, bardziej ambitni starali się im sprostać, 
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rozwijając przy tym swój umysł, usprawniając ciało, kształtując własną oso-
bowość i hart ducha. Te wyzwania zmieniały się wraz z rozwojem cywilizacji, 
stawiając człowieka coraz wyżej w hierarchii istot żyjących. To, co kiedyś było 
wielkim wyczynem z biegiem czasu stawało się normalnością. 

Współczesny świat i postępujące w nim zmiany sprowadzają się do bez-
pieczeństwa Państwa zewnętrznego i wewnętrznego to budowanie państwa,  
w którym każdy obywatel jest w sposób zorganizowany chroniony przed 
wszelkimi zagrożeniami, zarówno wewnętrznymi i zewnętrznymi. Do tego 
celu wykorzystuje się wszystkie narzędzia będące w posiadaniu instytucji pań-
stwa. Czyli budowanie takiego państwa by dawać obywatelom poczucie pew-
ności współistnienia i gwarancję jego zachowania, a także możliwość samodo-
skonalenia, rozwoju i realizacji życiowych planów czy perspektyw przemian. 
Wyzwaniem jest budowa takiej strategii bezpieczeństwa narodowego by to 
naród zapewnił sobie ochronę przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrz-
nymi, militarnymi i niemilitarnymi, z wykorzystaniem sił i środków pocho-
dzących z różnych dziedzin działalności państwa.

Wyzwanie z zakresu zagrożeń związanych z działalnością człowieka 
opiera się na tym, że są nieprzewidywalne, stanowią zagrożenie dla otoczenia  
i środowiska naturalnego, powodują znaczne straty - w ludziach i materialne, 
są masowe i gwałtowne. Takim globalnym wyzwaniem jest niebezpieczeństwo 
związane z wyczerpaniem się surowców mineralnych i postępująca degrada-
cja środowiska naturalnego oraz skutki globalnego ocieplenia czy epidemiami. 
Zagrożenie globalne wynikające z wadliwej organizacji systemu politycznego, 
ekonomicznego i społecznego państwa. Ostatnim jest problem zadłużenia 
międzynarodowego orasz problemy młodego człowieka czyli tzw. problemy 
w szkolne. 

Co do wyzwań związanych z wadliwą organizacją sytemu politycznego, 
ekonomicznego i społecznego to najważniejsze dotyczą, bezpieczeństwa eko-
nomicznego, niewystarczający poziom opieki zdrowotnej, duże bezrobocie, 
brak wykwalifikowanej siły roboczej, wysoki poziom migracji i zadłużenia 
państwa zagrożenia związane z komputeryzacją i informatyzacją naszego życia 
(róże wirusy, trojany czy spam), a także problemy związane z stosunkami mię-
dzynarodowymi, epidemią koronawirusa i jego wpływem na politykę handlo-
wą państw, czy też osamotnienie jednostki w dużych aglomeracjach miejskich. 

W niniejszej publikacji zostały zawarte prace młodych badaczy, młodej 
kadry naukowej – ludzi chłonnych wiedzy, otwartych na wyzwania, które 
czekają na nich „tuż za rogiem”, którzy prezentują wyjątkowy pogląd na 
otaczającą rzeczywistość. Unikalne a zarazem ciekawe spostrzeżenia wobec 
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współczesnego świata nadają publikacji charakter interdyscyplinarny. W tejże 
publikacji możemy znaleźć teksty młodych badaczy reprezentujących środo-
wiska akademickie Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwerytetu Marii Curie-

-Skłodowskiej w Lublinie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Uniwer-
sytetu Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Gadański, a także z Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  
w Sędziszowie Młp.

Wyzwania współczesnego świata tom VII składa się z dwóch części w któ-
rych znajduje się szesnaście autorskich tekstów, które odzwierciedlają tematy 
toczących się dyskusji człowieka w XXI wieku. 

Niniejszą publikacje otwiera Wstęp, a po nim Część I którą otwiera tekst 
autorstwa , Agnieszki Błaszczyk pod tytułem Wpływ koronawirusa na politykę 
handlową Chin i Polski. Autorka tekstu przedstawia aktualne rozważania na 
temat zmieniającej się polityki handlowej państw. Autorka porusza zagadnie-
nia dotyczące działań rządu w celu dostosowania gospodarek do bieżących 
zapotrzebowań. Przybliża m.in. działania związane z odmrażaniem gospo-
darek, takich jak obniżanie podatków, subsydiowanie pożyczek czy pomo-
cy finansowej skierowanej do firm pozostających w nowej sytuacji związanej  
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W kolejnym rozdziale pod tytułem Dobrostan osób w starszym wieku  
w dobie pandemii COVID-19 autorstwa Janusza Kawy został opisany czas 
pandemii Koronawirusa w Polsce i na świecie. Koronawirus COVID-19, któ-
ry ogarnęła niemal każdy zakątek świata. Zarażenie koronawirusem w najgor-
szym przypadku prowadzi do śmierci. Władze państw w tym Polski rząd pod-
jął szereg działań związanych z szerzącym się zachorowaniem na COVID-19. 
Epidemia spowodowała ogólny niepokój i panikę wśród ludzi. Wprowadzane 
są coraz bardziej restrykcyjne ograniczenia prowadzące do zmniejszenia kon-
taktu między ludźmi, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa Wirus ten 
szczególnie niebezpieczny jest u osób starszych w podeszłym wieku, z niską 
odpornością oraz z chorobami współistniejącymi.

Natomiast w kolejnym rozdziale pod tytułem Nowe formy uzależnień 
oraz związane z nimi problemy. Krystian Fila opisuje w swoim artykule współ-
czesne problemy jakimi są uzależnienia behawioralne. Autor skupia się na 
ogólnej charakterystyce uzależnień czynnościowych (behawioralnych). Przy-
tacza uznane przez niego za słuszne definicje oraz stopniowo wprowadza w te-
matykę bazując na wielu publikacjach. Kolejne części artykułu to kontrower-
sje dotyczące definiowania uzależnień behawioralnych, które można znaleźć 
w literaturze naukowej zajmującej się tą tematyką. Ponadto autor porównuje 



10

WSTĘP

uzależnienia behawioralne do uzależnień od substancji. Ostatnia część artyku-
łu opisuje jedno z uzależnień behawioralnych jakim jest zakupoholizm. 

W następnym rozdziale Marlena Stradomska, Martyna Nowak w artyku-
le pod tytułem E-narkotyki - współczesne zagrożenie czy nieszkodliwa rozrywka? 
dokonują analizy teorii oraz badań empirycznych dotyczących wirtualnych 
używek” odnosi się do stosunkowo nowego zjawiska, jakim są e-narkotyki. 
Autorki podejmują próbę eksploracji tematu związanego z zagrożeniem, jakie 
dla współczesnego świata mogą stanowić wirtualne używki. Bezpośrednim ce-
lem jest przegląd teorii naukowych oraz badań empirycznych, które odnoszą 
się do tego zagadnienia. Problem e-narkotyków poruszany jest również w od-
niesieniu do przypadku pacjenta, który zgłosił się do Polskiego Towarzystwa 
Suicydologicznego Oddział Lublin. Na podstawie owego studium przypad-
ku możliwe jest odniesienie teorii oraz wyników badań. Praca ma charakter 
teoretyczno-praktyczny.

W kolejnym rozdziale autorstwa Aleca Siekierskiego, Katarzyny Cyrkun 
pod tytułem Społeczne aspekty wykorzystania gier w XX i XXI wieku autorzy 
odnoszą się do zagadnień związanych z grami oraz ich związkiem ze społe-
czeństwem. Głównym motywem poruszanym w rozdziale są gry jako forma 
spędzania wolnego czasu. Autorzy w swojej pracy poruszają również tematy: 
historii gier, klasyfikacji gier oraz ludologii.

 Natomiast kolejny tekst autorstwa Joanny Garbulińskiej-Charchut, pod 
tytułem Psychokreacja i profilaktyka w subkulturze punk rockowej - analiza 
przypadku w którym autorka analizuje przypadek zachowania dewiacyjnego 
uczestnika subkultury punk rockowej. Autorka podejmuje próbę diagnozy, 
prognozy oraz proponuje działania profilaktyczne. Artykuł został oparty na 
wywiadzie z jednostką zaangażowaną w działalność podkulturową oraz na 
analizie jego sytuacji społeczno-rodzinnej.

W nastepnym rozdziale pod tytułem Formy nauczania Edukacji dla Bez-
pieczeństwa – wybrane zagadnienia autorstwa Jolanty Martuszewskiej została 
przedstawiona wielkość świadomości społecznej oraz wskazano celowe zadania  
i racjonalne rozwiązania edukacji na podstawie reguł uczonych J. A. Komeńskiego, 
J. Locka, I. Kanta. Rola instytucji Edukacji dla Bezpieczeństwa na potrzeby bez-
pieczeństwa państwa autorstwa Jolanty Martuszewskiej zostały poruszone 
treści obronne w Polsce. Poważnym brakiem jest realizowanie Edukacji dla 
Bezpieczeństwa w oderwaniu od wybranych elementów powszechnej samo-
obrony ludności. Zatem, czerpiąc z tradycji historycznych, obszary obejmu-
jące problematykę obronną, powinny znaleźć się w przedmiocie Edukacja dla 
Bezpieczeństwa. 
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Niniejszą Część I kończy tekst autorstwa Sebastiana Barczaka pod ty-
tułem Stany Zjednoczone przed wojną w Korei – podstawy amerykańskiej poli-
tyki bezpieczeństwa, poruszona została kwestia uwarunkowań amerykańskiej 
polityki bezpieczeństwa po II wojnie światowej, odpowiadając na pytanie, 
jakie czynniki wpłynęły na jej ostateczne ukształtowanie przed wojną koreań-
ską. Artykuł stanowi próbę przybliżenia działań amerykańskiej administracji  
w kontekście kreowania polityki bezpieczeństwa w bezpośrednich latach przed 
wybuchem wojny w Korei. Analizie poddana zostanie m.in. doktryna Truma-
na, jedna z najistotniejszych doktryn w nowożytnej historii USA. Następnie 
autor przejdzie do kluczowych ustaw tamtego okresu, takich jak National Se-
curity Act z 1947 roku. W artykule znaleźć będzie można również informacje 
o powstaniu CIA czy utworzeniu i późniejszym wpływie NATO na działania 
podejmowane przez Stany Zjednoczone. Istotnym elementem artykułu jest 
także przytoczenie i analiza dokumentu NSC-68, który drastycznie zmienił 
amerykańskie podejście od kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego.

Części II pod tytułem SURSUM CORDA, składa się z autorskich tek-
stów poświęconych Naszemu Wielkiemu Papieżowi Janowi Pawłowi II. Au-
torzy pochylając się nad osobą Papieża - Polaka i oprócz faktów z życia Jana 
Pawła II, analizy jego filozofii nauczania, prezentują także osobiste refleksje 
związane z jego osobą. Artykuły pokazują jak wielkim autorytetem dla wielu 
osób był Święty Jan Paweł II, który zawsze był blisko ludzi, niezależnie od ich 
pochodzenia czy statusu materialnego. W artykułach pojawia się papież, któ-
ry jest wielki, szanowany nie tylko przez wiernych, ale także człowiek, który 
cierpiał tak, jak zwykła jednostka. Są wśród nich teksty Marty Magdoń, Jo-
anny Garbulinskiej-Charchut i Janusza Kawy, Joanny Leśnaik pod tytułami:  
Ku pamięci świętemu Janowi Pawłowi II w setną rocznicę urodzin, Nauka Ojca 
Świętego – każdy z nas ma swoje Westerplatte, Być ojcem według Papieża Jana 
Pawła II, Wizyta Jana Pawła II w Rzeszowie – wspomnienie w setną rocznicę 
urodzin, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie – nauczanie Jana Pawła II czy 
Bóg bogaty w miłosierdzie. Pamiętam…. 

Redaktor pragnie serdecznie podziękować Recenzentom poszczególnych 
artykułów: prof. nadzw. dr hab. Andrzejowi Lipczyńskiemu, prof. nadzw.  
dr hab. Krzystofowi Żarnie, dr. Tomaszowi Lenkiewiczowi, dr. Joannie Le-
śniak, dr. inż. Zbigniewowi Małodobremu, dr. Maciejowi Milczanowskiemu, 
dr. Martynie Nawrockiej, dr. Iwonie Rzeszutek, dr. Tomaszowi Świdrowi,  
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a także mgr. Joannie Garbulińskiej-Charchut, mgr. Lucynie Kwiatkowskiej 
oraz mgr. Marzenie Jakubek za cenne i życzliwe wskazówki merytoryczne 
(uwagi), dzięki którym publikacja przybrała ostateczny kształt.

Janusz Kawa
Redaktor naukowy tomu



CZEŚĆ I
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Agnieszka Błaszczyk
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

WPŁYW KORONAWIRUSA 
NA POLITYKĘ HANDLOWĄ 

CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ 
I RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

THE INFLUENCE OF CORONAVIRUS  
ON CHINESE AND POLISH TRADE POLICY

Moja Przestrzeń

„I ludzie zostali w domu.
Czytali książki, słuchali, odpoczywali, ćwiczyli, tworzyli sztukę,  
grali w gry, uczyli się nowych sposobów bycia i byli w ciszy.
I słuchali głębiej.
Niektórzy medytowali, inni modlili się, inni tańczyli.
Niektórzy spotkali się z cieniem.
I ludzie zaczęli myśleć inaczej.
I zaczęli się uzdrawiać.
A pod nieobecność ludzi żyjących w nieświadomy, bezmyślny  
i bezduszny sposób ziemia zaczęła się leczyć.
A kiedy niebezpieczeństwo minęło i ludzie spotkali się znowu,  
dokonali nowych wyborów, wymarzyli sobie nowe obrazy i stworzyli 
nowe sposoby życia i uleczyli w pełni ziemię tak, jak uleczyli siebie.”

Kitty O’Meara 1869
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Wstęp

Epidemia koronawirusa wpłynęła na życie każdego z nas. Skutki pande-
mii są widoczne w każdym obszarze naszego życia, zmieniła się forma edukacji, 
pracy, nawet podstawowe czynności, jak robienie zakupów uległy zmianie. 
Zmiany wywołane przez COVID-19 można zauważyć w każdym państwie na 
świecie. Dotyczą one nie tylko sfery gospodarczej, jak i społecznej, ale także 
polityki i handlu. Jaki wpływ na politykę handlową Chin oraz Polski ma epi-
demia SARS-CoV-2?

Celem artykułu jest przedstawienie decyzji podejmowanych przez rząd 
Chińskiej Republiki Ludowej oraz Polski z zakresu polityki handlowej w re-
akcji na zmiany spowodowane przez wybuch epidemii koronawirusa, a tak-
że próba odpowiedzi na wyżej postawione pytanie poprzez analizę dostępnej 
netografii.

Polityka handlowa jest to ogół decyzji rządu dotyczący prowadzenia 
wymiany handlowej z zagranicą oraz w kraju. Rząd podejmując decyzje, może 
ustalać wielkość obrotów handlowych oraz wpływać bezpośrednio na wy-
mianę dóbr i usług między państwami. Instrumentami polityki handlowej są 
m.in. cła importowe, subwencje eksportowe, bariery pozataryfowe oraz ogra-
niczenia ilościowe (Begg, 2003, s. 405 – 406).

COVID-19, nazywany koronawirusem, jest to „ostra choroba zakaźna 
układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2”, który 
jest spokrewniony z wirusem SARS i wcześniej nazywany był roboczo „2019-
nCoV” (https://pl.wikipedia.org/wiki/COVID-19).

Państwa podejmują decyzje, czy chcą prowadzić politykę wolnego han-
dlu czy preferują protekcjonizm. Pierwsza polityka polega na braku oddziały-
wania i ingerencji rządu na handel z zagranicą. Podmioty gospodarcze same 
decydują o wielkości importu i eksportu. Swobodny przepływ towarów i usług 
powoduje, że zwiększa się efekt kreacji handlu. Polityka protekcjonizmu ma 
za zadanie chronić krajowych przedsiębiorców przed napływem tańszych dóbr 
i usług z zagranicy. W tym celu rząd ustanawia przykładowo cła i bariery po-
zataryfowe Dach, 2004, s. 213 – 214; Dugiel, 2013, s. 24 – 27).

Pandemia koronawirusa postawiła rządy wszystkich państw przed trudną 
decyzją. Jeśli zamkniemy wszystkie granice, co stanie się z handlem zagra-
nicznym? Większość krajów stara się podtrzymać politykę handlową sprzed 
pandemii, jednak wymiana handlowa jest na znacznie niższym poziomie, 
gdyż fabryki są pozamykane, a niektórą działalność należy wznowić. Więk-
szość ekonomistów uważa, że obecnie kraje powinny ograniczyć politykę 
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protekcjonizmu, by wspólnie przeciwdziałać skutkom COVID-19.

Wpływ koronawirusa na politykę handlową Chin

Jakie decyzje w zakresie polityki handlowej podejmował rząd Chin,  
w których rozpoczęła się epidemia?

W Chinach pierwsze przypadki choroby pojawiły się w grudniu 2019 
roku w miejscowości Wuhan, który jest istotnym ośrodkiem produkcyjnym 
Chin. Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii, rząd wprowadził szereg 
obostrzeń zarówno w kwestiach społecznych, jak i gospodarczych. Pracowni-
cy byli poddani kwarantannie, a część fabryk zostało całkowicie zamkniętych, 
co spowodowało zmniejszenie aktywności gospodarczej. Władze Chin, by za-
chęcić do utrzymania działalności zniosły składki za ubezpieczenie zdrowot-
ne. By zwiększyć wielkość konsumpcji, obniżono podatek ad valorem z 16% 
do 13%. Pakiet ulg i program polityczny stymulowania gospodarki szacuje 
się na około 300 miliardów dolarów. Mimo że rząd Chin próbował pobu-
dzić produkcję, w wielu firmach pracownicy nie chcieli przychodzić do pracy  
z obawy przed zarażeniem.

Podjęte działania są niewielkie w porównaniu do strat, które są przewi-
dywane przez ekonomistów. Ze względu na uprzednią wojnę celną Chin ze 
Stanami Zjednoczonymi, tempo rocznego globalnego wzrostu handlowego 
światowego zmniejszyło się do 1,2%. Ekonomiści przewidują, że kwartalny 
spadek tempa wzrostu spowodowany koronawirusem będzie obecnie znacz-
nie większy niż roczny spadek wywołany wojną handlową. Szacuje się, że 
kwartalne straty mogą wynosić nawet 320 miliardów dolarów, z czego prze-
widuje się, że skutki dla Chin będą kolosalne. Wzrost gospodarczy Chin ma 
być najmniejszy od 30 lat.

Problemem, z którym muszą zmierzyć się Chiny jest również strach 
klientów przez potencjalne zarażanie się koronawirusem poprzez chińskie 
produkty. Zakupy ograniczono do minimum, światowe marki odzieży i sieci 
restauracyjne zamknęły tysiące lokali w Chinach. Sektor turystyczny i sprze-
daży detalicznej zostały dotknięte najbardziej. Ze względu na wycofanie się 
firm lotniczych, Chiny utraciły część kontraktów.

Przebieg przeciwdziałania wpływom koronawirusa na produkcję krajową:
1) 1 lutego rząd Chin wprowadził politykę zerowego cła na import 

towarów pomocnych do kontroli i zapobiegania koronawirusowi. W celu 
zwiększenia eksportu, opłaty za ładunek i opłaty portowe zostały obniżone 
o 20%, a opłaty za statki towarowe zostały całkowicie zniesione. Instytucje 
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finansowe są zachęcane przez rząd do zwiększenia kredytów na handel zagra-
niczny, komercyjne firmy ubezpieczeniowe otrzymają wsparcie w oferowaniu 
krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych i obniżeniu stawek 
składek. Polityki ulg podatkowych i opłat mające na celu pomoc przedsię-
biorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji powinny mieć zastosowanie 
zarówno do przedsiębiorstw krajowych, jak i zagranicznych.

2) Pod koniec lutego rząd chiński wprowadził zmniejszenie, a nawet 
odroczenie, składek ubezpieczeniowych dla małych firm. Od 1 marca do 
31 maja 2020 roku, podatnicy z prowincji Hubei są zwolnieni z podatku 
VAT, pod warunkiem, że stawka procentowa wynosi 3%. W innych prowin-
cjach zmniejszono podatek do 1% dochodu. Do końca maja obniżone zosta-
ły składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia  
i ubezpieczenie od wypadków przy pracy. Opłaty za prąd są obniżone o 5% 
dla przedsiębiorstw przemysłowych i komercyjnych niepochodzących z branż 
energochłonnych. Władze Chin zachęcały również do obniżania podatków 
od gruntu, by właściciele nieruchomości zaczęli obniżać czynsze, co wpłynę-
łoby na zwiększenie się liczby indywidualnych przedsiębiorców.

3) 26 marca władze Chin wprowadziły subsydiowane pożyczki dla ma-
łych firm i przedsiębiorstw rolnych. Wprowadzono odroczenie terminów 
spłaty kredytów dla pracowników firm. Tego samego dnia, rząd wezwał stre-
fy rozwoju gospodarczego na szczeblu krajowym, aby podjęły się rozwiąza-
nia problemów z zakresu inwestycji, produkcji i działalności gospodarczej  
w celu ustabilizowania łańcuchów dostaw w Chinach oraz pomiędzy Chinami 
i zagranicą.

4) 7 kwietnia rząd chiński wprowadził „Guo Fa Ming Dian [2020] 
No.13”, w którym wskazano wytyczne dotyczące postępowania w celu przy-
spieszenia wznowienia pracy i produkcji. W tym samym dokumencie, okre-
ślono środki zapobiegawcze i kontrolne dla różnych regionów.

Rząd Chińskiej Republiki Ludowej stara się odmrażać gospodarkę, kon-
tynuować produkcję oraz prowadzić wymianę handlową na niezmienionym 
poziomie. Dlatego zaskoczeniem było kiedy Chiny zablokowały eksport czer-
wonego mięsa z czterech australijskich firm oraz zwiększyły cło na jęczmień 
do 80%. Decyzja chińskich władz została odebrana jako odwet za nacisk Can-
berry na dochodzenie o początkach koronawirusa. Władze w Pekinie tłuma-
czą swoje działanie, mówiąc, że australijscy eksporterzy rolni nie przestrzega-
ją zasad kwarantanny i innych obostrzeń. Chiny są największym partnerem 
handlowym Australii, dlatego wiele osób krytykuje posunięcie Australii  
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o dochodzeniu. Uważa się, że może to bardzo zaszkodzić rolnictwu australijskiemu  
w czasie, gdy duża część gospodarki upadła ze względu na epidemię.

Chińska polityka handlowa ma na celu pobudzić krajową gospodarkę, 
by przywrócić wielkość produkcji sprzed wybuchu epidemii oraz, by utrzy-
mać wzrost gospodarczy. Kryzys Chin zagrozi kryzysem innych państw świata, 
ponieważ są eksporterem wielu dóbr i usług. Kilkutygodniowe zatrzymanie 
produkcji Chin było poważnym bodźcem dla innych krajów, dlatego polityka 
handlowa Chin jest bardzo istotna. Działania podjęte przez władze zachęcają 
krajowe przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności oraz poprzez zmniej-
szanie ceł i podatków, wspiera wymianę handlową między państwami.

Wpływ koronawirusa na politykę handlową Polski

Pandemia wywołana koronawirusem ma ogromy wpływ na nasze co-
dzienne życie, gospodarkę i funkcjonowanie państwa. Przyszło nam żyć  
w innej rzeczywistości, której na początku roku nikt się nie spodziewał. Zostały 
zamknięte instytucje kulturalne, oświatowe i galerie handlowe oraz gastrono-
mia, a także został unieruchomiony sektor turystyczny, ograniczony transport 
i handel międzynarodowy oraz zatrzymane zostały linie produkcyjne. Wpływ 
epidemii COVID-19 na polski handel zagraniczny będzie jednym z najwięk-
szych czynników ryzyka dla polskiej wymiany towarowej ze światem w 2020 
roku, gdyż roztaczająca się epidemia koronawirusa jest uznawana jako głów-
ne zagrożenie dla globalnego rozkwitu gospodarczego. Niepewność ta skupia 
się głównie w utrudnieniu światowej produkcji związanej z brakiem dostaw 
z Chińskiej Republiki Ludowej (ok. 40% polskiego importu), także spadku 
popytu na surowce, usługi i towary od chińskich konsumentów i przedsię-
biorstw. Sprzedaż do Chin stanowi, co prawda, tylko 1% całkowitego ekspor-
tu towarów z Polski. Zatem spadek popytu ze strony chińskich importerów 
nie będzie znaczący, ale istotny będzie Polski do Niemiec, gdzie Chińczycy są 
trzecim rynkiem eksportowym. Porównując do epidemii SARS z 2003 roku 
można sądzić, że będą to krótkookresowe zawirowania w gospodarce.

Ekonomiści Banku Citi Handlowy oceniają w swoim raporcie, że spo-
wolnienie w Chinach, wynikające z koronawirusa, będzie miało ograniczony 
wpływ na polską gospodarkę i prawdopodobnie nie przekraczałoby 0,1-0,2 
punktu procentowego. Natomiast ekonomiści z mBanku wskazali, że większe 
straty, bo sięgające ok. 1 mld złotych, byłyby gdyby żaden chiński turysta 
nie przyjechał do Polski. Według ekonomisty Marka Zubera, COVID-19  
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„Polskę może dotknąć nie bezpośrednio, ale właśnie pośrednio przez hamowa-
nie gospodarek światowych” (mmh, 2020).

Zmiany wywołane koronawirusem SARS-CoV-2 spowodowały, że 
„Europa zrobiła się dla polskich firm zbyt mała” (Makurat, 2020). Było to 
spowodowane coraz wyższą jakością oferowanych produktów i usług. Polscy 
producenci zaczęli szukać kontaktów handlowych poza krajami europejskimi. 
Z jednej strony, w 2019 roku Europa miała przyrost ludności 0,06%, a liczba 
ludności w Afryce wzrosła o 2,5%, Azji o prawie 1%, a Ameryce Północnej 

– 0,6%. Zatem ze względu na przyrost konsumentów w Afryce i Azji przed-
siębiorcy polscy powinni szukać nowych rynków zbytu. Z drugiej strony, ze 
względu na trudności polityczne, krajowi przedsiębiorcy szukają również rela-
cji handlowych na chłonnych rynkach Ukrainy i Rosji oraz w Zatoce Perskiej. 

Przebieg przeciwdziałania wpływom koronawirusa na produkcję krajową:

1) Na Lotnisku Chopina w Warszawie od 25 stycznia 2020 roku wpro-
wadzone zostały specjalne procedury dla pasażerów przylatujących z Chińskiej 
Republiki Ludowej. Pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa w Pol-
sce zanotowano 4 marca 2020 roku. A dwa dni później władze Polski wpro-
wadziły zakaz „wywozu z kraju leków i środków medycznych, które mogą 
się przydać w walce z nowym koronawirusem” (Mart, 2020). Tym samym 
Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poinformował 
o zwolnieniu spirytusu z akcyzy (który jest używany do produkcji środków 
biobójczych). Gdy po tygodniu (od pierwszego potwierdzonego przypadku 
zakażenia) zdiagnozowanych było 31 osób zarażonych koronawirusem rząd 
wprowadził zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach. Następnie 
zostały wdrożone kontrole sanitarne oraz ograniczenie działalności gastrono-
micznej, rozrywkowej a także funkcjonowanie galerii handlowych.

2) Od 12 marca br. rząd polski wprowadził stan zagrożenia epidemicz-
nego. Osłabienie wiary i ufności konsumentów oraz dystansowanie społeczne 
znajdują swoje konsekwencje w kondycji przedsiębiorstw. Zatem rządy w wie-
lu krajach ogłaszały programy wsparcia. Rząd polski od 19 marca br. wprowa-
dził Tarczę Antykryzysowę, aby ochronić firmy i pracowników przed skutka-
mi epidemii koronawirusa. Ustawa zawiera szczególne rozwiązania związane z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jest to pakiet 
rozwiązań, aby „ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wy-
wołanym pandemią koronawirusa” (Tarcza antykryzysowa, 2020). Program 
ten „zawiera rozwiązania dla: pracowników, mikro, małych, średnich i du-
żych firm. Dzięki niemu każdy przedsiębiorca będzie mógł np. przesunąć  
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w czasie opłatę składek czy podatków bez dodatkowych opłat prolongacyj-
nych” (Tarcza Antykryzysowa ma ochronić firmy i pracowników przed skut-
kami epidemii koronawirusa, 2020). Pakiet rozwiązań opiera się na pięciu 
filarach:

− „ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,
− finansowaniu przedsiębiorców,
− ochronie zdrowia,
− wzmocnieniu systemu finansowego,
− inwestycjach publicznych” (Tarcza antykryzysowa, 2020).

Wsparcie oferowane w ramach Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finan-
sowej zostało oszacowane na ponad 312 mld zł (wykres 1). Celem programu 
Tarczy Finansowej jest „ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności 
finansowej w okresie kryzysu. (…) składa się z 3 podstawowych komponen-
tów o łącznej wartości 100 mld zł (4,5% PKB), w ramach których:

− do mikrofirm (zatrudniających co najmniej jednego pracownika) tra-
fi 25 mld zł,

− do małych i średnich firm – 50 mld zł,
− a do dużych przedsiębiorstw – 25 mld zł.

Podmioty, które skorzystają z programu, otrzymają łącznie środki bez-
zwrotne o wartości 60 mld zł.” (Koronawirus: informacje i zalecenia, 2020).

Wykres 1 Wsparcie w ramach tarczy Antykryzysowej i Finansowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzy-
sowa/ (dostęp: 27.05.2020).
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Rząd najwięcej pieniędzy przeznaczył na impuls inwestycyjny, który ma 
ustabilizować gospodarkę a najmniej na ochronę zdrowia. 

3) W trzeciej dekadzie marca (23.03.) wprowadzono stan epidemii  
w Polsce. Oznacza to wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa w związku 
z koronawirusem, a tym samym ograniczenie w przemieszczaniu się. Pan-
demia COVID-19 dotknęła także beneficjentów, korzystających z funduszy 
europejskich. Ostatniego dnia marca Rada Ministrów przyjęła tzw. specusta-
wę funduszową, która miała ułatwić prowadzenie i rozliczanie przedsięwzięć 
dofinansowanych przez Unię Europejską oraz skierowanie pieniędzy unijnych 
na walkę z koronawirusem.

4) Od 07 kwietnia 2020 roku została rozszerzona Tarcza Antykryzysowa 
o nowe rozwiązania dla firm, pracowników i rolników. A mianowicie: „prawo 
do zwolnienia z ZUS-u dla firm zatrudniających do 49 osób, zasiłek dla rolni-
ków objętych kwarantanną i ich rodzin, a także dostęp do internetu dla chcą-
cych załatwiać sprawy urzędowe online” (Koronawirus: informacje i zalecenia, 
2020). Trzy tygodnie później został wprowadzony pierwszy etap odmrażania 
gospodarki, dotyczący otwarcia boisk i niektórych obiektów sportowych. Na-
tomiast po weekendzie majowym wdrożono drugi etap znoszenia ograniczeń 
związanych z koronawirusem, polegający na otwarciu centrów handlowych  
i wznowieniu działalności przez hotele, przychodnie rehabilitacyjne. 

5) Z dniem 18 maja 2020 roku został uruchomiony trzeci etap odm-
rażania gospodarki, dzięki któremu zaczęły funkcjonować ponownie zakłady 
fryzjerskie i kosmetyczne, a także restauracje i kawiarnie. Zwiększony został 
również limit pasażerów w transporcie publicznym, a osoby przekraczające 
granicę RP, która stanowi granicę wewnętrzną, w ramach czynności służbo-
wych, zarobkowych lub zawodowych wykonywanych w Polsce albo w pań-
stwie Unii Europejskiej czy w Europejskim Obszarze Gospodarczym, zostały 
zwolnione z odbywania kwarantanny. 

6) W ostatnim etapie znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, 
umożliwiono funkcjonowanie w reżimie sanitarnym salonom masażu, sola-
riom, siłowniom, klubom fitness, teatrom i kinom oraz częściowo otwarto 
stadiony piłkarskie.

CBOS w kwietniu 2020 roku przeprowadził badania wśród polskich 
pracowników i przedsiębiorców dotyczące skutków koronawirusa. Z badań 
wynikało, że 27% dorosłych Polaków pozbawiono możliwości wynagrodze-
nia, 7% straciło pracę, 2% zamknęło firmę, 23% uzyskiwało mniejsze docho-
dy, 24% ogółu ludności pracowało w zmniejszonym wymiarze czasu pracy, 
a 6% zaczęło pracować podczas pandemii. Właściciele firm zaznaczyli także 
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negatywne skutki koronawirusa, a mianowicie: 54% przedsiębiorców wska-
zało na spadek dochodów a 43% na zmniejszony wymiar czasu pracy. Stąd 
wniosek, że przedsiębiorcy zostali najbardziej dotknięci skutkami COVID-19.

Ze względu na obecną sytuację w Polsce i na całym świecie, rozwój eko-
nomiczny i przemysłowy w naszym państwie będzie istotnie niższy niż ten, do 
którego byliśmy przyzwyczajeni w ostatnich latach. Główną przyczyną będzie 
spadek eksportu, czyli najważniejszy motor rodzimego rozwoju gospodarcze-
go XXI wieku. Obecnie trudno przewidzieć, jak znaczący będzie wpływ epi-
demii koronawirusa na wartość polskiego eksportu. Na pewno przedsiębior-
cy muszą godzić się z barierami i przeciwnościami do momentu, aż zostanie 
opanowana epidemia. Ci właściciele firm, którzy odnajdą się w tych nowych 
uwarunkowaniach i przetrwają ten ciężki czas, „wyjdą z niego silniejsi”. Wte-
dy najprawdopodobniej będą szukać nowych okazji rozwoju sprzedaży swoich 
towarów na rynkach poza Europą.

Podsumowanie

Reasumując, pandemia koronawirusa wymagać będzie wielu nadzwyczaj-
nych działań i postępowań w każdym kraju. Niemal całkowite zatrzymanie 
normalnego życia może mieć nie tylko gospodarcze, społeczne i zdrowotne 
konsekwencje, ale zamknięcie szkół i przedsiębiorstw, odbywanie kwarantan-
ny oraz zakaz opuszczania domów, mogą okazać się długotrwałe i bolesne. 
Bardzo duży wpływ koronawirusa na gospodarkę Polski i Chin, jak również 
innych państw, będzie miał czas, jak szybko uda się zatrzymać wzrost licz-
by zarażonych w krajach i przywrócić skuteczne funkcjonowanie światowych 

„łańcuchów wartości”. Dlatego im szybciej zostaną zniesione ograniczenia 
związane z COVID-19 i powrócimy do rozkwitu gospodarczego, tym efek-
tywniej poradzimy sobie z czasem przestoju wywołanym pandemią. 
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Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie decyzji podejmowanych przez rząd 
Chińskiej Republiki Ludowej oraz Rzeczypospolitej Polskiej z zakresu poli-
tyki handlowej w reakcji na zmiany spowodowane przez wybuch epidemii 
koronawirusa. Władze obu państw podjęły szereg działań dla ograniczenia 
skutków epidemii na gospodarki. Rządy początkowo zaczęły od obniżania 
podatków, następnie subsydiowały pożyczki (Chiny) lub wprowadzały pro-
gramy wsparcia dla firm (Polska). Podjęte działania przeprowadzone zostały 
w celu odmrożenia gospodarek krajowych. 

Słowa kluczowe: koronawirus, polityka handlowa, Chiny, Polska

Abstract

The purpose of this article is to present decisions made by Chinese 
and Polish governments in the field of trade policy in reaction to changes 
caused by outbreak of coronavirus epidemic. The both authorities have taken 
numbers of actions in order to restrain coronavirus effects on the economies. 
Firstly, the governments have started by reduction of taxes, secondly, by sub-
sidizing loans (China) or by launching suport programmes for entreprises 
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(Poland). The actions taken by the authorities were carried out to ‘defrost’ 
national economies. 

Keywords: coronavirus, trade policy, China, Poland
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Wstęp

W dzisiejszym świecie, jest bardzo dużo niebezpieczeństw czyhających 
na człowieka. Niektóre z nich powstają w sposób naturalny a niektóre z nich 
związane są z działalnością człowieka. Takim niebezpieczeństwem jest nie-
dawno wykryty koronawirus inaczej nazywany SARS-CoV-2 lub COVID-19, 
który dotarł do Europy z kraju środka - Chińskiej Republiki Ludowej. 
Epidemia koronawirusa, czyli COVID-19, zaczęła się w grudniu w 2019r.  
w mieście Wuhan w prowincji Hubei w Chinach. Naukowcy obalają mit  
o tym, że koronawirus wymknął się z pod kontroli w laboratorium. Z naj-
nowszych badań wynika, że koronawirus ma pochodzenie naturalne. Kolejna 
z teorii dowodzi, że to wszystko wybuchło po zjedzeniu przez pewną osobę 
zupę z nietoperza. Media przekazują informację, że wirus ten rozpoczął się 
na targu, na którym sprzedawano zwierzęta i mięso. Są również pogłoski, że 
koronawirus był zamierzony, lecz do tej pory nie wiemy skąd on się wziął. 

Koronawirus COVID-19

Nowy koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie CO-
VID-19. Do zarażenia wirusem dochodzi w momencie wniknięcia wirusa 
do organizmu. Wirusem można zarazić się drogą kropelkową od osoby już 
zarażonej, a więc najczęściej przez kaszel, kichanie i rozmowę, ale także przez 
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kontakt błon śluzowych nosa, jamy ustnej i warg z rękami, na których znaj-
duje się koronawirus. Dlatego należy przestrzegać zasad higieny. Ważne jest 
przede wszystkim częste i starannie mycie rąk ciepłą wodą z mydłem. Musimy 
jednak pamiętać, aby dłonie myć minimum 30-40 sekund i używać środ-
ków antybakteryjnych o odpowiednim stężeniu alkoholu. Płyny zawierający 
co najmniej 70% alkoholu etylowego lub izopropylowego, będą skutecznie 
dezaktywować koronawirusa. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że okres 
wylęgania koronawirusa trwa średnio 14 dni, chociaż najczęściej pierwsze ob-
jawy pojawiają się już po 5 dniach. Z badań włoskich naukowców wynika, że 
wśród zarażonych koronawirusem i ofiar COVID-19 jest mniej kobiet, niż 
mężczyzny. Wpływ na to może mieć zarówno układ odpornościowy, hor-
mony czy geny, ale także mężczyźni, częściej sięgają po papierosy. Zakażenie 
koronawirusem SARS-CoV-2 zaczyna się od objawów podobnych do gry-
py, obejmujących górne drogi oddechowe. W kolejnych etapach COVID-19 
pojawia się zapalenie płuc, a po jakimś czasie ciężkie zapalenie płuc z ostrą 
niewydolnością oddechową. Koronawirus utrzymuje się w organizmie osoby, 
która nie ma objawów zarażenia przez ok. dwa tygodnie. Jest to jeden z po-
wodów, dla których zdecydowano się wprowadzić 14-dniową kwarantannę. 
W czasie kwarantanny osoba zarażona może wyjść do ogrodu lub na podwór-
ko, pod warunkiem, że mieszka w domu jednorodzinnym. Nie może jednak 
wyjść poza teren posesji. Najczęstszymi objawami choroby COVID-19 jest 
to gorączka (powyżej 38°C), zmęczenie i suchy kaszel. Niektórzy pacjenci 
mogą mieć przekrwienie błony śluzowej nosa, katar, ból gardła lub biegunkę.  
U niektórych osób pojawiają się również inne objawy chorobowe m.in. bóle 
stawów. Do dnia dzisiejszego nie wynaleziono leku przeciwwirusowego, któ-
ry zapobiegałby infekcji koronawirusem lub uleczył chorobę COVID-19. 
Osoby zakażone mogą jednak liczyć na pomoc medyczną w zakresie łago-
dzenia objawów, a u których choroba ma ciężki przebieg, są hospitalizowani.  
W ostatnich dniach wprowadzono zasady bezpieczeństwa w związku z pande-
mią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych 
i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach, przesunięcie 
terminu egzaminu ósmoklasisty oraz matur, a także zamknięcie granic. Na 
mszy lub innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć tylko 5 osób – wyłą-
czając z tego osoby sprawujące posługę, a autobusem przemieszczać się może 
maksymalnie 35 osób. Osoby niepełnoletnie przebywać na zewnątrz mogą 
tylko z osobą dorosłą, zostały również zamknięte parki, bulwary, skwery i lasy. 
Na dzień 9.04.2020r. W Polsce zakażonych osób jest 5341, wyleczonych 284, 
a śmierć poniosło 164 osoby.
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Pandemia koronawirusa a osoby starsze

Czas pandemii koronawirusa to dla wszystkich ciężkie czasy. Każdy boi 
się o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, a w szczególności osób starszych 
są najbardziej narażone. Życie codzienne w dzisiejszych czasach nie jest pro-
ste ani łatwe. Rząd wprowadza coraz nowe wymagania: ilość osób w sklepie, 
kościele, autobusie, godziny dla seniorów, w których mogą robić zakupy, na-
szenie maseczek, rękawiczek, zachowanie odpowiednich odległości itd. Wpro-
wadzone wymogi nie dają 100% bezpieczeństwa, dlatego należy przestrzegać 
zasady higieny (myjąc często ręce) i zostać w domu. Każdy obywatel inaczej 
chce zapobiec rozpowszechnianiu się wirusa. Jednak każdy pozostaje w domu, 
chroniąc swoją rodzinę. Czas pandemii dla całego świat jest ogromną tragedią. 
Ucierpiała na tym gospodarka jak i zakłady pracy. Zakłady są zamykane, ze 
względu na brak środków finansowych umożliwiających prowadzenie firmy. 
We Włoszech brakuje respiratorów, dlatego lekarze muszą podjąć ciężką decy-
zję, odłączając osobę ciężko chorą. Osoby starsze mają problem z ,,wygraniem’’ 
walki z koronawirusem, gdyż mają choroby przewlekłe i słabą odporność, dla-
tego tak dużo osób starszych ponosi śmierć przez COVID-19. Dziadkowie 
i pradziadkowie pamiętają jak w czasach przedwojennych była pandemia 
cholery i tyfusu. Był to również ciężki czas. Osoby chore były chowane na 
specjalnie utworzonych cmentarzach, gdyż choroba pośmiertnie znajdowała 
się w organizmie człowieka. Po prawie 100 latach nastąpiła kolejna pandemia 
koronawirusa. 

