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Od redakcji
Oddajemy do rąk Czytelnika drugi numer Karpackiego Przeglądu Naukowego. Pismo zostało zredagowane w
konwencji zagadnień z zakresu nauk społecznych. Intencją
zespołu redakcyjnego było przygotowanie tekstów związanych z kontekstem społecznym, poruszających istotne dla
współczesnego człowieka zagadnienia z obszarów edukacji,
polityki, zdrowia, rozwoju człowieka oraz wielu innych.
Tematyka naszego pisma nie ogranicza się jedynie do prezentacji stanowisk poszczególnych Autorów, stąd inicjatywa
zamieszczania w kolejnych numerach, recenzji opracowań
naukowych, pojawiających się na rynku wydawniczym.
W części pierwszej poświęconej naukom społecznym, znalazło się 12 artykułów, dotyczących następującej
tematyki. Alina Maria Basak, w tekście Społeczne aspekty
bezdomności, poddała analizie wybrane zjawiska społeczne
towarzyszące Ŝyciu ludzi pozbawionych własnego miejsca
zamieszkania. Bezdomność staje się coraz bardziej palącą
do rozwiązania kwestią społeczną, zawierającą w sobie szereg innych, niekorzystnych z punktu widzenia społeczeństwa zjawisk, często o charakterze patologicznym. Takim
zjawiskiem jest choćby problem choroby alkoholowej, która
stała się przedmiotem materiału zaprezentowanego przez
Andrzeja Gołębiowskiego. Autor dodatkowo wzbogaca
swoje analizy o kontekst przestępczości i sposób terapii alkoholików w polskim systemie penitencjarnym. To waŜne
zagadnienie omówiono w materiale zatytułowanym, Terapia
choroby alkoholowej elementem resocjalizacji skazanych
w polskim systemie penitencjarnym. Artykuły A. M. Basak
i A. Gołębiowskiego, przedzielone są materiałem historycznym przygotowanym, przez Waldemara Basaka, Aspekt
formalno – prawny Operacji „Wisła”. W dalszej kolejności
zamieszczony został tekst Piotra Jamrozika, Doroty
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Łęgockiej-Bartczak i Waldemara Machala Efektywność procesu szkolenia z zakresu Kwalifikacji Pierwszej Pomocy
w Centrum Szkoleniowym Wojskowych SłuŜb Medycznych
w Łodzi. Z kolei Tomasz J. Kotliński w artykule zatytułowanym Michał Gnoiński (1805-1885) zaprezentował sylwetkę jednego z prezydentów Lwowa. Często obserwowane
zachowania agresywne w obszarze polityki poddał badaniom Wacław Ochota, analizując język prowadzonych kampanii wyborczych w artykule Język jako instrument walki
o władzę. Na podstawie materiałów wyborczych. Elementem
o charakterze historycznym jest tekst przygotowany przez
Piotra Pacułę, Działalność chrześcijańskich cesarzy rzymskich wobec manichejczyków. Do problematyki edukacji
nawiązuje materiał Małgorzaty Podolak i Agnieszki Pacuły,
Kompetencje oraz czynniki motywujące nauczycieli do podejmowania innowacji, traktujący o wyzwaniach stojących
dzisiaj przed systemem oświaty. Jednym z priorytetów dydaktycznych są omawiane w tekście innowacje, inna rzecz,
czy nauczyciele chcą je wprowadzać w swoich programach
nauczania i realizować na zajęciach.
W drugiej części pisma zamieszczono cztery recenzje publikacji, przygotowane przez Waldemara Basaka, Jacka Chedę i Grzegorza Motykę. Waldemar Basak przedstawia następujące publikacje: Irena Maria Lewicka, Ekumeniczna nostalgia pielgrzymowania [w:] Edukacja humanistyczna. Półrocznik myśli społeczno – pedagogicznej
2/2009, Szczecin 2009. oraz Magdalena Baran – Wojtachnio, Joanna Łatacz, Adam Kołodziejczyk, Waldemar Nowosielski, Mariusz Wachowicz, Cywile i wojskowi. Bezpieczeństwo i promocja wojska w odbiorze społecznym, Toruń
2006. Natomiast Jacek Cheda przedstawia publikację ElŜbiety KuŜelewskiej i Adama R. Bartnickiego, Zachód
w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej, Toruń
2009. Z kolei Grzegorz Motyka przedstawia recenzję wy7

dawniczą ksiąŜki Waldemara Basaka, Rzecz o majorze Antonim śubrydzie 1918-1946, Krosno 2010.
Zebrane w przedłoŜonym numerze Karpackiego
Przeglądu Naukowego teksty wydają się interesującą propozycją, skłaniającą do refleksji oraz podjęcia dyskusji na
waŜne zagadnienia dotyczące Ŝycia człowieka w zmieniającym się dynamicznie świecie. Omawiana tematyka jest na
tyle szeroka, Ŝe kaŜdy z Czytelników znajdzie dla siebie
interesujące wątki, które mogą stanowić przyczynek do dalszych eksploracji badawczych w obrębie podejmowanej
problematyki.

Alina M. Basak
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Alina Maria Basak
Społeczne aspekty bezdomności
Problematyka bezdomności, z uwagi na skalę zjawiska, jego złoŜone przyczyny oraz szczególnie dotkliwe społeczno-ekonomiczne skutki, jest kwestią społeczną o zasięgu i znaczeniu globalnym, mającą swoje specyficzne, regionalne i lokalne uwarunkowania. Bezdomność jest róŜnie
interpretowana i definiowana, pod tym bowiem pojęciem
kryje się zarówno trudna sytuacja Ŝyciowa jednostki, zjawisko społeczne, jak równieŜ problem społeczny generujący
róŜnego rodzaju patologie społeczne. Zjawisko bezdomności moŜe być zatem skutkiem skrajnego ubóstwa, jak i stylu
Ŝycia. Analiza problemu powinna być zawsze odnoszona do
osiągnięć cywilizacyjnych, jak równieŜ do zwyczajów mających wpływ na poziom kultury mieszkaniowej danego
społeczeństwa, niemniej waŜne są wzorce obyczajowe, które określają sposoby zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
oraz cechy decydujące o uznaniu za mieszkanie miejsca
w tym celu uŜytkowanego i dające poczucie posiadania
mieszkania lub domu. W polskiej literaturze naukowej
i publicystyce nie dopracowano się dotychczas jednej, powszechnie uznawanej definicji bezdomności. Jest tak między innymi dlatego, Ŝe zarówno w realnym świecie, jak
i w poznawczym, interpretacyjnym ujęciu badacza pojawia
się kwestia jej róŜnorodności oraz stopniowalności. Bezdomność rozmaicie manifestuje się w czasie, w poszczególnych miejscach, w okolicznościach związanych z materialnym wyposaŜeniem środowisk lokalnych i ich społecznym
funkcjonowaniem. MoŜe być mniej lub bardziej trwała,
10

mniej lub bardziej wymuszona, mniej lub bardziej wiązać
się z alkoholizmem, psychicznymi trudnościami, itp. Korelatem bezdomności są zakorzenione wzory Ŝycia rodzinnego, przejawy i mechanizmy odpowiedzialności państwa,
kierunki ewentualnego działania wspólnot i instytucji wyznaniowych, rozwój i funkcjonowanie instytucji oraz stowarzyszeń pomocowych, zróŜnicowane formy i zasięg polityki
mieszkaniowej, sytuacja na rynku pracy, itd.1 W Konsekwencji, bezdomność rozmaicie się przejawia i przyjmuje
wiele postaci. Pisząc o bezdomności trzeba zawsze uściślić,
o co konkretnie chodzi – czy o formalny brak dachu nad
głową (meldunku, samodzielnego mieszkania), czy o trwałe
wykorzenienie ze swojego środowiska. Pierwsze niekoniecznie oznacza drugie2. W pierwszym przypadku chodzi
o pewną sytuację materialną, która tworzy dom, mieszkanie
dla człowieka, w którym wzrasta, rozwija się i tworzy, ale
ten dom czy mieszkanie nie naleŜą do istoty człowieczeństwa, są niejako poza człowiekiem. Natomiast trwałe wykorzenienie ze środowiska ma charakter bardziej psychiczny,
duchowy. MoŜe nie oznaczać utraty mieszkania czy domu,
ale przez utratę bliskich – rodziny, ktoś moŜe czuć się wyobcowany, wykorzeniony3.
Wielu autorów sugeruje niedefiniowalność bezdomności z uwagi na róŜnorodność tego problemu. Inni zaś, nie
widzą zasadniczych przeszkód w konkretyzacji i sprecyzowaniu znaczenia terminu bezdomności. Andrzej Przymeński
1