Na dzień 9.04.2020r. mieliśmy 1 519 213 osób zarażonych, 88 531 zgo-
nów oraz 330 877 wyzdrowień. Z początkiem roku 2020 zaczęliśmy słyszeć 
wiadomości o nowym wirusie, który zaczął atakować ChRL. 

Na początku większość z mieszkańców Europy wirusa się go nie obawiał, 
gdyż Europejczycy myśleli, że po prostu nas nie dotyczy, przecież Chiny są 
tak daleko. Środki ostrożności w Europie były niewielkie. W tym czasie życie  
w Europie toczyło się według utartych reguł. Ludzie podróżowali, spotykali 
się i robili zakupy. Na rezultaty nie trzeba było długo czekać. Końcem stycz-
nia dowiedzieliśmy o dwóch potwierdzonych przypadkach koronawirusa. 
Wykryto go u pary Chińskich turystów, którzy przebywali w Rzymie. Włoski 
rząd zbagatelizował zagrożenie, ludzie dalej prowadzili normalne tryby życia. 
Zareagowano dopiero wtedy, gdy liczba zakażonych była już czterocyfrowa,  
w tym czasie setki ludzi przemieszczało się po całej Europie, całkowicie nie-
świadomi zagrożenia. Wirus szybko podbijał kolejne destynacje i siał terror  
w coraz to kolejnych krajach starego kontynentu i nie tylko. Napięcie  
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w mediach było ogromne. Czekaliśmy na ten pierwszy przypadek nieubła-
ganie, ale po co? Długo na odwiedziny wirusa na stałe w Polsce nie musieli-
śmy czekać. Pierwszy przypadek zakażenia tym wirusem stwierdzono 4 marca 
2020 w szpitalu w Zielonej Górze, gdzie zdiagnozowano zachorowanie 66-let-
niego mężczyzny, który przyjechał autokarem z Niemiec. Od tego czasu liczba 
potwierdzonych przypadków powiększała się w ogromnym tempie. 

W dniu 11.03.2020 r Polski rząd ogłosił zamknięcie placówek oświaty, 
galerii handlowych, restauracji oraz kin. Co to zmieniło w życiu społeczeń-
stwa polskiego? Ogromnie dużo. Odkąd pamiętamy nasze życie to ciągła ruty-
na zamieniło się w niepewny czas. Loty i podróże odwołane, co w konsekwen-
cji prowadzi do stagnacji i niepewności w nadchodzącym czasie. Możliwy 
upadek tanich linii lotniczych. Restauracje, hotele, kina pozostają zamknięte. 
Niektóre już zwolniły pracowników. Jak to zatrzymać? Na temat wirusa wie-
my naprawdę jeszcze niewiele. Nie mamy szczepionki. Jedyne co możemy 
zrobić to pozostawać w domu i przestrzegać nakazów i obostrzeń sanitarnych. 
Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych opuszczając swoje cztery ściany. 

Świetnie to obrazuje wykres z artykułu na temat COVID-19 w Polsce, 
który można znaleźć na Wikipedii. (wykres 1.).

Koronawirus odpowiada za poważne infekcje dróg oddechowych, a jego 
objawy mogą rozciągać się od zwykłego przeziębienia, aż po ostre zapalenie 
płuc. Wirus rozprzestrzenia się między ludźmi drogą kropelkową (np. przez 
kaszel lub kichanie), jak również przez powierzchnie i przez kontakt fizyczny 
(np. uściski dłoni, przedmioty, klamki itp.) (Coronavirus Poradnik). 

Krople wydzieliny, jakie padają na różne powierzchnie podczas kaszlu 
chorej osoby, są podstawową drogą transmisji infekcji. Jeśli zainfekowana oso-
ba kaszle i kicha, wirus rozprzestrzeni się na odległość około 3 metrów. Wirus 
pozostaje żywy w powietrzu, bądź na powierzchniach na które spadnie, przez 
około 12 godzin. Może pozostać aktywny na dłoniach, biurku, stole, szklance, 
sztućcach, skórze, ubraniu przez 6 do 12 godzin. Do organizmu przenika 
drogą wziewną lub przez śluzówki (usta, przecieranie oczu).

Wirus jest groźny szczególnie dla osób starszych. Jego zakaźność jest kil-
kukrotnie większa niż grypy. Śmiertelność gwałtownie rośnie po 60. roku ży-
cia, a u osób po 80 roku życia może wynosić nawet dziesięciokrotnie więcej 
niż u osób młodszych. Jest to związane z procesem starzenia, który zaczy-
na się ujawniać od 55. roku życia. Przez kolejne lata zachodzą w człowieku 
zmiany powodujące m.in. powolny wzrost podatności na choroby zakaźne  
i zmienia się odpowiedź układu immunologicznego na nowe infekcje (Coro-
navirus Poradnik).
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Warto pamiętać, że im starsze płuca, tym wirus chętniej się w nich za-
gnieżdża. Osoby w zaawansowanym wieku często nie mają tak silnej gorączki 
jak ludzie młodzi. Najefektywniejszą ochroną przed infekcjami wirusowymi 
są szczepienia, a na przykładzie grypy wyraźnie widać, że bardziej potrzebne 
są u osób starszych.

Biorąc pod uwagę zachorowalność, to przyznać należy, iż dzieci do 10. 
roku życia na koronawirusa chorują sporadycznie, a choroba nie ma u nich 
konsekwencji śmiertelnych. Młodzi ludzie mogą być nosicielami choroby  
i przechodzić ją skąpo objawowo lub bezobjawowo. Stanowią wówczas, przez 
okres około 14 dni, nieświadome zagrożenie dla starszych osób. To zjawisko 
jest szczególnie niebezpieczne w dużych miastach, gdzie korzysta się z komu-
nikacji zbiorowej i ma miejsce natężenie kontaktów międzyludzkich w prze-
strzeniach publicznych. Z tego powodu osoby starsze powinny przebywać  
w swoich mieszkaniach i na otwartej przestrzeni, ale z ograniczeniem do mini-
mum zbliżania się do innych ludzi, nawet do osób bliskich.

Ryzyko zarażenia zmniejsza częste mycie rąk. Ręce należy myć przez co 
najmniej 30 sekund, pamiętając o dokładnym namydleniu miejsc między 
palcami, kciuków, wierzchu dłoni, nadgarstków. Można użyć wody i my-
dła lub/i preparatów odkażających. Pomocne jest też noszenie z sobą małych 
kieszonkowych pojemników zawierających alkohol do dezynfekcji dłoni, po 
kontaktach z powierzchniami dostępnymi publicznie, kiedy ich dotykaliśmy 
(Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 2011).

W przypadku osób narażonych na kontakt z osobami w grupie podwyż-
szonego ryzyka zalecane jest aby bezpośrednie kontakty z dotykaniem należy 
ograniczyć do minimum, jak tylko jest to możliwe. Jeżeli konieczne jest wej-
ście do domu seniora ze środowiska zewnętrznego i mamy za sobą kontakty 
z większą liczbą nieznanych osób, profilaktycznie można zakładać maseczki 
twarzowe. Każda maska filtrująca powietrze, jeśli chroni usta i nos, ograni-
cza ryzyko potencjalnego kontaktu z wirusami. Zgodnie z zaleceniami WHO 
zawsze należy zakładać maskę jeśli mamy kaszel lub kichamy. Jeśli nie mamy 
maski, a kaszlemy lub kichamy, koniecznie używajmy chusteczki lub zgięcia 
łokcia (COVID-19).

Należy podkreślić także, iż osoby zdrowe, pracujące w przestrzeniach 
publicznych, mające kontakt z większą liczbą osób, przez zakładanie maski 
zmniejszają ryzyko zakażenia się wirusem 2019-nCoV. Podczas odwiedzin 
seniora należy zachować dystans – siedzieć, rozmawiać w większej odległości 
niż zwykle (> 1,5 m). Warto również pamiętać, aby osoba starsza pozostają-
ca sama w domu, miała przy sobie telefon, żeby w razie problemów mogła 
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szybko o tym kogoś powiadomić. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia 
podopiecznego, należy umówić wizytę domową, a nie udawać się z chorym 
do przychodni (COVID-19).

Poniżej zaprezentowane zostanie stanowisko Niemieckiego Instytutu 
Praw Człowieka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Pol-
skiej w sprawie konieczności wdrażania nowych rozwiązań prawnych wobec 
zaistniałej kryzysowej sytuacji.

Jak wspomniano wcześniej, osoby starsze pozostają jedną z grup najbar-
dziej dotkniętych obecnym ogólnoświatowym kryzysem. Wyzwania, takie 
jak społeczna izolacja wielu seniorów, samotność czy postawy, które dyskry-
minują osoby starsze ze względu na wiek (ageizm), stały się jeszcze bardziej 
widoczne i wymagają pilnej reakcji. Wiele osób starszych odczuwa nie tylko 
obawę przed zarażeniem się wirusem oraz z powodu ograniczonego dostępu 
do opieki zdrowotnej, ale także niechęć by być obciążeniem dla swoich rodzin 
i społeczeństwa. Osoby te mogą również odczuwać nieufność wobec obcych. 
Te i inne problemy w czasach zachowywania dystansu fizycznego i izolacji 
wymagają od państw twórczych sposobów docierania do osób starszych po-
trzebujących wsparcia. 

W sferze polityki oraz w praktyce zarówno prawa i potrzeby osób star-
szych, jak i ich rola są jednak często pomijane. Zasady humanitarne wymagają, 
aby pomoc najbardziej potrzebującym udzielana była w sposób bezstronny 
i pozbawiony dyskryminacji. Jednakże reagowanie na zagrożenie w sposób 

„jednakowy dla wszystkich” odbywa się z pominięciem pewnych szczególnych 
aspektów zwiększonej podatności osób starszych na zagrożenia. Należy wziąć 
w tym kontekście pod uwagę specyficzne potrzeby seniorów, w tym potrze-
bę wsparcia psychospołecznego czy zróżnicowanych form praktycznej pomo-
cy. Zobowiązania w zakresie praw człowieka, zasada „nie pomijania nikogo” 
przewidziana w „Celach zrównoważonego rozwoju”, a także zobowiązania 
uwzględnione w „Karcie na rzecz integracji” wymagają reagowania w sposób 
uwzgledniający wszystkich (Nowy koronawirus SARS-CoV-2).

Epidemia koronawirusa stawia jednocześnie przed państwami koniecz-
ność szybkiego projektowania rozwiązań zapewniających odpowiednie i do-
stępne wsparcie, skoncentrowane na potrzebach osób starszych. Państwowe 
instytucje publiczne odgrywają kluczową rolę w budowaniu sieci społecznego 
zaufania. Powinny prowadzić systemową ocenę potrzeb osób starszych i na 
jej podstawie projektować skuteczne sposoby ograniczania i zapobiegania za-
równo przemocy wobec seniorów, jak i ich zaniedbywania. Do państw należy 
zatem ważne zadanie łączenia osób starszych z innymi podmiotami, tak aby 
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wspierać kształtowanie całościowego systemu ich wsparcia i ochrony (Nowy 
koronawirus SARS-CoV-2). 

W tej chwili w większości państw nie odbywa się to w stopniu wystar-
czającym, co ma wpływ na sytuację wielu osób starszych. Doświadczenia oraz 
wnioski wyciągnięte z obecnego kryzysu muszą doprowadzić do stworzenia 
stabilnych systemów wsparcia, które będą funkcjonować również w przyszło-
ści. Państwa muszą zaakceptować swoją rolę w organizacji takiego systemu 
oraz jako jego gwaranta. Prawa o fundamentalnym znaczeniu dla zapewnienia 
życia, zdrowia i dobrostanu osób starszych (Koronawirus a osoby starsze).

Najważniejsze prawa osób starszych powinny, jak już wyżej zauważono, 
stanowić centralny punkt odniesienia dla podejścia systemowego realizowa-
nego na poziomie krajowym. Obydwie instytucje są przekonane, że nowa 
konwencja byłaby idealnym instrumentem, w którym możliwe byłoby za-
znaczenie i precyzyjne opisanie praw człowieka istotnych dla osób starszych. 
Nie są one bowiem w wystarczającym stopniu uwzględnione w istniejących 
międzynarodowych traktatach odnoszących się do praw człowieka, dlatego 
nowa konwencja pomogłaby w zrozumieniu tych praw i ułatwiłaby rozwój 
adekwatnych polityk publicznych, które zapewniłyby ich realizację w prakty-
ce (Koronawirus a osoby starsze).

Warto również wskazać na niektóre dodatkowe wyzwania w zakresie ko-
rzystania z tych praw podczas pandemii. Wyzwania te ilustrują równocześnie 
pilną potrzebę wprowadzenia nowej konwencji. Osoby starsze mają prawo do 
rzetelnej informacji o sprawach publicznych, również w czasie zagrożeń – mają 
prawo do łatwego, szybkiego, skutecznego i realnego w praktyce dostępu do 
informacji, a zwłaszcza do wiedzy szczególnie istotnej dla tej konkretnej gru-
py. Osoby starsze mieszkające samotnie, w domach opieki lub na obszarach 
wiejskich mogą mieć ograniczony dostęp do informacji rozpowszechnianych 
za pomocą nowych technologii z powodu braku urządzeń, a także z powodu 
ograniczonych umiejętności korzystania z technologii cyfrowych i braku po-
mocy w tym zakresie. Informacje muszą być tym osobom przekazywane nie 
tylko w sposób dostępny technicznie, ale również w formie dostosowanej do 
ich indywidualnych potrzeb. Na przykład osoby starsze, które są w stresie 
lub doświadczają izolacji społecznej albo innych czynników zakłócających ich 
życie mogą nie zdawać sobie sprawy z zagrożenia pandemią lub je deprecjono-
wać (Nowy koronawirus SARS-CoV-2).

W tym kontekście rolą państwa jest utrzymanie zaufania między pra-
cownikami służby zdrowia, władzami publicznymi i osobami starszymi po-
przez odpowiednią komunikację. Aby lepiej chronić się przed chorobą, osoby 
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starsze mogą wymagać dłuższego przebywania w izolacji niż inni. W związku 
z tym państwa muszą zapewnić seniorom dostęp do szerszego wsparcia, a tak-
że do nowych sposobów utrzymywania kontaktów z rodziną, przyjaciółmi 
i wolontariuszami. Ograniczenia w swobodzie przemieszczania się powinny 
być ściśle monitorowane przez państwa. Ograniczenia takie są dopuszczalne 
jedynie przez krótkie okresy – należy na bieżąco sprawdzać, czy ograniczenia 
te są nadal potrzebne i proporcjonalne (Pyrć 2020, s. 2). 

Każdy ma prawo do najwyższego możliwego do osiągnięcia poziomu 
ochrony zdrowia, co oznacza, że w tym zakresie państwa są zobowiązane do 
zaspokojenia szczególnych potrzeb grup bardziej narażonych, w tym osób 
starszych. Rolą państwa jest dopilnowanie, aby polityka w dziedzinie ochro-
ny zdrowia publicznego nie dyskryminowała osób starszych, w szczególności 
podczas kryzysu związanego z epidemią koronawirusa. Państwa muszą także 
opracować i wdrożyć medyczne procedury prioryteryzacji pacjentów na wy-
padek ograniczonych środków ratujących życie (triaż), które to procedury nie 
będą w żaden sposób dyskryminujące ze względu na wiek. Podczas pandemii 
istotne jest również zagwarantowanie dostępu do opieki medycznej w zakresie 
problemów medycznych niezwiązanych z Covid-19. Jest to szczególnie istot-
ne dla życia i zdrowia osób starszych (Pyrć 2020, s. 2).

Prawo do najwyższego możliwego do osiągnięcia poziomu ochrony zdro-
wia obejmuje kilka powiązanych ze sobą elementów, do których należy prawo 
do dostępnych i niedrogich usług opieki długoterminowej o dobrej jakości 
bez żadnej dyskryminacji w instytucjach, a także w opiece domowej i środo-
wiskowej. Aby osiągnąć pełną realizację tego prawa państwa muszą przyjąć 
i wdrożyć krajową politykę/ strategię i plany działania w dziedzinie opieki 
zdrowotnej w oparciu o ocenę potrzeb osób starszych. Ocena ta powinna 
być przeprowadzona z udziałem osób starszych, poprzez konsultacje z nimi  
w sposób dostosowany do ich potrzeb (Coronavirus Poradnik).

Nie można pominąć tu osób starszych żyjących w instytucjach opiekuń-
czych, w domu lub w innym otoczeniu. Państwa muszą również zapewnić 
dobrej jakości opiekę paliatywną, która będzie dostępna i możliwa do zaak-
ceptowania dla osób starszych, jak również umożliwić szybki dostęp do in-
formacji o istniejących możliwościach wsparcia i usługach w zakresie opieki 
paliatywnej. Jest to niezwykle trudne zadanie podczas pandemii. Ze względu 
na progresywny charakter prawa do ochrony zdrowia, państwa mają jednak 
szczególny i stały obowiązek działania na rzecz pełnej realizacji tego prawa  
w sposób tak szybki i skuteczny, jak tylko jest to możliwe (Coronavirus 
Poradnik).
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Wszystkie wprowadzane mechanizmy powinny być oparte o poszanowa-
nie przyrodzonej godności, niezależności i indywidualnej samodzielności osób 
starszych, w tym swobody dokonywania własnych wyborów. Osoby starsze 
mają prawo do indywidualnej samodzielności i niezależności w odniesieniu 
do wszystkich aspektów swojego życia oraz do korzystania z tej samodzielno-
ści i niezależności zgodnie ze swoją wolą i preferencjami, na równi z innymi. 
W sytuacji, gdy dana osoba potrzebuje pomocy w realizacji swojego prawa do 
samodzielności oraz swojej zdolności do podejmowania decyzji powinna mieć 
dostęp do niezbędnej pomocy także w czasach ograniczonego kontaktu z in-
nymi osobami za pomocą odpowiednich mechanizmów. Prawo do samodziel-
ności i niezależności osób starszych obejmuje aspekty osobiste, ekonomiczne, 
finansowe oraz proceduralne (Coronavirus Poradnik).

Państwa powinny ponadto wprowadzić skuteczne środki w celu oceny 
i monitorowania korzystania z tego prawa w praktyce. Państwa powinny za-
pewnić całkowitą zgodność prawa do opieki z zasadą pełnego respektowania 
woli i preferencji danej osoby oraz ich niepodważania poprzez stosowanie 
kryterium „najlepiej pojętego interesu osoby starszej”. Konieczne może być 
przeprowadzenie dla opiekunów formalnych i nieformalnych oraz dla wolon-
tariuszy szkoleń dotyczących praw człowieka, w tym prawa do samodzielności 
i niezależności. Osoby starsze mają prawo do życia bez przemocy, wykorzy-
stywania i zaniedbywania, również w czasach kryzysu związanego z epidemią 
koronawirusa. Ze względu na wydane w wielu krajach nakazy pozostawania 
w domu osoby starsze mogą być szczególnie dotknięte konfliktami zarówno 
w rodzinie, jak i w innych placówkach opiekuńczych. Aby wzmocnić ochronę 
praw osób starszych państwa powinny zapewnić dostęp do informacji, me-
chanizmów udzielania pomocy i składania skarg, w tym do pomocy prawnej 
(Coronavirus Poradnik). 

Przez rząd wprowadzona nauka zdalna nie jest w stanie zastąpić lekcji, za-
jęć na których osoby starsze mogły się spotkać, a które odbywały się bezpośred-
nio w ośrodkach akademickich. Materiały przekazywane w aktualnej formie 
niekiedy sprawiają trudności w przyswojeniu wiedzy i ogólnym zrozumieniu 
przez osoby starsze. Przygnębienie wśród osób starszych budzi ogromna liczba 
ćwiczeń, które muszą być rozwiązane we własnym zakresie, bez profesjonal-
nego wsparcia instruktora. Również mają tu znaczenie problemy techniczne, 
brak sprawnego komputera czy dostępu do Internetu, które powodują brak 
możliwości przekazania informacji. Sytuacja ta budzi ogólny stres wśród osób 
starszych, którzy zdani są na swiebie i czasami tylko siebie. Obecny stan pan-
demii i stres z nim związany uniemożliwia spokojne patrzenie w przyszłość. 
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Podczas pandemii może nastąpić wzrost zapotrzebowania na miejsca 
schronienia spełniające odpowiednie wymogi, w tym np. zapewniające do-
stępność opieki długoterminowej. Prawo do włączenia społecznego wymaga 
uwzględnienia praw osób starszych w różnych dziedzinach, takich jak polity-
ka planowania i rozwoju na obszarach wiejskich i miejskich czy strategie ogra-
niczania ubóstwa. Państwa muszą zapewnić aktywne środki przeciwdziałania 
dyskryminacji ze względu na wiek oraz aktywnie zmieniać sposób postrzega-
nia osób starszych przez społeczeństwo. Konieczna jest zmiana rozpowszech-
nionych stereotypów dotyczących osób starszych, a także podkreślenie ich roli 
jako niezbędnych, aktywnych członków społeczeństwa oraz posiadaczy praw 
(COVID-19).

Zakończenie

Koronawirus wywarł bardzo złe skutki na tle psychicznym wśród wielu 
społeczeństw globu ziemskiego. Jesteśmy przerażeni słysząc codziennie kolej-
ne informacje o nowych zakażeniach i wzrastającej liczbie zgonów nie tylko 
w kraju, ale i też na świecie np. tragiczne widomości docierające z Włoch  
i Hiszpanii, które są aktualnie epicentrum tej pandemii. Czujemy strach przed 
chorobą i brak kontroli przed uchronieniem się przed zakażeniem. Dane sta-
tystyczne są przerażające i wywołują w nas niemoc i bezsilność. Jesteśmy przy-
gnębieni całą sytuacją w jakiej nam przyszło aktualnie żyć, co wpływa bardzo 
negatywnie na nasze samopoczucie i u niektórych ludzi na rozwój depresji. 

 Brak bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem, rówieśnikami  
i dalszą rodziną powoduje wiele negatywnych objawów. Kontakt telefoniczny 
oraz poprzez media społecznościowe nie są w stanie zastąpić obecności dru-
giego człowieka. Taki rodzaj kontaktu nigdy nie zastąpi osobistego spotkania. 
Kontakt międzyludzki jest bardzo ważny a jego brak jest dołujący. Na zły stan 
psychiczny ma wpływ ciągła izolacja w domu oraz aktualnie zakaz spędza-
nia wolnego czasu przy pięknej, słonecznej pogodzie, w parkach, lasach i na 
placach zabaw. Niemożność spędzania aktywnie czasu na świeżym powietrzu  
i bycie „uwięzionym” w domach wpływa niekorzystnie na kondycję psychicz-
ną i fizyczną człowieka. 

 Społeczeństwu brakuje możliwości wyjścia do kina, galerii i restauracji. 
Każdy człowiek potrzebuje chwili rozrywki celem odprężenia od problemów 
życia codziennego, natomiast dzisiejsze czasy nie dają człowiekowi możliwości 
wyboru i musi pozostać w odosobnieniu w domu. 



40

JANUSZ KAWA

Cała negatywna sytuacja związana z koronawirusem jest zauważalna 
wśród osób pracujących. Nie są oni pewni swojego stanowiska, czy stałych 
dochodów. Wielu zakładom pracy grozi zamknięcie a niektórym pracowni-
kom obniżenie pensji. Często praca przenoszona jest do domu na zasadach 
pracy zdalnej, co często potęguje stres i niepewność. 

Dało się zauważyć także to, iż podrożały w sklepach ceny produktów. 
Niektórzy nieuczciwi przedsiębiorcy wykorzystują zaistniałą sytuację do osią-
gnięcia dużego zysku i znacznie podnoszą ceny. Ludzie w obliczu pandemii 
bojąc się zarażenia nie szukają towaru w lepszej cenie w kolejnych sklepach, 
nie chcąc narażać się na niebezpieczeństwo dokonują zakupu w najbliższym 
punkcie sprzedaży. 

Obecna sytuacja pandemiczna spowodowała kilka pozytywów. Pierw-
szym z nich jest to, że ludzie spędzają więcej czasu w domu ze swoimi bliskimi 
poprawiając wzajemne więzi i relacje. Następnym plusem jest poprawa stanu 
środowiska naturalnego, dzięki mniejszej emisji spalin spowodowanej wpro-
wadzanymi ograniczeniami w ruchu.

Koronawirus wywołał w społeczeństwie ogólny zły stan psychiczny, po-
czucie lęku, strachu oraz bezsilności. Czas pandemii spowodował tragiczne 
skutki ekonomiczno-finansowe w państwach dotkniętych pandemią Korona-
wirus także niesie ze sobą ogromne negatywne skutki ekonomiczne, progno-
zowane bezrobocie, zamknięcie wielu zakładów pracy i zapaście finansowe. 

Podsumowując epidemia wpływa na każdą jednostkę niezależnie od 
statusu społecznego, na nasze otoczenie, rodziny - na naszą codzienną egzy-
stencję. Pewne zaostrzenia, które oczywiście są dla dobra człowieka, trochę 
utrudniają mu codzienne funkcjonowanie, ale on nie poddaje się i stara się iść 
ze swoimi marzeniami, planami życiowymi do przodu.
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STRESZCZENIE

Koronawirus to pandemia, która ogarnęła niemal każdy zakątek świata. 
Jest to choroba niebezpieczna, śmiertelna, atakuje głównie drogi oddechowe, 
powodując niewydolność oddechową. Wirus ten szczególnie niebezpieczny 
jest u osób starszych w podeszłym wieku, z niską odpornością oraz z cho-
robami współistniejącymi. Zarażenie koronawirusem w najgorszym przy-
padku prowadzi do śmierci. Pierwsze informacje dotarły do nas o wybuchu 
tej epidemii w Chinach na początku grudnia 2019 roku, a później wirus 
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rozprzestrzenił się na cały świat. W Polsce pierwsze przypadki zachorowań 
na koronawirusa zdiagnozowano na początku marca i liczba zachorowań oraz 
zgonów codziennie wzrasta. Niestety obecnie dane statystyczne nie wskazują 
na to, iż sytuacja miałaby się w szybkim czasie unormować. Najbardziej na-
rażoną grupą społeczną są seniorzy. Władze państw w tym Polski rząd pod-
jął szereg działań związanych z szerzącym się zachorowaniem na COVID-19. 
Epidemia spowodowała ogólny niepokój i panikę wśród ludzi. Wprowadzane 
są coraz bardziej restrykcyjne ograniczenia prowadzące do zmniejszenia kon-
taktu między ludźmi, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.

Słowa kluczowe: koronawirus, pandemia, epidemia, Covid-19, czło-
wiek, osoby starsze, 

SUMMARY

The coronavirus is a pandemic that has hit almost every corner of the 
world. It is a dangerous, fatal disease, it mainly affects the respiratory tract, 
causing respiratory failure. This virus is especially dangerous in the elderly, 
elderly, with low immunity and with comorbidities. Coronavirus infection 
leads to death at worst. The first information reached us about the outbreak 
of this epidemic in China in early December 2019, and later the virus spread 
throughout the world. In Poland, the first cases of coronavirus cases were 
diagnosed at the beginning of March and the number of cases and deaths is 
increasing every day. Unfortunately, at present, the statistical data do not in-
dicate that the situation would normalize in a short time. Seniors are the most 
vulnerable social group. State authorities, including the Polish government, 
have taken a number of measures related to the spreading COVID-19 disease. 
The epidemic caused general anxiety and panic among the people. Increasin-
gly restrictive restrictions are introduced to reduce human contact to prevent 
the spread of the virus.

Keywords: coronavirus, pandemic, epidemic, Covid-19, human, elderly
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NOWE FORMY UZALEŻNIEŃ ORAZ 
ZWIĄZANE Z NIMI PROBLEMY

NEW FORMS OF ADDICTIONS AND CONNECTED  
WITH THEM ISSUES

Definicja uzależnień behawioralnych

W ostatnich latach uwaga naukowców, terapeutów, psychologów, psy-
chiatrów oraz specjalistów zajmujących się uzależnieniami przykuły zaburze-
nia związane z uzależnieniem, nie tylko od substancji chemicznych jako głów-
ny przedmiot badań, a zaburzeń związanych z uzależnieniem od czynności. 

W literaturze naukowej poświeconej tym zagadnieniom można znaleźć 
wiele definicji tych zaburzeń. Na potrzeby pracy można przytoczyć dwie. 

Pierwsza z nich głosi, że: 

Terminem „uzależnienia behawioralne” określane są te formy zabu-
rzeń (nałogów), które nie są związane z przyjmowaniem substancji psy-
choaktywnych, a zdecydowanie z niekontrolowanym wykonywaniem 
pewnych czynności (Rowicka 2015, s.6).

Inna definicja bardzo wpisująca się w uzależnienie behawioralne brzmi:

silna potrzeba wykonywania jakiejś normalnej czynności (np. zaku-
pów, jedzenia, czy pracy) przynosi szkody, a wykonująca ją osoba nie 
potrafi – mimo prób - powstrzymać się od wykonywania tej czynności 
i przestaje kontrolować sytuację (DT 2018).

Ta z kolei interpretacja zaproponowana przez doktora Błażeja Kmieciaka 
rozszerza nieco definicje poprzednią, ponieważ wskazuje na zaburzenia nale-
żącą do grupy zaburzeń nawykowych i popędowych.
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Sięgając nieco do historii można z cała pewnością stwierdzić, że pojęcie 
uzależnienie od substancji chemicznych pojawiło się w dziele Otto Fenichel’a 
pod tytułem The PsychoanalyticTheory of Neurosisz z 1945 roku. Było to rewo-
lucyjno-nowatorskie stwierdzenie w tamtym okresie.

Avila Goodmana można uznać za kogoś, kto zastosowała odpowiednie 
kryteria określające uzależnienie od czynności. 

W opracowaniu niniejszym zastosowano kryterium diagnostyczne 
z DSM-III-R i do tej części klasyfikacji, które odnoszą się bezpośrednio do 
zaburzeń związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych oraz 
patologicznego hazardu. Avila Goodman dokonał przegrupowania zaburzeń 
i stworzył odrębną jednostkę nozologiczną pod nazwa „zaburzeniami nałogo-
wymi”. Wspomniany autor określa zaburzenia od czynności jako: 

proces, w którym ma miejsce wykonywanie czynności mogącej być 
źródłem doświadczania przyjemności lub przynoszącej ulgę w cierpie-
niu wewnętrznym, który charakteryzuje się powtarzającą utratą kon-
troli nad tym zachowaniem oraz kontynuowaniem go pomimo nega-
tywnych konsekwencji (Lelonek-Kuleta 2014, s. 18). 

Wprowadził również kryteria, które ułatwiają rozpoznanie zaburzeń na-
łogowych w ogóle :

1. Niezdolność przeciwstawienia się impulsom „popychającym” do jakie-
goś zachowania.

2. Poczucie wzrastającego napięcia przed rozpoczęciem danego 
zachowania.

3. Przyjemność i spełnienie po wykonaniu danej czynności.
4. Poczucie utraty kontroli gdy dokonuje się dane zachowanie.
5. Obecność wystąpienia co najmniej 5 kryteriów z podanych poniżej:
 - Częste zaabsorbowanie zachowaniem.
 - Trwanie zachowania i zmiana jego intensywności, przewyższające 

znacznie poziom jego pierwotnego pragnienia.
 - Bezskuteczne próby powtarzające się, mające na celu przerwanie 

tego zachowania.
 - Poświęcenie dużej ilości czasu na podejmowanie, przygotowanie 

oraz powrót do zachowania.
 - Zaniedbywanie obowiązków zawodowych, szkolnych, rodzinnych, 

społecznych z powodu zachowania.



45

NOWE FORMY UZALEŻNIEŃ ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI PROBLEMY

 - Zaniedbanie obowiązków zawodowych, społecznych, rekreacyjnych 
na rzecz zachowania.

 - Kontynuowanie danego zachowania pomimo problemów w sferze 
finansowej, społecznej i fizycznej.

 - Wzrost tolerancji, uzależniony musi wykonywać coraz więcej da-
nych zachowań, aby uzyskać podobny poziom zadowolenia.

 - Złość i niepokój w sytuacji braku możliwości wykonania danego 
zachowania.

6. Powrót do zachowania po okresie abstynencji dłuższej niż jeden mie-
siąc (Lelonek-Kuleta 2012, s. 13-18).

Goodman za podstawowy czynnik, warunkujący wystąpienie uzależnień 
od czynności uznał przymus wykonywania określonej czynności przez jed-
nostkę pomimo znaczących i zauważalnych skutków negatywnych, które za-
burzają w sposób istotny jej życie. Cechą charakterystyczną i odczuwalną jest 
brak kontroli nad wykonywaniem jednej, lub paru czynności. 

Innym autorem zajmującym się uzależnieniem od czynności jest Marcka 
Griffithsa. Wyodrębnił on sześć kryteriów warunkujących wystąpienie uzależ-
nienia (zarówno od czynności jak i od substancji). Do tych kryteriów należy: 

1. Dominacja- gdy dane zachowanie zaczyna być najczęstszą aktywno-
ścią wykonywaną przez jednostkę.

2. Zmiana nastroju- jest wynikiem kontynuowania zachowania. Po-
nadto może być sposobem na radzenie sobie z nim (poczucie oderwania się, 
podekscytowanie).

3. Tolerancja- w celu uzyskania satysfakcji długość wykonywania dane-
go zachowania wzrasta.

4. Objawy abstynencyjne- niekomfortowe odczucia w sferze psychicz-
nej (zirytowanie, zdenerwowanie, pobudzenie, depresja). Fizyczne (bóle gło-
wy, w skrajności wymioty).

5. Konflikty- mające charakter interpersonalny albo intrapsychiczny 
(występuje miedzy pragnieniem, aby nie ulec napięciu związanym z uzależnie-
niem, a psychiczną chęcią poddania się danemu zachowaniu).

6. Nawroty- nawet po dłuższej przerwie lub zaprzestaniu wykonywania 
określonego zachowania następuje ponowne powrócenie do niego (Rowicka 
2015, s. 8-11).

Cechą charakterystyczna przedstawionych wyżej kryteriów jest ich 
pewnego rodzaju uniwersalność, polegająca na tym, że można je zastosować  
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zarówno do uzależnienia od czynności, jak również do uzależnienia od sub-
stancji chemicznych. 

Przy okazji tworzenia definicji dotyczących uzależnień behawioralnych, 
pojawiają się odrębne odnoszące się do tego zjawiska określenia. W Polsce jak 
i w świecie pojawiły się dwie skrajne grupy zwolenników jak i przeciwników 
określeń tych zaburzeń. Jedna grupa twierdzi, że właściwe nazewnictwo to 
newaddictions czyli uzależnienie od czynności, albo uzależnienie behawioralne. 
W Polsce takie definiowanie tego pojęcia używają terapeuci mający do czynie-
nia w praktyce z tego typu uzależnieniami, które stają się nałogami: 

Nałogowymi i szkodliwymi mogą stać się nawet te zachowania, które 
powszechnie uważane są za pożądane i zdrowe, chociażby jak praca czy dbanie 
o stan własnego organizmu. Dodziuk i Kapler jako doświadczeni praktycy 
definiują nałóg następująco: 

(…) zachowanie można uznać za nałogowe, jeżeli je powtarzam, cho-
ciaż wiem, że przynosi szkody mnie lub innym. Nawyk, który prze-
szkadza, ogranicza, niszczy, a jednak nie sposób się z nim rozstać; 
przyzwyczajenie, które mimo postanowień o zaprzestaniu nie daje się 
zmniejszyć, ani wykorzenić, jest niczym innym niż nałogiem (Dodziuk 
i Kapler 2007, s. 19).

W opozycji związanej z definiowaniem uzależnienia znajdują się osoby, 
twierdzące, że termin uzależnienie powinien być zarezerwowany wyłącznie 
do zaburzeń związanych z przyjmowaniem przez człowieka substancji che-
micznych. W publikacji z roku 2001 pod tytułem: Czy moda na uzależnienie? 
Bogusław Habrat odnosząc się do takich pojęć jak pracoholizmu, zakupoho-
lizmu, itp. podaje, że pojęcia te zmierzają do niepotrzebnego strachu przed 
uzależnieniem: 

prowadzą do niepotrzebnego niepokoju wszechobecnymi i zagra-
żającymi nałogami oraz nadinterpretowania określonych objawów 
zachowań, które przez to „stają się” uzależnieniami. Prawdą jest, że 
współczesne społeczeństwo charakteryzuje postawa konsumpcji i he-
donizmu, jednak przedstawiciel tego stanowiska twierdzi, odwołując 
się do innych autorytetów, iż rzeczywiste zagrożenie uzależnieniami 
jest aktualnie mniejsze niż w minionym stuleciu (Habrat 2001, s. 23).

Autor jest przekonany, iż nazewnictwo to jest stosowane na wyrost, twier-
dząc że takie cechy jak pracowitość, w dzisiejszych czasach uległy zniekształce-
niu i są nazywane uzależnieniem (pracoholizmem). Skutkiem takiego nazew-
nictwa jest pojawiający się w człowieku lęk przed czerpaniem przyjemności 
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z wykonywania chociażby czynności zawodowych. Z lęku swoje naturalne 
codzienne zachowania mogą z przesadnością uznać za uzależnienie behawio-
ralne. Tym samym wpisując się w model patologiczny, jakim jest uzależnienie. 

Analizując literaturę zachodnią zajmującą się tym zagadnieniem można 
z całą pewnością stwierdzić, że uzależnienie behawioralne (uzależnienie od 
czynności) w ogromnej większości jest jednoznacznie klasyfikowane jak uza-
leżnienie od substancji. W terminologii i nazewnictwie podejście to znajduje 
swoje uzasadnienie. Twierdzenie uznaje, że wszystkie uzależnienia powinno 
definiować się jako addictions a w języku polskim tłumaczyć jako „nałóg”.  
Z kolei termin dependance odpowiada polskiemu słowu „uzależnienie” i zare-
zerwowany jest do uzależnień od substancji. 

Analizując pojawiające się skutki uzależnienia od czynności można 
stwierdzić, że termin uzależnienie behawioralne jest określeniem właściwym, 
biorąc pod uwagę konsekwencje, gdyż analizując skutki wynikające z czynno-
ści, które nie różnią się właściwie od uzależnień od substancji. Podobnie jak 
w uzależnieniach od substancji konsekwencje są tożsame lub bardzo praw-
dopodobne i prowadzą do: depresji, traumy, konfliktów (rodzinnych, mał-
żeńskich), utraty pracy, w skrajnych przypadkach konfliktu z prawem, myśli 
samobójczych oraz czynów samobójczych. Idąc dalej w rozważaniach związa-
nych z uzależnieniem od czynności można wyodrębnić dwa rodzaje: uzależ-
nienia behawioralne i zachowania kompulsywne. Uzależnienia behawioralne 
są ukierunkowane na określony cel (chociażby zakupy) i osiągnięcie w związ-
ku z tym przyjemności. Z kolei zachowania kompulsywne nie są związane 
z uzyskaniem celu, jedynie służą głównie do radzenia sobie z negatywnymi 
emocjami poprzez ich redukcję lub zmniejszenie nasilenia tych negatywnych 
emocji. Wydaje się ,że mamy tu do czynienia z szeroko rozumianym uzależ-
nieniem od czynności czyli uzależnienia behawioralne. 

Uzależnienia behawioralne a uzależnienia  
od substancji

Śledząc naukową literaturę przedmiotu można stwierdzić, że pierwsze 
kryteria i definicje diagnostyczne odnoszące się do patologicznego hazardu 
zostały zapożyczone z definicji określającej uzależnienia od alkoholu. Nie 
znaczy to jednak, że te uzależnienia są identyczne. Podstawową różnicującą 
są środki doprowadzające do uzależnienia. W uzależnieniu od substancji, 
przyczyną powodującą są substancje chemiczne w różnorodnej formie oraz 
typowe substancje psychoaktywne powodujące uzależnienie chemiczne  
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i psychiczne. W wielu przypadkach czynności wykonywane przez człowieka, 
mające znamiona uzależnienia wchodzą w rytm życia i są niekiedy nieodzowne 
w normalnym funkcjonowaniu. Nie ma w tym miejscu mowy o zaniechaniu 
w wykonywaniu czynności, czy też „behawioralne abstynencji”. 

Kiedy punktem zainteresowania staje się uzależnienie od substancji che-
micznych (psychoaktywnych , włączając alkohol etylowy), niezbędne jest 
sprowokowanie danej osoby do całkowitej abstynencji w czasie terapii jak i do 
całkowitego braku przyjmowania danej substancji w przyszłości. Jeśli chodzi 
o uzależnienie od czynności całkowita abstynencja jest w zasadzie niemożliwa. 
Wyjątek stanowi hazard. Osoba po przebytej terapii nie możne angażować 
się w żadne czynności związane z hazardem lub czynnościach podobnych lub 
przypominających hazard. Znaczne trudności w terapii może sprawiać proble-
my z uzależnieniem związanym z przyjmowaniem posiłków, zakupoholizmem 
itp., całkowita abstynencja jest niemożliwa (Rowicka 2015, s. 8-10).

Skutkiem i celem terapii w przypadku uzależnień od czynności nie jest 
całkowite zaprzestanie wykonywania danego zachowania, ale zmiana formy  
z patologicznej na przystosowawczą. Zadanie to nie jest łatwe. Polega ono na 
wypracowaniu zdrowego wzorca na przykład w robieniu zakupów (u zaku-
poholików), jedzenia (u ortorektyków) czy seksu (u seksoholików). Często 
na początku terapii zaleca się czasową abstynencję, szczególnie wówczas, gdy 
wykonywanie danego zachowania przez uzależnionego zaburza jego normal-
ne funkcjonowanie i uniemożliwia kontakt. Tak więc całkowita abstynencja  
z wyłączeniem hazardu nie powinna stanowić celu terapii. 

Celem jest uzyskanie przez terapeutę wzorca zdrowego wykonywania 
danego zachowania. Inna bardzo istotna różnica to brak detoksykacji. Jeśli 
chodzi o uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych pierwszym 
krokiem w leczeniu jest detoksykacja, polegająca na oczyszczeniu organizmu 
osoby uzależnionej z substancji uzależniającej. Jeśli chodzi o uzależnienie od 
czynności właściwie detoksykacja nie zachodzi. Wyjątkiem może być detoksy-
kacja organizmu u osób uzależnionych od ćwiczeń w przypadku gdy substan-
cja służy do realizacji uzależnienia (w przypadku ćwiczeń mogą to być sterydy 
anaboliczne). Inna istotna różnica to odmienne konsekwencje dla zdrowia  
i życia. Samo uzależnienie behawioralne rzadziej prowadzi do śmierci czy 
trwałej niepełnosprawności jak ma to miejsce w przypadku uzależnień od 
substancji. Trzeba jednak zaznaczyć, że niektóre uzależnienia czynnościowe 
takie jak: jedzenie, czynności seksualne, ćwiczenia fizyczne mogą również wią-
zać się z poważnymi konsekwencjami dla zdrowia lub życia uzależnionego. 
Niepohamowana potrzeba uprawiania seksu może prowadzić do zachorowań 
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przenoszonych drogą płciową czy zaburzeń rytmu serca; ortoreksja może prowa-
dzić do niedoborów przyjmowania witamin i minerałów tak samo jak anorek-
sja, ćwiczenia fizyczne mogą prowadzić do impotencji. Zdarzają się przypadki 
gdy osoby uzależnione od gier komputerowych zmarły po wielogodzinnej grze  
z uwagi na skutek deprywacji potrzeb fizjologicznych (Rowicka 2015, s. 9). 