K. Frysztacki, Społeczny problem bezdomności, [w:] A. DuraczWalczak (red.), W kręgu problematyki bezdomności polskiej, Warszawa-Gdańsk 2001/2002, s. 236.
2
P. Legutko, Nie bezdomni, lecz wykorzeniani, Warszawa 2001, s. 1.
3
Ks. J. Śledzianowski, Zdrowie bezdomnych, Kielce 2006, s. 11.
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określa bezdomność jako sytuację osób, które w danym czasie nie posiadają i własnym staraniem nie mogą zapewnić
sobie takiego schronienia, które mogłyby uwaŜać za swoje,
i które spełniałoby minimalne warunki, pozwalające uznać
je za pomieszczenie mieszkalne. Nie kaŜdy fakt czasowego
pozostawania bez „dachu nad głową” wystarcza do orzeczenia bezdomności. Jest ona bowiem stanem ewidentnej
i względnie trwałej deprywacji potrzeb mieszkaniowych
w sytuacji, gdy dotknięta nią osoba nie jest w stanie jej zapobiec4. Opinię tę podziela Anna Duracz-Walczak, która
stwierdza, Ŝe bezdomnym jest człowiek nie mający miejsca
spełniającego warunki mieszkaniowe, w którym mógłby
stale przebywać ani aktualnej moŜliwości lub chęci uzyskania takiego miejsca. Miejsce spełniające warunki mieszkalne to takie, które nadaje się do stałego przebywania bez naraŜenia zdrowia i które umoŜliwia zaspokojenie podstawowych potrzeb Ŝyciowych: wygodnego i spokojnego noclegu,
zachowania higieny osobistej, sporządzania posiłków. Nie
ma moŜliwości uzyskania miejsca mieszkalnego osoba niezdolna do pracy na skutek wieku, choroby, kalectwa, a takŜe
osoba bezdomna5.
Konkretna treść pojęcia „bezdomność” zaleŜy od
osiągnięć cywilizacyjnych i zwyczajów rzutujących na poziom kultury mieszkaniowej danego społeczeństwa6. Tadeusz Kamieński uwaŜa, Ŝe termin bezdomność sam w sobie
zawiera istotę zjawiska: „Bezdomność to taka sytuacja Ŝyciowa, w której mamy do czynienia z zanegowaniem jednego z najbardziej fundamentalnych praw osoby ludzkiej,
4

A. Przymeński, Geografia i skala zjawiska bezdomności w Polsce,
„Roczniki Naukowe Caritas - Bezdomność”, Warszawa 1997, s. 30.
5
A. Duracz-Walczak, O ujednoliceniu pojęć dotyczących bezdomności
w Polsce, „Polityka społeczna” 1998, nr 5-6, s. 21-22.
6
D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej
i pracy socjalnej, Warszawa 1999, s. 30.
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prawa do posiadania trwałego i bezpiecznego miejsca egzystencji. Miejsca, które daje osobie poczucie bezpieczeństwa
i stanowi podstawę realizacji powołania człowieka do Ŝycia
we wspólnocie”7. Bezdomność to zjawisko społeczne polegające na braku domu lub miejsca stałego pobytu gwarantującego jednostce lub rodzinie poczucie bezpieczeństwa, zapewniającego schronienie przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb
na poziomie uznawanym w danym społeczeństwie za wystarczający8.
Bezdomność moŜe być efektem dobrowolnie wybranego stylu Ŝycia (np. włóczęgostwo), desperackich decyzji
(np. uchodźstwo), własnych lub cudzych zachowań dewiacyjnych (np. wykwaterowanie, odtrącenie od wspólnego
ogniska domowego), zdarzeń losowych (np. klęski Ŝywiołowe, sieroctwo), wadliwej polityki społecznej (np. deficyt
mieszkaniowy, ubóstwo)9.
Marek Jaździkowski10, analizując czas pozostawania
w bezdomności, wyróŜnia pięć faz. Faza pierwsza to faza
wstępna (trwająca 0-2 lata), polegająca na rozwoju syndromu bezdomności. Cechą charakterystyczną tej fazy jest fakt,
iŜ same osoby nie postrzegają się jako osoby bezdomne
w duŜej mierze dlatego, Ŝe w dowodzie osobistym wciąŜ
widnieje zameldowanie. Nie przyznanie się do faktu bycia
osobą bezdomną to równieŜ doskonały mechanizm obronny,
dzięki któremu nie mamy do czynienia z całkowitym załamaniem się własnej wartości i godności. W trakcie tej fazy
7

T. Kamiński, Wokół pojęcia bezdomności, „Roczniki Naukowe Caritas
- Bezdomność”, Katowice 1998, s. 14.
8
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 1, Warszawa 1995, s. 433.
9
E. Moczuk, Bezdomność jako problem społeczny w świadomości osób
bezdomnych, „Polityka Społeczna” 2000, nr 10, s. 14.
10
M. Jaździkowski, O bezdomności bez lęku. Syndrom bezdomności,
Pismo samopomocy „Pomost” 2000, nr 9, s. 9-12.
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kontakt z rodziną ulega powolnemu osłabnięciu. Kolejną
fazą wyodrębnioną przez autora jest faza ostrzegawcza
trwająca od 2 do 4 lat. Sytuacja braku domu nadal traktowana jest przez osobę bezdomną jako tymczasowa, pomimo
tego, iŜ więzi rodzinne w ciągu roku praktycznie nie istnieją. Druga faza to okres, w którym, w wielu przypadkach
zaczynają rosnąć zobowiązania finansowe (kary za przejazd
bez biletu, mandaty, niezapłacone alimenty). Trzeci okres to
faza adaptacyjna trwająca od 4 do 6 lat. Przez ostatnie sześć
lat osoba zdąŜyła bardzo mocno osadzić się w strukturze
środowiska osób bezdomnych, codziennie uczestnicząc
w ich Ŝyciu. W tej fazie zmniejsza się ilość prób wychodzenia z bezdomności, a poczucie winy wobec rodziny zostaje
zamienione na poczucie krzywdy. Faza chroniczna to okres
trwający od 6 do 10 lat. W tej fazie mamy do czynienia
z całkowitym przystosowaniem się do warunków bezdomności. Brak kontaktów z rodziną, wygodne urządzenie się
w schronisku albo w innym miejscu niemieszkalnym pomaga im przystosować się do warunków ciągłego Ŝycia poza
własnym domem. Ostatnia faza opisywana przez autora to
faza bezdomności trwałej, trwającej więcej niŜ 10 lat. Bezdomny traci wszelką motywację do podejmowania prób
wyjścia z bezdomności, nie potrafi samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Bardzo często uzaleŜniony jest
od otrzymywanej przez ostatnie dziesięć lat pomocy.
W ostatnich dwóch kategoriach pojawia się problem racjonalizacji bezdomności poprzez przekonanie do jej pozornego wyboru.
Definicję osoby bezdomnej precyzuje teŜ Ustawa
o pomocy społecznej. Zgodnie z nią, za osobę bezdomną
uwaŜa się: „osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym
w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów
i mieszkaniowym zasobie gminy i nie zameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności
14

i dowodach osobistych, a takŜe osobę niezamieszkującą
w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma moŜliwości zamieszkania”11. Andrzej Przymeński za bezdomnych uwaŜa osoby korzystające
ze schronienia oferowanego im przez róŜnego rodzaju instytucje, jak i zaspokajające swoje potrzeby paramieszkaniowe
w róŜnego rodzaju obiektach niemieszkalnych, osoby posiadające i nie posiadające zameldowania w jakimś lokalu
mieszkalnym, jeŜeli ich faktyczna sytuacja mieści się
w ramach określonych w definicji bezdomności, tylko osoby
z obywatelstwem polskim oraz posiadające zezwolenie na
pobyt stały w Polsce lub status uchodźcy12. Natomiast ks.
Jan Śledzianowski podkreśla, Ŝe toczące się dyskusje i spory
nie ograniczają pojęcia człowieka bezdomnego tylko
i wyłącznie do posiadania własnego mieszkania, bo przecieŜ
nie posiadając go, ktoś moŜe mieć konto bankowe tak zasobne, iŜ stać go na najem apartamentu w luksusowym hotelu. W rzeczywistości bezdomnym jest ten, kto nie posiada
domu lub mieszkania oraz nie ma środków na jego najem13.
Bezdomność jest przede wszystkim problemem indywidualnym. Oznaczać moŜe samotność, fizyczne niebezpieczeństwo, chłód, brud, głód, balansowanie na krawędzi choroby
psychicznej. Jest jednym z tych ekstremalnych przejawów
ludzkiego Ŝycia, które egzystencję ludzką mogą zdegradować czy wręcz unicestwić14. Ludzie bezdomni nie są zdolni
do samodzielnego radzenia sobie z piętrzącymi się ujemnymi stronami własnego Ŝycia. Gubią się w otaczającej ich

11

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. 2004,
Nr 64, poz. 593 z późn. zm.
12
A. Przymeński, Zjawisko bezdomności w Polsce współczesnej, „Polityka Społeczna” 1998, nr 4, s. 8-11.
13
Ks. J. Śledzianowski, Zdrowie bezdomnych…, s. 14.
14
K. Frysztacki, Społeczny problem bezdomności…, s. 235.
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rzeczywistości, walczą o przetrwanie i ratunek w świecie,
który był dla nich kiedyś rozpoznany, a nawet przyjazny15.
Anna Duracz-Walczak dzieli osoby bezdomne według stanu psychofizycznego i postawy wobec własnej sytuacji Ŝyciowej. Uwzględniając stan psychofizyczny moŜna
wyróŜnić dwie grupy: bezdomni zdolni do samodzielności
Ŝyciowej (zdrowi, w wieku produkcyjnym) oraz bezdomni
niezdolni do samodzielności (na skutek wieku, przewlekłej
choroby, kalectwa). Na podstawie postawy wobec własnej
sytuacji Ŝyciowej, bezdomnych dzieli się równieŜ na dwie
grupy, są to: bezdomni z przymusu (niepogodzeni ze swoim
aktualnym statusem społecznym), a wśród nich zdolni lub
niezdolni do samodzielności Ŝyciowej oraz bezdomni
z „wyboru” (pogodzeni ze swoim statusem społecznym, nie
pragnący go zmienić), a wśród nich zdolni lub niezdolni do
samodzielności Ŝyciowej16. Bezdomność z wyboru jest następstwem indywidualnych preferencji, co do stylu Ŝycia
oraz świadomych decyzji, których ubocznym, lecz przewidywalnym skutkiem jest tułactwo, natomiast bezdomność
z konieczności dotyka człowieka wbrew jego woli, potrzebom i aspiracjom i jest traktowana jako wyraz upośledzenia
społecznego czy dyskryminacji.
Jak podkreśla jednak wielu badaczy, bezdomność
jest przede wszystkim zjawiskiem społecznym, nie poddającym się opisowi w kategoriach czysto prawniczych. Ani
formalne prawo do zamieszkania w danym lokalu ani brak
tego prawa nie przesądzają bowiem niczego w kwestii bezdomności. MoŜliwe są sytuacje, gdy konflikty rodzinne
15