W przypadku uzależnień od substancji istnieje bardzo duże ryzyko 
przedawkowania, prowadzące często do trwałego uszczerbku na zdrowiu,  
a często i śmierci. W przypadku uzależnień behawioralnych takie ryzyko jest 
zdecydowanie niższe poza przypadkami przytoczonymi powyżej. 

Zaburzenia funkcji poznawczych występują w jednym i drugim rodzaju 
uzależnień, różnica polega na toksycznym działaniu albo jego braku. Zabu-
rzenie funkcji poznawczych w przypadku uzależnień od czynności zachodzi 
stosunkowo często, czego przykładem może być wybiórcza pamięć u hazar-
dzistów (pamiętają tylko momenty, gdy wygrywali, zapominając o częstych 
przegranych). Taką sytuację nazywa się zniekształceniem poznawczym, które 
nie wynika z czasowego lub stałego upośledzenia morfologicznego, jak ma to 
miejsce w przypadku zatrucia alkoholowego (Rowicka 2015, s. 8-10).

Istotną różnicą w przypadku obu rodzajów uzależnień jest odmienne 
postrzeganie przez społeczeństwo uzależnienia od substancji i od czynności. 
Uzależnienie od substancji jest uważane za poważne zaburzenie, które trzeba 
leczyć, gdyż nie leczone może prowadzić do śmierci lub poważnych powikłań. 
Jeśli chodzi o uzależnienie od czynności traktowane jest często jako wymysł 
niemający znaczącego wpływu na ludzkie życie. Uzależnienia behawioralne 
odbierane są przez społeczeństwo jako mało szkodliwe i niezagrażające. Pro-
wadzi to często do bagatelizowania pierwszych symptomów i przyzwalania na 
nie. W konsekwencji prowadzi to do późnego dostrzeżenia problemu i późnej 
próby szukania pomocy. Jest to bardzo niebezpieczne, gdyż problemy w sferze 
osobistej związane z uzależnieniem od czynności w krytycznej fazie nie różnią 
się właściwie wcale od uzależnień od substancji. Prowadzić mogą do depresji 
a nawet do prób samobójczych. 

Najczęściej opisywanym modelem wyjaśniania, tworzenia się uzależ-
nień jest korelacja ujawniająca się w trzech obszarach: środowiska, jednostki 
i przedmiotu uzależnienia. Występują często wspólne czynniki będące przy-
czyną uzależnień. Do czynników tych należą: brak odporności na stres, brak 
umiejętności radzenia sobie z problemami, niska samoocena, neurotyczność, 
impulsywność, trudne życiowe zdarzenia, występowanie innych uzależnień, 
dostępność przedmiotu uzależnień, czynniki (rodzinny, kulturowy, społeczny, 
środowiskowy) itp. (Romo, Aubry, Legauffre i Adès 2010, s. 412–415).
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Specjaliści w ostatnich latach coraz częściej sięgają do czynników bio-
logicznych, aby porównać uzależnienie od czynności i substancji. Badania 
naukowe dowodzą, iż istnieją takie same neuronalne szlaki rozwijania się uza-
leżnień od zachowań jak i substancji (Venisse 2011, s. 10). 

Najwięcej miejsca w literaturze poświęcono prezentacji badań dotyczą-
cych zaburzeń w obrębie funkcjonowania układów serotoninergicznego, do-
paminergicznego, noradrenergicznego i opioidowego. Główną role odgrywa 
serotonina odpowiadająca w dużej mierze za kontrole zachowań oraz dopa-
mina będąca istotną w procesji i przyswajania informacji, nagrody, motywacji. 
Wyniki badan wskazują, że:

zaburzenia szlaków dopaminergicznych łączące pole brzuszne nakryw-
ki z jądrem półleżącym i korą czołową, odpowiadają za dążenie do 
przyjęcia substancji psychoaktywnej lub podjęcia zachowania będące-
go przedmiotem uzależnienia behawioralnego (Klimkiewicz i Wojnar 
2013, s. 6-34).

Mózg osoby uzależnionej funkcjonuje nieco odmiennie niż mózg oso-
by nieuzależnionej, w konsekwencji doprowadza do: nadmiernego kontaktu  
z przedmiotem uzależnień, przewartościowaniem go oraz zablokowaniem ko-
rowego systemu kontroli zachowań (Volkow 2003, s. 1444-1451).

Wielu znawców przedmiotu sugeruje z dużym prawdopodobieństwem, 
że można mówić o dziedziczeniu skłonności do nadużywania alkoholu,  
a w konsekwencji do uzależnienia. Znacznie mniej badań w tym zakresie pro-
wadzono w związku z uzależnieniem od czynności. (Klimkiewicz i Wojnar 
2013, s. 6-34).

Często wspólnym elementem dla uzależnień od czynności i substancji 
jest występowanie dodatkowych zaburzeń w sferze psychicznej oraz innych 
współistniejących uzależnień. Istnieje wiele teorii potwierdzających te hipo-
tezy. Jedna z nich dotyczy samoleczenia. Według badań nawet 70 procent 
uzależnionych cierpi na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. Zaburzenia 
takie mogą nasilać skłonności tych osób do uzależniania się. Częstymi zabu-
rzeniami występującymi w takich przypadkach są: 

- zaburzenia lekowe,
- zaburzenia osobowościowe,
- zaburzenia nastroju,
- zaburzenia uwagi z hiperaktywnością (Guillou-Landréat, Grall-Bronnec. 

i Vénisse 2012, s. 1271–1275).
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We Francji przeprowadzono badania nad patologicznym hazardem, w 
efekcie tych badań ustalono, że ponad pięćdziesiąt procent uzależnionych cier-
pi na zaburzenia nastroju oraz zaburzenia dwubiegunowe (Lançon i Cohen 
2012, s. 513-515). Zaburzenia czynnościowe wiążą się z podwyższoną impul-
sywnością, oraz większą skłonnością do podejmowania ryzyka, uzależniania 
się od innych czynności oraz substancji (Larkin i Griffiths 2004, s. 215-232).

Jeśli chodzi o elementy wspólne dla uzależnień od substancji i czynności 
specjaliści wskazują np. metody leczenia. Profesor Jean-LucVenisse pracują-
cy w Centre Hospitalier Universitaire w Nates wskazał następujące założenia 
dotyczące leczenia:

- cel leczenia nie ogranicza się tylko do zahamowania zachowania pro-
blemowego, które najczęściej stanowi próbę destrukcyjnego radzenia 
sobie z trudnościami aktualnymi lub minionymi; leczenie ma dążyć do 
przywrócenia osobie całościowego dobrostanu; 

- podejście redukcji szkód wykorzystywane w terapii różnych uzależ-
nień (nie tylko uzależnienia od opiatów), które niesie klientowi istotne 
przesłanie o tym, że jest w stanie zatroszczyć się o siebie bez względu 
na to, na jakim etapie procesu uzależnienia (i na jakim poziomie mo-
tywacji) znajduje się; 

- zaangażowanie w długoterminowy proces terapeutyczny, który przy-
wraca w życiu osoby uzależnionej pojęcie ciągłości i stałości, etapowo-
ści działań, w przeciwieństwie do dominującej wcześniej perspektywy 

„tu i teraz”; 
- praca nad motywacją w początkowym okresie leczenia oraz nad zapo-
bieganiem nawrotom w trakcie całego procesu leczenia;

- intensywne leczenie ambulatoryjne z elastycznym (w zależności od 
potrzeby) czasem pobytu w szpitalu dziennym* oraz uczestnictwem 
w zróżnicowanych grupach terapeutycznych, zamiast długotrwałej ho-
spitalizacji, która w odniesieniu do wszystkich uzależnień może mieć 
regresywny charakter (Venisse 2011, s. 8-13) .

Zakupoholizm

Zakupoholizm należy do zaburzeń zakwalifikowanych jako zaburzenia 
kontroli impulsów w klasyfikacji DSM-IV. Zaburzenie kompulsywnego ku-
powania dotyczy następujących obszarów:

1. Zaburzeń kontroli impulsów.
2. Zaburzeń związanych z uzależnieniami.
3. Zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych.
4. Zaburzeń nastroju (Dittmar 2005, s. 467–491).
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Zakupoholizm polega na podejmowaniu zakupów w sposób impul-
sywny, spontaniczny i nagły, zwykle pod wpływem bodźców zewnętrznych. 
Impulsywne kupowanie nie ma na celu redukcji negatywnych emocji czy 
napięć. Z kolei kompulsywne kupowanie stanowi sposób na radzenie sobie 
z trudnymi sytuacjami, emocjami, stresem więc jest powodowane czynnika-
mi zewnętrznymi. Kompulsywne kupowanie jest więc nawykowe i angażuje 
zasoby poznawcze (planowanie, myślenie) oraz finansowe (kupowanie zbęd-
nych przedmiotów). Kompulsywna forma prowadzi do uzależnienia i pomaga  
w jej trwaniu.

W 1989 badacze O’Guinn i Faber przeprowadzili badanie empiryczne, 
które potwierdziło założenia teoretyczne. Osoby mające problem z kompul-
sywnym kupowaniem zdobyły wyższy wynik na skali mierzącej predyspozy-
cje kompulsywno-obsesyjne. Porównano te wyniki do skali mierzącej własną 
samoocenę, poprawę nastroju w trakcie robieniu zakupów ora poczucie winy 
tuż po ich dokonaniu. Dalsza cześć badań upoważniła do ustalenia kryteriów 
diagnostycznych odnoszących się do kompulsywnego kupowania:

1. Nieprzystosowawcze zaabsorbowanie się dokonywaniem zakupów 
ujawniające się na dwa sposoby: odczuwanie nieodpartej potrzeby kupowania 
lub częste kupowanie przedmiotów niepotrzebnych i za drogich albo zbyt 
długi czas poświęcony na zakupy.

2. Takie zaabsorbowanie zakupami, prowadzi do odczucia niepokoju  
i zwiększonego stresu, oraz do negatywnych konsekwencji finansowych, za-
wodowych, interpersonalnych.

3. Czynności powiązane z nadmiernym kupowaniem nie tylko ogra-
niczone są do czasowej mani oraz hipomanii (O’Guinn i Faber, 1989,  
s. 147–157).

Dittmar podaje, że zaburzenia kompulsywnego kupowania pojawiają 
się głównie u osób młodych w wieku dwudziestu kilku lat, objawiające się 
nieodpartą potrzebą dokonywania zakupów (przeświadczenie o przymusie 
kupowania), utratą kontroli nad kupowaniem oraz kontynuowaniem ich 
pomimo negatywnych konsekwencji. Negatywne konsekwencje to problemy  
w pracy, rodzinie, problemy finansowe, problemy z prawem. Gdy występuje 
brak możliwości dokonywania zakupów potęguje niepokój, uświadomienie 
sobie, iż zrobione zakupy są niepotrzebne, co wywołuje poczucie winy, któ-
re może doprowadzić do stanów depresyjnych. (Lejoyeux i Weinstein 2010,  
s. 248–253).
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Wskazać można problem z kompulsywnym kupowaniem, gdy:

1. Występuje niekontrolowany przymus dokonywania zakupów.
2. Zauważalne są zmiany nastroju w związku z dokonywaniem zakupów.
3. Zwiększająca się tolerancja (aby osiągnąć podobny poziom satysfakcji 

uzależniony dokonuje coraz większej ilości zakupów).
4. Objawy odstawienia ( zdenerwowanie, złość, objawy fizjologiczne)  

w przypadku braku możliwości dokonania zakupu.
5. Niepożądane konsekwencje wynikające z nałogu w obszarze reakcji  

z bliskimi, własnych emocji, pracy, zaniedbywanie dotychczasowych zaintere-
sowań, hobby na rzecz uzależnienia od kupowania. 

W publikacji, która w moim odczuciu jest jedną z podstawowych po-
zycji odnoszących się do tematu uzależnień pt. Nowe uzależnienia autorstwa 
Cesare Guerreschiego zaproponowano rozróżnienie pomiędzy nadużywaniem 
konsumpcji (która wynika z pierwotnym zaburzeń psychicznych, przykłado-
wo zwiększona konsumpcja w okresach mani i hipomanii), a uzależnieniem 
od konsumpcji, które definiujemy jako uzależnienia behawioralne. (Guerre-
schi 2006).

Często zdarza się, że osoby kompulsywnie kupujące nie zwracają uwagi 
na to, co kupują. Przykładem może być chowanie do szafy zakupionych ubrań 
nie odcinając nawet metek. Można zatem wyróżnić kilka typów zakupoholi-
ków różniących się rodzajem kupowanych produktów lub sposobu dokony-
wania transakcji:

1. Łowcy okazji - kupujący głównie na wyprzedażach - zadowoleniem 
jest dla nich fakt samego dokonania zakupu w korzystnej cenie.

2. Kolekcjonerzy- osoby dokonujące zakupu jednego rodzaju produk-
tów np. ubrania.

3. Zbieracze nowości- osoby gustujące w zbieraniu nowości zarówno  
w jednym typie produktów jak i różnych typach produktów.

4. Osoby kupujące oczami- samo patrzenie na zakupiony produkt po-
woduje oczekiwaną satysfakcję. (Rowicka 2012 s. 49).

Wielu autorów wyróżnia kilka faz za pomocą, których można opisać 
przebieg dokonywania zakupów. Woronowicz w swojej publikacji z 2009 
roku podaje następujące:

1. Przewidywanie- związane jest z myślą o zakupach i radości po ich 
dokonaniu.

2. Przygotowanie- planowanie miejsca na zakupy i czasu na ich 
dokonanie.
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3. Dokonywanie zakupów- związana jest z tym ekscytacja i silne 
pobudzenie.

4. Bilans wydatków- poczucie winy i wyrzuty sumienia (Woronowicz 
2009).

Powyższe fazy mogą mieć różny czas trwania u poszczególnych osób. 
Jedynie poczucie winy zwykle pojawia się zaraz po dokonaniu zakupów, co 
wskazuje, że sama ulga i satysfakcja trwa bardzo krótko. 

Osobom cierpiącym na uzależnienie od kupowania często towarzyszą 
inne uzależnienia. Wiele badań potwierdza spektrum różnych zaburzeń:

-zaburzenia nastroju
- zaburzenia lękowe
- zaburzenia kontroli impulsów
- zaburzenia osobowościowe.

Muller w swojej publikacji z 2011 roku, podaje że u co 5 osoby uzależ-
nionej od kupowania stwierdzono dodatkowo inne zaburzenia dotyczące:

- kleptomanii
- trychotylomanii
- kompulsywnego hazardu (Mueller, Claes, Mitchell, Faber i Fischer 

2011, s. 1309–1312).

Dane te mogą prowadzić do wniosku, że uzależniony jest poddany sil-
nym wpływom czynników biologicznych.

Analizując badania CBOS z 2012 roku dotyczące ilości uzależnionych 
od kompulsywnego kupowania wynika, że od 1 do 10 procent populacji 
dorosłych jest uzależniona. Badania prowadzono w takich krajów jak: Wiel-
ka Brytania, USA, Kanada, Holandia, Niemcy, Francja, Australia, Włochy.  
W Polsce badania podają, że liczba ta waha się w granicach 2 do 5 procent 
populacji dorosłych. (CBOS 2012).

Do pomiaru stopnia zaabsorbowania zakupami najczęściej wykorzy-
stuje się skalę opracowaną przez Valence, D’Astous i Fortier i jej zrewi-
dowaną wersję, jak również skalę opracowaną przez Faber i O’Guinn. 
(Rowicka 2015 s. 50).

Skala kompulsywnego kupowania zaproponowana przez Faber  
i O’Guinn stanowi jedną z najczęściej stosowanych głównie w USA. Na sa-
mym początku skala składała się z 29 stwierdzeń z czasem zrewidowano ją do 
7, które dotyczą:
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1. Przeświadczenia o potrzebie wydawania pieniędzy.
2. Samo świadomości własnych negatywnych nawyków.
3. Zakupu w celu poprawienia własnego nastroju.
4. Symptomów odstawienia (O’Guinn, Faber 1989, s. 147–157).

Zainteresowanie uzależnieniami świadczy jednoznacznie, że problem 
ten jest znaczący każdego społeczeństwa i poprawne zdiagnozowanie zjawi-
ska może pomóc w przyszłości uzupełnić, a nawet zrewidować dotychczasową 
profilaktykę dotyczącą tego uzależnienia. 

Podsumowanie

Praca w pewnym stopniu sygnalizuje problem społeczny jakim są uzależ-
nienia od czynności. Skupia się ona na ogólnym opisie, dotykając tak ważne-
go problemu współczesnego społeczeństwa. Warto zauważyć, że problemem 
nie stanowi jedynie diagnoza występującego uzależnienia, co sposoby w jaki 
sposób można pomagać, leczyć skutecznie osoby uzależnione, jakiego rodzaju 
profilaktyki użyć. Każde uzależnienie prowadzi do zniewolenia człowieka, do 
zaburzenia jego funkcjonowania w każdym aspekcie życia. 
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Streszczenie

Artykuł składa się z trzech części. Ogólna tematyka odnosi się do uza-
leżnień behawioralnych. Autor podaje definicje uzależnień behawioralnych, 
które według niego są właściwe. Praca bazuje na wielu publikacjach polskich 
i zagranicznych, a także zawiera kryteria umożliwiające rozpoznanie uzależ-
nień od czynności. W artykule zwrócono uwagę na kontrowersje dotyczące 
nazewnictwa tego typu uzależnień oraz wskazano różnice i podobieństwa do 
uzależnień od substancji. Ostatnia część pracy opisuje jedno z uzależnień be-
hawioralnych jakim jest zakupoholizm. Praca jest cenną publikacja wprowa-
dzająca w tematykę tzw. „nowych uzależnień” (Guerreschi 2006).

Słowa klucz: uzależnienie behawioralne, nałóg, problem, człowiek

 Abstract

The article is consisted of the three parts. The general matter refers to the 
behavioral addictions. Author gives definitions of the behavioral addictions 
which are appropriate according to him. The dissertation is based on many 
publications polish and foreign and also includes criteria enabling identifi-
cation of the behavioral addictions. The article highlights controversies con-
cerning to the terminology of this type of addictions and indicates differences 
and similarities to the substances addictions. The final part of the dissertation 
describes one of the behavioral addiction which is compulsive buying disor-
der. The article is a valuable publication introducing to the matter of the “new 
addictions” (Guerreschi 2006).

Keywords: behavioral addiction, bad habit, issue, human
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Muzyka zaczyna się tam, gdzie słowo jest bezsilne  
– nie potrafi oddać wyrazu; muzyka jest tworzona dla niewyrażalnego.

Claude Debussy 

Wprowadzenie 

Współczesny świat przynosi ludziom niezwykle wiele możliwości: czło-
wiek może rozwijać się każdego dnia, wzbogacać swoje umiejętności i do-
świadczenie. Dodatkowo jednostka, która ma do tego predyspozycje może 
realizować się w różnych rolach i na wielu płaszczyznach. Człowiek ze wzglę-
du na zmieniające się okoliczności żyje coraz szybciej, poddawany jest licznym 
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wyzwaniom ze strony społeczeństwa. Kluczowym aspektem jest dostosowanie 
się do zmieniających się warunków w wieloaspektowym wymiarze. 

Zarówno szybkie tempo życia, jak i liczne zmiany czy mnogość możliwo-
ści mogą sprawiać, że jednostka żyjąca w dwudziestym pierwszym wieku czuje 
się przytłoczona i przemęczona, co z kolei prowadzi do zwiększenia poziomu 
odczuwanego napięcia. Wymagania sytuacji, z którymi nie jest ona w stanie 
sobie poradzić przy pomocy znanych dotychczas mechanizmów obronnych 
oraz taktyk stanowią bowiem podstawową przyczynę stresu (Heszen 2013,  
s. 22). 

Ludzie stosują rozmaite strategie w celu uchronienia się przed nega-
tywnymi konsekwencjami odczuwanego stresu. Jeśli sposób radzenia sobie  
z problemem zostanie dobrany w odpowiedni sposób, to powróci równowa-
ga pomiędzy wymaganiami otoczenia a możliwościami jednostki. Nierzadko 
jednak jednostka skłonna jest w celu zminimalizowania napięcia stosować me-
chanizmy niekorzystne, które prowadzić mogą nawet do pogorszenia się jej 
zdrowia. Wybór odpowiedniej strategii jest procesem dynamicznym, powią-
zanym zarówno z jej indywidualnymi właściwościami, uwarunkowaniami śro-
dowiskowymi, jak i emocjami pojawiającymi się w związku z okolicznościami 
(Poklek 2013, s. 51). Oznacza to, iż na podobną sytuację trudną poszczególne 
osoby będą reagować inaczej, co zdeterminowane jest zarówno właściwościa-
mi intra-, jak i interindywidualnymi. 

Ujmując tę kwestię z perspektywy ogólnej, radzenie sobie jest rodzajem 
pewnej generalnej, względnie stałej tendencji, która warunkuje przebieg dzia-
łania w momencie doświadczania sytuacji trudnej (Sygit-Kowalkowska 2014, 
s. 203). Podkreśla ona również różnice, które występują pomiędzy ludźmi  
w zakresie odczuwania stresu. W tradycyjnej klasyfikacji Endler i Parker 
(1990, za: Sygit-Kowalkowska 2014, s. 203) wyróżniają trzy style radzenia 
sobie ze stresem: 

- styl skoncentrowany na zadaniu, 
- styl skoncentrowany na emocjach, 
- styl skoncentrowany na unikaniu. 

Ostatni ze stylów, styl skoncentrowany na unikaniu, odnosi się do radze-
nia sobie ze stresem poprzez stronienie od myślenia o problemie, przeżywania 
emocji oraz doświadczania sytuacji trudnych poprzez poszukiwanie kontak-
tów towarzyskich lub angażowanie się w czynności zastępcze (Jabłońska 2015, 
s. 35). W zakresie tego stylu szczególnie często poruszanym zagadnieniem 
jest używanie oraz nadużywanie substancji psychoaktywnych, które pozwala 
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na szybką regulację emocji oraz zastosowanie strategii unikowo-ucieczko-
wej umożliwiającej oddalenie się od aktualnego problemu (Szczyrba-Maroń, 
Wons 2008, s. 10). 

Jak wykazały wcześniejsze rozważania, skuteczne radzenie sobie ze stre-
sem nie zawsze opiera się na metodach konstruktywnych. Czasami jego celem 
jest jedynie zminimalizowanie odczuwanego napięcia, które może wiązać się 
z używaniem substancji potencjalnie uzależniających (Sygit-Kowalkowska 
2014, s. 203). Do tego rodzaju substancji zalicza się chociażby tytoń, alkohol 
czy też narkotyki. Jednakże, wraz z rozwojem świata, pojawiają się nowe, nie-
znane dotąd rodzaje używek, które oferują szybki sposób odreagowania oraz 
relaksu. Zastępując stosunkowo dobrze przebadane używki, nowe środki odu-
rzające stanowią wyzwanie zarówno dla teoretyków, jak i praktyków. Jednym 
z takich środków są wirtualne narkotyki, zwane także e-narkotykami. 

Opis zjawiska

Używanie dźwięków w celu stymulacji i osiągnięcia określonego stanu 
jest znane od najdawniejszych czasów. Już Arystoteles w “Polityce” odnosił się 
do połączenia pomiędzy specyficznymi rodzajami melodii a duszą:

Zdaje się też istnieć pewne pokrewieństwo między duszą a melodiami  
i rytmami, stąd wielu filozofów twierdzi, że dusza to harmonia, inni, że 
zawiera ona harmonię.

Plemiona syberyjskie, afrykańskie czy też mieszkańcy zamieszkujący 
niektóre wyspy Pacyfiku stosowali rytmiczne brzmienia bębnów, grzechotek 
oraz wszelkich instrumentów wydających pulsujące dźwięki w celu uzyskania 
hipnotycznych doznań, przepowiadania przeszłości, a nawet próby skontak-
towania się ze zmarłymi (Motyka 2015, s. 309). Muzyka jest nieodłącznym 
elementem życia ludzi - towarzyszy rozrywce, obrzędom religijnym, uroczy-
stościom, zabawom, pojawia się w grach oraz filmach. Słuchanie dźwięków 
chóralnych, jednoczących melodię głosów wielu ludzi naraz, często określa-
ne jest jako hipnotyzujące, powodujące wręcz mistyczne wrażenia. Być może 
właśnie dlatego ludzie tak często decydują się na koncert chórów gregoriań-
skich, muzyki nordyckiej czy też uczestniczą w koncertach. Szczególnie, że 
zarówno słuchanie muzyki, jak i granie ma związek z pewnymi wymierny-
mi korzyściami: jest powiązane z neuroplastycznością mózgu, wspomaga 
proces uczenia się, wzbudza refleksyjność oraz może być przydatne podczas  
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rehabilitacji zaburzeń poznawczych czy emocjonalnych (Szczyrba- 
Poroszewska 2016, s. 110). 

Fenomen zjawisk dźwiękowych był podkreślony wielokrotnie i wykorzy-
stywany do osiągania różnorodnych celów. Na przykład przy dworcu kolejo-
wym w Hamburgu przez wiele lat z głośników puszczano muzykę klasyczną, 
co miało zminimalizować obecność osób uzależnionych od alkoholu, narko-
tyków oraz ludzi bezdomnych w tym obszarze (Motyka 2015, s. 309). Po-
nadto, więźniowie osadzeni w słynnym obozie Guantanamo byli torturowani 
przykrymi i trudnymi do zniesienia, wielokrotnie się powtarzającymi głośny-
mi dźwiękami. Muzyka ta była odtwarzana bezustannie, często po kilka dni  
z rzędu, a więźniowie przebywali w ciasnych, klaustrofobicznych celach (Szpak 
2009, s. 127). Na podstawie wybranych przykładów okazuje się dźwięki znaj-
dują zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia - zarówno pozytywnych, 
jak i skrajnie negatywnych.

Interesującą kwestię poruszył Spitzer (2012, s. 142-143) w odniesieniu 
do zastosowania muzyki w charakterze nagrody. Według badacza samodziel-
ny dobór muzyki przez słuchacza i odbieranie jej jako kojącej oraz przyjem-
nej sprawia, że melodia może przejawiać działanie zbliżone do środków odu-
rzających. Kwestią czasu było zatem rozpoczęcie wykorzystywania sygnałów 
dźwiękowych do pogłębienia stanu relaksu oraz rzekomych mistycznych 
doznań. Można uznać, że tak właśnie rozpoczęła się historia e-narkotyków.  
W 2010 roku stacja News 9 doniosła o nowym sposobie osiągania przez 
uczniów jednej z lokalnych szkół stanów podobnych do tych, które odczuwa 
się po narkotykach. Reporterka Katie Conolly z BBC podała w wiadomo-
ściach, że zachowanie uczniów było zbliżone do tego, które obserwuje się po 
spożyciu alkoholu (Motyka 2015, s. 310). Po licznych rozmowach uczniowie 
przyznali, że znajdowali się pod wpływem i-dosów, czyli odurzających plików 
muzycznych.

Według definicji wirtualne narkotyki (e-narkotyki) są rodzajem materia-
łu dźwiękowego, który jest obsługiwany przez specjalnie do tego skonstruowa-
ny program (tzw. I-Doser). Jego zadaniem jest wprowadzenie użytkownika  
w określony stan lub nastrój przy użyciu technologii. Twórcy niejednokrotnie 
reklamują swój produkt poprzez obietnicę synchronizacji półkul mózgowych, 
która to ma pobudzać mózg do odczuwania niecodziennych, niezwykłych 
wręcz stanów (Tuszyńska-Bogucka, Kwiatkowski 2015, s. 36). Kwestia nie 
dotyczy tylko doznań narkotycznych, które były promowane na początku. 
Obecnie i-dosy są w stanie dostarczyć jednostce (oczywiście w zależności od 
różnic indywidualnych oraz tolerancji na niektóre substancje) również bardzo 
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realistycznych obrazów sennych, wizji, wyzwolić w niej intensywne dozna-
nia seksualne, jak również podnieść jej skuteczność w grach komputerowych 
(Motyka 2015, s. 310). Ponadto Tuszyńska-Bogucka i Kwiatkowski (2015,  
s. 31) wymieniają inne najpopularniejsze efekty działania e-narkotyków. Na-
leżeć do nich mogą takie aspekty jak:

- wspomaganie procesu uczenia się;
- pomaganie w wyjściu z uzależnienia (np. palenia tytoniu, picia 

alkoholu);
- redukcja bólu somatycznego, np. bóle głowy;
- wspieranie medytacji;
- pomaganie w duchowej wędrówce, wychodzeniu z ciała (OOBE)1;
- ułatwianie świadomego śnienia;
- stymulowanie różnego rodzaju uczucia i emocje - np. zakochanie.

Jak podkreślał Motyka (2015, s. 311), badacze nie przedstawiają wie-
lu weryfikacji empirycznych mogących potwierdzić potencjał psychoaktyw-
ny e-narkotyków. Skąd zatem popularność wirtualnych używek, o której 
świadczy znaczący wzrost ilości plików zarówno w programie I-Doser, jak 
i w znanych serwisach oferujących bezpłatne pliki dźwiękowe i filmowe, jak 
chociażby YouTube (YouTube)? Jaki mechanizm sprawia, że faktycznie są one 
w stanie wywołać u użytkowników specyficzne doznania? Przyczyn tego zja-
wiska może być wiele. Być może jest to związane z tym, że narkotyki są sub-
stancjami, które są zakazane, a zdobycie ich w sposób legalny jest niemożliwy. 
Wartościowe jest zaznaczenie tego, że człowiek dąży do doprowadzania się do 
coraz lepszego funkcjonowania, w celu optymalizacji czasu i zaangażowania  
w wykonanie danego zadania. Umożliwienie szybszej reakcji, zwiększenie 
koncentracji czy motywacji mogą stać się wystarczający profitami do tego, aby 
spróbować substancji, które mogą mieć nieprzewidywalne skutki na funkcjo-
nowanie organizmu ludzkiego. 

Aniţei i Chraif (2011, s. 1) wskazują, iż za efekty podobne do oddzia-
ływania kokainy, opioidów lub marihuany są odpowiedzialne w przypadku 
i-dosów infradźwięki i stereodźwięki, które synchronizują się z falami mózgo-
wymi. Co ciekawe, istotna jest częstotliwość owych fal. W przypadku dźwię-
ków rytmicznych i powtarzających się największa zdolność do wzbudzania 
aktywności elektrycznej mózgu pojawia się w okolicach około 20 Hz (Fawzi, 

1 OOBE (out-of-body-experience) - zjawisko nazywane również eksterioryzacją. 
Jest to wrażenie odnoszące się do stanu, w którym jednostka postrzega świat z per-
spektywy spoza swojego ciała fizycznego. 
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Mansouri 2017, s. 628). Tak uzyskane pobudzenie będzie skutkowało w za-
leżności od różnic interpersonalnych dwojakim rodzajem reakcji: pobudze-
niem lub relaksacją. 

Co ważne, program I-Doser, który obsługuje określone pliki dźwiękowe, 
a jego zadaniem jest modyfikacja stanu lub nastroju użytkownika, jest bez-
płatny. Jednak jeżeli użytkownik chce pobrać konkretny plik, zobligowany 
jest do dokonania płatności. Ceny plików różnią się w zależności od kraju, 
wielkości pliku oraz oferowanych doznań. W Polsce i-dosy można kupować 
przez wysłanie spersonalizowanego SMS-a, a ceny wahają się od 50 do 150 
złotych, w zależności od tego, jak obszerny jest plik (Motyka 2015, s. 311). 
Pojawia się zatem pytanie, czy jest to wydatek jednorazowy, czy też z e-narko-
tyku można korzystać kilkukrotnie? Użytkownicy deklarują, że e-narkotyku 
można używać więcej niż raz, jednak „do momentu aż mózg się do niego nie 
przyzwyczai i tym samym przestanie na niego reagować” (Szymkowiak 2015).

Kiedy Motyka (2015, s. 309-314.) opublikował swój artykuł dotyczący 
nowych metod odurzania się, program I-Doser oferował 30 plików dźwięko-
wych, w tym chociażby płytę Xawiera Mondona bezpośrednio reklamujące-
go swoja pracę jako e-narkotyk. Na dzień 25.07.2020 z danych dostępnych  
w wyszukiwarkach internetowych, I-Doser oferuje aż 194 różne pliki podzie-
lone na kategorie takie, jak chociażby i-dosy antystresowe, halucynogenne, 
rekreacyjne, stymulujące, wspomagające proces uczenia się, popęd seksualny, 
efektywność w grach internetowych, a nawet dietę. 

Stan badań

Empiryczna weryfikacja rozważań teoretycznych dotyczących e-narkoty-
ków jest konieczna, aby określić skalę oraz powagę zjawiska. Praktycy potwier-
dzają możliwość wykorzystywania dźwięków muzyki przy terapii chociażby 
zaburzeń lękowych, łagodzenia bólu, symptomów stresu, poprawy nastroju, a 
nawet rehabilitacji pacjentów po przebytym epizodzie neuropsychologicznym 
(Motyka 2015, s. 309). Zbawienne wpływy muzykoterapii są niejednokrotnie 
podkreślane przez autorytety w dziedzinie psychologii i psychoterapii. Bada-
nia naukowe donoszą o korzystnym wpływie dźwięków na obniżenie tętna, 
wyrównanie pracy układu oddechowego, poprawę relacji z innymi oraz płyn-
ności w komunikacji (por. Sun, Sung 2013, s. 207-2015; Ruda, Trypka 2013, 
s. 157-164; Wahbeh, Calabrese, Zwickey 2007, s.25-32), a nawet wskazują, 
że odpowiednie dźwięki mogą być pomocne przy podnoszeniu duchowego 
rozwoju. 



65

E-NARKOTYKI - WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIE CZY NIESZKODLIWA ROZRYWKA

Ponadto, Campbell (2005, s. 5) dowiódł, że dystraktory słuchowe mogą 
wpływać na rozumienie polecenia nawet, jeśli intencjonalnie dźwięki są igno-
rowane w zadaniu poznawczym. Tezę tę potwierdzają wyniki badań, które wy-
kazują, iż umiejętność czytania ze zrozumieniem przy obecności dystraktorów 
słuchowych może znacznie się pogorszyć (por. Banbury, Macken, Tremblay, 
Jones 2001, s. 12-29). Aniţei i Chraif (2011, s. 2) podkreślali również zna-
czenie konkretnych dźwięków i muzyki względem wyników w badaniach nad 
efektem Stroopa. Nie trzeba daleko szukać, aby znaleźć również zastosowania 
muzyki w codziennym życiu. Ludzie uczą się przy muzyce, uprawiają przy 
niej sport, relaksują się. Często słysząc rytmiczną melodię odruchowo wybijają 
dłonią lub nogą rytm, czy też nucą usłyszaną przelotnie melodię, która zapa-
dła im w pamięć. Procesy te mogą być często automatyczne i nieświadome. 
Nie da się zatem nie zauważyć, jak wiele obszarów związanych z aktywnością 
człowieka i towarzyszącą im muzyką można wyodrębnić. 

W literaturze przedmiotu samo uzależnienie jest rozumiane jako silna za-
leżność organizmu od przyjmowania konkretnej substancji czy też podejmo-
wania się określonej czynności (Ulman 2011, s. 74). Przez lata prym wiodło 
podejście postrzegające nałóg właśnie jako silną potrzebę zażywania substan-
cji, lecz od pewnego czasu coraz większą uwagę przykłada się do powtarzania 
pewnych zachowań, nad którymi jednostka stopniowo traci kontrolę (Barłóg 
2015, s. 198). Używanie e-narkotyków może prowadzić do właśnie takiego 
rodzaju zależności. Gao wraz ze współpracownikami (2014, s. 402) określają 
je jako uzależnienie psychiczne, które jest znacznie bardziej złożone niż uza-
leżnienie fizyczne. Choć wydawać by się mogło, że w tym przypadku i-dosy 
kojarzą się z cyfrowym odpowiednikiem narkotyków, które prowadzą do uza-
leżnienia same w sobie, to o wiele bardziej istotny jest tu proces stawania się 
zależnym od czynności związanej z “zażywaniem” i-dosów w celu osiągnięcia 
konkretnych efektów. Jako, że Internet daje niezmiernie wiele możliwości,  
a jego głównymi atutami są szerokie spektrum możliwości oraz wygoda (Bar-
łóg 2015, s. 197), to prześledzenie procesu uzależnienia od e-narkotyków wy-
daje się być zadaniem niezwykle złożonym. 

W związku z rosnącą popularnością e-narkotyków, które zostało uznane 
za znaczące zagrożenie dla nastolatków zamieszkujących tereny Środkowego 
Wschodu, Fawzi i Mansouri (2017, s. 627) przeprowadziły na grupie 200 
osób zajmujących się medycyną oraz ochroną zdrowia badania kwestionariu-
szowe dotyczące wiedzy, nastawienia, postrzegania oraz świadomości dotyczą-
cych cyfrowych narkotyków. Aż 70% z nich nie znało znaczenia takich termi-
nów, jak “uzależnienie od narkotyków cyfrowych” czy “I-dosing”. Pozostałe 
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osoby, które słyszały o tych zjawiskach, czerpały wiedzę na ich temat głównie 
z mediów (60%). Co więcej, aż 80% respondentów nie wiedziało, w jaki 
sposób młodzież może uzyskać dostęp do e-narkotyków, a ponad 85% nie 
było w stanie określić, jaki jest mechanizm działania w przypadku cyfrowych 
używek. W odniesieniu do możliwości zapobiegania nadużywaniu cyfrowych 
narkotyków, najczęstsze odpowiedzi respondentów to kolejno: blokowanie 
stron internetowych oferujących I-dosery (80%), zwiększanie świadomości 
dotyczącej zjawiska (75%), prowadzenie ankiet dotyczących potwierdzonych 
lub podejrzanych przypadków (72%), kontrola rodzicielska (64,4%), zwięk-
szenie ilości badań naukowych dotyczących e-narkotyków w celu lepszego 
zbadania oraz zweryfikowania zjawiska (60%) oraz wprowadzenie specjalnych 
wytycznych odnośnie postępowania względem osób uzależnionych od cyfro-
wych używek (56,2%). Prezentacja rozkładów procentowych owych wyników 
uzyskanych przez badaczki prezentuje Tabela 1. 

Choć w przypadku Środkowego Wschodu temat e-narkotyków był jesz-
cze do niedawna czymś obcym, obecnie coraz częściej podejmowane są roz-
ważania teoretyczne oraz weryfikacje empiryczne, które mogą pomóc przeciw-
działać ryzyku wzrostu odsetka uzależnień od cyfrowych używek. Rzetelnie 
prowadzone badania naukowe mogą pomóc dobrze zrozumieć zjawisko oraz 
sformułować implikacje praktyczne wspomagające radzenie sobie z konse-
kwencjami tego zjawiska również na terenie Europy. 

Studium przypadku 

Studium przypadku – Grzegorz 23 lata

Rozpoznanie: ICD-10 F33.4 - Zaburzenie depresyjne nawracające, 
obecnie - stan remisji

Pacjent z tendencją do uzależniania się od różnych substancji, w tym 
uzależnienia behawioralne. 

Wiek rozpoznania: 21 lat

Ilość hospitalizacji: 2

Tendencje samobójcze: tak, próby samobójcze, nawracające myśli 
samobójcze

Pacjent zgłosił się do Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego – Od-
dział Lublin w celu konsultacji psychologicznej. Pacjent szuka pomocy ze 
względu na jego trudności natury psychologicznej. Dodatkowo twierdzi, że 
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“bardzo często się uzależnia, praktycznie od wszystkiego”. Klient uważa, że 
przez “nowoczesne” wychowanie oraz to, że przez wiele lat był eurosierotą ma 
trudności. Pacjent w wywiadzie skupia się na tym, że przez to, że miał nie-
ograniczony dostęp do internetu, ale i pieniędzy (gdyż tak kompensowany był 
brak rodziców) używał “każdej” możliwej do zdobycia substancji. Począwszy 
od tych narkotyków, z których można było skorzystać w sposób zdalny (inter-
netowo), jak i tych tradycyjnych. 

Pacjent wspomina o działaniu e-narkotyków. Uważa, że o e-narkoty-
kach usłyszał od kolegi w szkole. Wykorzystywał pliki dźwiękowe głównie 
w celu pobudzenia się podczas uczestniczenia w turniejach gier komputero-
wych. Wykorzystywanie każdej możliwej formy pobudzenia spowodowało 
to, że po uzyskaniu tolerancji od e-narkotyków zaczął szukać innych form 
zmian świadomości. Uważa, że e-narkotyki stały się źródłem jego “zaintere-
sowania substancjami zakazanymi”. Szukał innych opcji pobudzania w celu 
osiągnięcia kolejnych efektów oraz pozbycia się “stanu nudy”. Do czynników 
ryzyka należało to, że pacjent w wieku 10 lat zaczął palić papierosy. Uważa, że  
w wieku około 12 lat pierwszy raz zmienił świadomość z pomocą alkoho-
lu i narkotyków. Kilkukrotnie podejmował terapię odwykową, jednak bez-
skutecznie. Pacjent podejmował w przeszłości próby samobójcze, ze względu 
na “bezsensowność życia i nudzenie się życiem”. Pacjent był hospitalizowa-
ny, uzyskał pomoc medyczną. W tym momencie osoba badana jest pod stałą 
opieką psychologiczno-psychiatryczną. Pacjent jest dodatkowo diagnozowa-
ny. Uczestniczy w terapii psychologicznej. W miarę możliwości uczestniczy 
w dodatkowych zajęciach psychoprofilaktycznych, warsztatach, czy pogadan-
kach tematycznych w celu zwiększenia swojej wiedzy na temat choroby i spo-
sobów radzenia sobie z trudnościami.

U mężczyzny pojawiło się wiele czynników zwiększających ryzyko 
samobójstwa:

Cechy demograficzne: osoba samotna, brak wsparcia w najbliższych.

Sytuacja życiowa: trudności osobiste, samotność, rodzina niepełna.