F. Danielewski, Bezdomność jako źródło i skutek wykluczenia społecznego, [w:] E. Trafiałek (red.), Nowe zadania polityki społecznej.
Patologie i dysfunkcje wybranych obszarów Ŝycia społecznego, Tarnobrzeg 2006, s. 176.
16
A. Duracz-Walczak, Bezdomność we współczesnej literaturze przedmiotu, „Polityka Społeczna” 2001, nr 1, s. 20.
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uniemoŜliwiają faktyczne współzamieszkiwanie w lokalu,
w którym jest się zameldowanym, lub teŜ zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych pomimo braku zameldowania
i formalnego prawa do zamieszkiwania w danym lokalu. Na
podstawie sytuacji faktycznej i stosunku do niej odróŜnia się
bezdomność jawną (nazywaną teŜ rzeczywistą), czyli brak
własnego mieszkania i jednocześnie jakiegokolwiek innego,
moŜliwie stałego, choćby zastępczo traktowanego schronienia przeznaczonego i jakoś przystosowanego do zamieszkania, od bezdomności utajonej (nazywanej teŜ społeczną),
której podstawą jest ocena posiadanego lokum jako niespełniającego kryteriów mieszkania ze względu na jaskrawe
odstępstwo od minimalnych standardów mieszkaniowych,
albo kulturowo usprawiedliwione aspiracje17. Odrębną kategorię stanowią bezdomni mający zapewnioną przez jakiś
czas moŜliwość pobytu w schronisku. MoŜna wprowadzić
umowne pojęcie bezdomnych ulicznych – przebywających
poza schroniskami oraz bezdomnych schroniskowych –
przebywających w róŜnego rodzaju przytułkach. Formalnie
nadal pozbawieni są oni swojego miejsca zamieszkania, ale
nie są przynajmniej zmuszeni do spędzania całego czasu na
ulicy i nocowania w warunkach urągających ludzkiej godności. Następną grupę stanowią potencjalni bezdomni, do
których zaliczyć moŜna osoby, które „na stałe” nocują
u rodzin i znajomych. Ich niepewna sytuacja mieszkaniowa
wynika z róŜnego rodzaju trudności w Ŝyciu małŜeńskim
i rodzinnym, czy teŜ problemów finansowych, które nie
pozwalają na systematyczne płacenie za mieszkanie. Potencjalnymi bezdomnymi są równieŜ osoby mające wkrótce
opuścić zakłady karne lub ośrodki leczenia psychiatrycznego, pozbawione moŜliwości ponownego zamieszkania
17

D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej
i pracy socjalnej…, s. 30.
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z rodziną lub w poprzednim miejscu stałego pobytu18. Cechy człowieka bezdomnego zostały zatem sprowadzone do
faktu pozbawienia warunków mieszkaniowych i moŜliwości
lub chęci uzyskania lokalu mieszkalnego.
Wiele jest przyczyn, które wywołują zjawisko bezdomności. Do najczęściej wymienianych naleŜą czynniki:
społeczne, związane z patologiami i chorobami, natury psychologicznej, natury prawnej. Do głównych przyczyn społecznych naleŜą: sytuacja społeczno-ekonomiczna kraju
związana z transformacją, której efektem jest teŜ wzrastające bezrobocie i likwidacja hoteli robotniczych; brak miejsc
w szpitalach i zakładach opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub osób upośledzonych, które nie wymagają ciągłej hospitalizacji; brak miejsc dla rencistów,
emerytów i starców w domach opieki społecznej; brak opieki nad usamodzielnionymi wychowankami domów dziecka,
którym nie zapewniono mieszkań; niewystarczająca ilość
ośrodków dla osób zaraŜonych wirusem HIV. Uwarunkowania społeczne mają teŜ przyczyny związane z patologiami
i chorobami. Wśród bezdomnych spotykamy często: alkoholików, osoby odzyskujące wolność po odbyciu kary w więzieniu, bezrobotnych, rozwiedzionych, którzy wyprowadzili
się lub zostali wyeksmitowani z mieszkania, wdowców,
inwalidów, osoby upośledzone, przewlekle chorych psychicznie, kobiety uciekające od męŜów znęcających się nad
nimi (najczęściej alkoholików), kobiety wyrzucone z domu,
prostytutki19. Bezdomność moŜe teŜ być wynikiem rozwoju
cywilizacyjnego, np. industrializacji, urbanizacji, redystry18

T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa 1995, s. 434.
19
K. Marzec-Holka (red.), Marginalizacja w problematyce pedagogiki
społecznej i praktyce pracy socjalnej, Bydgoszcz 2005, s. 225; D. M.
Piekut-Brodzka, O bezdomnych i bezdomności. Aspekty fenomenologiczne, etiologiczne i terapeutyczne, Warszawa 2000, s. 77-91.
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bucji władzy politycznej, wojen, rewolucji itp.. Zjawisko to
nasila się szczególnie w okresach recesji gospodarczej
i wzrostu bezrobocia, a co za tym idzie postępującej pauperyzacji społeczeństwa20.
Andrzej Przymeński, w swoich rozwaŜaniach na temat przyczyn bezdomności, pisze, Ŝe w indywidualnych
losach ludzi bezdomnych rzadko wskazać moŜna pojedyncze przyczyny sytuacji, w jakiej się znaleźli. Natomiast regułą jest występowanie swoistego dla kaŜdego przypadku
zestawu, przewaŜnie ze sobą powiązanych, kilku czy kilkunastu przyczyn i uwarunkowań. Są one dość typowe –
w swojej niepełnej typologii wyróŜnił ich 30 w pięciu kategoriach rodzajowych. WyraŜają się one najczęściej w róŜnych formach społecznego nieprzystosowania czy niedojrzałości, np. jako nieumiejętność rozwiązywania problemów
Ŝyciowych czy nawiązywania trwałych więzi społecznych,
w tym z własnymi dziećmi. Źródeł bezdomności naleŜy
zatem poszukiwać w dysfunkcjach rodzin pochodzenia
większości przyszłych bezdomnych. NaleŜą do nich konflikty w rodzinach pochodzenia i prokreacji, a na tym tle eksmisje, „wyrzucenia” i opuszczanie domów, patologie społeczne, a zwłaszcza alkoholizm, zły stan zdrowia fizycznego,
a często i psychicznego. Bezdomność jest skrajną formą
ubóstwa, stanem, w którym upośledzone jest funkcjonowanie człowieka we wszystkich sferach jego Ŝycia. Ciągle
jeszcze w warunkach polskich jest ona w większości przypadków rezultatem długotrwałego procesu marginalizacji,
z reguły zapoczątkowanego juŜ w dzieciństwie. W tym sensie bezdomność jest tylko końcowym etapem długiej drogi
i dotyka ludzi juŜ wcześniej naznaczonych21.
20

L. Stankiewicz, Zjawisko bezdomności. Zarys problematyki, „Edukacja” 1999, nr 2 (66), s. 118.
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A. Przymeński, Zjawisko bezdomności w Polsce współczesnej…,
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Spotykane w literaturze przedmiotu klasyfikacje
przyczyn bezdomności zgodne są generalnie ze sobą, co do
moŜliwych źródeł występowania zjawiska. Lokalizowane są
przyczyny po stronie róŜnorakich uwarunkowań w czynnikach zewnętrznych, niezaleŜnych od osób, które popadają
w sytuację bezdomności, a tym samym nie zawinionych
przez same osoby bezdomne. Z drugiej strony, wskazują teŜ
na determinanty tkwiące w osobach bezdomnych, czyli te
czynniki, na które przynajmniej niektórzy bezdomni mają
wpływ. NiemoŜność wskazania jednej grupy przyczyn, czy
choćby wyodrębnienie tej najwaŜniejszej, komplikuje sformułowanie uniwersalnej definicji i zaplanowanie kompleksowych działań niosących pomoc bezdomnym i zapobiegających bezdomności.
Zjawisko bezdomności w Polsce
Bezdomni byli zawsze, ale zjawisko bezdomności
jako problem społeczny zostało uznane niedawno, bo
w czasie trwania dwudziestolecia międzywojennego. Kiedy
w 1923 roku po raz pierwszy w polskim ustawodawstwie
pojawił się temat bezdomności, rozpoczęły się dyskusje.
Opisywano indywidualne losy osób bezdomnych oraz ich
rodzin, formułowano pierwsze wnioski, które mogły być
podstawą interwencji instytucji państwa. Okres wojny
i okupacji skierował uwagę Polaków na problem walki
i oporu, wzajemnej pomocy i przetrwania. Dzięki podziemnym organizacjom, które podejmowały działania pomocowe, docierano do indywidualnych osób, wymagających
wsparcia i pomocy. W okresie powojennym problematyka
bezdomności pojawiła się – w sposób charakterystyczny dla
PRL-u – jako zagadnienie pasoŜytnictwa społecznego, dopiero w połowie lat osiemdziesiątych, interpretowanego
jako konsekwencja indywidualnej dewiacji ludzi, którzy nie
20