Stan zdrowia: występujące zaburzenia depresyjne (zaburzenia psychicz-
ne), po próbie samobójczej (trudności somatyczne), klient uzależniony od 
substancji psychoaktywnych (tendencja do eksperymentowania).

Pozostałe dane: wcześniejsze próby samobójcze, trudności psychologiczne.
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Inne sytuacje trudne: brak wsparcia społecznego, podatność na działania 
społeczne, brak asertywności, naiwność.

Implikacje praktyczne

1. Powinna być prowadzona profilaktyka dotycząca nowoczesnych za-
grożeń cywilizacyjnych związanych z wykorzystywaniem nowych technologii, 
w tym internetu.

2. Podejście profilaktyczne powinno być realizowane wielowymiarowo 
w środowisku lokalnym, ogólnopolską oraz na skalę globalną. 

3. W szkołach zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli powinny być pro-
wadzone warsztaty specjalistyczne, które zwiększyłyby wiedzę teoretyczną, jak 
i praktyczną na temat e-narkotyków. 

4. Temat związany z e-narkotykami powinien być eksplorowany w taki 
sposób, aby nie zachęcał dzieci, młodzieży czy dorosłych do próbowania ni-
niejszych zasobów, a raczej informował o ewentualnych niebezpieczeństwach, 
które mogą się pojawić przez nadmierne korzystanie z wymienionych kwestii. 

5. Dostęp do e-narkotyków czy tradycyjnych narkotyków powinien być 
jeszcze bardziej niedostępny. Szczególnie w sytuacji e-narkotyków weryfikacja 
wieku powinna przebiegać kilku etapowo. 

6. Producenci i-doserów powinni być zobligowani do informowania 
swoich klientów o potencjalnym niebezpieczeństwie stosowania e-narkotyków. 

7. Szczególna uwaga powinna być zwrócona na eksperymentowanie z 
nowymi zasobami. Brak skuteczności e-narkotyków w aspekcie odurzania się 
może zainspirować użytkowników do szukania innych możliwości związa-
nych z osiągnięciem odpowiedniego dla nich stanu.

8. Rodzice powinni być uświadomieni na temat nowoczesnych zagro-
żeń cywilizacyjnych oraz informowani o konieczności sprawdzania treści, któ-
re ich dziecko przyswaja w internecie. 

9. Grono pedagogiczne powinno mieć odpowiednie szkolenia specja-
listyczne, aby być na bieżąco z nowoczesnymi zagrożeniami, które mogą być 
niebezpieczne dla dzieci. Brak wiedzy kadry pracującej w szkołach na takie 
zagadnienia może doprowadzić do braku skuteczności nauczycieli oraz brak 
autorytetu.

10. Promowana powinna być koncepcja związana z dobrostanem psy-
chicznym w przeciwieństwie do sięgania po możliwości, które sztucznie 
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miałyby podwyższać nastrój i pomagać w uzyskiwaniu stanu koncentracji, 
zwiększenia możliwości przyjmowania materiału edukacyjnego. 

11. Koncepcje związane z e-narkotykami powinny być weryfikowane ze 
względu na to, że część z wymienionych przez producenta jest niemożliwe do 
zweryfikowania np. podnoszenie poziomu libido czy leczenie chorób natury 
psychicznej.

Podsumowanie

W świetle przytoczonych danych dotyczących tematu e-narkotyków 
wartościowym aspektem jest profilaktyka związana z uświadamianiem tego, 
jak bardzo niebezpieczne mogą być substancje czy zachowania, które mogą 
przyczynić się do dezintegracji. Uzależnienie w XXI wieku stanowi bardzo 
poważny człowiek. Brak odpowiednich stosunków społecznych, trudności 
wychowawcze, pracoholizm rodziców, różnice indywidualne dziecka i inne 
mogą przyczynić się do szeregu negatywnych konsekwencji dotyczących zdro-
wia i życia ludzkiego. Zadaniem nie tylko psychologów jest to, aby informo-
wać o różnych możliwościach radzenia sobie ze stresem, brakiem zajęcia czy 
potrzebie stymulowania się. Istotne jest podejmowanie działań na zasadzie 
gatekeeper, w których zadania profilaktyczne nie skupiają się jedynie na grupie 
ryzyka, a na całej społeczności, w celu minimalizowania możliwości pojawie-
nia się konkretnych trudności. Problemem związanym z cywilizacją może być 
to, że dostęp do internetu i innych źródeł jest praktycznie bezproblemowy. 
Większość społeczeństwa ma swoje narzędzia teleinformatyczne, dzięki któ-
rym możliwe jest uzyskanie natychmiastowego połączenia z użytkownikami  
z całego świata. Atutem a zarazem wadą jest to, że do programów czy na stro-
ny internetowe może wejść właściwie każdy (nawet dzieci przed 12 rokiem 
życia). Nieograniczony dostęp do zasobów internetowych może powodować 
uzależnienie od komputera, internetu czy gier komputerowych. O czym war-
to wspomnieć to fakt, że uzależnienie nie wpływa jedynie na sferę psychiczną 
człowieka, a przede wszystkim na jego zdrowie fizyczne. 

Temat związany z uzależnieniem oraz substancjami czy kwestią behawio-
ralną jest eksponowany w europejskiej i światowej literaturze psychologicznej. 
Mimo to, wiele osób każdego dnia jest narażone na ekspozycję na zagrażające 
materiały, które mogą przyczyniać się do trudności adaptacyjnych w świecie 
rzeczywistym. 
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STRESZCZENIE

Niniejszy artykuł to próba eksploracji tematu związanego z e-narkoty-
kami w cywilizacji XXI wieku. Nowoczesny świat powoduje to, że człowiek 
poszukuje coraz to nowszych możliwości, które pomogą mu osiągnąć lepsze 
rezultaty w życiu osobistym, zawodowym czy społecznym. Okazuje się, że 
problem uzależnienia dotyka coraz większej ilości osób, w tym dzieci i mło-
dzieży. Osoby, które najczęściej spotykają się z dziećmi powinny mieć wiedzę 
i umiejętności praktyczne, które umożliwiłyby prowadzenie odpowiedniej 
profilaktyki. Celem pracy jest wskazanie najbardziej popularnych teorii oraz 
badań empirycznych dotyczących e-narkotyków. W Polsce substancjami, któ-
re kojarzą się z uzależnieniami w znacznym stopniu jest alkohol, papierosy 
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czy tradycyjne narkotyki. Niemniej jednak wyzwania XXI wieku powinny 
opierać się także na koncentracji na innych zagrożeniach. Praca ma wymiar 
teoretyczno-praktyczny, gdyż przytoczony zostanie fragment opisu przypad-
ku osoby, która zgłosiła się do Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego Od-
dział Lublin.

Słowa kluczowe: e-narkotyki, wirtualne narkotyki, uzależnienia, narko-
mania, współczesne zagrożenia

SUMMARY

This article is an attempt to explore the topic related to e-drugs in the 
civilization of the 21st century. The modern world means that people are 
looking for newer and newer opportunities that will help them achieve bet-
ter results in their personal, professional and social life. Moreover, it turns 
out that the problem of addiction affects more and more people, including 
children and adolescents. People who meet children most often should have 
knowledge and practical skills that would enable appropriate prevention. The 
aim of the study is to identify the most popular theories and empirical rese-
arch on e-drugs. Apart form, in Poland, substances that are associated with 
addiction to a large extent include alcohol, cigarettes and traditional drugs. 
Nevertheless, the challenges of the 21st century should also be based on focu-
sing on other threats. The work has a theoretical and practical dimension, as a 
fragment of a case report of a person who applied to the Lublin Branch of the 
Polish Suicidological Society will be cited.

Key words: e-drugs, virtual drugs, addictions, drug addiction, contem-
porary threats
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WSTĘP

Popularność i powszechność gier w dzisiejszych czasach jest coraz większa. 
Powstaje coraz więcej firm zajmujących się rozwojem branży i promocji gier. 
Co za tym idzie coraz więcej osób zaczyna grać – rzadziej bądź częściej, przez 
co powstaje wiele ciekawych zjawisk i zależności z grami w rolach głównych. 
Dzięki badaniom owych zjawisk można doszukać się ciekawych wniosków  
i dowiedzieć się czegoś więcej o konsumentach jak i producentach najprężniej 
rozwijającej się gałęzi kultury popularnej.

Niniejsza praca skupia się zagadnieniach związanych z grami oraz ich 
związkiem ze społeczeństwem. Głównym motywem poruszanym są gry jako 
forma spędzania wolnego czasu. Praca porusza również tematy: wpływu gier 
na relacje społeczne, wpływu gier na edukację czy występowania uzależnienia 
od gier.

Wybór takiego tematu był spowodowany tym, że znaczenie gier staje się 
coraz większe, a więc jest to zagadnienie warte analizy pod kontem społecz-
nym. Autorzy pracy poprzez obserwację środowiska społecznego dostrzegli 
wiele zjawisk zachodzących wśród gracz. Z racji, że temat graczy i gier rzadko 
pojawia się w badaniach społecznych zdaniem autorów celowym było pozna-
nie poruszanej problematyki. 
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Historia gier

Na wstępie warto napisać kilka słów o tak zwanej „królowej gier”, czyli 
o szachach, której to historia liczy już sobie około osiem tysięcy lat. Prawdo-
podobnym miejscem narodzin tej gry są Indie. Obecne zasady tej gry naj-
prawdopodobniej opracowali Persowie. Warto nadmienić, iż słowo „szach” to 
perski król (Zajączkowski, Urbańska-Galanciak 2009, s. 1).

Mówiąc o historii gier warto skupić się na grach komputerowych. Grach, 
które w XXI wieku cieszą się niesamowitym sukcesem wśród różnych społe-
czeństw i tworzą jedną z najsilniejszych gałęzi przemysłu rozrywki. Historia 
gier komputerowych zaczyna się w 1958 roku za sprawą Williama A. Hi-
ghnbothama. Podłączając komputer do ekranu oscyloskopu stworzył on grę  
w tenisa. 

W 1961 dzięki komputerowi PDP-1 Steve Russell wraz ze studentami 
stworzył grę „Spacewar!”. Polegała ona na walce dwóch statków kosmicznych. 
Gra osiągnęła niemały sukces. Pierwszym przełomem było wydanie w 1967 
roku tak zwanego Home TV Game,  czyli pierwszej konsoli do grania w proste, 
niewymagające gry. 

Przechodząc w lata siedemdziesiąte mamy do czynienia z rozwojem gier 
telewizyjnych jak i rozwojem automatów do gier (Stasieńko 2011, s. 1-2). Fir-
ma Atari jako jedna z pierwszych stworzyła znaną grę „PONG” na automaty. 
Wyniki sprzedaży były satysfakcjonujące. Ludzie powoli zaczynali   się doma-
gać ciekawszych gier.

Kilka lat później następuje coraz to większy stopień zróżnicowania typów 
gier. W 1972 roku programista Don Woods zaczyna tworzyć grę „Adventure”,  
która jest pierwszą grą tekstową o zabarwieniu przygodowym. W 1974 roku 
firma Atari pokazała pierwszy automat z grą o nazwie „TANK” - symulator 
walczących ze sobą czołgów. W 1975 roku pojawia się pierwsza gra z animacją 
postaci o nazwie „Shark Jaws”, która polega na walce nurków z rekinami. Co 
ciekawe gra została wydana niedaleko po premierze kultowego filmu „Szczęki” 
w reżyserii Stevena Spielberga.

W 1975 roku na rynku gier pojawiła się japońska firma Taito, któ-
ra stworzyła nie lada konkurencję dla dotychczasowego hegemona – Atari. 
Stworzyli oni bowiem automat z grą o nazwie „Gun fight”. Gra polegała na 
walce dwóch rewolwerowców i wykorzystywała jako pierwsza w historii mi-
kroprocesor (Kluska 2008, s. 18-19).

W 1975 roku grami zainteresowały się media i poruszyły w nich kwe-
stie przemocy. Gra, która jako pierwsza wzbudziła kontrowersję nazywała się 
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„Death race”. Była to jedna z pierwszych gier samochodowych i polegała ona 
na rozjeżdżaniu tak zwanych „gremlinów”, które wydawały krzyki przerażenia. 
Gracz za każdego rozjechanego stworka otrzymywał punkt a w miejscu roz-
jechanych potworków pojawiał się symboliczny krzyżyk. Swoistym następcą 
gry „Death race” był „Carmageddon” stworzony w 1997 roku. Brutalnością 
również charakteryzował się tytuł „Mortal Kombat” z 1992 roku oraz seria 
gier „Postal”. Temat przemocy w grach komputerowych w mediach jest po-
ruszany pod dziś dzień.

Swój wkład w historię gier mieli również słynni Steve Jobs i Steve Woź-
niak. Pod skrzydłami znanej wtedy już wszystkim firmy Atari stworzyli oni grę 

„Breakout” w 1976 roku. Kilka lat później stworzyli swoją własną firmę Apple 
Computer Inc., która do dzisiaj jest jednym z gigantów na rynku technologii.

Jednym z kluczowych momentów dla automatów z grami było wydanie 
przez firmę Taito grę o nazwie „Space invaders” w 1978 roku. Gra wykorzy-
stywała grafikę dwuwymiarową. Gracz sterował statkiem kosmicznym i jego 
zadaniem było zestrzelenie 5 rzędów kosmitów, którzy poruszali się w lewo  
i w prawo, górę i w dół zbliżając się do statku kosmicznego gracza. W pewnym 
momencie przez wyżej wspominaną grę w Japonii zaczęto odczuwać deficyt 
monety stu jenowej, gdyż owe monety lądowały w automatach do gry. Auto-
maty z grami zaczynały się rozprzestrzeniać po różnych budynkach (restaura-
cje, stacje benzynowe i tym podobne).

W 1978 roku powstała pierwsza kolorowa gra o nazwie „Galaxian”.  
W 1980 roku projektant japońskiej firmy Namco Toru Iwatami wpadł na po-
mysł stworzenia gry z bohaterem o nazwie „Pac-Man”. Jest to jedna z najpo-
pularniejszych i najbardziej ikonicznych gier komputerowych. Gra polegała 
na poruszaniu się w labiryncie, po którym porozrzucane zostały kropki, które 
bohater którym sterujemy, miał zjeść, jednocześnie uciekając przed złowro-
gimi duszkami. Tytuł ten stał się niewątpliwie hitem komercyjnym. Zaczęto 
pisać książki o Pac- Manie, czy projektować ubrania w tematyce gry. Powstał 
nawet serial o opisywanym tytule. Z pewnością można powiedzieć, że dzięki 
temu tytułowi, gry komputerowe osiągnęły przełom w kwestii dołączenia do 
kultury masowej (Kluska 2008, s. 22).

W latach osiemdziesiątych zaczynają pojawiać się tak zwane platformówki, 
czyli gry zręcznościowe polegające na poruszaniu się bohaterem przez różne 
poziomy. Pierwszą taką grą jest „Space panic” (Stasieńko 2011, s. 3). Poru-
szając kwestię pierwszych gier platformowych warto wspomnieć o kolejnym, 
obok „Pac-Mana”, ikonicznym i rewolucyjnym tytule a mianowicie – „Su-
per Mario Bros” powstałym w 1983 roku. Gra polegała na przechodzeniu 
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poziomów, zdobywaniu monet, pokonywaniu spotkanych przeciwników na 
drodze, by na końcu uratować księżniczkę. W grze wcielamy się w postać 
hydraulika o imieniu Mario. Warto też wspomnieć, że wyżej wspomniana 
gra wraca do łask. Producenci „ożywiają” tytuł w XXI wieku wydając go na 
różne platformy rozrywki, na przykład na smartfony w wersji mobilnej. Po-
przez coraz większe możliwości technologiczne powstawały coraz to ładniejsze 
pod względem graficznym gry, gdzie przykładem może być „Dragon’s Liar”  
z 1983 roku. Warto również wspomnieć o pojawianiu się gier strategicznych 
(„Cywilizacja”) oraz gier logicznych (słynny do dziś „Tetris”, którego autorem 
jest Aleksiej Pażytnow)(Kluska 2008, s. 23-24).

Z czasem automaty z grami zaczęły stawać się przeżytkiem i nadeszła era 
grania w domowym zaciszu. Zaczęły pojawiać się konsole, które umożliwia-
ły granie na własną rękę. Firmy takie jak Commodore, Atari zaczęły produ-
kować ośmiobitowe komputery domowe. Istotnym wkładem wydaje się być 
niewątpliwie stworzenie mikrokomputera ZX-Spectrum w 1982 roku przez 
Steve’a Sinclaira. Niewątpliwą rewolucją wśród komputerów do grania było 
wypuszczenie na rynek w 1985 roku modelu Atari ST. Była to szesnastobito-
wa jednostka, która nie była wcale droższa od wcześniejszych ośmiobitowych 
wersji. Firma Commodore dość szybko odpowiedziała słynną Amigą.

Kończąc, warto wspomnieć również lata dziewięćdziesiąte, gdzie dyski 
laserowe jak i komputery PC zaczynają wieść prym w świecie graczy i gier 
komputerowych. Gry z tych lat zaczynają oferować nowe możliwości, już nie 
tylko zrzut z góry, ale również efekty 3D, czy perspektywy pierwszoosobowe. 
Pojawienie się słynnego dzisiaj systemu Windows niewątpliwie wpłynęło roz-
wojowo na gry. Ważnym wydarzeniem było wydanie przez Sony pierwszej 
konsoli PlayStation w 1995 roku, która przez siedem lat nie miała sobie rów-
nych w segmencie domowych konsol. W 2001 roku firma Microsoft prze-
kazała do sprzedaży Xbox’a, który do dziś dzień razem z PlayStation dzieli  
i rządzi na rynku konsolowym.

Ważną kwestią jest rozpowszechnienie się Internetu, dzięki czemu gry 
sieciowe zaczęły zdobywać coraz większą popularność. Dzięki tak zwanym 
sieciówkom można śmiało zacząć poruszać kwestię interakcji społecznych  
w grach (Stasieńko 2011, s. 3).

W 1985 roku w Polsce pojawił się „Bajtek” - pierwsze czasopismo po-
święcone komputerom domowym dla osób początkujących. W 1986 roku 
pojawił się magazyn „Komputer” dla bardziej zaawansowanych czytelników. 

Jako ciekawostkę warto dodać, że programy komputerowe były naby-
wane na tak zwanych giełdach komputerowych. Takie giełdy polegały na 
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spotykaniu się raz w tygodniu osób zainteresowanych w danym miejscu. Na-
bywanie gier czy programów odbywało się za pomocą nagrywania na miejscu 
taśm z określonym programem czy grą, za którą należało zapłacić. Taka sy-
tuacja w naszych czasach byłaby nie do pomyślenia, ale warto nadmienić, że  
w latach osiemdziesiątych ochrona o prawie autorskim nie obowiązywała, 
przez co giełdy komputerowe były dobrym pomysłem na interes.

Dzięki czasopismu „Bajtek” dowiedziano się jakie gry w Polsce są naj-
chętniej ogrywane poprzez comiesięczne notowanie listy przebojów. Chodzi 
tutaj o lata 1986-1990. Najchętniej ogrywanym tytułem była gra „Opera-
tion Wolf” a tuż za nią uplasował się „Batman” i „Boulder Dash”. Można 
stwierdzić, że „Bajtek” jako jeden z pierwszych w Polsce sporządził ciekawe 
wyniki badań na temat ulubionych gier wśród Polaków. W 1990 roku twór-
cy „Bajtka” wydali czasopismo w stu procentach poświęcone grom i graczom  
o nazwie „Top Secret” (Kluska 2008, s. 46-54). Dzisiejszym odpowiednikiem 

„Top Secret” jest miesięcznik „CD-Action”.

Klasyfikacja gier

Ze względu na natłok powstających gier i ich różne rodzaje warto je 
sklasyfikować. Z racji, że klasyfikacji gier jest wiele, autorzy przytoczą ośmio-
punktową klasyfikację.

Można wyróżnić gry zręcznościowe, przygodowe, fabularne, strategiczne, 
symulacyjne, sportowe, logiczne i edukacyjne. Zaczynając od gier zręczno-
ściowych jak sama nazwa wskazuje wymagają one od gracza pewnego zakre-
su zręcznościowego. Przykładem może być pokonywanie poziomów poprzez 
skakanie czy strzelanie do celu bądź przeciwników. Ogólnie głównym zada-
niem jest pokonywanie trudności w danej grze. Ten rodzaj gier jest jednym 
z pierwszych w historii. W tym rodzaju można wyszczególnić takie gatunki 
jak: platformówki, strzelanki, bijatyki, skradanki, gry wyścigowe, filmy interak-
tywne, gry arkadowe, FPS-y (strzelanki z perspektywy pierwszoosobowej), gry 
muzyczne, pinball oraz bilard.

Gry przygodowe opierają się na sterowaniu stworzoną przez nas postacią, 
która przeżywa podczas swojej wędrówki różne przygody, rozwiązuje skom-
plikowane zagadki. Gracz poznaje, przeważnie, ciekawą fabułę, która napędza 
chęć do przeżywania wyżej wymienionych atrakcji. Można je podzielić na: 
tekstówki , gry typu point’n’click czy filmy interaktywne.

Gry fabularne często łączą się z przygodówkami, lecz głównym ich ce-
lem jest opowiedzenie ciekawej historii fabularnej. Takimi typami mogą być 
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między innymi filmy interaktywne, RPG-i (Role-playing game), Hack’n’slashe 
(tak zwane action-RPG), MUD-y (Multi-User Dungeon) i MMORPG-i (Mas-
sively multiplayer online role-playing game) .

Gry strategiczne zaczęły już bazować na planszówkach (Dobrym przykła-
dem może być gra „Monopoly”). Celem gracza jest obieranie i planowanie 
strategii, dzięki której będzie on w stanie jak najszybciej osiągnąć swoje za-
łożenia i pokonać resztę przeciwników. Przykładowymi wzorami mogą być: 
RTS-y (strategie czasu rzeczywistego), strategie przeglądarkowe, strategie eko-
nomiczne, managery sportowe czy turówki.

Zadaniem gier symulacyjnych jest oddanie jak najbardziej rzeczywistej 
mechaniki pojazdów lub zachowań. Możemy do nich zaliczyć symulatory lot-
nicze i samochodowe, symulacje społeczne (symulacje ludzkiego życia), ubie-
ranki i wiele innych, gdyż symulować można ogrom rzeczy.

Następnie mamy gry sportowe, które opierają się na przełożeniu jakiejś 
dyscypliny sportowej na wirtualne pole grania. Niektóre tytuły są tak reali-
stycznie skonstruowane przez projektantów komputerowych, że śmiało moż-
na je zaliczyć do wyżej wspomnianych gier symulacyjnych.

Przedostatnią klasyfikacją są gry logiczne, które zawierają w sobie aspekt 
łamigłówek logicznych. Są one stworzone dzięki prostemu pomysłowi, przy 
czym zatrzymują gracza przy sobie przez długi czas. W ten typ wpisują się gry 
planszowe, karciane, logiczno-zręcznościowe.

Na koniec warto wspomnieć również o grach edukacyjnych. Na rynku 
można znaleźć mnóstwo gier, których główną ideą jest nabycie określonego 
rodzaju wiedzy. Ciekawym przykładem jest „Foldit” – internetowa gra na-
ukowa, w której naszym zadaniem jest szukanie leków na różne choroby. Jako 
ciekawostkę warto dodać, że dzięki niej w ciągu dziesięciu dni użytkownikom 
udało się rozpracować strukturę wirusa, który powoduje chorobę podobną do 
AIDS u małp (Zajączkowski, Urbańska-Galanciak 2009, s. 4-6).

Jak łatwo zauważyć często gatunki gier są swoistą hybrydą różnych wyżej 
wymienionych typów: na przykładzie filmu interaktywnego – może on być 
jednocześnie grą przygodową, zręcznościową jak i fabularną. Warto nadpi-
sać jeszcze kilka zdań na temat gier, które są niewątpliwie wielką rewolucją  
w XXI wieku i tworzą kolejny typ, czyli Virtual Reality (VR). Umożliwiają one 
przebywanie w fikcyjnym świecie wygenerowanym przez komputer, w któ-
rym prawa fizyki nie są przestrzegane. Do poprawnego działania są wymagane 
gogle VR, które przenoszą do wyimaginowanego świata zabawy i pozwalają 
nam się w nim poruszać. Niestety pojawiają się pewne obiekcje, jeśli chodzi 
o ten typ rozrywki, a mianowicie alienacja od prawdziwego świata. Pierwsze 
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kwestie rozszerzonej rzeczywistości zostały już poruszane i przedstawiane  
w 1991 roku w Hannowerze (Fiołek-Lubczyńska 2005, s. 55-56).

Ludologia

Wraz z dynamicznym rozwojem gier komputerowych i z ich coraz to 
większym zainteresowaniem społeczeństwa zaczęto częściej analizować ten fe-
nomen pod kątem naukowym. W 1991 roku po raz pierwszy terminu ludolo-
gia użył projektant gier Gonzalo Frasca, żeby opisać nieistniejącą wtedy jeszcze 
naukę, która zajmowałaby się tematem i badaniem gier. Sam termin powstał 
z dwóch łacińskich słów ludus („gra”, „zabawa”) i logos (zwrot przeznaczony 
do nazywania dziedzin związanych z nauką). Samo słowo ludus było również 
odniesieniem do szkoły, przez co autor wnioskuje do zasady „uczyć się bawiąc” 

(Surdyk 2009, s. 224-226). W 1938 roku antropolog i historyk Johan Hu-
izinga w swoim dziele „Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury” utworzył 
termin człowiek bawiący się. Twierdził też, że ludzka kultura rodzi się i rozwija 
w formie zabawy i jest zabawą. W 2001 roku po raz pierwszy użyto terminu 
ludolog. Podsumowując ludologia jest dziedziną zajmującą się badaniem gier 
i zabaw pod kątem socjologicznym, psychologicznym, kulturoznawczym czy 
ekonomicznym. Często wykracza ona poza tematykę samych gier. Niejed-
nokrotnie bada zjawiska im towarzyszące, na przykład relacje międzyludzkie. 

Niewątpliwie podwaliną do powstania ludologii były lata dwudzieste  
XX wieku. Wtedy to Steward Culin spisał indeks gier występujących w ple-
mionach Indian amerykańskich. W 1921 roku Howard Edward Palmer po-
ruszał tematy związane z naukowym podejściem do gier, ich badaniem czy 
wykorzystywaniem w celu edukacyjnym. Zdaniem autora najwybitniejszymi 
prekursorami dzisiejszej ludologii są: Johan Huizing oraz Roger Caillois, któ-
rzy zasłynęli między innymi z dowiedzenia wagi ludności ludycznej jako pod-
stawowej aktywności ludzkiej dla zdefiniowania kultury. W Polsce pierwsze 
książki, które w pewien sposób podejmowały tematy ludologiczne to „Zaba-
wa a rzeczywistość” Wincentego Okonia oraz „Ludzie teraźniejsi a cywilizacja 
przyszłości” słynnego Floriana Znanieckiego (Surdyk 2009, s. 227).

Ludologia z perspektywy nauk społecznych bada efekty wpływu gier na 
ludzi, interesuje się w jaki sposób gry tworzone są przez człowieka, porusza 
kwestie edukacyjne w grach czy interesuje się obecną w nich przemocą. Wszę-
dzie, gdzie pojawia się człowiek bądź ogólnie społeczeństwo razem z grami 
mówimy o społecznym aspekcie ludologii.
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Praca doktorska napisana w 2007 roku przez Akiego Jarvinena niewąt-
pliwie zaczęła dyskusję nad teorią i metodologią badań gier. Dysertacja opisu-
je wyniki dziesięcioletnich badań nad grami każdego typu (między innymi gry 
komputerowe, planszowe, karciane a nawet teleturnieje telewizyjne). Często 
ludologia interesuje się grami cyfrowymi, pomijając inne gatunki, więc wyżej 
wspomniany doktorat był czymś nowym, poruszającym dyskusję. Ludologia 
nie spełnia kryteriów metodologicznych, przez co nie jest samodzielną dyscy-
pliną naukową. W Polsce Europejska Akademia Gier utworzona w 2009 roku 
oferuje w swoim programie nauczania przedmioty związane z tą dziedziną.  
W ramach specjalizacji Projektowanie produkcji gier wideo pojawia się przed-
miot o nazwie Wprowadzenie do ludologii . Wspomniana akademia oferuje 
środowiskowe studia dyplomowe (Surdyk 2009, s. 229-232).

W celu opracowania podstaw teoretycznych ludologii powstają różne 
zrzeszenia bądź organizacje naukowe. Składają się one z różnych naukowców, 
często informatyków, medioznawców czy projektantów gier. Jedną z takich 
organizacji jest DiGRA (Digital Games Research Association) – towarzystwo 
non – profit zrzeszające naukowców, którzy w swoich pracach nawiązują do 
gier cyfrowych i zagadnień pochodnych. Jej głównym celem jest współpraca 
kręgów naukowych z działami komercyjnymi i przemysłem związanym głów-
nie z grami jak i mediami interaktywnymi. Podobnych organizacji jest wiele 

(Surdyk 2009, s. 235).
W Polsce w 2004 roku utworzono pierwsze ludologiczne towarzystwo 

naukowe, a mianowicie Polskie Towarzystwo Badania Gier (PTBG). Składa 
się ono z naukowców i studentów, którzy interesują się problematyką gier. 
Głównymi założeniami grupy jest: rozwijanie i popularyzowanie wiedzy do-
tyczącej gier w ujęciu praktycznym jak i teoretycznym, przedstawianie gier 
jako twórcze wykorzystanie czasu. PTBG chciałoby również, aby członkowie 
dokonywali istotnych dla ludologii rozwiązań naukowych. Organizacja przy-
gotowuje różne panele, spotkania, konferencje przy współprac z instytucjami 
naukowymi, gdzie główną tematyką są badania nad grami. Spod ich szyldu od 
2009 roku wydawane jest czasopismo ludologiczne „Homo ludens” (Polskie 
Towarzystwo Badania Gier 2019).
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ZAKOŃCZENIE

Znaczny wpływ na współczesne przemiany w kulturze zabawy i rozrywki 
mają gry mobilne. Obecnie trwa era smartfonizacji, przez co, coraz częściej w 
celu zaspokojenia naszych rozrywkowych potrzeb sięgamy po telefon. Niesie 
to za sobą niemałą rewolucję i szereg pozytywnych zmian, między innymi 
zmniejszenie alienacji graczy (Du Vall, Majorek 2014, s. 103). Niektóre gry 
mobilne wymagają od nas interakcji z drugim człowiekiem czy wyjścia z domu. 
Przykładem może być gra „Pokemon Go”, która kilka lat temu była swoistym 
fenomenem na skale światową. Celem było łapanie pokemonów rozrzuconych 
po całym mieście. Poprzez chodzenie z włączoną aplikacją i sygnałem GPS 
użytkownicy szukali stworków zwiększając swoją kolekcję. Często wyprawy 
po potworki odbywały się w gronie przyjaciół. Coraz więcej gier mobilnych 
oferuje aplikacja „Messenger”, która pozwala na pisanie i jednoczesne granie 
ze znajomymi.

Gry niewątpliwie wpisują się w obecną kulturę masową i spełniają funk-
cję kultury popularnej. Ich głównym celem jest zapewnienie użytkownikom 
pewnej formy rozrywki czy zabawy. Graczy jest coraz więcej i z roku na rok 
ich wymagania są wyższe. Wraz z upływem czasu projektanci i dystrybutorzy 
gier masowo tworzą i wypuszczają na rynek coraz to więcej tytułów w ogrom-
nych ilościach, by zaspokoić jak największą grupę odbiorców. Przy okazji zbi-
jając fortunę, gdyż obecny rynek gier generuje podobne bądź większe dochody 
od rynku filmowego.
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STRESZCZENIE

Praca opiera się w szczególności na aspektach związanych z grami a tak-
że ich związkiem ze społeczeństwem. Głównym motywem pracy są gry jako 
forma spędzania wolnego czasu. Praca porusza również takie zagadnienia jak 
historia gier czy ludologia.  Popularność oraz powszechność gier w dzisiej-
szych czasach jest coraz większa. Coraz częściej powstają firmy, które zajmują 
się rozwojem branży a także promocji gier – co za tym idzie coraz więcej osób 
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zaczyna grać a dzięki temu powstaje wiele ciekawych zjawisk oraz zależności  
z grami w rolach głównych.

Słowa kluczowe: gry, gracze, ludologia, kultura, społeczeństwo

ABSTRACT

The work is based in particular on aspects related to games as well as their 
relation to society. The main motive of work is games as a form of spending 
free time. The work also touches upon issues such as game history and ludolo-
gy. The popularity and commonness of games these days is increasing. Com-
panies that deal with the development of the industry and the promotion of 
games are being created more and more often - thus more and more people 
start to play, and thanks to this, many interesting phenomena and dependen-
cies with games in the main roles arise.

Keywords: games, players, ludology, culture, society
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Psychokreacja i profilaktyka 
w subkulturze punk rockowej 

– analiza przypadku
Psychocreation and prevention  

in the punk rock subculture – case study

Wstęp

 Według „Słownika etnologicznego” subkultura to:

względnie autonomiczny segment w ramach głównego, samodzielnego 
i jednolitego systemu kulturowego, mający cechy funkcjonalnie zinte-
growanego podsystemu, który dzieląc z nadrzędną jednostką wspól-
ne, podstawowe wartości i normy, manifestuje swą odrębność przez 
własne specyficzne treści, obejmujące jednak tylko pewne sfery życia 
społecznego (Posern-Zieliński 1987, s. nr 334).

Młode osoby identyfikujące się z subkulturą punk rockową nierzadko 
potrzebują pomocy psychologa. Przynależność do tej subkultury jest atrak-
cyjna przede wszystkim dla młodzieży uczęszczającej szkół ponadgimnazjal-
nych. To, co charakteryzuje tę podkulturę to przede wszystkim: specyficzna 
muzyka, styl ubierania i czesania się, kontestacja otaczającej rzeczywistości, 
apolityczność. Bardziej skrajne wejście w subkulturę punk rockową może być 
powiązane z: demoralizacją, nadużywaniem alkoholu, tytoniu, eksperymenta-
mi z narkotykami i innymi używkami, ucieczkami z domu, przebywaniem na 
squatach, porzuceniem edukacji, obojętnością wobec najbliższych, łamaniem 
istniejących praw i zasad, co może skutkować konfliktami z prawem, a tak-
że konfrontacja z przedstawicielami innych subkultur. W artykule zostanie 
przedstawiona analiza przypadku jednostki identyfikującej się ze środowi-
skiem punk rockowców.
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Profilaktyka w subkulturze punk rockowej

W profilaktyce członków subkultury punk przede wszystkim należy 
zadbać o wyeliminowanie negatywnych, destruktywnych i agresywnych ele-
mentów, wzmocnić pozytywne wartości, wskazywać na takie wartości, które 
dają poczucie sensu życia w rozwoju. Ważna jest diagnoza środowiska danej 
jednostki i powodów, dla których subkultura punk jest dla niej atrakcyjna. 
Nierzadko zdarza się, że uczestnikami wspomnianej subkultury są osoby, któ-
re wcześniej na przykład były gorzej traktowane i napiętnowane przez rówie-
śników, a zwrot w stronę mocnego wizerunku, traktują jako potrzebę kreowa-
nia siebie i demonstracji wobec otoczenia. 

Nieprawidłowa atmosfera rodzinna, niezaspokojenie podstawowych 
potrzeb, stosowanie niewłaściwych metod wychowawczych, zaburzenia  
w zakresie stosunków uczuciowych w rodzinie, rozbicie, niski status material-
ny, społeczny i zawodowy, patologie oraz przekazywanie wzorów zachowań 
społecznie negatywnych – to tylko część kolejnych możliwych motywatorów 
do tego, aby związać się z subkulturą. W związku z tym młody człowiek, któ-
ry czuje się osamotniony i odtrącony, oprócz generalizowanej wrogości, jest 
skłonny do uczestnictwa w grupach nieformalnych. Dużą rolę pełni pokaza-
nie mu alternatywnych rozwiązań i pomysłów nie tylko na ciekawe spędzenie 
wolnego czasu, ale także na budowanie swojego życia.

Analiza przypadku

Obiektem przeprowadzonych badań jest przypadek wolnościowy, 
nie przebywający do tej pory w żadnej placówce instytucjonalnej. 

Imię: Kamil

Data urodzenia: 10.04.2004

Miejsce zamieszkania: Dębica

Szkoła: technikum

Klasa: II

Czy był kierowany do poradni?: Nie
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Dane o sytuacji rodzinno-wychowawczej

Nieletni Kamil Z. wychowuje się w niepełnej rodzinie. Ojciec Paweł 
Z. (lat 42, z wykształcenia kierowca kat C+D), z nową żoną i dwójką dzie-
ci z drugiego małżeństwa, mieszka w miejscowości pod Krakowem. Ojciec 
sporadycznie kontaktuje się z synem, od czasu do czasu zabiera go na week-
end i wakacje. Regularnie płaci alimenty. Matka nieletniego Olga Z. (lat 40,  
z wykształcenia technik administracji), pracuje jako kasjerka w jednym ze 
sklepów samoobsługowych w miejscowości oddalonej od Dębicy o około 10 
km. Pracuje po 10 godzin dziennie, w systemie zmianowym, również w week-
endy. Nie posiada prawa jazdy, więc drogę do i z pracy pokonuje PKS-em. To 
wydłuża czas spędzany poza domem. 

Olga Z. wychowuje trójkę dzieci w wieku: 17, 16 i 7 lat. Na miejscu 
pomaga jej matka (Barbara G, lat 68), która kilka razy w tygodniu przyjeżdża 
do Dębicy oddalonych o kilkanaście km Ropczyc. Najstarszy syn uczęszcza 
do zasadniczej szkoły zawodowej (kierunek mechanik samochodowy), Kamil 
Z. – do technikum telekomunikacyjnego, najmłodsza córka jest uczennicą  
I kl. szkoły podstawowej.

Rodzina mieszka w mieszkaniu o powierzchni 50 m kw., składającym się 
z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Olga Z. mieszka w jednym pokoju, 
córka w drugim, 17 i 16-letni synowie zajmują razem trzeci, największy po-
kój. Pomieszczenia są urządzone standardowo, są wyposażone w podstawowy 
sprzęt gospodarstwa domowego (pralka, lodówka, telewizor). W mieszkaniu 
jest czysto i schludnie, poza pokojem synów, gdzie panuje nieporządek, odzież 
znajduje się na krzesłach, podłodze, na ścianach wiszą plakaty i sprayem na-
malowane są napisy wzywające do walki z systemem. 

Charakterystyka dewianta

Kamil wagaruje, znika z domu bez poinformowania matki i babci dokąd 
idzie i kiedy wróci. Zaczął słuchać ostrej muzyki, stał się wulgarny, używa 
niecenzuralnych słów. Zdarzało się, że nieletni kilka razy nie wrócił na noc do 
domu lub przychodził do mieszkania pod wpływem alkoholu. Nieletni pali 
papierosy, eksperymentował z innymi używkami. W ciągu ostatniego roku 
przekuł sobie brwi, nos i uszy oraz zmienił styl ubierania się. 

Przez wagary ma problemy w szkole, dwukrotnie był zagrożony z mate-
matyki i języka polskiego. Ignoruje większość nauczycieli oraz pedagoga szkol-
nego. Poznał starszych kolegów, którzy mu imponują i są dla niego wzorem.   
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Wywiad z dewiantem

1. Czym się interesujesz?

- Różnymi rzeczami, wszystkim po trochu.

2. Jakiej muzyki słuchasz?

- Nie widać? Tylko punk rock, reszta to komercja.

3. Jakie są twoje ulubione zespoły?

- Defekt Muzgó, Exploited, Bad Religion,  
Włochaty, wymieniać dalej?

4. Nie trzeba. Co cię najbardziej fascynuje w tych zespołach i muzyce?

- Niewiele osób słucha takiej muzyki.  
To underground i old school.  

Oni wiedzą o czym śpiewają, kochają wolność,  
chcą walczyć i nie znoszą tego systemu.

5. Co oprócz muzyki jest dla ciebie ważne?

- Ludzie, którzy są dla mnie ważni, 
 na których mogę liczyć i są wtedy,  

kiedy ich potrzebuję.

6. Ilu znasz takich ludzi, na których możesz liczyć?

- Wszyscy z paczki.

7. Jak ich poznałeś?

- Normalnie –  
na koncercie, tak jak oni nie miałem na bilet, 

 więc sępiliśmy razem. I udało się.

8. Co było później?

- Niewiele pamiętam. 
 Był koncert, piliśmy wino,  

odprowadzili mnie do domu.
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9. A jak ci się układa w szkole?

- Nie wiem, dawno tam nie byłem (śmiech). 
 Budynek chyba jeszcze stoi. Szkoła ogłupia.

10. Szkoła ogłupia?

- No tak,  
wciskają nam do głowy masę bezsensownych wiadomości, 

 wciskają nas w system,  
chcą ubrać w garnitur i każą na siebie pracować.

11. To nie dla ciebie?

- No pewnie.  
A czy ja wyglądam na takiego?  

Dla mnie liczy się wolność.

12. Czym dla ciebie jest wolność?

- Mogę robić co chcę,  
idę gdzie chcę, jem co chcę,  

rozmawiam z kim chcę,  
nie muszę się nikomu tłumaczyć.

13. Masz rodzeństwo?

- Tak, starszego brata i młodszą siostrę.

14. Jak ci się z nimi układa?

- Siora tylko bawi się lalkami,  
a brat to palant, chodzi do szkoły, rozdaje ulotki banków  

– popiera system, ale toleruję go, to w końcu brat,  
no i mieszkamy w jednym pokoju, więc trzeba.

15. A jak ci się układa z rodzicami?

- Mama dużo pracuje,  
ciągle jej nie ma w domu,  

za to często jest babcia,  
ale ona jest niereformowalna.  
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Stary od nas odszedł,  
ma inną rodzinę, żonę i dzieci.

16. Widujesz się z ojcem?

- Od święta.  
Nie lubię jego nowej żony i chyba z wzajemnością.  

Ojciec ma nas gdzieś.  
Pewnego dnia po prostu wyprowadził się bez słowa.  
Jeździ tirem i w jakiejś wiosce poznał nową kobietę,  

która zniszczyła nasz dom.

17. A jaki kiedyś był wasz dom, różnił się od tego, który masz teraz?

- Tak,  
kiedyś mama siedziała w domu i zajmowała się nim.  

Tylko minusem było to, że patrzyła gdzie się idzie,  
wiesz – patrzyła na ręce, a teraz już tak nie ma. 

 No, ale wtedy był ojciec,  
choć on też często wyjeżdżał do roboty  

– wiesz jak to jest na tirach. 
 Czasami Nie było go po 2 tygodnie,  
ale jak wracał, to nam coś przywoził.  