chcieli brać udziału w wysiłku współtworzenia socjalistycznej pomyślności22.
Oficjalnie, do 1989 roku, uwaŜano, Ŝe w Polsce nie
ma problemu bezdomności. Po roku 1989, w trakcie transformacji społeczno-politycznej i wprowadzania gospodarki
rynkowej problem bezdomności zaczął wyraźnie się ujawniać. Rozmiar bezdomności przed 1989 rokiem był znacznie
mniejszy, jej wzrost spowodowany został m.in. likwidacją
w latach dziewięćdziesiątych sieci tzw. „hoteli robotniczych”, które spełniały funkcję przytulisk. Bezdomność
w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990
roku została wpisana jako dysfunkcja uprawniająca do korzystania z pomocy społecznej. Do roku 1989 właściwie nie
podejmowano Ŝadnych działań mających na celu rozpoznanie zjawiska bezdomności i próby jego zdefiniowania23.
Stanisław Kawula, opisując społeczny problem bezdomności, wskazuje, Ŝe polski wczesny kapitalizm stanowi
przykład społeczeństwa ryzyka w całości. Obszary ryzyka
są u nas aŜ nadto widoczne. Widzimy je choćby w obszarze
tzw. syndromu 3B: bezrobocie, bieda, bezdomność. Ryzyko
pojawia się dla grup marginalizowanych, które nie są
w stanie planować swej przyszłości, Ŝyją w permanentnej
niepewności – „na dzisiaj na jutro”. Sensem ich pedagogicznego wsparcia i pomocniczości jest danie im nadziei
i odrodzenia, poczucia sensu Ŝycia. Ludzie wykluczeni społecznie nie mają bowiem w sobie siły do podjęcia działań24.
Badania poświęcone problematyce bezdomności
w Polsce zaczęto prowadzić dopiero z początkiem lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Aktualnie dostępne źródła poda22
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ją dwa rodzaje materiałów. Pierwszy, to informacje o odbiorcach świadczeń instytucji charytatywnych i o samych
instytucjach udzielających pomocy bezdomnym, zbierane
przez Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych
KLON/JAWOR. Drugi to fakt, iŜ dysponujemy pierwszymi
analizami społeczności osób bezdomnych w wybranych
schroniskach, opisami róŜnego rodzaju noclegowni czy
schronisk dla osób bezdomnych. Zjawisko bezdomności
rozkłada się równomiernie. Bezdomni koncentrują się
w duŜych i wielkich miastach, tam teŜ problem ten występuje ze szczególną siłą. W miastach poniŜej 50 tys. mieszkańców, a zwłaszcza na wsiach, problem bezdomności gminy
sygnalizują bardzo rzadko. Analiza kierunków migracji
bezdomnych prowadzi do wniosku, Ŝe oprócz ich zasadniczego ruchu ku wielkim miastom, przemieszczają się oni
takŜe w kierunkach przeciwstawnych, np. do schronisk
rozmieszczonych w oddaleniu od duŜych miast, lub w poszukiwaniu prac sezonowych w rolnictwie. Bezdomność,
zatem dotyczy ludzi wywodzących się z róŜnych środowisk
społeczno-geograficznych, a wielkie miasto nie tyle generuje to zjawisko, co jest dogodnym miejscem pobytu bezdomnych, celem ich migracji. Wbrew celowo nieraz upowszechnianym opiniom, bezdomność nie jest przedmiotem
pogłębionych badań, stąd teŜ trudno dokładniej określić
skalę zjawiska. Upowszechniony szacunek, z którego wynika, Ŝe bezdomnych jest w Polsce ok. 250-300 tys. ludzi,
Andrzej Przymeński uwaŜa za błędny. Z jego badań wynika,
Ŝe liczba bezdomnych w Polsce mieści się obecnie w przedziale od 30 do 45 tysięcy. Obejmuje ona wszystkich bezdomnych: męŜczyzn (których jest zdecydowana większość),
kobiety i dzieci25. M. Hańska podkreśla, Ŝe nikt nie wie, ilu
jest w naszym kraju ludzi „bez adresu” i domu, bo nie są
25
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rejestrowani, nie mają jasno określonego statusu prawnego.
Administracja państwowa określa ich liczbę na ok. 60 tys.,
organizacje pozarządowe – na kilkaset26. Jedyny adres, jaki
mają bezdomni to: „www.bezdomni.pl”.
Osobom bezdomnym skutecznie udaje się uniknąć
wszelkich statystyk. W państwie, w którym meldunek jest
nadal uregulowanym prawnie obowiązkiem, jego brak
oznacza status obywatela drugiej kategorii. Policzenie bezdomnych od lat jest wyzwaniem dla środowiska organizacji
niosących im pomoc oraz ministerstwa właściwego do
spraw zabezpieczenia społecznego. Dane ministerstwa to
szacunki wynikające z sygnałów placówek udzielających
bezdomnym pomocy – dotyczą więc tylko tych, do których
wsparcie dotarło, a właściwie tych, którzy sami dotarli do
wsparcia. Dane te pomijają osoby przebywające na dworcach, zimujące na działkach, w kanałach ciepłowniczych, na
klatkach schodowych, itp. Jeśli nie udaje się w skali całego
kraju i w miarę precyzyjnie ustalić liczby osób, którym naleŜałoby dostarczyć pomocy – zapewnić dach nad głową,
posiłek – trudno jest oszacować, jakie środki potrzebne są
na te działania.
W Polsce nie ma odrębnej ustawy o przeciwdziałaniu bezdomności, a pomoc bezdomnym jest traktowana jako
jeden z obszarów pomocy społecznej, regulowanej Ustawą
o pomocy społecznej27. System pomocy społecznej dla bezdomnych opiera się w Polsce na dwóch sektorach: samorządowym (zatem w istocie: państwowym) i tzw. pozarządowym, którego trzon tworzą róŜne organizacje powstałe jako
oddolne inicjatywy obywatelskie. Pomoc bezdomnym naleŜy do zadań własnych gminy. Gmina ma obowiązek zapew26
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nić schronienie, posiłek oraz niezbędne ubrania osobom,
które są ich pozbawione. Dodatkowo osoba bezdomna moŜe
zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia
z bezdomności, który polega na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów Ŝyciowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. Indywidualny program jest opracowywany przez pracownika socjalnego wspólnie z osobą bezdomną. W sektorze pozarządowym wyodrębnić moŜna działalność prowadzoną przez Kościół Katolicki, a przede
wszystkim zgromadzenia zakonne. Udzielana pomoc ma
charakter zarówno doraźny (jadłodajnie, punkty wydawania
odzieŜy, poradnictwo, itp.), jak i stacjonarny (schroniska).
Wyraźną większość ośrodków działających w Polsce na
rzecz bezdomnych prowadzą instytucje pozarządowe, posiadające własne zarządy, statuty i regulaminy, a w niektórych przypadkach rozległe ponadlokalne struktury. Nie podlegają one władzom lokalnym, nie są teŜ zobowiązane do
realizacji polityki społecznej państwa. Nie wiąŜe ich takŜe
Ustawa o pomocy społecznej, choć tworzy ona niektóre warunki do ich funkcjonowania. Zobowiązania do wykonywania niektórych zadań polityki społecznej państwa w zakresie
pomocy dla bezdomnych powstają wtedy, gdy organizacje
te są wspomagane (zwłaszcza finansowo) przez organy administracji samorządowej lub rządowej. NiezaleŜnie jednak
od formalnych zobowiązań, ich działania są na ogół zbieŜne
z celami polityki społecznej państwa. Samorządowy sektor
pomocy dla bezdomnych jest obecnie podstawową częścią
składową nieco szerszego sektora państwowego, w którym
pewną rolę odgrywają takŜe ośrodki prowadzone przez wojewodów28. Problem bezdomności został uznany za na tyle
28
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powaŜny, Ŝe w sierpniu 2006 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało resortowy Program „Powrót
osób bezdomnych do społeczności”29, w którym zostały
uwzględnione działania o charakterze:
- profilaktycznym - zapobiegające utrwalaniu się i poszerzaniu zjawiska bezdomności (z uwzględnieniem niezbędnej
profesjonalnej identyfikacji problemu i analizy towarzyszących bezdomności zagroŜeń społecznych w środowisku lokalnym);
- osłonowym - zapobiegające degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych z zastosowaniem standardowych
rodzajów i form świadczeń pomocy społecznej; działania
osłonowe będą realizowane z wykorzystaniem dostępnych
środków oraz podstawowych elementów pracy socjalnej;
- aktywizującym - tj. zmierzające do wyprowadzenia z bezdomności konkretnych osób, grup społecznych, rokujących
perspektywy przezwycięŜenia tej sytuacji.
Jednymi z najbardziej znanych ogólnopolskich organizacji specjalizujących się w zakresie pomocy na rzecz
bezdomnych są: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz załoŜone przez Marka Kotańskiego Stowarzyszenie
„Monar” i jego wyspecjalizowana jednostka organizacyjna
„Markot”. Bardzo waŜne są równieŜ inne organizacje pomagające bezdomnym w Polsce takie, jak: Caritas Polska,
Polska Akcja Humanitarna, Polski Czerwony KrzyŜ, Polski
Komitet Pomocy Społecznej, Centrum Wolontariatu, Federacja Polskich Banków śywności, Fundacja Batorego,
Wspólna Droga, Barka, ITAKA – Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Problemem Zaginięcia oraz wiele innych. W skład systemu pomocy bezdomnym włączyć naleŜy
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Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy
i Integracji Społecznej, Program „Powrót osób bezdomnych do społeczności”, podstawa prawna - art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, Warszawa 2006.
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wszystkie instytucje działające na rzecz bezdomnych lub
tworzące ogólne warunki ich funkcjonowania. O efektywności działań decydują takie czynniki, jak: profesjonalizm,
właściwa koordynacja działań, jakość realizowanego modelu polityki społecznej w stosunku do osób bezdomnych,
jakość regulującego go prawa oraz odpowiedzialność pomiędzy realizacją zadań, a moŜliwościami finansowymi
i infrastrukturalnymi.
Problem bezdomności w Polsce staje się coraz powaŜniejszy. Spowodowane jest to przemianami społecznoustrojowymi, związanymi z pojawieniem się zjawiska bezrobocia, eksmisjami „na bruk”, likwidacją hoteli robotniczych, zapaścią i wysokimi cenami na rynku mieszkaniowym. Na skutek złej sytuacji finansowej państwa środki
przeznaczone na pomoc bezdomnym pomimo ich zwiększania są mocno ograniczone. Trudności napotykają działania
zapobiegające poszerzaniu się zjawiska oraz programy wyprowadzania z bezdomności, co powiązane jest z wysoką
stopą bezrobocia. Bez poprawy ogólnej sytuacji gospodarczej kraju, trudno liczyć na szybkie rozwiązanie tak waŜnej
kwestii społecznej.
Streszczenie
Artykuł charakteryzuje jeden z największych problemów
społecznych – bezdomność. Przedstawia problemy z jego
zdefiniowaniem, wskazując jednocześnie aspekty zjawiska
i jego główne fazy. Autorka dokonuje charakterystyki stanu
psychofizycznego człowieka bezdomnego. Zajmuje się teŜ
polskim prawodawstwem, wskazując jego niedoskonałość
w tej dziedzinie i omawia organizacje, które pomagają bezdomnym w Polsce.
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Summary
The article describes one of the major social problems:
homelessness. It presents problems connected with defining
the term, it indicates aspects of that phenomenon and its
main phases. The author describes a homeless person on the
basis of his psycho-physical abilities. She indicates gaps in
Polish law concerning homelessness and describes benefit
programs by the Federal Government which help the homeless.
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Waldemar Basak
Aspekt formalno-prawny Operacji „Wisła”