I w sumie było całkiem fajnie.

18. Chciałbyś żeby to wróciło?

- Przecież wiem,  
że nie wróci,  

po co o tym gadać?

19. A jak ludzie z klasy i szkoły – przyjaźnisz się z nimi?

- W klasie mam samych gości,  
z resztą to frajerzy, takie dresy.  

Oni nie lubią mnie, ja nie lubię ich.

20. Zawsze się nie lubiliście?

- Tak, wkurzyli mnie kiedy od kogoś dowiedzieli się,  
że ojciec poznał inną laskę,  

śmiali się, że stała przy drodze.  
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Pobiłem się z jednym z nich, trochę oberwałem,  
bo na pomoc ruszyli mu koledzy,  

a ja byłem sam. 

21. I dlatego unikasz szkoły?

- Hmm, szkoła mnie wkurza, to system.

22. Uciekłeś kiedyś z domu?

- Bo to raz,  
nie liczyłem ile razy.

23. Co było powodem ucieczki?

- Nie chciało mi się siedzieć w domu,  
chciałem być niezależny,  

spotkać się ze znajomymi.

24. Kto jest dla ciebie najważniejszą osobą w życiu?

- Yyyy, hmmm,  
kiedyś był ojciec, a teraz,  

no strasznie trudne pytanie.

25. A czy jesteś szczęśliwy?

- Chyba tak.

26. Chyba?

- No wiesz, raz się jest szczęśliwym,  
innym razem nie, to zależy od dnia, 

prawda?

27. Palisz papierosy, pijesz alkohol?

- Zdarza się.  
Chyba jak każdemu.

28. Co ci daje alkohol?

- Można się wyluzować,  
jest fajnie, wesoło.
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29. Myślałeś o tym kim będziesz za kilka lat?

- Nie wiem, jakoś to będzie. 
Najważniejsze to żeby się nie sprzedać.

30. Nie sprzedać?

- No tak,  
nie sprzedać, czyli nie być tacy jak wszyscy,  

nie robić na ten system,  
który ogranicza człowieka.  

Żadnych garniturków i grzecznych fryzurek.

31. A chciałbyś założyć rodzinę?

- Nie, po co, 
 przecież i tak się rozpadnie.  

Rodziny moich znajomych w większości też się porozpadały. 
 To kiepska inwestycja, po co się męczyć  

i jeszcze męczyć dzieci.

32. Miałeś konflikt z prawem?

- Zdarzyło się.

33. Co zrobiłeś?

- Nic wielkiego –  
trochę pokrzyczeliśmy na mieście,  

coś tam przewróciliśmy.  
Ale nic wielkiego się nie stało.  

Stare baby się uwzięły i zadzwoniły po psy.

34. Czy jest coś w życiu, co cię wkurza?

- Przemoc na świecie,  
głupota ludzi, system,  

kłamstwa ludzi – dużo tego.

35. Chciałbyś coś w sobie zmienić?

- No właśnie przecież zmieniłem.
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36. Co daje ci przynależność do punkowców?

- Siłę, zjednoczenie,  
nowe znajomości z kumplami,  

jest dobrze.

37. Ile lat mają twoi koledzy?

- Większość z nich jest starsza,  
większość przekroczyła 20-tkę.  

Stare konie (uśmiech).

38. Czym na co dzień zajmują się twoi znajomi?

- Większość nie pracuje,  
ale cieszy się życiem,  

nie sprzedali się systemowi.  
Pewnie mnie zapytasz o to skąd mają pieniądze  

– i tak nie powiem, słodka tajemnica.

39. Fajnie, że przyjęli cię do swojego grona?

- No raczej,  
teraz nikt mi nie podskoczy,  
w zjednoczonej grupie siła! 

40. O czym marzysz?

- Jakie pytanie  
– co ja baba jestem żeby marzyć?!

41. Co będziesz robił jutro?

- Nie dam się nikomu!

Dziękuję za rozmowę. Życzę ci powodzenia w życiu.

Wywiad został przeprowadzony w mieszkaniu Kamila Z. w dniu 2 
czerwca 2020 roku. Kamil chętnie odpowiadał na pytania, w trakcie rozmo-
wy wypalił 3 papierosy. Kiedy mówił o ojcu był smutny i patrzył w podłogę. 
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Próba diagnozy

Na podstawie wywiadu, obserwacji i dostępnych informacji można 
wnioskować, że Kamil Z. dorastał we względnie szczęśliwej rodzinie. Mama 
zajmowała się domem, ojciec zarabiał pieniądze, jeździł w delegacje, ale wracał 
do domu, pamiętał o żonie i dzieciach, przywoził upominki.

Sytuacja zmieniła się kiedy ojciec poznał inna kobietę i z dnia na dzień 
wyprowadził się z domu, ograniczając kontakt z rodziną z Dębicy. Wówczas 
matka – najprawdopodobniej zmuszona sytuacją finansową – podjęła pracę 
jako kasjerka w sklepie samoobsługowym pod miastem. Konieczność dojazdu 
do i z pracy autobusem wydłuża czas pobytu matki poza domem. 

Dodatkowo Kamil Z. czuje się nieakceptowany w klasie, w której był 
wyśmiewany i szykanowany. Czując się niepewnie, tracąc poczucie bezpie-
czeństwa w domu i w szkole, został członkiem subkultury punk rockowej. Za-
imponowała mu ostra muzyka i nieszablonowych, charakterystyczny wygląd 
oraz to, że w grupie, do której przystał znajdują się przede wszystkim starsze 
od niego osoby. To daje mu poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, imponuje 
mu. Nieletni próbuje im dorównać i zaimponować – pije alkohol, pali tytoń, 
ucieka z domu.

Kamil Z. przyjmuje zamkniętą postawę kiedy wspomina o ojcu, nie ma 
sprecyzowanych marzeń dotyczących przyszłości, a jeśli nawet takie ma – nie-
chętnie o nich mówi. Stracił wiarę w instytucję rodziny, co może się przekła-
dać również na idącą dalej niechęć wobec systemu.

Próba prognozy

Kamil Z. ma szansę na reedukację i przystosowanie do warunków  
i wymagań życia w społeczeństwie. Jednak jest to uwarunkowanie podjęciem 
szybkich działań, mających na celu ograniczenie wpływu subkultury, z którą 
się związał. Niezbędna jest zmiana środowiska nieletniego, współpraca szkoły  
z najbliższą rodziną oraz próba nawiązania lepszego kontaktu z ojcem. 

Ukazanie Kamilowi Z. pozytywnej strony relacji międzyludzkich, uka-
zanie trudu pracy matki, która próbuje zapewnić rodzinie warunki niezbędne 
do życia, wzbudzenie zainteresowań w nieletnim może zapobiec dalszej demo-
ralizacji płynącej ze strony otoczenia.
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Profilaktyka

Profilaktyka młodych ludzi, którzy związali się z subkulturą punk 
rockową nie należy do łatwych zadań, ponieważ wymaga z jednej strony 
wymaga odpowiedzialnych i subtelnych kroków, ale z drugiej – zdecydo-
wania i konsekwencji działania. Niezbędna jest tutaj analiza indywidual-
nego przypadku i historii życia, środowiska rozwoju i dorastania. 

W przypadku Kamila Z. zasadnym może być zastosowanie następu-
jących działań:

- terapia rodzinna nastawiona na obniżenie napięcia emocjonalnego 
związanego z rozstaniem rodziców i nową sytuacją, w której znalazł się 
nieletni i jego najbliżsi,

- regularny kontakt z ojcem,
- zmiana szkoły (aktualnie nieletni uczęszcza do klasy, w której jest 

napiętnowany i wykluczony, a to nie sprzyja pozytywnemu nastawieniu, 
związanemu z uczęszczaniem do szkoły),

- zmiana szkoły może również skutkować zyskaniem nowych, warto-
ściowych kolegów-rówieśników,

- współpraca z nową placówką oświatową, dyrekcją, pedagogiem, 
nauczycielami,

- ukazanie nieletniemu alternatywnych sposobów spędzania wolnego 
czasu i rozładowywania emocji – odkrycie i rozwijanie zainteresowań i pa-
sji (skutek: odwrócenie uwagi od destrukcyjnych znajomych i środowiska 
punkowców),

- spotkanie z psychologiem (psychoterapia) – praca nad podniesieniem 
własnej samooceny,

- rozmowa z nieletnim w domu – wysłuchanie jego zdania, pokazanie 
mu, że jest pełnowartościowym członkiem rodziny + umiejętne dawkowanie 
obowiązków, tak, aby nieletni czuł się potrzebny, miał swoją indywidualną 
rolę w domu (rada dla matki i babci).

Podsumowanie

Przynależność do subkultur jest zjawiskiem, z którym społeczeństwo ma 
do czynienia przede wszystkim w przypadku młodych ludzi. Bardzo często 
nieletni z jednej strony chcą się wyróżnić, chcą być inni, lepsi niż pozostali 
członkowie społeczeństwa, a z drugiej – pragną akceptacji, poczucia bezpie-
czeństwa i wyjątkowości płynącej z przynależności, które daje im subkultura. 
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Subkultura punk rockowa należy do specyficznych subkultur, zmieniają-
cych się w ciągu ostatnich lat. Głównym zagrożeniem, które z niej płynie, jest 
kontestacja i negacja systemu i praw społecznych, nihilizm, mogący prowa-
dzić do degradacji jednostki. Szczególnie podatną na wpływy grupą są młodzi 
ludzie, którzy poszukują własnej tożsamości, oparcia w otoczeniu, bądź chcą 
skanalizować nadmiar emocji. Niebezpiecznym jest pełne zaangażowanie się 
w działalność subkultury, co może prowadzić do nadmiernego buntu, ekspe-
rymentowania z używkami, konfliktem z prawem. 
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STRESZCZENIE

Subkulturami i tym, co jest z nimi związane zajmują się badacze z róż-
nych dziedzin, przede wszystkim: resocjalizacji, socjologii dewiacji i subkul-
tur, czy antropologii. Ideologia punków to przede wszystkim: nihilizm, 
wspólnotowość, niechęć wobec systemu i kultury, którą oferuje, brak 
zaangażowania i nierzadko ostentacyjna obojętność. Część punkowców 
to zwolennicy anarchii, którzy opowiadają się za zniesieniem odgórnej 
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władzy krępującej jednostkę. Rząd jawi im się jako złożony system uci-
sku i zniewolenia człowieka. Według nich brak państwa, jego instytu-
cji, nakazów sprawi, że ludzie będą żyć w naturalnym porządku, wolno-
ści i solidarności. W artykule została ukazana charakterystyka jednego  
z uczestników wspomnianej subkultury wraz z próbą analizy, prognozy  
i propozycją działań profilaktycznych. 

Słowa kluczowe: subkultura, punk rock, dewiacja, młodzież, profilak-
tyka, psychokreacja

SUMMARY

Subcultures are dealt with by researchers from various branch of science 
e.g: social rehabilitation, sociology of deviation and subcultures, or anthro-
pology. The ideology of punks is above all: nihilism, community, aversion 
to the system and culture it offers, lack of commitment and often ostentatio-
us indifference. Some punks are supporters of anarchy, who are in favor of 
abolishing the top-down power restraining the individual. The government 
appears to them as a complex system of oppression and enslavement of man. 
According to them, the lack of the state, its institutions and orders will make 
people live in a natural order, freedom and solidarity. The article presents the 
characteristics of one of the young punk. The article also includes forecast and 
propose preventive measures.

Keywords: subculture, punk rock, deviance, youth, prevention, 
psychocreation
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FORMY NAUCZANIA EDUKACJI 
DLA BEZPIECZEŃSTWA – 

WYBRANE ZAGADNIENIA
FORMS OF TEACHING EDUCATION FOR SAFETY  

- SELECTED ISSUES

Wszelkie zło pochodzi z niewiedzy

Sokrates

Wstęp

W V w p.n.e. Sokrates analizując przyczynę narastającego w demokratycznych 
Atenach zła, doszedł do wniosku: wszelkie zło pochodzi z niewiedzy. Kilkadziesiąt 
wieków później filozof M. Heller napisał: „Ciemność jest cierpieniem umysłu (…). 
Tym bardziej niebezpiecznym, im bardziej nieuświadomionym” (Heller 2009,  
s. 9). Zauważyć można, że dla obu myślicieli wiedza staje się czymś niezwykle waż-
nym w życiu człowieka. Heller w zdobywaniu wiedzy ujrzał możliwość stania się 
lepszym, gdyż „wiedza jest dobrem” (Heller 2009, s. 11). Zatem należy zaznaczyć, 
że zdobywanie wiedzy sprzyja kształtowaniu pożądanej postawy moralnej, która  
w sytuacji zagrożenia uwidacznia się jako obowiązek do niesienia pomocy.

W dzisiejszym świecie ogromny obszar świadomości społecznej zajmuje wie-
dza naukowa. Są to przekonania i poglądy, które oceniamy w kategoriach prawdzi-
wości, fałszywości żądając ich uzasadnienia przy pomocy systematycznie stosowanej 
metody w toku badań naukowych (Sztompka 2010, s. 298). Z kolei świadomość 
współczesnego człowieka to zdolność zdawania sobie sprawy w kategoriach poję-
ciowych z tego co jest przedmiotem postrzegania, doznawania. Świadomy zdaje 
sobie z czegoś sprawę, wie o czymś, jest świadomy niebezpieczeństwa, odpowie-
dzialności (Szymczak 1995, s. 526). Znaczenia nabiera świadomość społeczna 
jako wartość treści życia duchowego, poglądów, wartości, idei, postaw i przekonań 
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charakterystycznych dla danej zbiorowości, grupy społecznej czy społeczeństwa 
(Encyklopedia Pedagogiczna 2007, s. 450), które stają się wzorcami czy schema-
tami myślenia wpajanymi jej członkom i egzekwowanymi przez nacisk społeczny 
(Sztompka 2010, s. 307).

Świadomość bezpieczeństwa jako odmiana świadomości społecznej powinna 
być kształtowana i rozwijana wśród społeczeństwa. Młody człowiek wchodząc 
w dorosłe życie jest w stanie zrozumieć istotę bezpieczeństwa i zagrożenia, 
przewidywać następstwa działań, zapobiegać sytuacjom niosącym zagrożenie, 
unikać nadmiernego ryzyka, racjonalnie i bezpiecznie zachowywać się w trudnych 
sytuacjach, umieć ponosić odpowiedzialność za skutki swoich zachowań. 

Od współczesnej edukacji wymaga się modernizacji, by mogła sprostać am-
bitnym zadaniom, jakie stawia przed nią bezpieczeństwo XXI wieku. Każdy może 
stać się ofiarą zagrożenia, dlatego zapewnienie bezpieczeństwa musi stać się po-
wszechną odpowiedzialnością. Tendencjom takim sprzyja system ochrony ludno-
ści, ratownictwa, obrony cywilnej i zagrożenia kryzysowego. Dopełnieniem jest 
przygotowanie ludzi, a zwłaszcza dzieci i młodzieży do prawidłowych zachowań 
podczas różnych zagrożen, powodujących sytuacje kryzysowe możliwe do wystą-
pienia w każdym miejscu i czasie.

Współczesna skala zagrożeń każe edukację zaczynać w tym zakresie od naj-
młodszych Ważne jest, aby mówić młodym ludziom o zagrożeniach i uczyć ich 
radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych. Takie postępowanie wydaje się być 
słuszne zarówno z etycznego punktu widzenia, jak i pedagogicznego, gdyż przynie-
sie powszechnie akceptowalną tendencję.

Edukacja dla bezpieczeństwa powinna przygotowywać społeczeństwo, zwłasz-
cza młodych ludzi do umiejętnego zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Ma 
na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających w różnych 
miejscach i warunkach. Wczesne a zwłaszcza systematyczne edukowanie pozwala 
w chwili wystąpienia zagrożenia działać skutecznie, zapobiegać i minimalizować 
straty w ludziach oraz mieniu. Dlatego edukacja dla bezpieczeństwa powinna być 
nastawiona na przyszłość oraz nauczanie przez praktykę. 

Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa spoczywa na władzach rządowych 
i samorządowych oraz instytucjach do tego powołanych. Stwierdzić należy, iż po-
czucie bezpieczeństwa określane jest zarówno przez czynniki obiektywne, wymier-
ne, jak i subiektywne, trudno wymierne i nie zawsze racjonalne. „Jednakże rola tych 
drugich bywa równie ważna jak pierwszych, a niekiedy nawet większa, bowiem 
przeświadczenie o zagrożeniu często jest impulsem do działania równie silnym jak 
zagrożenie realne. Dlatego też wprowadzono pojęcie „stan bezpieczeństwa”, uzna-
jąc, że „stan” jest niemierzalny, a decydującą kwestią w zapewnieniu bezpieczeństwa 
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jest jego postrzeganie przez społeczeństwo i władze państwowe. Jednakże władze 
centralne, dbając o zapewnienie bezpieczeństwa państwa, nie mogą bezkrytycznie 
opierać się na postrzeganiu go przez społeczeństwo i władze lokalne. Dlatego do 
określenia jego stanu powołują wyspecjalizowane gremia, które na podstawie bada-
nia różnych czynników i przesłanek określają stan bezpieczeństwa i postulują, jak go 
podwyższać” (Pieczywok 2011, s. 13-16). 

Zapewnienie bezpieczeństwa wiąże się z potrzebą używania różnorakich 
narzędzi. Można do nich zaliczyć m.in.:

– organa władzy państwowej i samorządowej, 
– organa dyplomatyczne i konsularne,
– siły i służby zmilitaryzowane,
– organizacje pozarządowe.

W celu umacniania i kształtowania pożądanego stanu bezpieczeństwa 
dla realizacji swoich zadań powstają wyspecjalizowane instytucje oraz służby, 
które w ramach swoich kompetencji odpowiadają̨ za poszczególne dziedzi-
ny bezpieczen ́stwa, monitorują ̨ jego stan i podejmują ̨ stosowne do jego po-
trzeb działania. „Rozwo ́j włas ́ciwie zorganizowanego systemu bezpieczen ́stwa 
państwa jest podstawowym zadaniem polskiej polityki bezpieczeństwa. (…)  
że w tworzeniu i realizacji tej polityki powinny uczestniczyć szerokie kręgi 
naszego społeczeństwa. Szczególnie istotne znaczenie ma połączenie sił admi-
nistracji samorza ̨dowej i społecznos ́ci lokalnej, gdyz ̇ mieszkan ́cy gmin i ich 
władze urzeczywistniają w praktyce cele polityki bezpieczen ́stwa” (Biuro Bez-
pieczeństwa Narodoweg 2014, s. 36.; Bożek, s. 281-312).

Nauczanie o bezpieczeństwie według filozofów

Zasadniczym przedmiotem troski bezpieczeństwa jest człowiek, ochrona 
jego życia i zdrowia, mienia, a także środowiska, w którym mieszka, uczy się 
i pracuje. Polityka bezpieczen ́stwa pan ́stwa powinna byc ́ skupiona na tych 
kwestiach. Zapewnienie bezpieczeństwa ludziom jest bowiem istotą bezpie-
czeństwa narodowego. Tak ukierunkowane bezpieczen ́stwo jest warunkiem 
harmonijnego funkcjonowania jednostek i ich rozwoju, co przekłada sie ̨ na 
rozwój i funkcjonowanie grup lokalnych, społeczeństw (narodów) i pośred-
nio na społeczność międzynarodową. Podkreślić przy tym należy, iż bez za-
pewnienia poczucia bezpieczeństwa jednostce niemożliwy jest postęp i rozwój 
społeczny. 
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Już w starożytności ukształtowały się dwie tendencje związane z przyspo-
sabianiem do obrony. Pierwsza to należyte przygotowanie żołnierzy do walki, 
druga zaś dotyczyła powszechnej aktywności obywatelskiej na rzecz obrony. 
Zadania te prowadzono w różnych formach.

E. Kant porównuje oświecenie „os ́wiecenie to wyjs ́cie człowieka z zawi-
nionej przez niego niedojrzałości. Niedojrzałość jest nieumiejętnością w po-
sługiwaniu sie ̨ własnym rozumem bez przewodnictwa innych. Niedojrzałos ́ć 
ta jest zawiniona przez człowieka, jes ́li jej powo ́d tkwi nie w braku rozumu, ale 
zdecydowania i odwagi, by swym rozumem posługiwać sie ̨ bez zwierzchnic-
twa innych” (Kupś, s. 44–45, Szymaniec) do wyjścia człowieka z niedojrzało-
ści. Uważa, iż wiąże się to z brakiem umiejętności posługiwania się rozumem 
i poddawaniu się przewodnictwu innych. Z drugiej strony podkreśla, iż jest 
to wygodne „A jakz ̇e wygodnie jest byc ́ niedojrzałym. Jes ́li mam ksie ̨gę, kto ́ra 
myśli za mnie, duszpasterza, kto ́ry ma za mnie sumie-nie, (...) wówczas sam 
nie musze ̨ sie ̨ o nic starac ́”, (Kupś, s. 48–49), aby szukać wymówek zamiast za-
brać się do działania. Praktyczne podejście do tematyki lokalnych zagrożeń np. 
brak prądu, wody, gazu pozwoli przedstawić pewien schemat postępowania, 
aby wiedzieć jak można się zachować w przypadku zaistnienia takiej sytuacji.

Instytucje lokalne powinny wychodzić poza schematy (rozporządzenia, 
biurokracje), odważnie a jednocześnie kreatywnie podejmować tematy wspól-
nie ze szkołami, mieszkańcami, aby tematyka zagrożeń stała się znana także 
osobom starszym. Ćwiczenia z praktykami i specjalistami pozwolą przybliżyć, 
uświadomić, przećwiczyć konkretne sytuacje np. reagowanie w sytuacji zagro-
żenia życia. 

Według filozofa państwo jest „instytucją rozumną” państwo to instytucja 
moralna (prawna i cnotliwa) w całkowitym znaczeniu tego słowa”, tzn. jest 
ono „instytucją rozumną” (Szymaniec), postępuje z zasadami moralnymi oraz 
wartościami. Państwo jako silny podmiot, dba o swoje żywotne interesy oraz 
egzystencję (Grabowska 2011, s. 235). We wczesnym stadium nauczania ma 
obowiązek edukowania młodych ludzi oraz formowania ich systemu wartości, 
by dążeniem była jednostka, naród, państwo. 

Człowiek wg J. Locka to istota rozumna (Grabowska 2011, s. 236). Z ko-
lei rozumność umożliwia niezależność umysłu (Locke 1959, s. 534). oraz jest 
ściśle związana z wolnością. Filozof uzasadnia, iż odpowiednia nauka moz ̇e 
zdziałać wiele. Zaznacza, że skoro ciało moz ̇na kształtować poprzez c ́wiczenia, 
to i rozum be ̨dzie na takie działania podatny. Gdy rozum kieruje naszym 
postępowaniem pows ́ciąga instynkty i namie ̨tności, tym lepszy uz ̇ytek potra-
fimy zrobić z wolności. Ćwiczenia praktyczne i treści podstawy programowej 
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przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa powinny być realizowane w rów-
nych proporcjach (Martuszewska 2020).

Bez rozumu wolność staje sie ̨ niebezpieczna. Jednak człowiek mając pra-
wo do wyboru może wybrać źle. Wszystkie błędy w ten sposób popełniane 
wynikają̨ z niedostatecznych umiejętności posługiwania się rozumem zwłasz-
cza ze zbyt szybkiego przechodzenia do działania. (Grabowska 2011, s. 245).

Dlatego też doskonaląc rozum (zadanie szkoły, nauczyciela, ucznia) mo-
żna zminimalizować niebezpieczeństwa wynikające z wolności. Ważne jest 
rozwijanie zdolności umysłowych w zgodzie z rozumem. Zadaniem szkoły 
jest czuwanie nad prawidłowym procesem kształcenia (Martuszewska 2020). 

Filozof w kwestii wykształcenia młodziez ̇y w „Myśli o wychowaniu” 
(Locke 1959, s. 205) przedstawia program wychowawczy dla przyszłych 
gentlemenów. Jego celem jest wszechstronny rozwo ́j umysłowy i fizyczny 
wychowanków, którzy mają stać się zdolni do służby dla kraju. Przy czym 
najważniejszym celem wychowania okazuje się osiągniecie stanu, w którym 
rozum w jak największej mierze kieruje naszymi wyborami i następującymi po 
nich czynami. Kierowanie się rozsądkiem, pewność siebie i zdecydowanie np.  
w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego jest wręcz potrzebną umiejętnością 
(Martuszewska 2020). 

Instrumentami, które zapewniają społeczne i polityczne porozumienie 
w kwestii bezpieczeństwa są edukacja obywatelska, dialog społeczny, współ-
praca parlamentarna, a także rada bezpieczeństwa narodowego (Biuro Bezpie-
czeństwa Narodoweg 2014, s. 25). Potencjał społeczny warunkuje sprawność 
państwa, aktywność społeczeństwa obywatelskiego (Biuro Bezpieczeństwa Na-
rodowego 2014, s. 39). Przedmiot Edukacja na rzecz bezpieczeństwa może 
stanowić niepodważalny element w zachowaniu stabilności państwa przez 
przygotowanie młodzieży do przeciwdziałania i walki z zagrożeniami (Mar-
tuszewska 2020).

Zadaniem Edukacji dla bezpieczeństwa jest upowszechnienie wiedzy  
z zakresu bezpieczeństwa obywatela także w jego środowisku lokalnym. (Biu-
ro Bezpieczeństwa Narodoweg 2014, s. 25). Priorytetem jest podnoszenie 
świadomości społecznej w kwestii rozumienia zagrożeń dla bezpieczeństwa 
oraz kształtowania kompetencji pozwalających w sposób celowy i racjonal-
ny reagować na nie. Celem edukacyjnym nauczycieli powinno być nie tyle 
wyposażenie uczniów w wiedzę, ale zastosowanie wiedzy w praktyce. Istotne 
jest zwiększanie efektywności działania administracji publicznej w sprawach 
bezpieczeństwa poprzez ustawiczne podnoszenie kwalifikacji i zdolności do 
skutecznego reagowania na zagrożenia (Martuszewska 2020).
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Podnoszenie kompetencji instytucji edukacji dla bezpieczeństwa w obsza-
rze bezpieczeństwa wymaga intensyfikacji i lepszego skoordynowania. Ważne 
jest nieustanne podnoszenie jakości kształcenia, które wpływa na bezpieczeń-
stwo państwa w powszechnym systemie edukacji, szkolnictwie wyższym oraz 
doskonaleniu zawodowym, żołnierzy, funkcjonariuszy, personelu cywilnego 
wojska i służb, pracowników administracji publicznej oraz nauczycieli przed-
miotu edukacja dla bezpieczeństwa (Biuro Bezpieczeństwa Narodoweg 2014, 
s. 52). Realizowana jest przez szkolnictwo powszechne i wyższe, centralne  
i lokalne instytucje państwowe oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 
(Martuszewska 2020).

Narada obywatelska o edukacji

Podstawową funkcją szkoły opro ́cz opieki nad powierzonymi placo ́wkom 
dziećmi definiuje się jako wychowanie, polegające na kształtowaniu postaw, 
oraz dydaktyke ̨, kto ́rej celem powinno byc ́ przekazywanie wiedzy i kształcenie 
umiejętności (Kmita 1991, s. 91). Edukacja jest fundamentem rozwoju, a po-
stęp i jakość życia w coraz większym stopniu zależeć będą od poziomu wiedzy 
społeczeństwa oraz umiejętności jej wykorzystywania (Martuszewska 2020). 

Istotne jest zwiększanie świadomości uczniów o zagrożeniach poprzez 
intensyfikację działań edukacyjnych na wszystkich poziomach nauczania,  
a także w formie szkoleń i kampanii społecznych. Dlatego szkolnictwo powin-
no dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości i wprowadzać innowa-
cyjne zmiany. Szkoła potrzebuje zmian, gdyż (Raport z Narad Obywatelskich  
o Edukacji 2019, s. 18-28.) 

1. zdobyte umiejętności i postawy w niewielkim stopniu kształtują oraz rozwija-
ją poprzez praktyczne działania i doświadczenie;

2. przekazuje w nadmiarze teoretyczną wiedzę uczniom kosztem pozostałych 
funkcji. Podawana w szkole wiedza jest często określana jako „zbędna”, „encyklope-
dyczna” czy „krzyżówkowa”;

3. w programach nauczania przekazuje zbyt mało wiedzy praktycznej i kom-
petencji przydatnych w dalszym życiu. Ważne jest kształtowanie wśród uczniów tzw. 
kompetencji miękkich („kompetencje miękkie to inaczej umiejętności życiowe, rozu-
miane jako zdolność do adaptacji i pozytywnych zachowań, umożliwiających jednost-
ce skuteczne radzenie sobie z wymaganiami i wyzwaniami życia codziennego”; WHO, 
1994 r.), które pozwolą odpowiednio korzystać ze zdobywanej wiedzy teoretycznej 
m.in. umiejętności kreatywnego myślenia, filtrowania informacji, samodzielnego 
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uczenia się. Jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania we współczesnym 
społeczeństwie;

4.  poza rozwijaniem postawy obywatelskiej szkoła nie wzmacnia wśród uczniów 
postaw związanych z solidarnością, szczególnie międzypokoleniowych umiejętności, 
postaw oraz empatii.

Tabela nr 1. Jak szkoła uczy i wychowuje? Jak motywuje do nauki? Jakich doświad-
czeń dostarcza?

Jak jest w szkole? Co można zmienić?

-- nie uczy myślenia,
– przeładowany program,
– sposób przekazywania trudnych treści 
nieadekwatny do wieku dziecka,

–testonomia, diagnozowanie,
– nierówny poziom,
– za mało kontaktu z uczniem,
– przygotowuje do egzaminów,
– osamotniona: brak wsparcia władz, 
samorządów,

– etapowość,
– system egzaminów powoduje ze 
nauczyciele są rozliczani przez rodziców 
przede wszystkim z wyników egzami-
nów,

– brak relacji/dialogu,
– presja sukcesu i edukacyjnej wartości 
dodanej,

– papierologia,
– narzędzia w miejsca celów,
– metoda nauczania tymi samymi 
sposobami,

– uczenie „pod egzaminy”, wiedza bez 
umiejętności, nauczanie pamięciowe, 
schematyczne, ujednolicone, nieżycio-
we,

– kreuje rywalizację w negatywnym 
znaczeniu, „wyścig szczurów” poprzez 
zbyt duży nacisk na oceny,

– zbyt liczne klasy,
ocenianie wpisane w system kontroli 
służy wykryciu błędów i odstępstw od 
wzorca,

– diagnoza wskazówką dla ucznia, n-la, 
rodziców,

– pozytywne motywowanie, 
– zwiększanie interakcji nauczyciel – 
uczeń,

– uczenia praktyczne z nawiązaniem do 
życia,

– nauka logicznego myślenia,
– różnorodność metod nauczania,
– metoda projektów,
– podstawa programowa przystająca do 
życia,

– szkoła wolna od ideologii politycznych,
– szkoła ma spełniać role centrum kultu-
ralnego dla społeczności lokalnej,

– uwzględniać różnice i talenty indywi-
dualne,

– indywidualizacja i personalizacja 
procesów nauczania, uwzględnienie 
różnych dróg i tempa dochodzenia do 
zamierzonych rezultatów oraz wymóg 
wygospodarowania czasu na indywidu-
alne spotkania,

– nauczanie problemowe i blokowe,
– zmniejszenie liczby uczniów w grupie 
do 13 osób, aby była przestrzeń na 
nawiązanie relacji uczeń– nauczyciel i 
uczeń –uczeń,

--elastyczny podział uczniów na grupy, 
które realizowałyby wybrane moduły 
przedmiotu,
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– nacisk na kontrolę powoduje stres, 
strach i poczucie bezradności, tym 
samym blokuje uczenie się i rozwój,

– nacisk na kontrolę powoduje stres, 
strach i poczucie bezradności, tym 
samym blokuje uczenie się i rozwój,

– taki system oceniania promuje konku-
rowanie („wyścig szczurów”),

– dzieli uczniów na dobrych i słabych. 
Konkurowanie nie zachęca do współ-
pracy i działań zespołowych.

– klasa dwujęzyczna od 4 klasy,
– zajęcia uczące „kompetencji miękkich” 
od 1 klasy,

– nie etykietuje uczniów, nie dzieli 
na kategorie, nie tworzy rankingów. 
Tym samym zachęca do współpracy, 
wspólnego poszukiwania rozwiązań i 
dzielenia się doświadczeniem. Zaufanie 
jest warunkiem rozwoju i rzeczywistego 
uczenia się,

– rozmowa wstępna zamiast egzaminu,
– uczenie myślenia, 
– brak prac domowych.

Źródło: opracowanie w oparciu o materiały z „Narada obywatelska o edukacji”, 
(Raport z Narad Obywatelskich o Edukacji 2019, s. 18-28; por. Martuszewska 2020).

Kluczową rolę w systemie edukacji odgrywają nauczyciele, którzy przeka-
zują wiedzę (schemat nr 1). Powinno temu towarzyszyć podnoszenie poziomu 
kompetencji i umiejętności profesjonalnego wykorzystywania zaawansowanej 
techniki oraz narzędzi informatycznych.

Schemat nr 1. Relacje różne – różne wyzwania

Źródło: opracowanie w oparciu o materiały z „Narada obywatelska o edukacji”, 
(Raport z Narad Obywatelskich o Edukacji 2019, s. 18-28; por. Martuszewska, 2020).

Uczenie się powinno być istotą i sensem działania szkoły. Natomiast 
umiejętności i postawy rozwijane oraz kształtowane poprzez praktyczne dzia-
łanie nauczyciela. Natomiast popełniane błędy (co w działaniu jest nieunik-
nione) pozwalają wyciągać wnioski i weryfikować przyjęte założenia. Taki 
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proces uczenia się wspierany przez nauczyciela może rozwijać ucznia i moty-
wować do dalszego działania.

Zadaniem Edukacji dla bezpieczeństwa jest upowszechnienie wiedzy  
z zakresu bezpieczeństwa obywatela, także w jego środowisku lokalnym. Szko-
ła może być ośrodkiem życia lokalnego, miejscem, w którym chętnie przeby-
wa się poza godzinami lekcji – w którym spotykają się mieszkańcy. Odbywa 
się współpraca z otoczeniem (rodziny, przedsiębiorcy, instytucje), podejmuje 
się inicjatywy integrujące społeczność oraz dzieli się umiejętnościami i wiedzą 
(Martuszewska 2020).

Jest to dobry moment na eksperymenty, zadania praktyczne, ćwiczenia 
zachowania się w czasie powodzi, trzęsienia ziemi, braku prądu, braku wody, 
itp., a także wyjścia poza szkołę. Duże znaczenie ma środowisko szkolne –  
organizacja pracy, sposób podejmowania decyzji, wyposażenie.

Samorządy są organami prowadzącymi szkoły, ale ich wpływ na za-
rządzanie szkołami jest praktycznie bardzo ograniczony. Budżet oświatowy  
w istotnym stopniu zależy od wielkości subwencji oświatowej, którą samo-
rządy otrzymują z budżetu państwa. Wszystkie kwestie merytoryczne, w tym 
przydział obowiązków nauczycieli, są kontrolowane przez kuratoria (Martu-
szewska 2020).

Wynagrodzenia nauczycieli i w dużym stopniu zakres obowiązków wy-
nikają z Karty Nauczyciela. Z tego względu trudno jest prowadzić lokalną po-
litykę oświatową. Aczkolwiek niepodważalnie nauczyciele pomagają rozwijać 
pasje uczniów, aktywność obywatelską, współtworzą proces nauczania za co 
należy się szacunek. Umiejętności i zachowanie nauczyciela kreuje autorytet 
nauczyciela wśród uczniów (schemat nr 2).

Podstawa programowa (schemat nr 3) jest powszechnie uważana za prze-
ładowaną, niepozwalającą szkole przygotować uczniów do życia. Jest też zbyt 
sztywna i uniemożliwia autentyczną indywidualizację nauczania. Przeładowa-
nie podstawy treściami, których nie da się zrealizować, sprawia, że nauczyciele 
nie nadążają z realizacją materiału, a uczniowie muszą nadrabiać zaległości  
w domu w formie prac domowych (Raport z Narad Obywatelskich 2019,  
s. 33).
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Schemat nr 2. Środowisko nauczyciela

Źródło: opracowanie w oparciu o materiały z „Narada obywatelska o edukacji”, 
(Raport z Narad Obywatelskich o Edukacji 2019, s. 18-28; por. Martuszewska 2020).

Schemat nr 3. Wady podstawy programowej

Źródło: opracowanie w oparciu o materiały z „Narada obywatelska o edukacji”, 
Raport z Narad Obywatelskich o Edukacji, Warszawa 2019, s. 18-28; por. 

Martuszewska, 2020.

Reguły K. Komeńskiego 

Celowe jest wskazanie uniwersalnych rozwiązań J. Komeńskiego na te-
mat zmian w szkolnictwie. Zwłaszcza, że temat jest wciąż aktualny, mimo, 
że dzieło powstało wieki temu. W oparciu o nie powstała propozycja kilku 
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zmian metod nauczania edukacji dla bezpieczeństwa.
Filozof porównuje nauczyciela do lekarza zawsze przygotowanego do zajęć 

wraz z materiałami pomocniczymi, przyborami i książkami, itp. (Komeński 1657, 
s. 75). Zaznacza, iż teoria powinna wyprzedzać praktykę Lekcje praktyczne przed-
miotu edukacja dla bezpieczeństwa odbywają się rzadko. Głównie są to ćwiczenia 
z pierwszej pomocy. Dla poprawienia metody nauczania tego przedmiotu należy 
(Komeński 1657, s. 76; Martuszewska 2020):

1. Dostosować treści materiału do wieku ucznia, aby umożliwić zastosowa-
nie zrozumiałej wiedzy w praktyce,

2. Pracować nad umiejętnością przedstawienia danej czynności w teorii np. 
wykonanie ABC poszkodowanego,

3. Uwzględnić wielokrotne wykonanie danej czynności na etapie szkolenia, 
aby zachować pewność, że szkolony zastosuje ten sposób postępowania w życiu, np. 
kolejność ubierania odzieży ochronnej przeciw skażeniom;

4. Uczyć tematów, które mają zastosowanie w życiu, np. utrzymanie higieny 
osobistej;

5. Zwrócić uwagę na oczywistość ludzkich zachowań wynikających z natury 
człowieka, np. pragnienie życia.

Metody e-learning

W dobie szybkiego rozwoju nowoczesnych technologii, zasadnym jest 
rozważenie możliwości wykorzystania ich w procesie edukacji w zakresie bez-
pieczeństwa w tym w ochronie ludności. Aby móc szybko i właściwie reago-
wać na zaistniałą sytuację nie sposób nie wspomnieć o dobrze wyszkolonym 
personelu. 

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej wskazuje na 
zasadność współpracy państw członkowskich w celu propagowania i rozwi-
jania nowych technologii poprzez wspólne podejście, jak również by obniżyć 
koszty i zwiększyć wydajność. Ponadto, podkreśla duże znaczenie współpracy 
sektora publicznego i prywatnego w dziedzinie technologii (Unia Europejska 
2010, s. 28).

Zatem wydaje się słusznym podkreślenie korzyści coraz szerzej wyko-
rzystywanej metody e-learningu. Jest to technika szkolenia wykorzystująca 
wszelkie dostępne media elektroniczne w tym Internet, intranet, ekstranet, 
przekazy satelitarne oraz CD-ROM-y. Szereg zalet zachęca do korzystania 
w procesie edukacji z nowych technologii między innymi redukcja kosztów, 
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nieograniczona ilość uczestników, jednolity przekaz, monitoring (Madej 
2011, s. 44). 

Szkolenie z wykorzystaniem metod e-learning może być fascynującym 
sposobem poszerzania i utrwalania wiedzy. Metoda może być wykorzystywa-
na wśród dorosłych i starszych np. do kształcenia w zakresie pierwszej pomo-
cy, powodzi czy pożaru. Istotnym jej elementem jest dobra organizacja czasu, 
gdyż to w rękach uczestnika procesu edukacyjnego spoczywa odpowiedzial-
ność za rozpoczęcie i ukończenie szkolenia oraz uzyskanie dobrych wyników. 

Jest wiele przykładów wykorzystania nowoczesnych technologii wśród 
dorosłych. Przykładem programu edukacyjnego dla przedszkolaków, który 
wykorzystuje metody nauczania multimedialnego przy pomocy komputera ze 
specjalnym oprogramowaniem jest i IBM KidSmart (Szkoła Główna Handlo-
wa 2020). Chcąc dążyć do europejskiego modelu bezpieczeństwa zasadne jest, 
abyśmy korzystali ze światowych narzędzi e-learning. Warto pochylić się nad 
kwestią szkolenia o zagrożeniach metodą e-learning. Taka metoda przekazu 
wiedzy może stać się także alternatywą dla kształcenia osób, które nie mogą 
uczestniczyć w normalnym procesie edukacji. 

Wnioski

Jedną z najważniejszych funkcji współczesnego państwa jest zapewnienie oby-
watelom podstawowych warunków ochrony przed realnymi i potencjalnymi za-
grożeniami. Natomiast wysoka świadomość społeczna w dziedzinie bezpieczeństwa 
zwłaszcza w dziedzinie zagrożeń i właściwych zachowań w obliczu ich wystąpienia 
to wyzwanie rządu, instytucji bezpieczeństwa XXI wieku. 

Można tego dokonać poprzez proces edukacji zarówno dzieci, młodzieży, jak 
i dorosłych. Dotychczasowy system nauczania mający charakter przysposobienia 
obronnego nakierowany głównie na przeciwstawienie się zagrożeniom militarnym 
ustąpił miejsca edukacji dla bezpieczeństwa – kompleksowemu systemowi oddzia-
ływań służących upowszechnianiu wiedzy, umiejętności, wartości postaw niezbęd-
nych do zachowania bezpieczeństwa człowieka, społeczeństwa i państwa (Kacz-
marek, Wawrzusiszyn, Grzyb 2011, s. 129). Kształt edukacji jest formą umowy 
społecznej, która angażuje wiele instytucji oraz środowisk i powinna być wypraco-
wywana razem, także w kwestii tematyki nauczania. Tematyka militarna powinna 
również znaleźć się w treściach kształcenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa 
adekwatnie do zagrożeń XXI wieku.

Duże znaczenie ma kształtowanie bezpiecznych zachowań i postaw, rozpo-
czynając od najmłodszych klas edukacji szkolnej. Jednakże ważne jest, aby była ona 
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kontynuowana i nieustannie uzupełniana zgodnie z potrzebami i wymaganiami 
indywidualnymi i grupowymi.

Szkoła publiczna ma potencjał do integrowania społeczności lokalnej, ale tak-
że do jej informowania, edukowania i aktywizowania. Podkreślić należy, iż „każdy 
człowiek ma dość czasu, aby zdobyć tyle wiedzy, ile mu potrzeba i ile się od niego 
oczekuje; a ten, kto się nie stara o nią, gustuje widocznie w niewiedzy i jest za to 
odpowiedzialny.” (Locke 1959, s. 589). Zatem każdy jest w stanie osiągnąć pewien 
stopień rozwoju umysłowego. 

Zapał do nauki polega na woli, do której przymusić nie można. Mimo tego, 
ucznia należy wspierać. Najważniejszym elementem ideału człowieka według 
J. Locka jest rozumnos ́ć, umieje ̨tność włas ́ciwego posługiwania sie ̨ rozumem. 
Być człowiekiem rozumnym, to przede wszystkim panować nad sobą, być rozważ-
nym, krytycznym, potrafić dokonać właściwej oceny sytuacji. Wymienione cechy 
są niezbędne do tego, aby móc korzystać z wolności nie stanowiąc zagrożenia dla 
innych ludzi i porządku społecznego (Grabowska 2011, 235-248). Taki cel powi-
nien przyświecać szkołom oraz instytucjom, które pomagają w budowaniu wspól-
nego bezpieczeństwa. Nauczyciel powinien mieć szansę decydowania o kierunku 
edukacji i wprowadzaniu własnych pomysłów w proces jej tworzenia (Martuszew-
ska 2020).

Państwo może zmodyfikować strukturę podstawy programowej, wpro-
wadzić zmiany w systemie kształcenia nauczycieli w ramach przygotowania 
praktycznego oraz szkoleń.

Rząd nie ma wyłączności na kreowanie systemu edukacji. Wiele pozy-
tywnych zmian można wprowadzać lokalnie. Warto uczyć sie ̨ od siebie na-
wzajem i wymieniać dobre praktyki horyzontalnie (pomiędzy samorządami, 
środowiskiem nauczycielskim, szkołami różnego typu). Stworzenie trwałego 
mechanizmu współpracy jest kolejnym wyzwaniem dla instytucji oraz środo-
wisk zaangażowanych w edukację XXI wieku (Martuszewska 2020). 
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STRESZCZENIE

Nowoczesność niesie za sobą z jednej strony postęp, ale z drugiej zagro-
żenia. Szybki przepływ informacji sprawia, że jesteśmy zorientowani, ale i co-
raz częściej zdezorientowani. Czynnikami, które determinują życie człowieka  
i zagrażają są zaburzenia w realizacji podstawowych potrzeb. Zakłócenie po-
trzeby bezpieczeństwa czy stabilizacji prowadzi do poczucia bezsensu, stanu 
niepożądanego dla właściwego funkcjonowania w społeczeństwie.

Charakter współczesnych zagrożeń, szybkość ich pojawiania się wymu-
sza konieczność wypracowania nowych form współdziałania pomiędzy społe-
czeństwem a instytucjami publicznymi, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. 

Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji w szkolnictwie w oparciu  
o nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa XXI wieku. Przedstawienie wagi 
świadomości społecznej oraz wskazanie celowych zadań oraz racjonalnych 
rozwiązań edukacji na podstawie reguł uczonych J. A. Komeńskiego, J. Locka, 
I. Kanta.

Słowa kluczowe: świadomość społeczna, metody nauczania Edukacji dla 
Bezpieczeństwa, instytucje, reguły J. Locka, I. Kanta

ABSTRACT

Modernity brings progress on the one hand but threats on the other. The 
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fast flow of information makes us oriented, but also increasingly confused. 
Factors that determine human life and threaten are disturbances in meeting 
basic needs. Disruption of the need for security or stability leads to a sense of 
meaninglessness an undesirable state for proper functioning in society.

The nature of contemporary threats and the speed of their emergence 
necessitates the development of new forms of cooperation between society 
and public institutions responsible for security.

The aim of the article is to describe the situation in education based 
on teaching education for the 21st century security. Presentation of the im-
portance of social awareness and indication of purposeful tasks and rational 
solutions of education based on the rules of scholars J. A. Comenius, J. Lock 
and I. Kant, which are still valid.

Keywords: social awareness, methods of teaching Education for Securi-
ty, institutions, rules of J. Lock, I. Kant
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O ISTOCIE REGIONALIZACJI 
W UJĘCIU BLISKOWSCHODNIM  

STUDIUM PRZYPADKU LIGI 
PAŃSTW ARABSKICH

ON THE ESSENCE OF REGIONALIZATION IN THE MIDDLE EAST.
ARAB LEAGUE CASE STUDY

Wstęp

Integracja regionalna stanowi jedno z najważniejszych obszarów badań 
stosunków międzynarodowych. Choć procesy globalizacyjne i transnacjona-
lizacja globalnych stosunków politycznych stanowi immanentną cechę badań 
systemu międzynarodowego w XXI wieku, niezwykle istotną zmienną po-
zostaje integracja regionalna. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie 
istoty regionalizacji gospodarczo-politycznej ze szczególnym uwzględnieniem 
roli Ligii Państw Arabskich. Biorąc pod uwagę wskazane założenia, hipoteza 
artykułu wskazuje, że Liga Państwa Arabskich stanowi główny filar integracji 
instytucjonalnej regionu Bliskiego Wschodu. Natomiast hipoteza pomocni-
cza identyfikuje głębokie dysproporcje gospodarczo-społeczne jako główne 
determinanta bliskowschodnich problemów integracyjnych. Wskazane hi-
potezy determinują następujące pytania badawcze: czym charakteryzuje się 
bliskowschodnia integracja regionalna?; b) jakie główne funkcje Ligii Państw 
Arabskich wynikające z integracji regionalnej?; c) jakie są główne przeszkody 
dla dalszej integracji polityczno-gospodarczej Bliskiego Wschodu? Artykuł 
składa się ze wstępu, który skupia się na analizie perspektywy teoretycznej 
artykułu. W dalszej części rozważania prezentują kontekst definicyjny proble-
mu regionalizacji bliskowschodniej. Następnie zostaje przedstawiona analiza 
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historii oraz funkcjonowania Ligii Państw arabskich oraz identyfikacja głów-
nych problemów integracyjnych regionu Bliskiego Wschodu. Artykuł jest 
opracowany poprzez metodę systemową, historyczną oraz technikę case study.

W dzisiejszym systemie międzynarodowym sąsiadujące ze sobą państwa 
mają tendencję do budowania regionalnych bądź subregionalnych klastrów, 
aby poprawić swoją zdolność do sprostania niespotykanemu wcześniej roz-
przestrzenianiu się nowych globalnych wyzwań. Zjawisko to można anali-
zować zarówno jako proces odgórny nazywany regionalizmem bądź proces 
oddolny jako regionalizację. Regionalizm nakreśla współpracę aktorów sto-
sunków międzynarodowych zazwyczaj w dziedzinie gospodarczej, instytucjo-
nalne lub bezpieczeństwa które realizowane są na szczeblu decyzji politycz-
nych. Regionalizację natomiast zdefiniować możemy jako wzrost aktywności 
regionalnej, która charakteryzuje się interakcjami gospodarczymi bądź spo-
łecznymi między podmiotami niepaństwowymi – często poszczególnymi jed-
nostkami, korporacjami lub organizacjami pozarządowymi (Legrenzi 2013,  
s. 1). Pojęcie regionalizmu jest swego rodzaju sztuczną konstrukcją, która 
została stworzona przez ekspertów w celu klasyfikowania i porządkowania 
rzeczywistości. Oznacza to, że w zależności od przyjętych kryteriów lub wy-
znaczników teoretycznie istnieje niezliczona ilość regionów. Jednak każdy  
z nich może pozostawać dyskusyjny. Definicja regionalizacji zależy od danej 
perspektywy badawczej i często dalece wybiega poza zakres nauk politycznych 
(Grzela 2011, s. 1). Według J. Nye’a pojęcie regionu jest ściśle uzależnione od 
interpretacji. Jego zdaniem region w znaczeniu międzynarodowym stanowi 
ograniczoną liczbę państw, które połączone są geograficzną bliskością i współ-
zależnością (Nye 1986, s. 4-5). 

Bliski Wschód jest jednym z najważniejszych regionów geopolitycznych 
we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Region ten możemy wy-
odrębnić w oparciu  o wiele kryteriów: historyczne, geograficzne, kulturowe 
i cywilizacyjne. Od początku XX wieku był on istotnym elementem polityki 
zagranicznej wielkich mocarstw, a od zakończenia drugiej wojny światowej 
jednym z najbardziej konfliktogennych miejsc na świecie. Większość tych 
antagonizmów zazwyczaj ma charakter narodowościowy, religijny  i poli-
tyczny, które kształtują się wokół rywalizujących ze sobą idei panarabizmu 
i syjonizmu (Nye Jr 2009, s. 260). Istnieje wiele możliwości zastosowania 
teorii bezpieczeństwa oraz stosunków międzynarodowych w odniesieniu do 
Bliskiego Wschodu. Przede wszystkim region ten należy rozpatrywać przez 
jego historyczną integrację z globalnym systemem zarówno politycznym jak 
i gospodarczym. W istotny sposób warunkuje to samą definicję państwa  
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i ograniczone możliwości jego działania w ujęciu bliskowschodnim. Ponadto 
zrozumienie stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie oraz rela-
cji poszczególnych państw z mocarstwami światowymi ma charakter instytu-
cjonalny. Skupia się zatem na czynnikach wpływających na procesy decyzyjne 
w granicach państwa. Analizując relacje międzynarodowe na Bliskim Wscho-
dzie trzeba brać pod uwagę także kilka poziomów. Pierwszy z nich dotyczy 
stricte globalnych struktur władzy, drugi odnosi się do konkretnych regionów, 
trzeci natomiast skupia się na ruchach państwowych oraz społecznych (Hal-
liday 2009, s. 350).

Początki integracji regionalnej na Bliskim 
Wschodzie

Początkiem integracji i współpracy narodów arabskich było ich dąże-
nie do emancypacji spod panowania tureckiego oraz kolonialnego ze strony 
Wielkiej Brytanii  i Francji. Działania te oparte były o idee jedności świata 
islamu, które miały wzmocnić ruchy narodowowyzwoleńcze. Zaczęto wów-
czas odwoływać się do nacjonalistycznych koncepcji panarabskich, których 
początek sięga VII wieku. Wartości te zaczęły oddziaływać na coraz liczniejsze 
warstwy społeczne doprowadzając w końcu do stworzenia przez ich zwolenni-
ków pierwszych struktur organizacyjnych (Cesarz 1998, s. 105-105). Pierw-
szym wyrazem próby regionalizmu na Bliskim Wschodzie było założenie Ligi 
Państw Arabskiej (bądź Ligi Arabskiej) w 1945 roku. Był to polityczny i ide-
ologiczny projekt zakładający zjednoczenie ludność w ramach jednej organi-
zacji, która funkcjonować miała w oparciu o idee i koncepcje panarabizmu 
(Legrenzi 2013, s. 4). 

W marcu 1945 roku z związku z postanowieniami konferencji aleksan-
dryjskiej państwa arabskie (Arabia Saudyjska, Egipt, Irak, Jemen, Liban, Syria 
i Transjordania) podpisały Pakt ustanawiający Ligę Państw Arabskich. Celem 
organizacji było zacieśnianie więzi pomiędzy członkami w oparciu o wzajem-
ne poszanowanie niepodległości i suwerenności państw. Liga jako podwalina 
arabskiego regionalizmu miała być gwarantem współpracy w sprawach go-
spodarczych, finansowych, komunikacyjnych, intelektualnych, społecznych 
oraz obywatelskich (Cesarz 1998, s. 104). Od początku istnienia organizacji 
podjęto wiele prób wypracowania jej linii politycznej. W celu konsolidacji 
świata arabskiego usiłowano udoskonalić wewnętrzne mechanizmy Ligii oraz 
zaktywizować jej działanie na arenie międzynarodowej. Początkowo działania  
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te sprowadzały się jedynie do zapewnianie wolności i niepodległości wszyst-
kim Arabom zwłaszcza na terytorium Lewantu (Cesarz 1998, s. 104). 

Stworzenie Ligii Państw Arabskiej było nieodłącznym wyrazem arab-
skiego nacjonalizmu. Zdaniem Freda Halliday’a nacjonalizm jako ideologia 
dostarcza pewnego zbioru koncepcji na temat organizacji ludzi w społecz-
nościach. Określa ich odpowiednie formy polityczne i organizacje. Dyktuje 
również jak powinny przebiegać relacje między państwami reprezentującymi 
poszczególne narody. Nacjonalizm sprowokował wiele sporów w naukach 
społecznych w ogóle, a w szczególności w stosunkach międzynarodowych. 
Odegrał istotną rolę zarówno w czasie trwania oraz po zakończeniu zimnej 
wojny. Choć często uważany jest za przeszłość nacjonalizm jest istotnym ele-
mentem globalizacji bowiem jest związany ze zjawiskiem takimi jak migracja, 
wolny handel czy kulturowy transnacjonalizm. Paradoksem nacjonalizmu jest 
to, że choć jako ideologia podkreśla odrębność państw i ludzi, to sam jest wy-
nikiem globalnego procesu, w którym wszystkie kraje są włączone do jednego 
systemu politycznego i normatywnego (Halliday 2001, s. 441). 

W otoczeniu wielu organizacji międzynarodowych i regionalnych Liga 
Państw Arabskich od początku wyróżniała się wśród innych ze względu na 
charakter przynależności. Mając na uwadze, że inne organizacje zazwyczaj 
jako podstawowe kryterium członkostwa wyznaczają zasięg geograficzny 
(np. Unia Afrykańska, Unia Europejska, Stowarzyszenie Narodów Azji Po-
łudniowo-Wschodniej, Organizacja Państw Amerykańskich) członkostwo 
w LPA opiera się na wspólnej kulturze i języku. Znaczenie uniwersalności 
często było problematyczne dla regionu Bliskiego Wschodu ponieważ swego 
rodzaju powszechność była zawsze postrzegana jako kwestia drugorzędna wo-
bec tożsamości arabskiej. W przeciwieństwie do traktatów ustanawiających 
inne organizacje Liga Państw Arabskich w swoim statucie nie umieściła zapisu 
określającego ją jako instytucję regionalną (Halliday 2001, s. 441). Organiza-
cja była zatem wyrazem tożsamości, mimo iż często dążyła do przekraczania 
ograniczeń kulturowych i geograficznych. System, który powstał w ramach 
funkcjonowania LPA był wyrazem interakcji pomiędzy nowopowstałymi 
państwami na Bliskim Wschodzie oraz ich poglądami na temat wyłaniające-
go się porządku światowego pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(Mohamedou 2015, s. 1221). 
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Funkcjonowanie Ligi Państw Arabskich

W działalności Ligi Państw Arabskich można odnotować jednak kilka 
sukcesów przede wszystkim w zakresie wypracowywania wspólnego stanowi-
sko wobec kwestii spornych. W 1950 roku Liga podpisała oraz zatwierdziła 
traktat o Wspólnej Obronie oraz powołała Radę Wspólnej Obrony (trakta-
tu nie podpisał jednak Irak i Jordania). W ramach organizacji uzgodniono 
jednolita politykę wobec Izraela. W kwietniu 1950 roku przyjęto rezolucję  
nr 314 zakazującą państwom członkowskim zawierania oddzielnych trak-
tatów bądź porozumień z tym państwem (za złamanie tej rezolucji groziło 
wykluczenie z LPA o czym przekonał się Egipt) (Egypt and the Arab League). 
Państwa członkowskie LPA wypracowały również wspólne stanowisko w cza-
sie kryzysu sueskiego wyrażając poparcie dla egipskiej nacjonalizacji kanału. 
Ponadto wspólnie potępiono interwencję wojsk brytyjskich w Omanie (1957) 
oraz wojsk brytyjskich i amerykańskich w Jordanii i Libanie (1958). Skutecz-
ne okazały się również mediacje LPA w sporze iracko-kuwejckim (1961) (Mo-
hamedou 2015, s. 1222). Podczas gdy Liga Państw Arabskich w minimalnym 
stopniu angażowała się w debatę na forum ONZ to jednak szybko zdecydo-
wała się rozwinąć silne więzi z tą organizacją w ramach bezpieczeństwa. Or-
ganizacja Nardów Zjednoczonych była systematycznie zaangażowana, często  
w ramach wspólnych misji z LPA, praktycznie we wszelkie konflikty na Bli-
skim Wschodzie (w szczególności wojny izraelsko-arabskie, wojnę domowa 
w Libanie, I wojnę w Zatoce Perskiej oraz wydarzenia związane z Arabską 
Wiosną). Współpraca LPA i ONA osiągnęła swój szczyt w trzech najbardziej 
istotnych momentach. Przede wszystkim podczas wojny w Zatoce Perskiej 
w latach 1990-1991, interwencji w Libii w 2011 roku oraz zaangażowaniu 
w wojnę domową w Syrii od 2011 roku. Początkowo po inwazji Kuwejtu 
na Irak przez Saddama Husajna w sierpniu 1990 roku Liga Arabska była po-
dzielona co do słuszności tej decyzji. Jednak wspólnie z ONZ podjęła decyzję 
o nałożeniu embarga gospodarczego na Bagdad, a następnie wyraziła zgodę 
na interwencję zbrojną pod auspicjami Stanów Zjednoczonych. I Wojna  
w Zatoce uwidoczniła jednak problemy doskwierające Lidze, która zadziałała 
wówczas w sposób nieodpowiedni i w efekcie dopuściła aktorów zewnętrz-
nych do wpływania na system bezpieczeństwa w regionie. W 2011 roku LPA 
poparła rezolucje przyjęte w sprawie Libii w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, 
które pozwoliły na interwencje przeciwko reżimowi Muammara Kadaffiego 
prowadzoną w ramach NATO. Wreszcie, w związku z rewolucją wymie-
rzoną przeciwko prezydentowi Syrii Baszarowi al-Assadowi w marcu 2011 
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roku, Liga Arabska poprowadziła wspólną misję obserwacyjną we współpracy  
w ONZ w celu monitorowania sytuacji w kraju. Mimo zaangażowania w sze-
reg sporów Liga Państw Arabskich w nieznacznym stopniu przyczyniła się do 
rozwiązywania konfliktów zbrojnych (Mohamedou 2015, s. 1222-1227). 

Ocena działalności Ligii Państw Arabskich

Mimo wielu endogenicznych i egzogenicznych inicjatyw podejmowa-
nych od 1945 roku regionalizm na arabskim Bliskim Wschodzie przyniósł 
niezadowalające rezultaty.  Fakt ten tłumaczyć mogą między innymi różne ce-
chy struktury politycznej i ekonomicznej poszczególnych państw tworzących 
ten system. Integracji regionalnej nie sprzyjają strukturalne rozbieżności po-
między poszczególnymi państwami (jednoczesna obecność monarchii konser-
watywnych, republik czy semi-demokracji), które opracowują rozbieżne pro-
gramy polityczne. Ponadto istotny wpływ na procesy regionalizacji na Bliskim 
Wschodzie mają dysproporcje gospodarcze i populacyjne (Weiss 2017, s. 1-7). 
Największe różnice w liczbach uwidaczniają się pomiędzy Katarem, a Jeme-
nem w szczególności biorąc pod uwagę PKB obydwu krajów na mieszkańca. 
Mimo silnego nawoływania do konsolidacji arabskiej jedności efekt okazał się 
odwrotny. Już od końca lat 60. państwa arabskie zwróciły się w stronę idei 
suwerenności państwowej co znacznie ograniczyło możliwości efektywnego 
funkcjonowania ponadnarodowych organizacji (Mohamedou 2015, s. 1222). 
Ponadto efektywność Ligi Państw Arabskich w rozwiązywaniu konfliktów 
jest niejednoznaczna. W niektórych przypadkach jak np. w wojnie domowa 
w Libanie (1975-1990) zakończonej porozumieniami z Taif działalność Ligi 
była decydująca. W innych przypadkach działalność LPA jest ograniczona 
ponieważ państwom członkowskim trudno jest osiągnąć wspólne stanowi-
sko. Podczas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej oraz wojny domowej w Libii 
państwa arabskie solidarnie optowały za apelowanie do Rady Bezpieczeństwa 
ONZ o rozwiązanie konfliktów (Gheit 2017). Z drugiej strony podczas wojny 
domowej w Syrii państwa członkowskie podjęły wspólną decyzję polityczną 
zawieszając członkostwo tego państwa w swojej organizacji w 2011 roku. Ta 
bezprecedensowa decyzja była zwrotem w kierunku poszanowania praw czło-
wieka na Bliskim Wschodzie. Dlatego LPA funkcjonuje raczej jako między-
narodowe forum negocjacyjne aniżeli instytucja (Mohamedou 2015, s. 1221). 

Istnieje szereg politycznych implikacji dla skutecznej regionalizacji Bli-
skiego Wschodu. Proces ten uniemożliwiają również wpływy zewnętrzne oraz 
międzynarodowe sojusze, które oddziałują na wewnątrzregionalne podziały 
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co obnaża słabość instytucji na poziomie państwowym i regionalnym. Trud-
no określić w jakim stopniu bądź czy w ogóle brak demokracji w warunkach 
bliskowschodnich wpływa na stopień regionalizacji. Autorytaryzm kojarzo-
ny zazwyczaj jako przeciwieństwo rządów prawa powoduje brak zaufania do 
struktur politycznych na poziomie międzypaństwowym. Jednak przypadek 
ASEAN mógłby sugerować, że regionalizm może odnieść sukces mimo, człon-
kostwa autorytarnych reżimów w ramach organizacji (Legrenzi 2013, s. 4).  
W świecie arabskim koordynacja polityczno-dyplomatyczna występuje bar-
dziej na poziomie osobistym i nieformalnym aniżeli na dążeniu do wypraco-
wywania wspólnych norm i wartości (Arab Cultural Awareness 2006, s. 2-18). 
Ponadto wśród państw arabskich istnieje konflikt pomiędzy interesem naro-
dowym, a integracją. Z teoretycznego punktu widzenia regionalizm pociąga 
za sobą uniwersalizację krajowych struktur państwowych. Aby liberalizacja  
i integracja zakończyły się sukcesem musi istnieć koalicja polityczna, która fa-
woryzowałaby obie alternatywy. Niemniej jednak reżimy arabskie nastawione 
są raczej na własny interes narodowy w tym również utrzymywanie statusu 
quo. Problemem jest również zewnętrzna penetracja regionu. Bliskowschod-
nia historia obcej dominacji nie ma podobieństwa w innych regionach świata. 
Uważa się, że asymetria między państwami arabskimi, a potęgami kolonialny-
mi jest jedną z najistotniejszych przyczyn utrudniających współpracę regional-
ną (Legrenzi 2013, s. 5).  Ponadto porozumienia bilateralne pomiędzy super-
mocarstwami, a poszczególnymi reżimami, które potwierdzały i potwierdzają 
zależność gospodarczą od kwestii bezpieczeństwa, zniechęcają poszczególne 
państwa do wdrażania wspólnych koordynacji (Legrenzi 2013, s. 4). 

Biorąc pod uwagę międzynarodowy wymiar ekonomii politycznej za-
uważyć możemy nierozerwalny związek polityki i gospodarki. To wzajemnie 
oddziaływanie sfery politycznej i gospodarczej ujawnia się w stosunkach po-
między państwami Bliskiego Wschodu, a także pomiędzy tymi państwami,  
a światem zewnętrznym. Zarówno w wymiarze regionalnym jak i globalnym 
stosunki gospodarcze wpływają na stosunki polityczne jednocześnie je domi-
nując (Budnikowski 2006, s. 48). Wspólne wartości arabskie są w warunkach 
bliskowschodnich ważne zarówno na szczeblu regionalnym jak i ponadregio-
nalnym. Zanim powstał nowoczesny porządek światowy miała miejsce eko-
nomia transnarodowa. Poszczególne gospodarki krajów Bliskiego Wschodu 
stanowią obecnie odrębne elementy - inaczej w niż w przeszłości. Powsta-
nie instytucji granicy państwowej i tym samym polityki celnej zahamowały 
kontakty pomiędzy poszczególnymi plemionami. W rezultacie handel we-
wnątrzregionalny odgrywa znacznie mniejszą rolę niż wymiana z bardziej 
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rozwiniętymi krajami (Halliday 2009, s. 32-323). Większość państwowych 
gospodarek w regionie Bliskiego wschodu ma charakter rentierski lub semi-

-rentierski. Oznacza to, że są one nastawione przede wszystkim na produkcję 
oraz eksport ropy naftowej bądź gazu co silnie uzależnia je od zewnętrznych 
płatności  z czy wiąże się ryzyko wystąpienia tzw. „choroby holenderskiej”. 
(Lagrenzi 2013, s. 5) 

Problem dalszej integracji regionalnej Bliskiego 
Wschodu

Sytuację komplikuje również brak komplementarności. Arabskie pań-
stwa Bliskiego Wschodu są bardzo podobne pod względem struktury eks-
portu i importu. Po niepowodzeniu strategii substytucji importu (charakte-
rystycznej dla rozwijających się gospodarek w latach 60.) państwa Bliskiego 
Wschodu w odróżnieniu od krajów latynoamerykańskich bądź azjatyckich nie 
dokonały rekonwersji industrializacji. Od lat 70. skutkuje to jeszcze więk-
szym uzależnieniem od produkcji ropy naftowej i pogłębiającą się wspomnia-
ną wcześniej chorobą holenderską. Komplementarność i dywersyfikacja jest  
z jedną z podstawowych cech charakteryzujących gospodarczą integrację re-
gionalną (dobrym przykładem jest chociażby porozumienie NAFTA). Poważ-
nym problemem jest także niski poziom handlu międzyregionalnego. Podob-
ne struktury ekonomiczne wyjaśniają brak zainteresowania wyminą handlową 
między sobą. Handel wewnątrzregionalny w świecie arabskim waha się od  
6 do 9 procent wówczas gdy w Ameryce Południowej (w ramach m.in. Mer-
cosur) ten sam wskaźnik oscyluje między 11, a 23 procent (Rubin i Katulis 
2019, s. 124-140).

Nadrzędnym tematem związanym ze współpracą regionalną na Bliskim 
Wschodzie jest paradoksalny fakt, że podczas gdy poszczególne kraje regionu 
borykają się z podobnymi problemami politycznymi, gospodarczymi i spo-
łecznymi region nadal pozostaje jednym  z najmniej zintegrowanych obsza-
rów na świecie. Państwa arabskie stoją obecnie w obliczu poważnych wyzwań 
związanych z bezpieczeństwem i częstym brakiem poparcia społecznego, któ-
re w znacznym stopniu przyczynia się do ograniczania możliwości zbudowa-
nia wspólnych narzędzi współpracy. Jednak biorąc pod uwagę demokratyczne 
przemiany jakie dokonały się w ostatnich kilku latach w wyniku arabskiej 
wiosny perspektywa dla współpracy międzynarodowej może ulec poprawie. 
Sceptycy twierdzą jednak, że mimo reorientacji politycznej istnieje wciąż wie-
le problemów, które stoją na drodze do integracji. Eksperci wskazują na dwa 
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podstawowe problemy. Jednym z nich jest przede wszystkim utrzymujący się 
konflikt izraelsko-arabski. Drugim natomiast wciąż obecna  dominująca po-
zycja Stanów Zjednoczonych w regionie (Brock 2012, s. 2-8).  Warto również 
zwrócić uwagę, że integracja regionalna na obszarze Bliskiego Wschodu nie 
ogranicza się jedynie do działalności państwowej. Ważnym elementem ten 
współpracy jest także działalność transgraniczna, która odnosi się zarówno 
do inicjatyw poszczególnych społeczeństw jak również organizacji o charak-
terze terrorystycznym. Szczególną role odgrywają organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, które przyczyniły się do obalenia zastygłych reżimów jedno-
cześnie tworząc nowe systemy polityczne. Wszelkie te działania zyskały popu-
larność dzięki rozwojowi technologii oraz mediów społecznościowych (Rubin 
i Katulis 2019, s. 124-140). 

Podsumowanie

Dyskusja dotycząca funkcjonowania Ligii Państw Arabskiej i jej przyszłej 
roli zazwyczaj skupia się na krytyce. Wspólne stanowisko opinii publicznej 
lekceważy Ligę jako nieistotną organizację, która nie jest w stanie osiągnąć 
wyznaczonych celów. W pewnym sensie jest to prawdą. W przeszłości LPA 
była narzędziem w rękach dyktatorskich rządów. Biorąc pod uwagę względ-
ną bezczynność organizacji w zakresie interwencji jedną  z najważniejszych 
przyczyn tego stanu rzeczy była preferencja państw członkowskich wobec in-
terwencji międzynarodowych (w szczególności interwencji z ramienia ONZ). 
Był to jednen z ważniejszych czynników ograniczających potencjał Ligi Państw 
Arabskich do planowania  i wykonywania operacji terenowych. Jednak przy 
zmieniającej się politycznej dynamice użyteczność tej organizacji może ulec 
zmianie. Eksperci są zgodni co do tego, że powstania w krajach arabskich 
stwarzają wiele możliwości, aby ta regionalna instytucja mogła odgrywać bar-
dziej wiodącą rolę i wspierać demokratyczne przemiany państw członkow-
skich w wielu różnych aspektach. Liga Państw Arabskich powinna ustalić kry-
teria określające wolne, uczciwe, wiarygodne i demokratyczne wybory. Ów 
normom powinny towarzyszyć również konkretne możliwości wdrażania tych 
kryteriów, a także sposoby ich monitorowania. LPA ma również szansę być 
niezwykle pomocna dla nowopowstałych demokracji na Bliskim Wschodzie, 
które próbują budować instytucje kodyfikujące swoje systemy. Potrzeba po-
mocy w zakresie rozwoju instytucjonalnego była jasna w Libii, ale Liga była 
nieobecna w tym procesie. Podobna sytuacja miała miejsce podczas konfliktu 
w Sudanie (Ulger i Hammoura 2018, s. 35-39). 
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STRESZCZENIE

Integracja regionalna stanowi jedno z najważniejszych obszarów badań 
stosunków międzynarodowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawie-
nie istoty regionalizacji gospodaro-politycznej ze szczególnym uwzględnie-
niem roli Ligii Państw Arabskich. Artykuł składa się ze wstępu, który skupia 
się na analizie perspektywy teoretycznej artykułu; przedstawienia kontekstu 
definicyjnego problemu regionalizacji bliskowschodniej; analizy historii oraz 
funkcjonowania Ligii Państw arabskich; identyfikacji głównych problemów 
integracyjnych regionu Bliskiego Wschodu. Artykuł jest opracowany poprzez 
metodę systemową, historyczną oraz technikę case study.

Słowa kluczowe: regionalizacja, Bliski Wschód, integracja regionalna, 
integracja gospodarcza, Liga Państw Arabskich

ABSTRACT

Regional integration is one of the most important areas of research into 
international relations. The purpose of this article is to present the essence of 
economic and political regionalization, with particular emphasis on the role 
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of the League of Arab States. The article consists of an introduction that focu-
ses on the analysis of the theoretical perspective of the article; presenting the 
definition context of the problem of Middle East regionalization; analysis of 
the history and functioning of the League of Arab States; identification of the 
main integration problems of the Middle East region. The article is developed 
through a systemic, historical method and case study technique.

Key words: regionalization, Middle East, regional integration, econo-
mic integration, Legaue of Arab State
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STANY ZJEDNOCZONE  
PRZED WOJNĄ W KOREI 

-PODSTAWY AMERYKAŃSKIEJ 
POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA
THE UNITED STATES BEFORE THE WAR IN KOREA. 

 THE FUNDAMENTS OF THE AMERICAN SECURITY POLICY

Wstęp

Zdecydowane odejście od polityki izolacjonizmu i odwrócenie pro-
wadzonej polityki wymuszało wyraźne zreorganizowanie amerykańskich 
koncepcji wobec kreowania swojego bezpieczeństwa. Dwubiegunowy świat  
i załamanie się drugowojennego sojuszu z ZSRR były czynnikami drastycznie 
różniącymi się od tego, z czym Stany Zjednoczone musiały mierzyć się przed 
wojną czy w jej czasie. Dość ironicznie okazało się, iż autorem a także wy-
konawcą zupełnie nowej jakości w zagranicznej polityce USA został polityk, 
który w momencie objęcia urzędu prezydenta nie mógł pochwalić się jakim-
kolwiek doświadczeniem jeśli chodzi o politykę międzynarodową. Harry Tru-
man miał postawione zadanie – dokończyć dzieło poprzednika, gdzie nigdy 
nie został tak naprawdę wprowadzony w jakiekolwiek plany dotyczące organi-
zacji świata po wojnie. Truman, podobnie jak większość Amerykanów, chciał 
po prostu powrotu do normalności. Dość naiwnie na początku wierzył, iż 
cele wojny zostały osiągnięte i można ze spokojem wrócić do spraw wewnętrz-
nych. Jednak to właśnie 33 prezydent Stanów Zjednoczonych był architektem 
i realizatorem doktryny, której nie można odmówić wielu sukcesów i która 
warunkowała wszelkie dalsze kroki w amerykańskiej polityce zagranicznej.
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Doktryna Trumana

Na mocy doktryny Trumana Stany Zjednoczone zapewnić miały pomoc 
w zakresie politycznym, wojskowym i gospodarczym wszelkim demokratycz-
nym narodom, które byłyby zagrożone przez zewnętrzne lub wewnętrzne siły 
o tendencjach autorytarnych. Doktryna Trumana bardzo skutecznie prze-
orientowała i odwróciła całą politykę zagraniczną USA, czyniąc ją zupełnie 
różną od przyjętego stanowiska polegającego na wycofywaniu się z konfliktów 
regionalnych niedotyczących w bezpośredni sposób – dopuszczano możliwość 
interwencji w konfliktach w najodleglejszych nawet rejonach świata. 

Korzenie Doktryny Trumana sięgają przemówienia, które wygłoszone 
zostało przez prezydenta podczas wspólnej sesji Kongresu 12 marca 1947 
roku. (Kukułka 1994, s. 40) Przyczyną bezpośrednią prezydenckiego wystą-
pienia było oświadczenie brytyjskiego rządu dotyczące powojennej Grecji. 
Brytyjczycy zadeklarowali, że z dniem 31 marca przestaną zapewniać Grekom 
pomoc ekonomiczną i wojskową w walkach z greckimi komunistami podczas 
trwającej w tym kraju wojnie domowej. (Close 2015, s. 203) Truman za-
apelował do członków Kongresu o pomoc dla Grecji, poruszył także kwestię 
Turcji, następnego z krajów wcześniej uzależnionych od brytyjskiej pomocy.

Rząd USA przekonany był wówczas, iż Związek Radziecki głęboko 
popiera greckich komunistów i poważnie martwił się faktu ich ewentualne-
go zwycięstwa – polityka Grecji byłaby wówczas uzależniona od Sowietów.  
W rzeczywistości przywódca ZSRR Józef Stalin miał celowo wstrzymać się od 
udzielenia jakiejkolwiek formy wsparcia komunistom greckim – dodatkowo 
przekonał Josipa Tito, aby poszedł w jego ślady, co miało być szkodliwe dla 
późniejszych stosunków radziecko-jugosłowiańskich. Był jednak szereg in-
nych kwestii w polityce zagranicznej, które miały wpływ na decyzję Trumana 
o udzieleniu Grecji i Turcji aktywnej pomocy. W 1946 roku cztery sytuacje 
miały wpływ na skuteczne storpedowanie jakiejkolwiek szansy na osiągnięcie 
trwałego powojennego zbliżenia z ZSRR: 

a) pewne perturbacje związane z wycofaniem wojsk radzieckich z pół-
nocnego Iranu na początku 1946 roku – tak jak stanowiła Deklaracja z Tehe-
ranu z 1943 roku (szerzej o tym w dalszej części pracy);

b) próby wywierania nacisku na irański rząd przez ZSRR, celem udzie-
lenia koncesji na wydobycie ropy naftowej, jednocześnie podsycając separaty-
styczny azerbejdżański irredentyzm na północy kraju; 
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c) wysiłki radzieckie dążące do zmuszenia tureckiego rządu do przyzna-
nia im praw tranzytowych w kontekście cieśnin tureckich; 

d) a także odrzucenie przez Moskwę planu Barucha (Braithwaite 2019, 
s. 36), który dotyczył kontroli  międzynarodowej nad energią i bronią jądrową 
w czerwcu 1946 roku.

Mając na uwadze wciąż pogarszające się stosunki ze Związkiem Radziec-
kim oraz biorąc pod uwagę sowieckie ingerencje w sprawy Turcji czy Grecji, 
wycofanie się Brytyjczyków z tej ostatniej stanowiło nieunikniony katalizator 
dla Trumana – orientację polityki zagranicznej USA należało odwrócić, nie 
było innego wyboru. W związku z powyższym w podczas swojej przemowy 
prezydent poprosił Kongres o pomoc w wysokości 400 000 000 dolarów (Ka-
ufman 2014, s. 92) – tak dla Grecji jak i Turcji – oraz o wyrażenie zgody na 
wysłanie amerykańskiego personelu wojskowego i cywilnego wraz ze sprzętem 
do powyższych regionów.

Truman na uzasadnienie swojej prośby podawał dwa powody. Argumen-
tował, że komunistyczne zwycięstwo w wojnie domowej w Grecji stanowiłoby 
niebezpieczeństwo dla  stabilności politycznej Turcji, co z kolei podważyłoby 
stabilność polityczną całego Bliskiego Wschodu. Do tego dopuścić nie było 
można biorąc pod uwagę ogromne strategiczne znaczenie tego regionu dla 
amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego. Truman konstatował także, iż 
Stany Zjednoczone nie mają innego wybory niż wspieranie wolnych ludów  
w  walce przeciwko reżimom totalitarnym – dalsze rozprzestrzenianie się au-
torytaryzmu miałoby podważyć podstawy międzynarodowego pokoju, a co za 
tym idzie zagrozić bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych. Doktryna Truma-
na stać się miała oficjalnym kierunkiem w amerykańskiej polityce.

Truman był przekonany iż Stany Zjednoczone nie są w stanie dłużej 
stać bezczynnie i patrzeć, jak sowiecki totalitaryzm dokonuje ekspansji na 
niezależne, wolne narody. Nadchodził czas, w którym bezpieczeństwo naro-
dowe USA nie zależało już tylko i wyłącznie od fizycznego bezpieczeństwa 
amerykańskiego terytorium. Truman optował za zdecydowanym zerwaniem  
z utrwalonym przez lata unikaniem szerokich zobowiązań wobec innych kra-
jów spoza półkuli zachodniej w momencie trwanie pokoju. Doktryna zobo-
wiązała USA do aktywnego działania, podejmowania akcji prewencyjnych, 
oferowania wszelkiej pomocy w zachowaniu integralności demokratycznych 
narodów – rzecz jasna w momencie, w którym oferta czy prośba taka uznana 
byłaby za zgodną z interesami Stanów Zjednoczonych.
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Ustawa o Bezpieczeństwie Narodowym 
– National Security Act

Należy wspomnieć także o powstałej w 1947 roku ustawie o Bezpieczeń-
stwie Narodowym (National Security Act), która doprowadziła do poważnej 
reorganizacji polityki zagranicznej i wszelkich wojskowych instytucji firmo-
wanych przez amerykański rząd (Bolton 2018, s. 16). Na jej mocy utworzono 
wiele instytucji, które przydatne miały być podczas formułowania i realizowa-
nia polityki zagranicznej – nadrzędną była Rada Bezpieczeństwa Narodowego 
(NSC).

W samej zaś Radzie zasiadali: prezydent państwa, wiceprezydent, se-
kretarz stanu, sekretarz obrony i inni członkowie (między innymi Dyrektor 
Centralnej Agencji Wywiadowczej) (National Security Act of 1947, s. 9), któ-
rzy spotykać się mieli w Białym Domu celem omówienia zarówno proble-
mów długoterminowych, jak i bardziej palących i aktualnych kryzysów bez-
pieczeństwa. Stworzono niewielki personel NSC celem koordynacji działań  
i zbierania materiałów dotyczących polityki zagranicznej – pracownicy wy-
wodzili się z innych agencji. Od roku 1953 personel ten kierowany był przez 
odpowiedniego asystenta prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego. 
Każdy z prezydentów przyznawał NSC różny stopień ważności i udzielał mu 
mniejszej lub większej autonomii i narzędzi wpływania na inne agencje, jak na 
przykład Departamenty Stanu czy Obrony. Dla przykładu, prezydent Dwi-
ght D. Eisenhower zwykł wykorzystywać spotkania NSC do podejmowania 
kluczowych decyzji w polityce zagranicznej, podczas gdy prezydenci tacy jak 
John F. Kennedy czy Lyndon B. Johnson pracowali pracować w większym 
stopniu nieformalnie, np. poprzez zaufanych współpracowników. Podczas 
prezydentury Richarda M. Nixona, personel NSC, który kierowany był w na-
stępnym czasie przez Henry’ego A. Kissingera, przekształcony został z organu, 
który koordynuje, w taki, który aktywnie uczestniczy we wszelkiego rodzaju 
negocjacjach z zagranicznymi przywódcami i wdraża prezydenckie decyzje. 
Spotkania NSC były jednak dość rzadkie i w praktyce potwierdzały decyzje 
uprzednio uzgodnione przez Nixona i Kissingera.

Bardzo ważnym wynikiem zapisów Ustawy było także powołanie do ży-
cia Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) (National Security Act of 1947, 
s. 46), której korzenie sięgały Biura Służb Strategicznych (Office of Strate-
gic Services) z czasów II wojny światowej a także innych mniejszych powo-
jennych organizacji wywiadowczych. CIA była najważniejszą cywilną orga-
nizacją gromadzącą wywiadowcze dane, jeśli mowa o organach rządowych. 
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W późniejszym czasie Agencja Wywiadu Obronnego (Defense Intelligen-
ce Agency) została głównym organem wywiadu wojskowego, działającym  
w strukturze Departamentu Obrony. Ustawa z 1947 roku spowodowała też 
bardzo daleko idące zmiany w wyżej wymienionych strukturach wojskowych. 
Departamenty Wojny i  Marynarki Wojennej uległy połączeniu, tworząc wy-
żej wspomniany Departament Obrony (Pugacewicz 2017, s. 74). Utworzono 
także Departament Sił Powietrznych. W 1949 roku Ustawę nieco zmieniono, 
celem przekazania Sekretarzowi Obrony większej władzy nad poszczególnymi 
służbami i ich biurami.