W wyniku powojennych zmian terytorialnych
w granicach Polski pozostało około 700 tys. Ukraińców30.
Równocześnie na terytorium Ukraińskiej Socjalistycznej
Republiki Radzieckiej zamieszkiwało około 700-800 tys.
ludności polskiej31. Nowa granica nie zadowalała zarówno
Polaków ani Ukraińców.
Zaistniała sytuacja oraz konieczność rozwiązania
narosłych konfliktów narodowościowych stwarzały dla komunistycznych rządów obydwu państw pokusę obustronnych przesiedleń. Dlatego podpisanie umowy o wymianie
ludności z rządem Ukrainy było jednym z pierwszych posunięć Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Z wielu
względów zarówno władze polskie, jak i ukraińskie chciały
procesem wymiany ludności objąć moŜliwie największą
liczbę osób.
Akcja przesiedleńcza ludności ukraińskiej z Polski
do USSR rozpoczęła się 15 października 1944 r.32 Poprzedziła ją ogromna kampania propagandowa oraz opracowanie
szczegółowych planów wysiedlania ludności z poszczególnych powiatów33. Tylko w pierwszych miesiącach akcja
miała dobrowolny charakter. Opuściła wtedy Polskę między
innymi część mieszkańców powiatu hrubieszowskiego,
a wiosną 1945 r. ludność z terenów Przełęczy Łupkowskiej
30

E. Misiło, Akcja „Wisła”. Dokumenty, Warszawa 1993, s. 11.
G. Hryciuk, Przemiany ludnościowe w Galicji Wschodniej 19391945, „Studia Rzeszowskie”, 1996 t. III, s. 49-51.
32
Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Okólnik nr 360 z 5 X 1944 r.,
mikrofilm nr 24207.
33
P. Skrzynecki, Wysiedlenie ludności ukraińskiej z Polski w latach
1944 – 1946, Warszawa 1988, s. 7-8.
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i Dukielskiej. WyjeŜdŜały osoby, których rodziny pozostały
po drugiej stronie granicy, nieposiadające gospodarstw oraz
te, które utraciły majątek wskutek działań wojennych34.
W miarę trwania akcji przesiedleńczej władze polskie zaczęły wzmacniać wywieraną na Ukraińców presję
mającą na celu zwiększenie liczby zgłaszających się na wyjazd. Ukraińcy zostali pozbawieni moŜliwości korzystania
z ustawy o reformie rolnej, a równocześnie bezwzględnie
egzekwowano od nich obowiązek dostarczania kontyngentów dla państwa. Wydane w tym zakresie postanowienie
Rządu Tymczasowego z dnia 13 lutego 1945 r.35 otwierało
milicji i urzędom bezpieczeństwa moŜliwość stosowania
represji wobec Ukraińców pod pozorem zwalczania zbrojnego podziemia oraz ściągania kontyngentów. Zwolnienie
od świadczeń mogło nastąpić po wyraŜeniu zgody na wyjazd.
Ostatecznie przez cały okres trwania akcji, od 15
października 1944 r. przesiedlono ok. 478 486 osób (121
521 rodzin)36, w tym z województwa rzeszowskiego – 267
795. Po 15 czerwca 1946 r. kontynuowano wysiedlenie, lecz
juŜ nie na taką skalę. W tym samym czasie z USRR do Polski przesiedlono 788 000 obywateli polskich37. Wbrew
oczekiwaniom władz część ludności ukraińskiej uniknęła
wysiedlenia. Tę grupę zamierzano równieŜ przesiedlić do
USRR, lecz administracja sowiecka po wygaśnięciu umowy
o wymianie ludności wyraŜała zgodę jedynie na przesiedle34

E. Misiło, Akcja „Wisła”..., s. 12.
E. Misiło, Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenia Ukraińców
z Polski do USRR 1944-1946, t. I, Dokumenty 1944-1945, Warszawa
1996, s. 78-79.
36
Deportaciji. Zachidni zemli Ukrajiny kincia 30-ch – poczatku
50-ch rr. Dokumenty, materiały, spohady. U trioch tomach, red.
J. Sływka, t. 2, 1946-1947 r; Dokument 43, Lwów 1998, s. 173.
37
E. Misiło, Akcja „Wisła”..., s. 17.
35
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nia indywidualne zainteresowanych osób. Władze sowieckie
obawiały się bowiem, Ŝe dalszy masowy napływ Ukraińców
z Polski moŜe wzmocnić antykomunistyczną opozycję
w Związku Radzieckim. Wówczas na pierwszy plan zaczęła
wysuwać się koncepcja deportowania ludności ukraińskiej
na zachodnie i północne ziemie Polski.
Przygotowania organizacyjne do ostatecznego wysiedlenia Ukraińców rozpoczęto w styczniu 1947 r. Oddziały wojskowe działające na terenie województw Polski
południowo-wschodniej otrzymały wtedy rozkaz opracowania spisów rodzin ukraińskich i mieszanych (rodziny polsko-ukraińskie)38. Miesiąc później zastępca szefa Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. Stefan Mossor
przeprowadził inspekcję Wojewódzkich Komitetów Bezpieczeństwa w Krakowie, Rzeszowie i Lublinie. W sprawozdaniu, które złoŜył następnie Przewodniczącemu Państwowego Komitetu Bezpieczeństwa, ministrowi obrony narodowej
marszałkowi Michałowi śymierskiemu, zawarł m.in. propozycję wysiedlenia Ukraińców „[...] pojedynczymi rodzinami, w rozproszeniu na całych Ziemiach Odzyskanych, gdzie
szybko się zasymilują [...]”39.
Na decyzję o ostatecznym rozwiązaniu problemu
ukraińskiego w Polsce wiosną 1947 r. wpływ miała stabilizacja sytuacji politycznej po „wygraniu” przez komunistów
wyborów. Pretekstem do uderzenia była śmierć wiceministra obrony narodowej, gen. broni Karola Świerczewskiego.
Zginął on 28 marca 1947 r. w rejonie Jabłonek k. Baligrodu
podczas podróŜy inspekcyjnej w zasadzce zorganizowanej