Utworzenie Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego

Kolejnym kamieniem milowym był fakt utworzenia w 1949 roku Or-
ganizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Państwami założycielami stały się 
Stany Zjednoczone, Kanada, Belgia, Dania, Francja, Holandia, Islandia, Nor-
wegia, Luksemburg, Portugalia, Włochy i Wielka Brytania (Rimanelli 2008, 
s. 17). Głównym celem miało być zapewnienie zbiorowego bezpieczeństwa  
w przypadku ewentualnych działań ZSRR.

NATO stało się pierwszym pokojowym sojuszem wojskowym, jaki USA 
zawarły poza zachodnią półkulą. Po zniszczeniach, jakie europejskie narody 
doznały w trakcie drugiej wojny światowej, szukano narzędzi, które pomogły-
by odbudować poszczególne gospodarki i zapewnić bezpieczeństwo. Pierwsze 
wymagało ogromnego napływu pomocy, aby bardzo osłabionym wojną kra-
jom umożliwić odrestaurowanie przemysł i produkowanie żywności. Drugie 
dotyczyło swego rodzaju zabezpieczenia przed odradzającymi się państwem 
niemieckim i najazdem ze strony ZSRR. USA uważały silną gospodarczo, mi-
litarnie i zintegrowaną politycznie Europę za kluczowy aspekt w zapobiegnię-
ciu komunistycznej ekspansji na kontynencie. W efekcie sekretarz stanu Geo-
rge Marshall zaoferował szeroko zakrojony program gospodarczej pomocy dla 
Europy. Europejski program gospodarczej naprawy, który wówczas powstał, 
nie tylko w ogromnym stopniu ułatwił gospodarczą integrację w Europie, ale 
także był narzędziem promocji wspólnych interesów między kontynentem  
a Stanami Zjednoczonymi. Odmowa przyjęcia programu przez ZSRR, a tak-
że narzucenie tej decyzji na państwa satelickie, w dużym stopniu przyczyniła 
się do wzmacniania podziałów w Europie, tworząc dwa obozy – wschodni  
i zachodni. Plan Marshalla w większym stopniu omówiony zostanie w dalszej 
części pracy.
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Seria różnych wydarzeń w roku 1947 i 1948 sprawiła, iż zachodnioeu-
ropejskie narody zaczęły coraz poważniej martwić się o swoje bezpieczeństwo, 
tak polityczne jak i fizyczne. Przyczyniło się to do faktu głębszego zaangażo-
wania amerykańskiego w europejskie sprawy. W odpowiedzi na coraz bardziej 
narastające obawy i napięcia przedstawiciele wybranych krajów zachodniej 
części kontynentu zebrali się, aby stworzyć wojskowy sojusz. Francja, Bel-
gia, Luksemburg, Holandia i Wielka Brytania dokonały podpisania Traktatu 
Brukselskiego w marcu 1948 roku. Traktat ten zapewniał zbiorową obronę;  
w przypadku zaatakowania jakiegokolwiek z powyższych, pozostałe miały 
obowiązek udzielić mu pomocy. Administracja Trumana w tym czasie zwięk-
szała wydatki na armię i wezwała izolacjonistycznie nastawiony kongres repu-
blikański do zastanowienia się nad możliwością wojskowego sojuszu z Europą. 
Senator Arthur H. Vandenburg zaproponował w maju 1948 roku rezolucję 
upoważniającą Stany Zjednoczone do zawierania układów, które zapewniały-
by stałe i skuteczne (continous and effective) możliwości samoobrony w sen-
sie zarówno pojedynczym jak i zbiorowym. Funkcjonowanie miałoby zostać 
osadzone poza Radą Bezpieczeństwa, w której ZSRR miał prawo weta. Rezo-
lucja Vandenburga została przyjęta – rozpoczęto wówczas prace nad Trakta-
tem Północnoatlantyckim.

Mimo ogólnego porozumienia odnośnie koncepcji traktatu, wypracowa-
nie ścisłych warunków zajęło parę miesięcy. Kongres USA poparł dążenie do 
sojuszu międzynarodowego, wciąż jednak zaniepokojony był samym brzmie-
niem traktatu. Państwa Europy zachodniej dążyły do uzyskania pewności,  
iż Stany Zjednoczone zdecydują się automatycznie interweniować w przy-
padku jakiegokolwiek ataku, lecz zgodnie z amerykańską konstytucją  prawo 
wypowiedzenia należało do kompetencji kongresu. Negocjacje miały na celu 
znaleźć złoty środek – chciano uspokoić europejskich sojuszników, ale tak-
że nie dopuścić do sytuacji, w której działania USA miałyby być sprzeczne  
z własnym prawem. Państwa europejskie opowiadały się także za indywidu-
alnie dysponowanymi dotacjami i pomocą, USA natomiast preferowały uza-
leżnienie pomocy od regionalnej koordynacji. Kolejną kwestią był zakres po-
mocy. Kraje, które podpisały Traktat Brukselski, preferowały rozwiązanie, na 
mocy którego członkami sojuszu miały być powyższe państwa i Stany Zjed-
noczone. Strona amerykańska, posiłkując się strategiczną logiką, były zdania, 
iż lepszym rozwiązaniem byłoby poszerzenie sojuszu o kraje takie jak Kanada, 
Dania, Islandia, Norwegia, Portugalia i Irlandia. Powyższe kraje  posiada-
ły terytorium, które stanowić by mogło pomost między skrajnymi brzegami  
 



135

STANY ZJEDNOCZONE PRZED WOJNĄ W KOREI ...

Oceanu Atlantyckiego – ułatwiając znacznie ewentualne wojskowe, gdyby za-
szła taka potrzeba.

Efektem szeroko zakrojonych rozmów było podpisanie Traktatu Pół-
nocnoatlantyckiego w 1949 roku. Państwa założycielskie zgodziły się uznać 
agresję wobec jednego jako zaatakowanie wszystkich. Powyższe porozumienie 
o zbiorowej obronie miało zastosowanie formalne w przypadku ataków na 
sygnatariuszy na terenie Europy i Ameryki Północnej – nie dotyczyło konflik-
tów na ziemiach kolonialnych. Gdy Traktat został podpisany, wiele państw 
poprosiło USA o wojskową pomoc; Truman zaoferował program pomocy, 
przeznaczając około półtora miliarda dolarów na odbudowanie obrony za-
chodniej Europy.

Niedługo po powstaniu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, 
wybuch wojny koreańskiej sprawił, że członkowie dostrzegli, iż konieczna jest 
integracja i koordynacja swoich sił przez stworzenie scentralizowanej kwatery 
głównej. Północnokoreański atak był wówczas powszechnie kojarzony jako 
przykład komunistycznej agresji odgórnie kierowanej przez Moskwę, Stany 
Zjednoczone musiały więc wzmocnić swoje wojskowe zobowiązania wobec 
Europy, celem zapewnienia bezpieczeństwa przed potencjalnym sowieckim 
atakiem na kontynencie. W 1952 roku zgodzono się na przyjęcie do NATO 
Turcji i Grecji (Nowak 2017, s. 83), rok 1955 przyniósł natomiast dodanie 
Republiki Federalnej Niemiec (Nowak 2017, s. 13). Przyjęcie zachodnich 
Niemiec sprawiło, że Związek Radziecki zdecydował się na odpowiedź – stwo-
rzono wówczas Układ Warszawski, który obejmował ZSRR wraz z państwami 
satelickimi.

Europa Zachodnia została otoczona amerykańskim „parasolem nuklear-
nym”. Lata 50. XX wieku przyniosły jedną z pierwszych wojskowych doktryn 
NATO – przybrać miała ona postać zmasowanego odwetu, zbrojnej odpowie-
dzi atakiem jądrowym na ogromną skalę. Możliwość takiej a nie innej reakcji 
miała odstraszać Sowietów i powstrzymywać przed ewentualną agresją. 

NSC-68

W 1950 roku doszło do sporządzenia dokumentu, który na długie lata 
miał określać politykę bezpieczeństwa USA. Dokument Rady Bezpieczeństwa 
Narodowego NSC-68 (Cele i programy dla bezpieczeństwa narodowego Stanów 
Zjednoczonych, bardzo często określany po prostu jako NSC-68) (NSC 68, 
s. 1) był ściśle tajnym raportem, który sporządzony został przez Sztab Pla-
nowania Polityki Departamentu Stanu USA w dniu 7 kwietnia 1950 roku. 
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Memorandum, które liczy sobie 58 stron, stało się jednym z najważniejszych 
dokumentów przygotowanych przez rząd USA w czasie trwania zimnej wojny, 
a  odtajnione zostało dopiero w roku 1975 (NSC 68, s. 2) Autorzy przekony-
wali, iż jednym z najbardziej palących niebezpieczeństw, z jakimi przychodzi 
zmierzyć się Stanom Zjednoczonym, jest całkowicie wrogi projekt Związku 
Radzieckiego. Doszli oni do wniosku, że zagrożenie ze strony ZSRR w niedłu-
gim czasie ulegnie znacznemu zwiększeniu, przede wszystkim przez wzboga-
cenie arsenału sowieckiego o nową broń, w szczególności jądrową. Argumen-
towali, że najlepszą drogą dla USA będzie radykalne zwiększenie potencjału 
obronnego Stanów Zjednoczonych, bardzo osłabionych militarnie po demo-
bilizacji po zakończeniu II wojny światowej. 

Dean Acheson, który pełnił wówczas funkcję sekretarza stanu, zwracając 
uwagę na niedawne zwycięstwo komunistów w chińskiej wojnie domowej, 
a także udaną próbą detonacji broni jądrowej przez ZSRR, zwrócił się do 
Sztabu Planowania Polityki, który kierowany był przez Paula Nitze, o doko-
nanie kompleksowego przeglądu. Oparli się oni na wnioskach z poprzedniego 
dokumentu Rady Bezpieczeństwa Narodowego (tj. NSC-20/4), uważając, iż 
upadek mocarstw zachodnioeuropejskich i Japonii w wyniku II wojny świa-
towej sprawił, że USA i ZSRR stały się dwoma dominującymi mocarstwami. 
Grupa kierowana przez Nitze udowadniała, że   Związek Radziecki był oży-
wiony dzięki nowej fanatycznej wierze, tak sprzecznej z tą realizowaną przez 
Stany Zjednoczone – ponadto zdeterminowany był na narzucenie swojego 
absolutnego autorytetu reszcie świata. 

Raport przedstawiał cały szereg możliwych działań, takich jak:

a) powrót do izolacjonizmu, 
b) otwarta wojna,
c) kontynuowanie wysiłków dyplomatycznych i negocjacje z ZSRR,
d) oraz możliwie jak najszybsze zbudowanie siły politycznej, militarnej  

i gospodarczej (Kuczyński 2015, s. 34). 

Ostatnie rozwiązanie umożliwiłoby USA zdobycie wystarczającej siły, 
która byłaby w stanie powstrzymać ewentualną sowiecką agresję. W sytuacji 
wystąpienia zbrojnego konfliktu Stany Zjednoczone byłyby w stanie skutecz-
nie bronić terytorium i interesów.

Autorzy NSC-68 odrzucali powrót do izolacjonizmu, żywiąc obawę, 
iż prowadzić to będzie mogło do sowieckiej dominacji na obszarze Eurazji,  
a co za tym idzie pozostawienie Stanów Zjednoczonych uwięzionych na za-
chodniej półkuli, odseparowanych zupełnie od sojuszników a także zasobów 
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niezbędnych do odpowiadania na dalsze kroki sowieckie. Raport wykluczał 
jednakże atak prewencyjny przeciwko ZSRR – autorzy byli zdania, że  działa-
nie takie nie wykluczy zdolności ofensywnych sowieckich wojsk, doprowadzi 
natomiast do uderzeń odwetowych, które najprawdopodobniej zniszczyłyby 
całą zachodnią Europę (NSC 68, s. 35) Amerykańscy eksperci nie wierzyli tak-
że, że amerykańska opinia publiczna byłaby w stanie poprzeć środki, mogące 
doprowadzić do kolejnej trwającej długie lata wojny. NSC-68 nie wykluczał 
również możliwości negocjacji z ZSRR, gdyby odpowiadało to celom USA  
i ich sojuszników – osoby odpowiedzialne za raport argumentowali jednak, iż 
podejście takie byłoby efektywne tylko w przypadku stworzenia przez Stany 
Zjednoczone odpowiednich warunków politycznych i gospodarczych wystar-
czających do zniechęcenia ZSRR do szukania zbrojnego rozwiązania zimno-
wojennego konfliktu.

NSC-68 stwierdzał, iż jedynym realnym sposobem na powstrzymanie 
ZSRR jest wsparcie masowego nagromadzenia tak broni konwencjonalnej, 
jak i jądrowej. Program taki skutkowałby ochroną Stanów Zjednoczonych 
wraz z ich sojusznikami przed radzieckimi atakami z lądu i powietrza, utrzy-
maniem linii łączności i ustawicznym zwiększaniem technologicznej przewagi 
Stanów Zjednoczonych dzięki przyspieszonemu wykorzystaniu potencjału 
naukowego. Celem sfinansowania tak radykalnego wzrostu wydatków na ar-
mię, należałoby, według zaleceń raportu, podnieść podatki i możliwie zmniej-
szać inne wydatki.

Z początku bardzo wielu amerykańskich urzędników w zdecydowany 
sposób sprzeciwiało się zaleceniom NSC-68. Osoby nastawione bardzo kry-
tycznie, w szczególności sekretarz obrony Louis Johnson, ale także doświad-
czeni dyplomaci, eksperci i byli ambasadorzy na terenie ZSRR George Ken-
nan i Charles Bohlen, uważali, że USA i tak miały już dużą militarną przewagę 
nad Związkiem Radzieckim. To właśnie Kennan nie zgadzał się z Nitzem, 
uważał bowiem, że Związek Radziecki dąży co prawda do osiągnięcia pewnej 
dominacji za pomocą broni, jednak argumentował, iż Stany Zjednoczone są 
w stanie powstrzymać go dzięki środkom politycznym i gospodarczym – bez 
potrzeby uciekania się do militaryzmu. Inwazja na Koreę Południową, prze-
prowadzona z wydatnym wsparciem sił radzieckich i chińskich w czerwcu 
1950 roku, a także nieustanne oskarżenia padające w kongresie, a dotyczące 
tego, że administracja była zbyt łagodna wobec rosnącego w siłę komunizmu, 
bardzo szybko rozsądziły wszelkie spory – z korzyścią dla zaleceń raportu. Po-
wyższe rady zawarte w NSC-68 stały się wówczas podstawą amerykańskiej 
polityki, sam rząd Stanów Zjednoczonych zaczął natomiast masowy program 
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odbudowy armii. NSC-68 nie obejmował co prawda żadnych konkretnych 
wytycznych odnośnie proponowanego wzrostu wydatków na zbrojenia –  
administracja Trumana dokonała jednak prawie potrojenia wydatków na 
obronę (od 1950 do 1953 roku z 5% do 14,2% PKB).

Podsumowanie

Autor poprzez artykuł podkreślić chciał, jakie działania amerykańskiego 
establishmentu, mające zmienić podejście do kluczowych kwestii bezpieczeń-
stwa, podjęte były w okresie między II wojną światową a wojną w Korei. Opi-
sane zostały istotne ustawy mające szeroki wpływ na politykę Stanów Zjed-
noczonych. Artykuł uwypukla, jak wielkie zmiany miały miejsce w przeciągu 
zaledwie kilku lat, i z jak różnymi problemami rząd USA musiał się mierzyć 

– były one zupełnie inne od tych znanych. Powołanie kluczowych organiza-
cji, takich jak NATO, pozwoliło na wykreowanie warunków podejmowania 
odpowiednich działań i adekwatnego reagowania na pojawiające się kryzysy 

– co miało ogromny wpływ na przebieg zimnej wojny, także w latach dużo 
późniejszych. 

Bibliografia

Bolton M.K.
 2018 The rise of the American security state: the National Security 

Act of 1947 and the militarization of U.S. foreignpolicy, Santa Barbara.

Braithwaite R.
 2019 Armagedon i paranoja: zimna wojna – nuklearna konfrontacja, 

Warszawa 

Close D.H.
 2015 The Greek Civil War, Londyn.

Kaufman J.P.
 2014 A Concise History of U.S. Foreign Policy, Londyn.

Kuczyński M.
 2015 Gorące lata zimnej wojny: 1945-1965, Warszawa.

Kukułka J.
 1994 Historia współczesnych stosunków międzynarodowych: 1945-

1994, Warszawa.



139

STANY ZJEDNOCZONE PRZED WOJNĄ W KOREI ...

Nowak P.
 2017 NATO poprzez pryzmat wybranych teorii geopolitycznych, 

Warszawa.

Pugacewicz T.
 2017 Teorie polityki zagranicznej: Perspektywa amerykańskiej anali-

zy polityki zagranicznej, Kraków.

Rimanelli M.
 2008 Historical Dictionary of NATO and Other International Secu-

rity Organizations, Lanham.

National Security Act of 1947, 

  https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/laws/
nsact1947.pdf.

NSC-68
  https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/116191.

pdf?v=2699956db534c1821edefa61b8c13ffe.

STRESZCZENIE

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jakie mechanizmy i insty-
tucje miały wpływ na amerykańską politykę bezpieczeństwa przed przystąpie-
niem do wojny w Korei. Znaleźć można w nim informacje na temat kluczo-
wych ustaw, doktryny Trumana czy organów, które powołane zostały w tym 
okresie, a które walnie przyczyniły się do ustanawiania nowego porządku na 
świecie. Przybliżone zostają pierwsze lata działalności NATO, amerykańskie 
koncepcje na prowadzenie polityki międzynarodowej, a także wiele momen-
tów próby, w których amerykańska administracja musiała podejmować kroki, 
które miałyby kluczowy wpływ na światowe bezpieczeństwo.

Słowa klucze: Doktryna Trumana, bezpieczeństwo, zimna wojna, 
NATO, polityka USA

ABSTRACT

Through this article the author attempts to provide an answer to the 
question of which mechanisms and institutions influenced the American se-
curity policy prior to the United States joining the war in Korea. In the paper 
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readers will find information on a number of crucial laws, the Truman Doc-
trine, as well as bodies which were established in that period and contributed 
to the formation of a new world order. The author also describes NATO’s ac-
tivities during its initial years and American concepts of international politics. 
Also portrayed in the article are multiple moments of trial that forced the 
American administration to take measures which would have vital influence 
on global security.

Keywords: Truman Doctrine, security, Cold War, NATO, American 
politics
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KU PAMIĘCI ŚWIĘTEMU 
JANOWI PAWŁOWI II W SETNĄ 

ROCZNICĘ URODZIN
IN MEMORY TO ST JOHN PAUL II  ON THE 

100TH ANNIVERSARY OF BIRTHDAY

Karol Wojtyła, dla swoich przyjaciół nazywany „Lolek”. Urodził się  18 
maja 1920 roku w Wadowicach, jako drugi syn Emilii i Karola Wojtyłów. Od 
samego początku budzi się we nie pytanie i refleksja. Czy to już od dzieciń-
stwa rodzice, rodzeństwo, przyjaciele, znajomi przeczuwali, że za kilkanaście 
lat będą mieli „swojego” w Wiecznym Mieście Rzymie. W tym roku przypada 
100-na rocznica urodzin Błogosławionego Jana Pawła II, która pozwoli raz 
jeszcze pochylić i zatrzymać nad tym niezwykłym życiem Wielkiego Polaka. 
Od 16 października 1978 roku i wyboru Karola Wojtyły na Papieża w tym 
roku minie już 42 lata, ale ciągle w uszach słyszymy słowa: „Zwiastuję wam 
radość wielką: mamy papieża. Najdostojniejszego i Najprzewielebniejszego Pana 
Kościoła Świętego, Kardynała Karola Wojtyłę” (Tornielli 2009, s. 9). Andrea 
Tornielli w swojej książce SANTO SUBITO, Tajemnice świętości Jana Pawła 
II, szczegółowo opisuje jakie emocje obudziły się w nim po tym jak usłyszał, 
że mamy nowego Papieża. 

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

Dalej czytamy z jakimi autor emocjami opisuje zachowanie Nowe-
go Pana Kościoła Świętego. Papież postanawia przemówić, jakby czuł  
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w obowiązku usprawiedliwić przed rzymianami, swoimi nowymi diecezjana-
mi  z faktu, że właśnie jego, Polaka przybyłego – jak sam powiedział – „z dale-
kiego kraju”. Już od pierwszych słów, które wypowiedział sprawiły, że zdobył 
on serca nie tylko nowych diecezjan, ale całego świata. Ukazał on ogromną 
pokorę i prostotę ale przede wszystkim otwartość na ludzi. Mogliśmy ją już 
zaobserwować podczas pierwszego przemówienia do zebranych na placu św. 
Piotra w Watykanie, „Jeżeli się pomylę, to mnie poprawicie”. 

Cały pontyfikat, ale przecież całe życie przed wyborem i po nim moż-
na określić tylko takimi słowami jak prostota i pokora. Jak opisuje w swojej 
książce Andres English Jan Paweł II. Fenomen Karola Wojtyły 

Papież zrobił na mnie wrażenie i wiedziałem też dlaczego: w przeci-
wieństwie do swoich poprzedników nie urodził się księciem. Pochodził 
ze zwykłej rodziny i także jako duchowy zwierzchnik miliarda katoli-
ków nie próbował ukryć swojego drobnomieszczańskiego pochodzenia 
(English 2005, s. 19-22).

Życie Karola Wojtyły było zwykłe, normalne, przeciętne i takie jakie 
warunki i czas w którym spędzał dzieciństwo, swoją młodość i dorosłość. 
Nie było tam fajerwerków i zbyt różowo, jak na czasy w których się urodził  
i przyszło mu żyć. Jan Paweł II poznał tą ciężką stronę życia już jako dziecko, 
któremu w wieku 9 lat odeszła najbliższa i najważniejsza osoba w jego życiu 

– matka. Niedługo po jej śmierci, życie doświadczyło go drugim cierpieniem 
spowodowanym śmiercią jego starszego brata. W tak młodym wieku Karol 
Wojtyła stracił najbliższe osoby, które były dla niego autorytetami. Śmierć 
matki jest najbardziej traumatycznym doświadczeniem z którym musimy 
się w życiu zmierzyć. Z perfektywny wieku wydaje się nam, że człowiek 
starszy „lepiej” może sobie z tym „poradzić” czy przygotować na jej odejście. 
W przypadku Karola to był cios w serce i poczucie ogromnej pustki, żalu  
i tęsknoty. W wieku 20 lat Karol Wojtyła nie jest już tylko bez matki, brata 
ale umiera mu ostatnia jego najbliższa osoba ojciec. 

Jak podkreślał Andres English Jan Paweł II nie urodził się księciem znaj-
dują odzwierciadlenie w jego normalnym życiu, które było naznaczone szybką 
i niespodziewaną śmiercią najbliższych mu osób. W skutek czego został sam  
i musiał zacząć pracować jako robotnik, aby uniknąć wywózki na przymu-
sowe roboty do Niemiec. Pomimo zagrożeń jakie czyhały na niego  w tych 
czasach nie marnował swojego talentu i czasu, ale chętnie brał udział w przed-
stawieniach teatralnych. Karol pomimo płynącego czasu, nie zatracał w sobie 
tej prostoty i pokory jaką miał od dziecka. Poświęcał się temu co sprawiało 
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mu radość, jako zwykły chłopiec kopał piłkę z innymi dziećmi czy bił się  
z chłopakami. Jako młodzieniec rozwijał się w teatrze, który udział  w tym 
czasie był zakazany, w skutek czego trafił on do obozu koncentracyjnego. 

Karol Wojtyła swoją ścieżkę do kapłaństwa rozpoczął w 1942 roku, gdzie 
uczęszczał do tajnego seminarium duchownego w Wadowicach. Nie sposób 
tutaj wspomnieć jego słów, tak często i przez wiele osób przywoływanych 

Tu, w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się 
zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłań-
stwo się zaczęło (Wadowice).

Słowa te wypowiedział już jako nie Karol Wojtyła, ale Jan Paweł II pod-
czas przemówienia w trakcie pielgrzymki do ojczyzny w 16 czerwca 1999 roku 
w Wadowicach. Wadowice dzięki Jemu, nie są i nigdy nie będą już tymi Wa-
dowicami, co wcześniej. Było mi dane być w rodzinnym Domu Ojca Święte-
go Jana Pawła II, móc zobaczyć z bliska to wszystko o czym piszą w książkach, 
w gazetach czy słyszymy w radiu. Pamiętam bardzo dobrze, kiedy podczas 
pierwszej wizyty w tym mieście, poczułam jakby czas płynął inaczej i wolniej. 
Ten zwykły chłopak, który kopał piłkę, grał w teatrze, chodził na kremówki 
zostawił po sobie coś niezwykłego. Wydawać mogłoby się nam, że to już nie 
będzie „aż tak przesiąknięte” wszystko jego osobą, to jest zupełnie inaczej. 
Podczas mojej wizyty w Wadowicach, nie sposób było nie zjeść tradycyjnej 
papieskiej kremówki, tej którą kupujemy, czy też sami staramy się zrobić co 
roku z racji Światowego Dnia Papieskiego. Miałam możliwość wtedy poroz-
mawiać z jedną z mieszkanek Wadowic, która na sam widok Papieskiej Kre-
mówki zareagowała uśmiechem i spojrzała w niebo. Nie sposób było, wtedy 
nie zapytać jak Pani wspomina Ojca Świętego Jana Pawła II? Pamiętam do-
kładnie do dzisiaj te oczy i w nich pojawiające się łzy. „On ciągle tutaj z nami 
mieszka. Ja cały czas czuję, jakby był obok nas…” Myślę, że nie tylko ta jedna 
kobieta, jako rodowita Wadowiczanka, mogłaby to samo podpisać. Każdy, 
kto kiedyś spotkał księdza Karola Wojtyłę, czy kolejno biskupa, arcybiskupa 
czy kardynała mógłby się pod tą wypowiedzą podpisać. Od 16 października 
1978 roku liczba osób niesamowicie została zwiększona, kiedy to Karol Woj-
tyła został pierwszym w historii słowiańskim papieżem. Od tego czasu Polska, 
ale i Wadowice nie zostały, nie są i miejmy nadzieję, że w przyszłości nigdy 
nie będą takie same. 

W tym roku już mija sto lat, jak na świat przyszedł Karol Wojtyła, na któ-
rego koledzy z boiska wołali „Lolek”. Był dzieckiem, synem, bratem, kolegą, 
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znajomym, przyjacielem, aktorem, robotnikiem, studentem, klerykiem, księ-
dzem, biskupem, arcybiskupem, kardynałem i Papieżem. Przeszedł przez te 

„funkcje i role” jakie dane było mu pełnić i w każdej z nich był takim ludzkim 
(nie) zwykłym człowiekiem. Jak wspomina Andrea Tornielli w książce SAN-
TO SUBITO (….) nie było w nim nic księżowskiego, żadnej wystudiowanej 
hieratycznej pozy. Słowa ta odnoszą się do pozycji jaką przyjął Ojciec Święty  
w oknie podczas wygłoszenia pierwszych słów do zebranych na placu św. Pio-
tra w Watykanie. Uważam jednak, że można je rozciągnąć nie tylko na to 
jedno wystąpienie, ale na cały pontyfikat Świętego Jana Pawła II. Prostotą, 
pokorą i cichością przyciągał do siebie tłumy na spotkaniach, audiencjach  
i pielgrzymkach. Sprzeciwiał się wszystkiemu co miałoby jakiekolwiek pod-
łoże zła, dlatego w swoją obronę brał tych o których świat najlepiej chciałby 
zapomnieć. Uczył, że nigdy nikt nie ma prawa dzielić ludzi na gorszych  i lep-
szych. Dla niego każdy człowiek był wartościowy, bo przecież jak znajdujemy 
w Piśmie Świętym „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży 
go stworzył…” (Księga Rodzaju 2008, s. 25).

Święty Janie Pawle II, który przed stu laty przyszedłeś na świat. 
Dziękujemy Ci, za to wszystko co zrobiłeś i zostawiłeś dla nas tutaj na ziemi. 
Prosimy pobłogosław nas, tak jak zrobiłeś pierwszy raz na Placu św. Piotra  
w Watykanie przed 42 laty…
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STRESZCZENIE

„Ku pamięci Świętemu Janowi Pawłowi II” jest nie tylko artykułem z oka-
zji setnej rocznicy urodzin Wielkiego Polaka, ale osobistą refleksją. Poprzez 
słowa autorka wyraża swoją dumę, bycia Polką w której ojczyźnie urodził się, 
wychował, wzrastał i dojrzewał Karol Wojtyła – przyszły Piotr naszych cza-
sów. Chwila refleksji, pozwala powrócić raz jeszcze do tych najważniejszych 
momentów z życia Ojca Świętego Jana Pawła II i na nowo znaleźć w nich tą 
prostotę i świętość…

Słowa klucze: papież, świętość, prostota, powołanie, pamięć

SUMMARY

 „To memorial of Saint John Paul II” is not only an article written for 
the 100 th birthday annivesary of the Great Pole, but also a personal reflection. 
With her words, the author expresses her pride of being Polish, sharing the 
country of growing up and maturation of Karol Wojtyła – the future Peter of 
our time. It is the moment of reflection that lets the reader re think the most 
unportant events in the life of the Holy Father John Paul II and find there 
again the simplicity and sacredness. 

Key words: Pope, sanctity,simplcity, vocation, memory
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BYĆ OJCEM WEDŁUG 
PAPIEŻA JANA PAWŁA II
BE FATHER ACCORDING TO POPE JOHN PAUL II

Wprowadzenie

Karol Wojtyła doskonale opisał ucieczkę przed ojcostwem oraz „szcze-
linę”, przez którą dochodzi do świadomości mężczyzny, że obok niego jest 
jeszcze ktoś inny – dziecko. Samotność ojca zostaje przezwyciężona obecno-
ścią dziecka. Ta obecność dziecka domaga się wypełnienia treścią ojcowskiego 
serca. Powoli rodzi się nowa relacja, która z czasem stanie się podstawowa 
w życiu mężczyzny. Jego podniecenie powoli przekształca się we wzruszenie. 
Kwitnienie przeistacza się w owocowanie. Koncentracja na sobie przeradza się 
w koncentrację na dziecku. Życie mężczyzny zaczyna domagać się innej miary. 
To nie jest już pytanie o kwiaty, o samopoczucie, o plany osobiste. To pytanie 
o owoce, o drugiego, o możliwość przyjścia z pomocą i służby (Ojcostwo i 
macierzyństwo w zamyśle bożym).

Ojcostwo…

Papież Jan Paweł II podkreślał wartość i rolę rodziny, ojca i matkę,  
a także ich rodzicielstwo, jako nieodzowną relację z Bogiem, w której to Bóg 
stwórca cały czas aktywnie uczestniczy, do momentu aż nie zostanie odsunięty 
przez człowieka. Według Papieża Polaka sama prokreacja ma wyjątkowy „sta-
tus współpracy z Bogiem Twórcą”.

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

Zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II: „być ojcem to znaczy, że zwycięży-
ło w tobie pragnienie bycia dla kogoś innego nad pragnieniem bycia dla siebie. 
To znaczy, że odkładasz swoje, aby zająć się kimś drugim. Być ojcem to znaczy 
umieć dawać, nie upokarzając. To mieć cierpliwość i czekać, aż syn wróci do 
domu i przyniesie ci swoją opowieść. Być ojcem to dostrzec syna, gdy ten jest 
jeszcze daleko, wybiec mu naprzeciw, rzucić mu się na szyję i ucałować go. 
Być ojcem to mieć inicjatywę miłości. Być ojcem to szczyt i pełnia męskiej 
dojrzałości” (Ojcostwo i macierzyństwo w zamyśle bożym).

Postawa ojcowska jest niejako wymuszana przez dzieci. Jeżeli ta postawa 
w kapłanach się nie pojawi, będziemy mieli wciąż do czynienia z chłopca-
mi, których obciążono ogromną odpowiedzialnością, a nie pouczono, jakim 
kanałem płynie prawdziwa moc. Jeśli więc kapłan nie dorośnie do ojcostwa, 
pozostanie znerwicowanym, szarpiącym się chłopcem, walczącym o swoje. 
Takiego człowieka należy się obawiać. Ambicje w połączeniu z nieukierunko-
waną i nieopanowaną emocjonalnością sieją spustoszenie w ludziach i w ich 
środowisku. Niedojrzałość osobowościowa, skoncentrowanie na sobie wyraża 
się w dwuznaczności zachowania, ustawicznej chęci zwracania na siebie uwagi 
i bycia w centrum, albo w pragnieniu dominowania (Grygiel 2017, s. 101). 

Dla Ojca Świętego Jana Pawła II dzieckiem była każda osoba, którą spo-
tkał na własnej drodze. W imię tej myśli w ostatnim czasie powstał projekt 
pt. „OJCIEC - mobilna wystawa ze sceną holograficzną poruszająca istotę 
ojcostwa na przykładzie doświadczeń Jana Pawła II”, który dostał rekordową 
dotację z programu „Kultura dostępna”. Zamysł projektu stał hitem mediów 
społecznościach jak potwierdzają jego pomysłodawcy. 

Podsumowanie

Myśląc o Janie Pawle II zarówno za jego ziemskiego jak i niebieskiego 
życia ciągle przeszywa mnie mocne spotkanie z tajemnicą Jego osoby. Zawsze 
ilekroć sięgałem po teksty i dokumenty naszego Papieża odnajdywałem nie 
tylko teologiczną głębię i literackie arcydzieło, ale doświadczałem niezwykłego 
spotkania z Jego osobą. To w jaki sposób Papież pisał i jak dużo siebie wkładał 
w każde słowo łatwo daje się odczuć nawet tym, którzy nie są z nim emocjo-
nalnie związani. „Wy jesteście nadzieją świata, wy jesteście moją nadzieją”. 
To słowa Jana Pawła II, które najgłębiej do mnie trafiły. Zawsze ilekroć życie 
stawia kolejne trudne wyzwanie przywołuje je sobie w pamięci. Tak samo 
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mam przed oczami Jego radość, entuzjazm, spokój i głębię spojrzenia. Jest 
mi wzorem i przykładem, od niego uczę się wartości i mam pewność, że mają 
pokrycie i się nie zawiodę. Wkraczając na drogę życia ojcostwa (bo nie sposób 
tego nie przywołać) poprosiłem go o patronat i opiekę nad moim powołaniem 
i wyborami. W najtrudniejszych próbach walki i zmagania zawsze ochraniał 
i jak wierzę wyprowadzał z ciemności. Kiedyś, gdy moja ludzka logika osią-
gnęła granice wytrzymałości chciałem po prostu spakować się i wyjechać, za-
mknąć za sobą drzwi i się nie odwracać. Nie było to jednak możliwe, gdyż 
niespodziewanie zaginął mój dowód osobisty. Odnalezienie go zajęło mi kilka 
tygodni, w ciągu których kryzys minął a dowód jak się okazało - przykleił się 
do obrazka Jana Pawła II, który zawsze noszę pomiędzy innymi dokumen-
tami. Dla mnie Jan Paweł II był człowiekiem silnym i wytrwałym, a przede 
wszystkim niezwykle mądrym, Bożą mądrością. Zmienił oblicze świata zmie-
niając niejedno ludzkie serce. Ufam, że w moim sercu wspomnienia o Nim 
będą zawsze żywe. Dla mnie zawsze pozostanie Janem Pawłem II Wielkim.
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STRESZCZENIE

Papież Jan Paweł II dużo miejsca poświęcił w swoim nauczaniu rodzinie, 
ojcostwu czy małżeństwu. Według nauczania Jana Pawła II: „być ojcem to 
znaczy, że zwyciężyło w tobie pragnienie bycia dla kogoś innego nad pragnie-
niem bycia dla siebie. To znaczy, że odkładasz swoje, aby zająć się kimś dru-
gim. Być ojcem to znaczy umieć dawać, nie upokarzając. To mieć cierpliwość 
i czekać, aż syn wróci do domu i przyniesie ci swoją opowieść. Być ojcem to 
dostrzec syna, gdy ten jest jeszcze daleko, wybiec mu naprzeciw, rzucić mu się 
na szyję i ucałować go. Być ojcem to mieć inicjatywę miłości. Być ojcem to 
szczyt i pełnia męskiej dojrzałości”.

Słowa Kluczowe: Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II, rodzina, macie-
żeństwo, ojcostwo
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SUMMARY

Pope John Paul II devoted a lot of space in his teaching to the family, 
fatherhood and marriage. According to the teaching of John Paul II: “to be a 
father means that the desire to be for someone else has won over the desire to 
be for yourself. It means you put yours aside to take care of someone else. To 
be a father means to be able to give without humiliating. It is to have patience 
and wait for your son to come home and bring you his story. To be a father 
means to see a son while he is still far away, to run out to meet him, throw 
yourself on his neck and kiss him. To be a father is to have the initiative of 
love. Being a father is the peak and fullness of male maturity”. 

Keywords: Karol Wojtyła, Pope John Paul II, family, motherhood, 
fatherhood
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NAUKA OJCA ŚWIĘTEGO 
– KAŻDY Z NAS MA SWOJE 

WESTERPLATTE
THE TEACHINGS OF THE HOLY FATHER  

- EACH OF US HAS HIS OWN WESTERPLATTE

Wstęp 

W 1987 r. na Westerplatte Św. Jan Paweł II powiedział: 

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

Z wiekiem to przesłanie Ojca Świętego ma coraz bardziej rzeczywisty 
wymiar. Kiedy jest się dzieckiem, kłopoty – choć wtedy wydają się duże – 
z perspektywy czasu stają się bardziej błahe. Z wiekiem przybywa tzw. „doro-
słych problemów”, Westerplatte staje się coraz wyższe. Do biografii dochodzą 
nowe zadania, radości, ale też niepowodzenia, ułomności, śmierci bliskich 
osób. Jednak, jak mówił „Papież – Polak” nie możemy od nich uciec, nie 
my – chrześcijanie, którzy pokładają nadzieję w Bogu. Dla każdego z nas Bóg 
przygotował inne role i zadania. Niezwykłe życie Ojca Świętego może wska-
zać nam drogę postępowania. Życie naszego Papieża naznaczone było wielo-
ma głazami Westerplatte. Nigdy jednak nie było w nim miejsca na poddanie 
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się złu i cierpieniu, ale na życie razem z trudnymi chwilami, odciskającymi 
bolesne piętno na sercu.

To Św. Jan Paweł II powiedział – „Musicie od siebie wymagać, nawet 
gdyby inni od was nie wymagali” (Dudziak 2020, s. 1). Jakże ważne są te sło-
wa Ojca Świętego – choć wypowiedziane ponad 30 lat temu, mają nie tylko 
zastosowanie we współczesnym świecie. Są ponadczasowe. 

Dzisiejszy świat kusi nas bylejakością – byle jakimi sposobami spędza-
nia wolnego czasu, płytkimi relacjami międzyludzkimi, konsumpcjonizmem, 
pokusą, aby bardziej mieć, niż być. Dążenie do łatwego zarobku, miłości bez 
zobowiązań, porzucania męża, żony, dzieci, gdy tylko staje się to w jakiś spo-
sób niewygodne – to tylko niektóre z „ofert”, z jakimi możemy się zetknąć

Współczesny świat oferując nam z pozoru łatwe recepty na kruchy sukces, 
w rzeczywistości zostawia człowieka samego. Samotność człowieka w tłumie 
ludzi, wśród internetowych przyjaciół, których może nawet nigdy nie spotkali 
w rzeczywistym życiu. Dlatego tak ważne jest, abyśmy od siebie wymagali. 
Niezależnie od tego, ile mamy lat, jaki bagaż doświadczeń nosimy na wła-
snych barkach. 

Tak wiele ważnych słów pozostawił dla nas Ojciec Święty. Choć jego 
ziemskie pielgrzymowanie zakończyło się 2 kwietnia 2005 r., jego przesłanie 
jest z nami zawsze, na wyciągnięcie ręki. Ważne, abyśmy znaleźli moment, 
aby nad nimi się pochylić, wziąć do serca i żyć zgodnie z Jego nauką. Wyma-
gajmy od siebie – tak, jak nas o to prosił…

Bibliografia
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STRESZCZENIE

Ojciec Święty Jan Paweł II jest dla wielu osób niekwestionowanym auto-
rytetem. Jego ziemskie życie pokazało, że nierzadko trzeba się w nim zmierzyć 
z trudnymi sytuacjami, które można określić mianem Westerplatte. Całe ży-
cie papieża-Polaka pokazuje jak pełna wyzwań może być ludzka egzystencja, 
jak piękne, ale także trudne mogą być chwile.

Słowa kluczowe: papież, Jan Paweł II, Ojciec Święty, Westerplatte, życie
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SUMMARY

The Holy Father John Paul II is an unquestioned authority for many 
people. His earthly life has shown that he often has to face difficult situations 
that can be described as Westerplatte. The whole life of the Polish Pope shows 
how full of challenges the human existence can be, how beautiful but also 
difficult moments can be.

Keywords Pope, John Paul II, Holy Father, Westerplatte, life
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WIZYTA JANA PAWŁA II  
W RZESZOWIE 

 – WSPOMNIENIE W SETNĄ 
ROCZNICĘ URODZIN

JOHN PAUL II'S VISIT TO RZESZÓW 
 - A MEMORIES ON THE 100TH ANNIVERSARY OF BIRTHDAY

Jan Paweł II przybył do Rzeszowa 2 czerwca 1991 roku. Była to już 
czwarta pielgrzymka Ojca Świętego do swojego Ojczystego kraju – umiłowa-
nej i zawsze głęboko noszonej w sercu. Wizyta miała zdecydowanie odmienny 
charakter, ponieważ Papież przybył już do niepodległej, wolnej od dominacji 
totalitaryzmu komunistycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Pielgrzymka zbie-
gła się jednocześnie z wielkimi wydarzeniami dla kraju tj. rocznica 200 – lecia 
uchwalania Konstytucji 3 Maja oraz inauguracją II Krajowego Synodu Ple-
narnego (Folcik, Kalinka, Wolczański 1992, s.5). 

Jak każdej pielgrzymce również i ta miała swoją myśl przewodnią, której 
były słowa: „Bogu dziękujcie… Ducha nie gaście” (1 Tes 5, 18 – 19). Po tylu 
latach od tamtego wydarzenia, pamiętnej wizyty na Polskiej – Podkarpackiej 
Ziemi są one wciąż tak bardzo aktualne i prawdziwe. Dla tych „wybranych”, 
którzy mogli usłyszeć je z ust już teraz Ojca Świętego Jana Pawła II budzą  
w sercach ogrom emocji, którym towarzyszy wzruszenie, chwila zadumy i re-
fleksji. Czy przepuszczali, mieli cichą nadzieję, a może tak po ludzku głęboko 
wierzyli, że TEN – Papież, nasz Rodak i Polak, który do nich przyjechał po 
raz kolejny, zostanie najpierw Błogosławionym, a później Świętym…? Myślę, 
ze niejedno serce mocniej bije, kiedy w tym szczególnym roku setnej rocznicy 
urodzin ma w Niebiosach, tak Wielkiego Polaka – Orędownika. Ojciec Świę-
ty z wysokości Nieba patrzy z uśmiechem na twarzy na Swoją, umiłowaną  
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i tak bardzo bliską sercu Ojczyznę, Swoich braci oraz siostry  i Błogosławi 
każdemu indywidualnie.