38

Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Rozkaz dowódcy
9DP płk. I. Wieliczki w sprawie sporządzenia ewidencji ludności ukraińskiej z dnia 31 I 1947 r., sygn. IV.310.09, t. 73, k. 35.
39
E. Misiło, Akcja „Wisła”..., Dokument 8, s. 53.
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przez sotnie40 Ukraińskiej Powstańczej Armii dowodzone
przez „Chrina” (Stefan Stebelski) i „Stacha”41. JuŜ po kilkunastu godzinach od tego zdarzenia Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej na nadzwyczajnym posiedzeniu postanowiło w ramach akcji represyjnej
„W szybkim tempie przesiedlić Ukraińców i rodziny mieszane na tereny odzyskane [...], nie tworząc zwartych grup
i nie bliŜej niŜ 100 km od granicy”42. Następnie 30 marca,
na zebraniu Wojewódzkiego Komitetu Bezpieczeństwa
w Rzeszowie, ustalono, Ŝe w celu całkowitej likwidacji zagroŜenia ze strony UPA konieczne będzie wysiedlenie
Ukraińców, „mieszanych” i Polaków pomagających bandytom, a takŜe utworzenie obozów dla Ukraińców szkodzących Polsce, likwidacja mienia poukraińskiego (bazy zaopatrzeniowej UPA) oraz wprowadzenie sądów doraźnych dla
złapanych z bronią w ręku43.
11 kwietnia 1947 r. Biuro Polityczne KC PPR powołało Sztab Grupy Operacyjnej na czele z gen. Mossorem.
Jego zastępcą do spraw bezpieczeństwa mianowano pełniącego funkcję pomocnika ministra Bezpieczeństwa Publicznego, płk. Grzegorza Korczyńskiego (właściwie Stefan Ki40

Największą jednostką organizacyjną UPA na terenach Polski był
kureń (historyczna nazwa kozackiego batalionu) o stanie liczbowym
250-500 Ŝołnierzy. W jego skład wchodziły 3-4 sotnie (kompanie),
podstawowe jednostki taktyczne, w liczbie 40-200 partyzantów. Sotnia
składała się z kolei z 2-4 czot (plutonów), liczących po 25-50 ludzi.
Czoty dzieliły się na 10-12-osobowe roje (druŜyny), te zaś na łanki
(sekcje) po 5-6 striłciw (strzelców). G. Motyka, Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943-1948, Warszawa 1999, s. 232-233.
41
CAW, Sprawozdanie Komisji Śledczej z 4 IV 1947 r. powołanej
w celu ustalenia okoliczności śmierci gen. Karola Świerczewskiego,
sygn. 302/465, k. 8-15.
42
E. Misiło, Akcja „Wisła”..., Dokument 19, s. 65.
43
Z. Nawrocki, Zamiast wolności. UB na Rzeszowszczyźnie 19441949, Rzeszów 1998, s.178.

32

lianowicz). Następnie w dniu 16 kwietnia kierownictwo
partii zaaprobowało Projekt organizacji akcji specjalnej
„Wschód”, mającej rozwiązać ostatecznie kwestię ukraińską
w Polsce. Tym razem postanowiono przesiedlić pozostałych
dotąd w rejonach południowo-wschodniej Polski Ukraińców
na tzw. Ziemie Odzyskane, to jest do województw zachodnich i północnych. W myśl tych zaleceń Państwowy Komitet Bezpieczeństwa wydał 17 kwietnia Zarządzenie Nr
00189/III dla Grupy Operacyjnej „Wisła”44, a Prezydium
Rady Ministrów podjęło 24 kwietnia Uchwałę o likwidacji
Ukraińskiej Powstańczej Armii45. Zadaniem GO „Wisła”
było zlikwidowanie oddziałów UPA i siatki Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów na terenach południowowschodniej części Polski oraz udzielenie pomocy Państwowemu Urzędowi Repatriacyjnemu w akcji przesiedlenia
ludności ukraińskiej46. Zarządzenie PKB nakazywało „[...]
zachowanie humanitarnej postawy wobec wysiedlanych;
traktowanie ich jako obywateli państwa polskiego [...]”47.
W podobnym tonie sformułowany został rozkaz szefa Sztabu Generalnego WP i szefa Głównego Zarządu PolitycznoWychowawczego WP do dowódców okręgów wojskowych
i dowódców dywizji48.
Dowództwu GO „Wisła” podporządkowano pięć
dywizji piechoty (3., 6., 7., 8. i 9.), jedną dywizję Korpusu
44

CAW, Akta GO „Wisła”, sygn. 304/465, k. 694.
A. Chochorowski, Współdziałanie organów UB i MO z Ludowym
Wojskiem Polskim w likwidacji podziemnych ugrupowań OUN-UPA na
terenie byłego województwa rzeszowskiego (okres 1944-1947), [w:]
Z problemów kształtowania się władzy ludowej w Rzeszowskiem (19441948), red. S. Dobosz, Rzeszów 1977, s. 78.
46
CAW, zespół Sztab Generalny, sygn. IV. 111, t. 511, k. 7-9; sygn.
304/465, k. 1 i 174.
47
CAW, Sprawozdanie z działalności GO „Wisła“, sygn. IV.111, t.
512, k. 4-5.
48
CAW, sygn. IV.111, t. 471, k. 1405-1407.
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Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pułk saperów, pułk samochodowy, eskadrę lotniczą, 784 funkcjonariuszy StraŜy
Ochrony Kolei oraz 700 milicjantów i kilkudziesięciu pracowników Urzędów Bezpieczeństwa oddelegowanych
z centrali MBP i województw spoza terenu działania GO.
Siły te liczyły ogółem około 20 000 ludzi49. Rozkazem ministra obrony narodowej z 18 kwietnia 1947 r. utworzono
ponadto przy GO prokuraturę i sąd wojskowy uprawniony
do sądzenia w trybie doraźnym osób cywilnych i wojskowych. 24 kwietnia gen. Mossor wydał dowódcom dywizji
i pułków rozkaz przeprowadzenia, na podstawie uprzednio
opracowanych list, aresztowań ludności ukraińskiej podejrzanej o współpracę z podziemiem. Większość uwięzionych
po brutalnym śledztwie wywieziono do Centralnego Obozu
Pracy w Jaworznie50. Przetrzymywano tam Niemców i Polaków oraz, na mocy decyzji Biura Politycznego KC PPR
z 23 kwietnia 1947 r.51, Ukraińców. Zatrzymań dokonywali
Ŝołnierze WP pod nadzorem funkcjonariuszy UBP przydzielonych do poszczególnych dywizji, pułków i batalionów.
Brak wyraźnych kryteriów, które decydowały o umieszczeniu na liście potencjalnych współpracowników UPA, a następnie osadzeniu w obozie, stwarzał moŜliwość bezkarnego
popełniania naduŜyć. Kolejne aresztowania miały juŜ miejsce w trakcie akcji „Wisła”, która rozpoczęła się 28 kwietnia
1947 r. o godz. 4.00.
W tym czasie na obszarze operacyjnym GO „Wisła”
działały następujące oddziały UPA: kureń „Bajdy” (Peter
49

CAW, Akta GO „Wisła, sygn. 303/465, k. 8.
Jaworzno za czasów okupacji hitlerowskiej było filią obozu oświęcimskiego. Po wojnie osadzano tam głównie Niemców, ale juŜ od 1947
roku zapełniano więźniami z akcji „Wisła” – Ukraińcami. M. Wyrwich,
W celi śmierci, Warszawa 2002, s. 218-219.
51
AAN, zespół KC PPR, Protokół nr 7 z posiedzenia Biura Politycznego KC PPR, 23 IV 1947 r., sygn. 295/V-3.
50
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Mykołenko) z sotniami „Burłaki” (Włodzimierz Szczygielski), „Łastiwki” (Grzegorz Jankowski), „Hromenki”(Michał
Duda) i „Kryłacza” (Jarosław Kociołek), liczący około 320
ludzi52; kureń „Rena” (Wasyl Mizerny), w skład którego
wchodziły sotnie „Bira” (Iwan Kozieryński vel Grzegorz
Marchało), „Brodycza” (Roman Hrobelski), „Chrina”
i „Stacha”, liczący około 420 ludzi; kureń „Zaliźniaka”
(Szpontak Iwan) z sotniami „Kałynowycza”, „Szuma”, „Tuczy” i „Kruka”, liczący około 420 ludzi; kureń „Berkuta”
z sotniami „Jara” (Wasyl Jarmoła), „Czausa”, „Dudy”
i „Dawyda”, liczący około 170 ludzi53. Na tym terenie działały ponadto samodzielne sotnie, pododdziały SKW54,
a takŜe około 200 ludzi SB55. Ogółem siły UPA na wiosnę
1947 r. moŜna ocenić na około 2 500 dobrze uzbrojonych
i wyszkolonych ludzi56.
52

CAW, sygn. 465/284, k. 1716.
CAW, zespół 9 DP, Zarządzenie rozpoznawcze nr 001 sztabu GO
„Wisła” z 23 IV 1947 r., sygn. 35/53, t. 1112, k. 12.
54
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Wysiedlanie ludności przeprowadzano w dwóch
fazach. W pierwszym okresie działaniami objęto okolice
Sanoka oraz województwo lubelskie, a następnie rozszerzono je na rejon Przemyśl-Lubaczów oraz na Łemkowszczyznę. Zgodnie z otrzymanymi instrukcjami wojsko, w celu
zapobieŜenia ucieczkom ludności, otaczało szczelnym pierścieniem miejscowość przeznaczoną do wysiedlenia, a następnie o świcie zbierano mieszkańców w centrum wsi
i nakazywano jej opuszczenie. Akcje przeprowadzano brutalnie i bezwzględnie, z reguły pozostawiając mieszkańcom
na spakowanie się około 2 godzin, a niekiedy tylko 20 minut57. W związku z tym ludność często nie mogła zabrać ze
sobą najpotrzebniejszych rzeczy. Do tego dochodził dotkliwy brak środków transportu – wóz konny przypadał na 2-3
rodziny i zdarzało się, Ŝe wysiedleńcy musieli nieść swój
dobytek na plecach, a wojsko ograniczało jego ilość do 25
kg na osobę58. Ludność formowano w kolumnę i prowadzono pod eskortą Ŝołnierzy do pułkowego punktu zbornego.
Operacji często towarzyszyło palenie zabudowań, masowe
areszty i znęcanie się nad rodzinami członków podziemia59.
W rejonie działań kaŜdego pułku organizowano 1-2 punkty
zborne. Był to przewaŜnie kawałek gminnego pastwiska
otoczony drutem kolczastym i silnie strzeŜony przez wojsko. Stopniowo punkty zborne przybierały charakter obozów przejściowych mieszczących po kilka tysięcy osób,
w których ludzie wraz z inwentarzem Ŝywym przetrzymywani byli przez wiele dni. Opracowywano tu dokładne spisy
wysiedlanych rodzin i przewoŜonego mienia oraz przeprowadzano selekcję ludności mającą wyłonić „elementy wro57

CAW, Rozkaz 9 DP nr 012/Op z 22 V 1947 r., sygn. 35/53, t. 1148,
k. 89.
58
I. Hrywna, Ukraińcy w województwie Olsztyńskim, Inicjatywy
Warmińskie, nr 4: 1989, s. 37.
59
E. Misiło, Akcja „Wisła”..., Dokument 120 i 142, s. 216-217 i 256.
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gie i niepewne”60. Następnie Ukraińcy byli kierowani grupami do kolejowych punktów załadowczych. Tutaj raz jeszcze sprawdzano spisy osób wysiedlonych, wydawano karty
ewakuacyjne i lokowano ludność w wagonach, które były
bardzo przepełnione61. Czasami prowadziło to do sytuacji
tragicznych, takich jak śmierć dwójki dzieci na stacji kolejowej w Sanoku jeszcze przed wyruszeniem transportu
w drogę62. Ze stacji załadowczych kierowano transporty
przez Katowice (Oświęcim) lub Lublin do stacji rozdzielczych (Szczecinek, Olsztyn, Poznań, Oleśnica), a następnie
do stacji przeznaczenia. Przeładowanie wagonów ludnością
i inwentarzem, długotrwała podróŜ w skandalicznych warunkach sanitarnych pod nadzorem wojska, a takŜe towarzyszący przesiedleńcom stres spowodowały, Ŝe w podróŜy
zmarło co najmniej 27 osób63.
Znacznie większa od zakładanej64 liczba wysiedlanych wywołała powaŜne problemy w zakresie organizacji
przewozu oraz zakwaterowania na Ziemiach Zachodnich
i Północnych, gdyŜ miejscowa administracja nie była
przygotowana do przyjęcia takiej liczby ludności. Transporty napływały systematycznie do 15 sierpnia 1947 r.65
Potem przybywały nieregularnie aŜ do 1950 r.66
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I. Hrywna, Powojenne losy Ukraińców w Polsce, Dziś, nr 8: 1992,
s. 38-39.
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CAW, Meldunek szefa Oddziału IV Sztabu Generalnego WP płk. M.
Terleckiego dla zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP gen. bryg. S.
Mossora z dnia 16 I 1947r., sygn. IV.111, t. 615, k. 12.
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[w:] Akcja „Wisła”, red. J. Pisuliński, Warszawa 2003, s. 79.
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W trakcie pierwszego etapu operacji „Wisła”, trwającego do końca maja, wysiedlono Ukraińców zamieszkałych
w powiatach Sanok, Lesko, Przemyśl, Brzozów i częściowo
Lubaczów oraz zniszczono część sotni UPA wchodzących
w skład kureni „Bajdy” i „Rena”. Następnie siły GO przesuwane były sukcesywnie wzdłuŜ przygranicznych powiatów w kierunku północnym i zachodnim, a 21 maja Sztab
GO „Wisła” został przeniesiony z Sanoka do Rzeszowa.
Część dywizji pozostawiono jednak na terenach objętych
pierwszą fazą akcji w celu kontynuowania walki z UPA.
Działania bojowe były prowadzone bardzo intensywnie
i miały charakter wybitnie zaczepny. Pozbawiło to ukraińskie podziemie inicjatywy w manewrowaniu i zmusiło do
zajęcia postawy obronnej67.
Na początku czerwca rozpoczął się drugi etap, w ramach którego 3 i 7 DP skierowano do powiatów Jarosław,
Lubaczów i Tomaszów Lubelski. Było juŜ wtedy wiadomo,
Ŝe akcja nie zostanie zakończona, tak jak to planowano,
w przeciągu dwóch miesięcy. W tej sytuacji Biuro Polityczne KC PPR podjęło decyzję o przedłuŜeniu działalności GO
„Wisła” do czasu całkowitego wysiedlenia ludności i likwidacji podziemia68.
W trzecim etapie działań, w lipcu, skoncentrowano
się na tak zwanym „doczyszczaniu terenu” z ludności ukraińskiej, która uniknęła przesiedlenia i likwidacji pozostałych
partyjnych oraz rodziny oficerów UB i WP (te ostatnie w porozumieniu
z MON) narodowości ukraińskiej. CAW, zespół Sztab Generalny, Pismo
Państwowego Komitetu Bezpieczeństwa nr 0340/III z 4 VIII 1947 r.,
sygn. 303/465, k. 707.
67
CAW, zespół 9 DP, Rozkaz sztabu GO nr 020/Op z 31 V 1947 r.,
sygn. 35/53, t. 1148, k. 100; F. Sikorski, Kabewiacy w Akcji „Wisła”,
Warszawa 1989, s. 179.
68
CAW, zespół Sztab Generalny, Dyrektywa MON nr 7 dla GO „Wisła” , sygn. 465/304, k. 174.
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sił UPA. Sformowano wojskowe grupy kontrolne, których
zadaniem było ponowne dokładne sprawdzenie miejscowości objętych akcją wysiedleńczą i wyłapywanie ukrywających się w nich ludzi69. 16 lipca gen. Mossor wydał rozkaz,
mocą którego osoby powracające do poprzedniego miejsca
zamieszkania z ziem zachodnich były aresztowane i zsyłane
do obozu w Jaworznie70.
W trakcie całej operacji wysiedlono ponad 140 tys.
osób71, w tym 95 tys. z terenu województwa rzeszowskiego72. 3 873 podejrzanych o współpracę z OUN-UPA (w tej
liczbie 700 kobiet i dzieci)73 osadzono w obozie w Jaworznie (ok. 2 100 z woj. rzeszowskiego). W wyniku panujących
tam warunków zmarło co najmniej 161 osób74. Tych, którym udowodniono współpracę z UPA, przekazywano do
dyspozycji Wojskowego Sądu Grupy Operacyjnej „Wisła”.
W okresie swojej działalności skazał on 173 osoby na karę
śmierci, 58 osób na kary doŜywotniego więzienia, 40 – na
15 lat więzienia, 38 – do 15 lat więzienia75. Wyroki tego
sądu wzbudzają grozę – np. 27 maja 1947 r. została stracona
dwudziestotrzyletnia Rozalia Mińko „Malina” oskarŜona
o to, Ŝe „[...] pełniła funkcję łączniczki między wsią Stańkowa a Zawadka i Paszowa [...] Od maja 1946 r. zbierała
zioła, z których wyrabiano lekarstwa dla chorych i rannych
69
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czł. UPA [...]”76. Procesy Wojskowego Sądu GO ”W” miały
charakter pokazowy i nadawano im szczególny rozgłos,
rozwieszając w miejscowościach objętych operacją obwieszczenia z nazwiskami skazanych na karę śmierci i straconych członków podziemia ukraińskiego. Przez trzy pierwsze miesiące działalności sądu skazani byli pozbawieni
moŜliwości korzystania z prawa łaski. Uprawomocnienie
wyroku następowało przewaŜnie po trzech dniach od jego
wydania, a w kilku przypadkach nawet tego samego dnia77.
Zgodnie z instrukcją naczelnego prokuratora WP wyroki
śmierci miały być wykonywane niezwłocznie po ich ogłoszeniu78. Od momentu wydania instrukcji do połowy czerwca niemal wszystkich skazanych na karę śmierci stracono
jeszcze tego samego dnia. W okresie późniejszym wyroki
wykonywano przewaŜnie po upływie 5-7 dni, a dopiero od
początku sierpnia po 2 tygodniach.
Odpowiedzialnemu w GO za „bezpieczeństwo” płk.
Korczyńskiemu oddano do dyspozycji komórki rozpoznania
i wywiadu Informacji WP oraz KBW, a takŜe funkcjonariuszy UBP z terenów objętych akcją. Ci ostatni, jako znający
rejon kampanii GO, działali przy sztabach pułków, brygad
i dywizji, ściśle współpracując ze zwiadem wojskowym
w rozpoznaniu operacyjnym sił przeciwnika. Do ich sukcesów znacząco przyczynił się referent gospodarczy Okręgu
I OUN, Jarosław Hamiwka „Wyszyński”. 21 maja 1947 r.
zgłosił się on z własnej woli do jednego z oddziałów biorących udział w operacji i ujawnił struktury OUN-UPA, pseu76