Oczekiwanie na bezpośrednie przybycie Ojca Świętego Jana Pawła II na 
placu przykościelnym oraz sektorami rozpoczęło się już o godzinie 6.00. Mo-
dlitewne czuwanie i komentarze prowadził ks. Ireneusz Folcik, które trwało 
ponad pięć godzin. Składało się ono modlitwy, pieśni religijne, rozważania 
dotyczące pielgrzymek papieskich oraz refleksje o nauczaniu Jana Pawła II. 
Nie mogło zabraknąć informacji dotyczących dziejów diecezji i wspomnienia 
o biskupie Józefie Sebastianie Pelczarze i jego dziele (Folcik, Kalinka, Wol-
czański 1992, s. 21-22). Był to czas zadumy, refleksji, modlitwy i skupienia. 
Wydarzenie wypełnione po brzegi ludźmi - wiernymi, którzy dawali swo-
je świadectwo wierności i wiary. Chwila wdzięczności i radości, ale przede 
wszystkim czerpania z Bożych źródeł łask. Pielgrzymka to nie tylko wyda-
rzenie, które ma przejść do historii z racji faktu, że to Papież Polak – Rodak 
przyjeżdża do swojej Ojczyzny. Jak mówił, sam Ojciec Święty:

Podejmuję pielgrzymki zawsze ze względu na zaproszenie, czyli na 
zapotrzebowania, które wychodzą od poszczególnych Episkopatów, a 
więc Kościołów „krajowych”. Prócz tego widzę w tym pielgrzymowa-
niu jakąś bardzo potrzebną formę urzeczywistniania się Kościoła (…) 
tak też okazuje się potrzebne, ażeby Kościół widział siebie w wymiarze 
właściwej sobie jedności i powszechności. Temu właśnie służy obec-
ność Papieża” (Folcik, Kalinka, Wolczański 1992, s. 24-25).

Wizyta Jana Pawła II w Rzeszowie – Piotra naszych czasów miała jak 
już wcześniej było wspomniane inne znaczenie, niż poprzednie pielgrzym-
ki. Przyjechał On do Polski – wolnej, w która powstawała demokratyczne 
państwo. Wzbudzało to w Polakach, chęć dziękczynienia za te wszystkie 
przemiany jakie miały miejsce, dzięki opiece Bożej. Idealnie wpisuje się tutaj 
hasło i myśl z jaką przybył do Swoich rodaków Ojciec Święty. Pozwala tym 
samym uświadomić jeszcze więcej powodów do dziękczynienia.  W szczegól-
ności wdzięczność za wybór Polaka na stolicę Piotrową i jego pielgrzymki do 
Ojczyzny. Nie można pominąć wielkiego daru w postaci nowych świętych  
i błogosławionych, danym jako znaki czasu. „Bogu dziękować” należy również, 
za fenomen Solidarności i przemiany w Polsce oraz upadek totalitaryzmu  
i odzyskaną wolność. Druga część myśli przewodniej wizyty „Ducha nie gaście” 
ma być przypomnieniem, gdy atakowany jest Kościół za wierność i służbę 
w prawdzie. W chwilach trudnych, cierpienia i krzywdy oraz, kiedy wokół 
jeszcze tyle niesprawiedliwości i niezgody. Będzie również nadzieją, która jest 
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światełkiem, na drogę wobec wielkich zadań, jakie stoją przed każdym z nas  
(Folcik, Kalinka, Wolczański 1992, s. 32-35).

Czwarta pielgrzymka Papieża Polaka była nie tylko wielkim wydarze-
niem w dla całego kraju, ale szczególnie dla moich terenów rodzinnego Pod-
karpacia. Pozwoliła na nowo uwierzyć, rozbudziła nadzieję, rozpaliła jeszcze 
bardziej serca miłością i wiarą. Była ale i jest wydarzeniem, które wpłynęło na 
losy mojej małej lokalnej Ojczyzny. Pielgrzymka do Rzeszowa zmieniła na 
stałe losy ludzi, którzy tutaj mieszkają. 
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STRESZCZENIE

„Wizyta Jana Pawła II w Rzeszowie – wspomnienie w setną rocznicę uro-
dzin” jest artykułem w którym przywołane zostało to szczególne wydarzenie 
dla mieszkańców podkarpacia, diecezjan ale też wszystkich Polaków. Była 
to już czwarta pielgrzymka Ojca Jana Pawła II teraz już Świętego do Swo-
jej ukochanej Ojczyzny. Artykuł przywołuje to niezwykłe i tak znaczące dla 
wierzących z tych rejonów spotkanie z Papieżem Polakiem. Pozwala wrócić 
wspomnieniami do tych chwil, które u wielu osób wywołuje łzy wzruszenia  
i momenty zadumy, ale przede wszystkim uśmiech, że choć już tyle lat mi-
nęło, to serca wciąż mocniej na samą myśl o tym bije. 100 – na rocznica 
urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II pozwala tym, którzy mogli uczestniczyć 
w wizycie w Rzeszowie wrócić do tego wydarzenia. Pozostali, którzy nie znali   
z racji wieku lub nie byli, wtedy jeszcze bardziej przybliżyć i poznać Wielkiego 
Świętego Polaka. 

Słowa klucze: pielgrzymka, ojczyzna, wspomnienie, orędownik, 
błogosławieństwo

SUMMARY

 „John Paul II’s visit to Rzeszow – a memory on the 100th birth-
day anniversary” is an article which evokes this event, special not only for 
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Subkarpatia voivodeship and the diocese of Rzeszow residents, but also for all 
the Polish people. It was the fourth visit to the beloved homeland performer 
by – already Saint – John Paul II. The article presents this remarkable and 
crucial for the local belivers meetind with the Polisk Pope. It lets the reader 
return to the moments that generate emotions, reflection and most of all –  
a smile a stronger heartbeat, despite the part years. The 100th birthday anni-
vessary of Saint John Paul II lets those who participated in that event to live 
it again. The others, who in view of their age or other reasons, did not have  
a chance to meet the great figure of the Saint Pole, might do it by studying 
the present article.

Keywords: pilgrimage, homeland, memorial, prophet, blessing
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DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE 
W RODZINIE  

– NAUCZANIE JANA PAWŁA II
A CHILD WITH DISABILITIES IN THE FAMILY  

- THE TEACHING OF JOHN PAUL II

Drodzy bracia i siostry, swoją obecnością potwierdzacie, że inwalidz-
two oznacza nie tylko potrzebę pomocy, ale jest także bodźcem i we-
zwaniem. Oczywiście jest także prośbą o pomoc, ale bardziej jeszcze 
jest prowokacją dla egoizmów indywidualnych i zbiorowych; jest we-
zwaniem do poszukiwania wciąż nowych form braterstwa. Przez to, 
czym jesteście, ukazujecie złudną wizję życia, której jedyne wartości 
to zaspokojenie potrzeb, zachowanie pozorów, pośpiech i skuteczność 
(Cytat z Homilii Jana Pawła II wygłoszonej 3 XII 2000 w czasie Jubi-
leuszu Niepełnosprawnych: KOŚCIÓŁ JEST DLA WAS «GOŚCIN-
NYM DOMEM»)

Wprowadzenie

Polski papież Jan Paweł II wypowiadał się na temat niepełnosprawności 
szczególnie od roku 1981, kiedy to kościół włączył się  w inicjatywę zapro-
ponowaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych, aby rok 1981 był 
Rokiem Niepełnosprawnych. Z tej okazji Kongregacja Nauki Wiary wydała 
specjalnie opracowany Dokument na Międzynarodowy Rok Niepełnospraw-
nych, a ówczesny papież podjął szeroko rozumianą problematykę niepełno-
sprawności. Problem niepełnosprawności poruszany był również podczas 
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rozważań, które poprzedzały modlitwę Anioł Pański. Jan Paweł II podczas 
jednej z odprawianej mszy użył w swoich rozważaniach włoskiego określe-
nia handicappate, od angielskiego handicap oznaczając tym samym problem 
ułomności, utrudnienia czy upośledzenia, które jednoznacznie nakierowuje 
na problem niepełnosprawności z jednej strony rozumiany jako pewne braki  
i niedobory, natomiast z drugiej strony jako trudności w relacjach społecz-
nych. W swoich wystąpieniach na temat związany z niepełnosprawnościami 
Jan Paweł II używał określeń zbliżonych do słów inwalidztwo czy kalectwo.

Nauczanie Jana Pawła II

Jan Paweł II w swoich nauczaniach podjął bardziej szczegółową analizę 
problematyki związanej z niepełnosprawnością. W szczególności papież wy-
powiadał się na temat niepełnosprawności przy specjalnych okazjach takich 
jak międzynarodowa konferencja, która została zorganizowana przez Papieską 
Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowa w listopadzie 1992 roku, podczas 
przemówienia Ludzie niepełnosprawni w społeczeństwie. Również podczas 
przemówienia Dziecko niepełnosprawne w rodzinie podczas międzynarodowe-
go kongresu poświęconego integracji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży  
w rodzinie, w dniu Jubileuszu Niepełnosprawnych w 2000 roku, podczas roz-
ważania przed modlitwą Anioł Pański skierowane do osób niepełnosprawnych 
oraz podczas zorganizowanego przez Kongregacje Nauki Wiary międzynaro-
dowego sympozjum zatytułowanego Godność i prawa osoby z upośledzeniem 
umysłowym w roku 2004.

Warto zwrócić uwagę, iż Jan Paweł II odwołując się do personalizmu, 
określał godność osoby niepełnosprawnej jak i zwracał uwagę na fakt, iż oso-
ba niepełnosprawna jest podmiotem osobowych praw. W ten sposób Papież 
akcentował , iż żaden stopień ani żadna forma niepełnosprawności nie ujmuje 
nic z godności osoby jako każdego człowieka. Ówczesny papież wymienia 
konkretne prawa osób dotknięte niepełnosprawnością takie jak m.in., prawo 
do życia, prawo do ogniska domowego, prawo do kształcenia, prawo do opie-
ki lekarskiej, prawo do przygotowania zawodowego oraz prawo do odpłatnej 
pracy o roli pełnej odpowiedzialnośći pełniących znaczace funkcje polityczne 
aby stali na straży osób z niepełnosprawnością. 

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

Jan Paweł II mocno podkreślał, iż niepełnosprawność nie znaczy, iż 
odmienność człowieka, a więc uznając prawa i godność człowieka uznajemy  
i chronimy również godność i prawa nas wszystkich i każdego człowieka. 
Równocześnie mówiąc o niepełnosprawności Ojciec Święty zwracał uwagę na 
kruchość ludzkiej kondycji, natomiast trudność życia osoby niepełnosprawnej 
często postrzegane zostają jako skandal czy prowokacja.

Warto również zwrócić uwagę na płaszczyznę teleologiczną, gdzie papież 
problem niepełnosprawności odnosi do osoby Jezusa Chrystusa i mówi do 
ludzi niepełnosprawnych, parafrazując słowa Pisma Świętego jako, iż członki 

„wasze” jako każdy człon ciała jest Ciałem Chrystusa. Wymiar chrystologicz-
ny niepełnosprawnościami jest w szczególny sposób dopełniony wymiarem 
eklezjalnym, czyli związanym z kościołem. Warto podkreślić, iż Ojciec Święty 
umiejscawia osoby dotknięte niepełnosprawnością w tajemnicy Kościoła oraz 
Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa odnosząc się do słów takich jak słowa 
świętego Pawła „gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne człon-
ki”. Warto zwrócić uwagę, iż osoba niepełnosprawna nie jest biernym odbior-
cą miłości, ale jest czynnym oraz odpowiednim podmiotem dzieła ewangeli-
zacji jak i zbawienia.

Jan Paweł II wzywa społeczeństwa do uznania godności osób niepełno-
sprawnych poprzez wymienienie poszczególnych wspólnot takich jak wspól-
nota ludzka, rodzina, państwo czy właśnie kościół. Ojciec Święty zwraca uwa-
gę, iż każda struktura powinna do własnej natury oraz zadań nawiązywać do 
odkrywania wielkości człowieka oraz wartości cierpienia. W swoich wygłoszo-
nych homiliach Jan Paweł II podkreślał o doniosłości osób z niepełnospraw-
nością w życiu społecznym.

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

Należy podkreślić, iż Jan Paweł II dostrzega konkretne zagrożenia dla 
życia człowieka dotkniętego niepełnosprawnością takie jak wpisana w legaliza-
cję możliwość przerywania ciąży związaną  z logiką śmierci oraz prowadzenia 
do praktykowania jej w stosunku do płodów obciążonym kalectwem oraz 
tych, którym grozi przedwczesne urodzenie. W kontekście problemu niepeł-
nosprawności Ojciec Święty dostrzega również problem związany z eutanazją 
pisząc, iż proponuje się pozbawienie życia noworodków, które są zagrożone 
deformacjami ciała bądź osób z upośledzeniami zapominając, iż każde życie 
jest święte. Jan Paweł II odwołując się do problemu eutanazji podkreślał waż-
ną rolę encykliki Evangelium Vitae. 

Reasumując warto podkreślić, że nauczanie Naszego Wielkiego Roda-
ka Jana Pawła II jest ciągle aktualne. Jest on umiłowanym osób cierpiących  
i będących w potrzebie.

STRESZCZENIE

Papież Jan Paweł II w swoim nauczaniu dużo miejsca poświęca osobą 
z niesprawnością. Papież Polak mocno podkreślał, iż niepełnosprawność nie 
znaczy, iż odmienność człowieka, a więc uznając prawa i godność człowieka 
uznajemy i chronimy również godność i prawa nas wszystkich i każdego czło-
wieka. Pochylając się i mówiąc o niepełnosprawności Ojciec Święty zwracał 
uwagę na kruchość ludzkiej kondycji, natomiast trudność życia osoby niepeł-
nosprawnej często postrzegane zostają przez społeczenstwo jako skandal czy 
prowokacja.

Słowa Kluczowe papież, Jan Paweł II, niepełnosprawność, cierpienie, 
dziecko, rodzina

SUMMARY

Pope John Paul II in his teaching devotes a lot of space to people with di-
sabilities. The Polish Pope strongly emphasized that disability does not mean 
that human diversity, and thus recognizing human rights and dignity, we re-
cognize and protect the dignity and rights of all of us and every human being. 
Leaning down and speaking about disability, the Holy Father drew attention 
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to the fragility of the human condition, while the difficult life of a disabled 
person is often perceived by society as a scandal or a provocation.

Keywords: Pope, John Paul II, disability, suffering, child, family 



164

SURSUM CORDA

Joanna Garbulińska-Charchut
Uniwersytet Rzeszowski

BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE
GOD RICH IN MERCY-

Choć nie miałam okazji osobiście spotkać Św. Jana Pawła II, w pamięci 
pozostało mi wiele sytuacji, w których „był na wyciągnięcie ręki”. Jako dziec-
ko, jeszcze w szkole podstawowej uwielbiałam pisać listy. Korespondencję 
wymieniałam przede wszystkim z rówieśnikami. Pewnego dnia postanowiłam 
napisać list do samego Ojca Świętego. Pomysł jak na dziecko dosyć śmiały, ale 
został zrealizowany. Nie pamiętam dziś, co napisałam w liście, może opisałam 
moją rodzinę, a może poprosiłam o modlitwę… Jakim ogromnym, niesamo-
witym zaskoczeniem była odpowiedź w postaci kartki z samego Watykanu! 
Mam ją do tej pory – kilka słów błogosławieństwa, ale pozostawiająca miłe 
uczucie ciepła w sercu.

Pamiętam ten czas, gdy umierał Św. Jan Paweł II. Z jednej strony świat 
czekał na to, co nieuniknione, a z drugiej – miał nadzieję, że jednak wydarzy 
się „coś”, co powstrzyma ten bieg wydarzeń. Świat zdawał się zwalniać, ale 
nieustająco trwał w modlitwie. Byłam wtedy na I roku studiów. Wśród kole-
żanek i kolegów – przyszłych magistrów filozofii miałam różne osoby – mniej 
lub bardziej wierzące. To właśnie postawa tych pierwszych wywierała na mnie 
największe wrażenie. Jedna z moich ówczesnych najlepszych koleżanek z roku 
powiedziała mi, że po raz pierwszy od kilku lat złożyła ręce do modlitwy. Czy 
to nie jeden z małych – wielkich cudów, jakie wtedy miały miejsce nie tylko 
każdego dnia, ale w każdej minucie tego niełatwego, choć wyjątkowego czasu? 

Mieszkałam wtedy obok zwykle bardzo gwarnego miasteczka studenc-
kiego, liczącego kilkanaście tysięcy młodych mieszkańców. Pamiętam wieczór 
2 kwietnia 2005 r. Spotkaliśmy się, aby złożyć życzenia koledze, który właśnie 
w tym dniu skończył 20 lat. Po 21:37 nastała cisza. Zatrzymaliśmy się. Wi-
dzieliśmy wcześniej jak w ostatnich dniach swojego ziemskiego pielgrzymowa-
nia Papież cierpiał. To było tak ludzkie cierpienie, był przecież człowiekiem, 
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świętym, ale człowiekiem, który naznaczony chorobą, ułomnościami, niósł 
swój krzyż. 

Pamiętam biały marsz w Krakowie, który zgromadził tłumy młodszych  
i starszych osób, które chciały oddać hołd Św. Janowi Pawłowi II, pomodlić 
się za Jego duszę, prosić o łaski. Motywacja była różna. 

Kiedy odszedł polski Papież wiele osób z mojego pokolenia pomyślało 
– ale jak to, przecież „nasz papież” był z nami cały czas. To tak, jak w rela-
cji rodzic – dziecko. Dziecko nie potrafi sobie wyobrazić sytuacji, w której 
matki czy ojca nie będzie już nigdy. Początkowo tak myślało wielu moich 
rówieśników. Jednak czy jednak „nigdy”? Czy tak jest do końca? Mieliśmy 
ogromne szczęście żyć w czasie, gdy Św. Jan Paweł II był tak blisko, niemal 

„na wyciągnięcie ręki”. Nie był jednak tylko wtedy i na chwilę. Jego dzieło 
pozostało z nami na zawsze. Wystarczy tylko sięgnąć po owoce, jakie po sobie 
pozostawił. Jednym z niezwykle ważnych słów, było przesłanie istotne nie tyl-
ko dla mojego pokolenia – dzisiejszych już trzydziestokilkulatków: „Chrystus 
nas kocha i kocha nas zawsze! Kocha nas wtedy, kiedy Go zawodzimy, kiedy 
nie spełniamy Jego oczekiwań. Nigdy nie zamyka przed nami ramion swojego 
miłosierdzia” (Homilia Św. Jana Pawła II, 2000). Niech to przesłanie przyno-
si swoje owoce także teraz.

STRESZCZENIE

Choć od śmierci papieża Jana Pawła II minęło już kilkanaście lat, Jego 
osoba wciąż jest bliska wielu osobom. Kiedy papież-Polak odszedł, świat za-
trzymał się na chwilę. Artykuł jest zbiorem wspomnień o Janie Pawle II, do-
tyczących zarówno ziemskiego pielgrzymowania Karola Wojtyły, jak również 
wydarzeń, które miały miejsce po jego śmierci.

Słowa kluczowe: Jan Paweł II, papież, Ojciec Święty, Bóg, wspomnienia

SUMMARY

Although several years have passed since the death of Pope John Paul II, 
his person is still close to many people. When the Polish Pope passed away, 
the world stopped for a moment. The article is a collection of memories about 
John Paul II, concerning both the earthly pilgrimage of Karol Wojtyla and 
the events that took place after his death.

Keywords: John Paul II, Pope, Holy Father, God, memories
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Joanna Leśniak
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Sędziszowie Młp.,

Uniwersytet Rzeszowski

PAMIĘTAM...
I REMEMBER...

Jan Paweł II towarzyszy mi od zawsze. Jako kilkuletnia dziewczynka sia-
dywałam w żółtym fotelu i przeglądałam ogromny, i ciężki album „W ogro-
dach Watykanu i Castel Gandolfo”. Nazwa wydawała mi się bardzo obco 
brzmiąca, ale wiedziałam, że oglądam ważne miejsca gdzie spaceruje na co 
dzień i odpoczywa w lecie Karol Wojtyła. Przyglądałam się też zdjęciu Papieża 
Polaka wklejonemu na cienki pień drzewa, wiszący na rzemyku. 

 Zdj.1. Okładka Albumu, zbiory własne.
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W 1991 r., 2 czerwca miałam możliwość uczestniczenia w Eucharystii 
sprawowanej przez Jana Pawła II w Rzeszowie na placu znajdującym się przy 
Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego.Wizyta ta odbyła się w ramach 
czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, przebiegającej pod hasłem „Bogu dziękuj-
cie - Ducha nie gaście”. Papież przybył pierwszy raz do nowej Polski, nie 
komunistycznej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, lecz do III Rzeczypospo-
litej Polskiej. Bilety na tę uroczystość wraz z książeczką, w której znajdowały 
się modlitwy oraz opis przebiegu pielgrzymki do Rzeszowa, odebrałam wraz  
z rodzicami i bratem od Siostry Zakonnej w Kancelarii Kościoła pw. Naro-
dzenia Najświętszej Marii Panny w Sędziszowie Młp. Przygotowani w kanap-
ki, herbatę w termosie i zielone krzesełka rybackie udaliśmy się z rodziną na 
spotkanie z Janem Pawłem II. Na plac celebry papieskiej wyznaczono ponad 
60 ha powierzchni. 

Na Papieża Polaka czekałam przy barierkach sektora wraz z bratem i ro-
dzicami. Gdy wjechał na plac wszystkich ludzi ogarnęło wielkie szczęście, bili 
brawo, uśmiechali się. Gdy Jan Paweł II, szczęśliwy, cały w bieli, przejeżdżał 
w papamobile błogosławiąc i pozdrawiając tłumy, miałam wrażenie, że jest na 
wyciągnięcie mojej małej dziecięcej ręki i patrzy mi prosto w oczy, uśmiecha-
jąc się tylko do mnie i mojego brata. Podczas Mszy Św., a później modlitwy 
Anioł Pański, obserwowaliśmy z bratem przez lornetkę, cały ołtarz i osoby na 
nim, a w szczególności Papieża ubranego w zielony ornat. Był bardzo, bardzo 
daleko, ale jakby i przy nas. We Mszy Św., podczas której Papież konsekrował 
katedrę, uczestniczyło ok 600 tysięcy wiernych. 

W centrum papieskiej homilii „Chrześcijanie w pełnym tego słowa zna-
czeniu” znajdowało się drugie przykazanie Boże „Nie każdy, który Mi mówi: 

„Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa Niebieskiego; leczten, kto spełnia wolę 
mojego Ojca, który jest w niebie.” (Pismo Św., Mt 7,21, s. 1131). Papież od-
niósł się także do zgromadzonego tłumu słowami: 

Chrześcijanami nazywamy się my wszyscy, którzy jesteśmy ochrzcze-
ni i wierzymy w Chrystusa Pana. Już w samej tej nazwie zawarte jest 
wzywanie Imienia Pańskiego. Drugie przykazanie Boże powiada: „Nie 
będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremno”. Zatem jeśli jesteś 
chrześcijaninem, niech to nie będzie wzywaniem Imienia Pańskiego 
nadaremno. Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy, nie 
bądź chrześcijaninem byle jakim (Froń 2014).

Podczas Mszy Jan Paweł II „wyniósł do godności błogosławionego Jó-
zefa Sebastiana Pelczara, biskupa przemyskiego w latach 1900-24, pouczył 
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wiernych, jak należy realizować drugie przykazanie Dekalogu i wezwał ich do 
prawdziwie chrześcijańskiego życia, rekoronował łaskami słynący obraz Mat-
ki Bożej Pocieszenia z Jodłówki oraz poświęcił korony do obrazów: Matki 
Bożej Okulickiej, Szkaplerznej z Łańcuta i Bolesnej z Radomyśla.” (Motyka 
2004). Mszę Św. wraz z Papieżem odprawiało: „czterech kardynałów, dwóch 
arcybiskupów, ksiądz biskup ordynariusz, czterech księży gości i 56 księży  
z diecezji przemyskiej. Śpiewało 29 chórów, które w sumie liczyły 1333 osoby 
oraz 59 scholi parafialnych (1088 osób). Akompaniowało 25 orkiestr dętych, 
w których grało 851 muzyków.” (Fro, 2014). Po Mszy św. Papież uroczyście 
poświęcił Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Wizyta Jana Pawła II 
w Rzeszowie zakończyła się na stadionie „Stali”, skąd Ojciec Święty odleciał 
helikopterem do Przemyśla.

Dziś odwiedzam utworzony w Rzeszowie, w miejscu pielgrzymki Jana 
Pawła II, Park Papieski wraz z dziećmi. W codziennej modlitwie zwracamy 
sie wspólnie z podziękowaniami i prośbami do Ojca świętego. Zastanawiam 
się jednak czasami czy? i na ile? - chrześcijanie, a w szczególności - my Polacy, 
znamy i zagłębiamy się w naukę Papieża? Czy czytamy Jego Encykliki, rozmy-
ślania czy chociażby wiersze? Czy odmawiamy różaniec, do czego namawiał 
m.in. w przemówieniu wygłoszonym w dniu 2 października 1988 r. na Anioł 
Pański w Watykanie: ,,Odmawiajmy wytrwale Różaniec we wspólnotach ko-
ścielnych i naszych rodzinach. W trakcie powtarzanych wezwań zjednoczy on 
serca, doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy nas wszystkich poko-
jem i radością Chrystusa, który się dla nas narodził, umarł i zmartwychwstał. 
Odmawiać Różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi i uczyć się od Niej, 
Matki i apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary 
chrześcijańskiej. Ona pierwsza uwierzyła, a w Kościele w Wieczerniku jed-
noczyła w miłości pierwszych uczniów swego Syna.”(Dzieła zebrane, 2010,  
s. 591).

Papieżowi Polakowi zależało na modlitwie do jakże ukochanej Maryi, 
jako podtrzymywaniu tradycji w Ojczyźnie, o czy mówił podczas pierwszej 
audiencji po zamachu 7 października 1981 r.: „Różaniec jest moją codzienną 
modlitwą – i muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną, cudowną w swojej 
prostocie i w swej głębi. Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, mi-
łości i ufnej prośby. Do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapraszam. 
Odmawiajcie różaniec! Ufam, że ta tradycja odmawiania różańca w mojej Oj-
czyźnie będzie dalej podtrzymywana i rozwijana. Tego życzę z całego serca 
duszpasterzom i rodakom w mojej Ojczyźnie”.



169

SURSUM CORDA

Mój obraz Świętego Jana Pawła, Papieża Polaka, Ojca Świętego, Karola 
Wojtyły z Polski, z Wadowic, to doświadczony we wczesnym dzieciństwie 
bolesnymi przeżyciami, później II wojną światową - uśmiechnięty, dobry, ko-
chany i radosny Ojciec Święty całego świata, a każdemu życzę wygodnych bu-
tów zgodnie z Jego słowami: „ Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko 
załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie.”
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STRESZCZENIE

Artykuł przedstawia opis wspomnień i osobistych doświadczeń zwią-
zanych z osobą Jana Pawła II i Jego Pielgrzymki do Rzeszowa w 1991 r.  
W tekście pojawiają się odniesienia do słów Papieża skierowanych do rodaków 
podczas Mszy Św., a także cytaty dotyczące bycia chrześcijaninem, modlitwy 
i Różańca. 

Słowa kluczowe: wspomnienie, Różaniec, chrześcijanin, modlitwa, 
wiara

SUMMARY

The article describes memories and personal experiences related to the 
person of John Paul II and his Pilgrimage to Rzeszów in 1991. References 
in the text to the Pope’s words addressed to his countrymen during the Holy 
Mass, as well as quotes about being a Christian, prayer and the Rosary.

Keywords: memory, rosary, christian, prayer, faith
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Wyzwania współczesnego świata tom VII to kolejna pozycja w której znaj-
dują się autorskie teksty młodych chłonnych wiedzy badaczy, którzy ekploru-
ją i analizują wydarzenia mające miejsce w przestrzeni publicznej w XX i XXI 
wieku. Prezentują oni możliwie szerokie spektrum aktywności poznawczej, 
zajmując się problematyką współczesnego świata. Prezentowane artykuły po-
święcone są zjawiskom ogólnym, które występują w szerszej skali, jak i takie, 
w których mowa o sprawach lokalnych. Oddają one różnorodność zaintereso-
wań młodszej kadry naukowej z różnych ośrodków akademickich.

Wyzwania współczesnego świata składają się z krótkich chwil, tych wy-
jątkowych w swoim rodzaju, które znaczą w życiu jednostki tak wiele. Przy-
bierają one różne postaci i formy, od radości do porażek życiowych człowieka. 
Najlepiej oddaje obraz tych unikatowych chwil ludzkiej egzystencji, pełnych 
wrażeń i ułomności człowieka wiersz Ewy Judy zatytułowany Krótkie chwile, 
co znaczą aż tyle:

Życie są to tylko krótkie piękne chwile, 
Które ze łzą w oku wspominamy mile- 

Reszta- to rzeczywistość zwykła, może szara, 
Którą człowiek na swój sposób malować się stara.

Lecz te krótkie chwile, choć szybko przeminą 
Na nasze dalsze życie diametralnie wpłyną 

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

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

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

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

Wszystkie drzwi staną przed nami otworem 
I będziemy jako podmiot swoistym walorem:
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Więc pielęgnujmy w swojej pamięci, 
Każdą chwilę, co nami pozytywnie zakręci 

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

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

Dają uczucie, jakby niebo nam się otwierało.

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

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

Wyzwania współczesnego świata nacechowane są ciągłymi, pernament-
nymi zmianami, w których człowiek jest czynnym aktorem. Często walka 
między dobrem a złem stawia go w dość specyficznym, złożonym położeniu.  
Przedmiotem zainteresowan badaczy i autorów tekstów niniejszej publikacji 
są wyzwania na gruncie bezpieczeństwa, szkoły, rodziny, emocji, epidemii  
i wiele innych obszarów w których człowiek ciągle zmaga się. 

Jakże wymowne są słowa Ireny Misiudy w wierszu Bez osądzania kiedy 
podążamy za wyzwaniami współczesnego świata:

Nie osądzaj nikogo,
każdy idzie swoją Drogą,
to co się wydaje
niekoniecznie wchodzi w innych zwyczaje,
może myślisz, iż jesteś coś lepszego,
bardziej do Życia się nadającego…
więć nie pogardzaj drugim Człowiekiem,
bo nie jesteś inny, mniej winny…
wszyscy do jednego zmierzamy…
tyle, że Życie inne mamy…
jeden w chacie się rodzi, 
inny po pałacach chodzi…
Ale kiedyś wszystko zostawimy,
i nie będzie już na nic siły…
pójdziemy w jednym kierunku
bez ziemskiego ratunku, 



173

ZAKOŃCZENIE

jeden Bóg nas ocali bo wszyscy jesteśmy 
mali wobec ostateczności…
więc niech szacunek u Ciebie zagośći,
do drugiego niby gorszego,
bo może biedniejszego, a Ty przy nim nic
lepszego, bo tylko pyszałkowatego.

Odpowiednio podejmowane działania oparte na umiejętnym wprowa-
dzeniu jednostki do funkcjonowania w grupie są sukcesem rozwoju każdego 
człowieka i społeczeństwa. Wyzwaniem staje się gwałtowny rozwój cywiliza-
cji i zagrożenia ekologiczne. Sukcesywne niszczenie środowiska naturalnego 
przez rozwijający się przemysł, wzrost emisji spalin, rabunkowe wycinki lasów 
i problemy utylizacji odpadów, w konsekwencji przyspieszenie globalnego 
ocieplenia. Rozwój nowych technologii, Amerykanizacja, popkultura, rozwój 
miast molochów, kontrastów społecznych, turystyki jest nierozłączne z degra-
dacją środowiska. Aby zminimalizować skutki groźnych dla jednostki i plane-
ty wyzwań współczesnego świata należy poznać te zagrożenia oraz zasady po-
stępowania w sytuacji gdy już się pojawią. Jesteśmy w trakcie bardzo ważnych 
zmian cywilizacyjnych o daleko idących konsekwencjach. Wyżej wymienione 
problemy są jednymi z najpoważniejszych. Napotykamy na coraz to nowe 
problemy i zagrożenia a ofiarą staje się nowe pokolenie.

Wyzwań jest całe mnóstwo, dla każdego człowieka są one w dużej mie-
rze inne, choć czasami bywają podobne lub nawet niektóre są identyczne.  
A zależą one przede wszystkim od pojedynczej osoby i sytuacji w jakiej się ta 
osoba znajduje, od jej zdolności, nastawienia do życia i innych ludzi, od jej 
osobowości i charyzmy. O skali wyzwania decydują tu predyspozycje danej 
osoby, no i oczywiście epoka w jakiej ta osoba żyje, gdyż wiedza stale rozwi-
ja się i wraz z upływem czasu tej wiedzy światu przybywa. Są też wyzwania 
ponadczasowe, wyzwania dotyczące osobowości człowieka i jego charakteru. 
Dla wielu z nas wyzwaniem jest nie tylko założenie rodziny, ale i wychowa-
nie dzieci na porządnych ludzi, będących dla rodziców powodem do dumy. 
Wyzwaniem jest stanowienie autorytetu dla rodziny, przekazanie kolejnym 
pokoleniom swojego doświadczenia i umiejętności, rozbudzenie ambicji, za-
szczepienie miłości do wiedzy i otaczającego nas świata, budowanie rodzin-
nych więzi. Wyzwaniem jest również odnalezienie się w świecie. Jest takie 
powiedzenie: „Swoje miejsce w życiu znać, to nie znaczy w miejscu stać”,  
w myśl którego dobrze by było to swoje życiowe miejsce po prostu odna-
leźć i rozwijać, umacniając satysfakcję z własnych osiągnięć. A człowiek 



zadowolony z samego siebie, to człowiek pozbawiony zazdrości, patrzący na innych  
z życzliwością i optymizmem.

Oddająć do rąk Czytelników kolejny tom publikacji Wyzwania współcze-
snego świata, który jest wynikiem współpracy wielu ośrodków akademickich. 
Różnorodność kwestii i problemów społecznych poruszanych w tej książce 
zapewne przybliży czytelnikowi zagdadnienia i wyzwania współczesnego 
świata. Zaprezentowane artykuły zostały napisane w przystępnej konwencji, 
zrozumiałej do szerokiego kręgu czytelników, których łączy problematyka za-
sygnalizowana w tytule publikacji, których głównym celem jest dobro nasze 
wspólne o czym śwaidczą autorskie teksty młodych badaczy zajmujących się 
wyzwaniami otaczającego świata. 

Janusz Kawa
Redaktor naukowy tomu
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Mgr Sebastian Barczak – ukończył kierunki Dyplomacja i Bezpieczeń-
stwo narodowe na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie student Politologii 
tamże. Wieloletni działacz na Uniwersytecie Gdańskim (trzykrotny laureat 
Nagrody Rektora za osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz środowiska aka-
demickiego Uniwersytetu Gdańskiego), członek m.in. Senatu Uniwersytetu 
Gdańskiego, Komisji Senackiej ds. Komercjalizacji i Transferu Technologii 
i Prezydium Parlamentu Studentów. Zainteresowania badawcze obejmują 
przede wszystkim problematykę zimnej wojny, terroryzmu, zmian na kon-
tynencie europejskim na przestrzeni lat i amerykańskiego zaangażowania  
w kreowanie ładu międzynarodowego.

Agnieszka Błaszczyk – studentka studiów I stopnia Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie na kierunku Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie. 
Interesuje się Azją oraz kulturą Dalekiego Wschodu.

Lic. Katarzyna Cyrkun – absolwentka kierunku Bezpieczeństwo We-
wnętrzne oraz studentka Pedagogiki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Prezes 
Koła Naukowego Human Rights Uniwersytetu Rzeszowskiego, członek Rady 
Programowej kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Uniwersytecie Rze-
szowskim, a także aktywny członek społeczności studenckiej. Stypendystka 
Fundacji Lotto – Programu stypendialnego 100 na 100 im. H. Konopackiej 
i I. Matuszewskiego. Rokrocznie wyróżniona stypendium rektora za osiągnię-
cia naukowe. Była także Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Ogólno-
polskiej Konferencji Naukowej ,,Organizacje pozarządowe a prawa człowie-
ka’’. Odbyła staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli, który był nagrodą 
za osiągnięcia naukowe oraz aktywność społeczną na rzecz Instytutu Nauk 
o Polityce UR. Zainteresowania naukowe wiąże z nowymi technologiami  
w obszarze wojskowym, a także prawami człowieka, a w szczególności przyro-
dzonymi, niezbywalnymi i podstawowymi prawami jednostki.
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Mgr Joanna Garbulińska-Charchut – absolwentka filozofii, socjologii, 
pedagogiki i dziennikarstwa, doktorantka Uniwersytetu Rzeszowskiego, pra-
cuje w Muzeum-Zamku w Łańcucie. Autorka publikacji z dziedziny humani-
styki oraz nauk społecznych. Interesuje się filozofią społeczną, zagadnieniami 
Public Relations oraz edukacją ustawiczną.

Mgr Krystian Fila – absolwent kulturoznawstwa Uniwersytetu Rze-
szowskiego. Od października 2017 rozpoczął studia doktoranc00kie na kie-
runku Socjologia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Tematem jakim się zajmuje 
w pracy doktorskiej są uzależnienia behawioralne na przykładzie społeczeń-
stwa miasta Rzeszowa. 

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

Mgr Iga Kleszczyńska – absolwentka studiów magisterskich na kie-
runku stosunki międzynarodowe gdzie obroniła pracę pt. Paradygmat geo-
ekonomiczny w polityce gospodarczej Baracka Obamy. Obecnie realizuje studia 
doktoranckie w dyscyplinie nauk o polityce w Instytucie Nauk Politycznych  
i Stosunków Międzynarodowych gdzie rozwija pracę doktorską poświęco-
ną gospodarczym uwarunkowaniom polityki zagranicznej Stanów Zjedno-
czonych w XXI wieku. Do jej głównych zainteresowań badawczych należą: 
polityka zagraniczna i gospodarcza Stanów Zjednoczonych, geoekonomia  
i geopolityka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, teorie stosunków mię-
dzynarodowych i ekonomii. W roku akademickim 2019/2020 odbyła nauko-
wy staż badawczy w Johns Hopkins School of Advanced International Studies 
w Waszyngtonie gdzie miała możliwość współpracy z wybitnymi ekspertami 
w dziedzinie handlu międzynarodowego z Center for Strategic and Interna-
tional Studies i Brookings Institution.
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Dr Joanna Leśniak – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedago-
giki (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). Absolwentka Aka-
demii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Pedagog 
specjalny dwóch dziedzin: resocjalizacja z profilaktyką społeczną i oligofreno-
pedagogika z terapią zajęciową. Logopeda i neurologopeda. Przewodnicząca 
Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną w Sędziszowie Młp.. Dyrektor Środowiskowego Domu 
Samopomocy PSONI Koło w Sędziszowie Młp.. Pracownik naukowy Uni-
wersytetu Rzeszowskiego. Współautorka publikacji naukowych oraz autorka 
szeregu artykułów z zakresu pedagogiki specjalnej. Zainteresowania zawodo-
we: rozwój i funkcjonowanie społeczne człowieka, funkcjonowanie społeczne  
i resocjalizacja osób z niedostosowaniem społecznym, wsparcie osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną, zaburzenia mowy, wsparcie rodzin.

Marta Magdoń – absolwentka Nauk o Rodzinie w Instytucie Pedagogi-
ki w Kolegium Nauk Społecznych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Aktywna 
studentka działająca w Kole Naukowym Andragogów oraz w ramach wolon-
tariatu uczestniczy w terapii Ruchu Rozwijającego metodą Weroniki Sherbor-
ne w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej  w Rzeszowie. W marcu 2020r. 
uczestniczyła w kursie umożliwiającym jeszcze głębsze poznanie specyfiki tej 
metody jako pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami i nie tylko. Współpra-
cuje również z Rzeszowskim Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta  
w Rzeszowie. Poszerza swoją wiedzę poprzez udział w różnego rodzaju kon-
ferencjach na skalę międzynarodową, narodową, sympozjach i wykładach. 
Rozwija swoje zdolności dzięki uczestnictwu w szkoleniach z zakresu autopre-
zentacji i kompetencji społecznych. Jej nową „miłością” i pasją, której poświę-
ca każdą wolną chwilę jest kurs z języka migowego w którym się zakochała 
po uszy. Z zamiłowania fotografka uwielbiająca podróże małe i duże. Stawia  
w swoim życiu na człowieka, który staje na jej drodze i jak najlepszą relację  
z nim, bo jak sama twierdzi nie ma w jej życiu przypadków. Prowadzi aktyw-
ny tryb życia nie tylko fizyczny, ale i społeczny w myśl Alberta Schweitzera: 

„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli”.

Mgr Jolanta Matuszewska – doktorantka Akademii Marynarki Wo-
jennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, wydział Dowodzenia i Opera-
cji Morskich, Katedra Bezpieczeństwa. Prowadzi badania na temat edukacji  
w bezpieczeństwie. Zajmuje się również alternatywnymi metodami nauczania 
związanymi z bezpieczeństwem obywateli. 
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Martyna Nowak – studentka psychologii (specjalność psychologia 
kliniczna i neuropsychologia) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. W polu jej zainteresowań naukowych znajduje się seksuologia, 
psychopatologia oraz psychologia śledcza. Interesuje się również zagadnie-
niami resocjalizacji, psychologii sądowej i penitencjarnej oraz problematyką 
uzależnień. 

Lic. Alec Siekierski – absolwent Socjologii I stopnia oraz student kie-
runku Socjologia II stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Aktywny czło-
nek Koła Naukowego Socjologów oraz Koła Naukowego Human Rights 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczestnik wielu badań naukowych z zakresu 
socjologii oraz politologii. Czynny uczestnik konferencji naukowych o zasię-
gu międzynarodowym oraz ogólnopolskim. Rokrocznie wyróżniony stypen-
dium rektora za osiągnięcia naukowe. Jego zainteresowania naukowe wiążą się  
z socjologią sportu. 

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