CAW, Wyrok Wojskowego Sądu GO „Wisła” w sprawie Rozalii
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donimy kadry dowódczej oraz lokalizację kilkudziesięciu
bunkrów z zapasami uzbrojenia i Ŝywności. Przyczyniło się
to do dezorganizacji i szybszej likwidacji podziemia ukraińskiego. Następnie z inicjatywy Hamiwki w lipcu 1947 r.,
w oparciu o funkcjonariuszy WUBP w Rzeszowie znających język i zwyczaje panujące wśród Ŝołnierzy UPA,
utworzona została tzw. czota (pluton) „Czumaka”. Zaprojektowana według wzorów upowskich, wyposaŜona w broń
i umundurowanie, jakiego uŜywały oddziały UPA oraz działająca na podstawie opracowanej wcześniej legendy, wyruszyła w tereny penetrowane przez oddziały ukraińskie
z zadaniem ujęcia prowidnyka OUN Zakerzońskiego Kraju,
„Stiaha”79. Akcja ta zakończyła się jednak niepowodzeniem80.
Operacje GO „Wisła” w praktyce zakończyły zorganizowaną działalność oddziałów UPA81. Część z nich została rozbita, inne przeszły na teren USRR, a nieliczne przez
Czechosłowację przedostały się na Zachód. Na 17 dowódców sotni 10 poległo, a 4 skazano na karę śmierci82. Łącznie
z rąk polskich w latach 1945-1947 zginęło około 6-7 tysięcy
Ukraińców, w przewaŜającej większości cywilów83. Straty
zadane przez UPA stronie polskiej w tym samym okresie
wyniosły 2 199 zabitych, w tym 997 Ŝołnierzy, 603 funk79
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cjonariuszy UB, MO i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej oraz 599 cywilów84.
Wysiedloną ludność rozmieszczano na ziemiach
poniemieckich, starając się rozbijać istniejące dotychczas
społeczności lokalne. Przyjęto zasadę, Ŝe Ukraińcy powinni
mieszkać co najmniej 50 km od granic państwowych lądowych oraz 30 km od granic morskich i miast wojewódzkich,
z dala od waŜnych szlaków komunikacyjnych. Ponadto nie
powinni przekraczać 10 procent mieszkańców danej miejscowości85. Operacja „Wisła” wyrwała ostatecznie ludność
ukraińską z jej dotychczasowych siedzib. Rozproszenie po
całej Polsce w znacznym stopniu utrudniało jej utrzymanie
toŜsamości narodowej.
Z chwilą zakończenia w dniu 31 lipca 1947 r. działalności GO „Wisła”86 walkę ze zdziesiątkowanym podziemiem ukraińskim podjęły pozostałe na tym terenie oddziały
wojskowe, z których utworzono Grupę Operacyjną „Tatry”87, przemianowaną następnie na Grupę Operacyjną Dowództwa Okręgu Wojskowego nr 5 (Krakowskiego). Jednocześnie z wojsk KBW utworzono trzy podgrupy operacyjne:
„Sanok”, „Lubaczów” i „Hrubieszów”. Oddziały te prowadziły aktywne działania przeciwko UPA do początku października 1947 r.88, kiedy to po śmierci prowidnyka OUN
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Jarosława Starucha dowódca UPA w Polsce płk Mirosław
Onyszkiewicz wydał rozkaz rozwiązania pozostałych jeszcze oddziałów89. Całokształt pracy związanej z neutralizacją
resztek nacjonalistycznego podziemia ukraińskiego przypadł
w kolejnych miesiącach głównie rzeszowskiemu aparatowi
bezpieczeństwa. Przy współpracy MO i KBW likwidowano
małe, liczące 5-10 osób i coraz bardziej przekształcające się
w bandycko-rabunkowe, uzbrojone bojówki upowskie90.
Równie skutecznie rozpracowywano na terenie województwa pozostałości cywilnej siatki OUN, która pomimo braku
przejawów działalności politycznej stanowiła w dalszym
ciągu waŜne ogniwo w łączności pomiędzy znajdującym się
na terenie sowieckiej Ukrainy kierownictwem a działaczami
przebywającymi w Europie Zachodniej91.
Decyzję o przesiedleniu ludności podjęto wiosną
1947 r. ze względu na pogarszający się stan bezpieczeństwa
na terenie południowo-wschodniej Polski, po prawie trzyletniej zbrojnej aktywności UPA i po wyczerpaniu innych
środków. W działaniach OUN-UPA waŜną role odgrywała
ludność ukraińska, której znaczna część popierała oraz
wspomagała materialnie i osobowo te organizacje. Szybka
likwidacja podziemia ukraińskiego moŜliwa była tylko przy
pozbawieniu go wszelkiego poparcia w społeczeństwie,
CAW, Sprawozdanie 9 DP za wrzesień 1947 r., sygn. 35/53, t. 1150,
k. 191.
89
Archiwum Państwowe m. Warszawy, Protokół przesłuchania Mirosława Onyszkiewicza, sygn. Sr. 450/50, t. 1, k. 153-154.
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a właśnie przesiedlenie ludności ukraińskiej zapewniło pełną izolację OUN i UPA. Zwłoka w likwidacji zbrojnych
oddziałów ukraińskich mnoŜyłaby ofiary zarówno wśród
ludności, jak i walczących z nimi Ŝołnierzy.
Udostępniane obecnie zbiory archiwalne z okresu
Polski Ludowej potwierdzają niedociągnięcia organizacyjne
operacji „Wisła”, wynikające z braku transportu, środków
i ludzi do realizacji zaplanowanych działań. Poświadczają
równieŜ stosowanie przez niektóre pododdziały brutalnych
środków w stosunku do przesiedleńców. Zapewne na niektóre działania wpływ miała nienawiść i chęć zemsty. Nie
zapominajmy jednak, Ŝe równolegle z akcją przesiedleńczą
trwała walka z bojówkami UPA stosującymi w stosunku do
ludności polskiej krwawy terror juŜ od 1943 r. Fakt ten miał
istotny wpływ na morale Ŝołnierzy biorących udział w operacji.
Wysiedlenie ludności ukraińskiej pociągnęło jednak
za sobą ogromne straty materialne. Całkowitemu wyludnieniu uległo kilkaset wsi, które tylko w nielicznych wypadkach zostały zasiedlone w podobnym stopniu przez osadników polskich92. Pozostawione przez Ukraińców mienie zostało przywłaszczone lub zdewastowane przez ludność niewysiedloną, głównie polską93. Część gospodarstw została
sprzedana przez władze i przeznaczona na przeniesienie lub
opał. Decyzją Ministerstwa Rolnictwa na terenie województwa rzeszowskiego postanowiono przeznaczyć pod zalesienie ponad 50 tys. ha gruntów uprawnych z uwagi na brak
moŜliwości ich zagospodarowania.
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Streszczenie
Artykuł przedstawia charakterystykę operacji „Wisła”, polegającą na przesiedleniu ludności wzdłuŜ wschodniej granicy. Informuje o przebiegu akcji i jej etapach, wspominając
o tragicznych jej skutkach, wypadkach śmiertelnych i ludzkich tragediach z tym związanych. Autor opisuje równieŜ
końcowy etap akcji i neutralizację resztek ukraińskiego
podziemia, które pozostało po UPA.

Summary
The article presents main characteristics of Vistula Operation based on dispersing a population throughout territories
of western Poland. The author provides information on the
course of action, its phases and final fatal accidents and
tragic consequences for people. Moreover, he describes the
final phase of the operation and neutralization of the remains of the UPA organizations such as the Ukrainian underground.
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Andrzej Gołębiowski
Terapia choroby alkoholowej elementem resocjalizacji
skazanych w polskim systemie penitencjarnym
Uwagi wprowadzające
Niepokojącym a zarazem zastanawiającym jest fakt,
iŜ w XXI wieku ciągle na nowo trzeba uzasadniać społeczeństwu potrzebę humanitarnego traktowania osób pozbawionych wolności. Nieustannie trzeba argumentować na
rzecz normalizacji, personalizacji i poprawienia warunków
Ŝycia osób pozbawionych wolności w instytucjach o charakterze penitencjarnym. Niekiedy trudno jest wytłumaczyć
przeciętnemu obywatelowi, Ŝe przestępca trafia do zakłady
karnego w efekcie ukarania, nie zaś po to, by go w więzieniu dalej karać.1 W warunkach izolacji więziennej osadzony
powinien mieć poczucie bycia podmiotem oddziaływań resocjalizacyjnych i swojego udziału w procesie readaptacji
społecznej. Taka intencja przyświecała Ustawodawcy, określona w Kodeksie Karnym Wykonawczym z 1997 roku,
jako konsekwencja praw obywatelskich zapisanych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku.2
Współczesny system penitencjarny niezwykle dobitnie akcentuje problem indywidualizacji postępowania ze
skazanym w warunkach wykonania kary pozbawienia wolności. Wspomniany postulat jest realizowany między innymi przez propagowanie i wdraŜanie metod twórczej resocjalizacji skazanych. W prezentowanej koncepcji opartej na
1

S. Bębas, Nauczanie Jana Pawła II kierowane do więźniów w percepcji osadzonych w zakładach karnych w Polsce, WSH, Radom 2010,
s. 13.
2
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, art.
30, Dz. U. Nr 200, poz. 1471.
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poglądach Marka Konopczyńskiego, waŜne miejsce zajmuje
rozwój sfery duchowej człowieka, kreowanie jego nowych
parametrów toŜsamościowych i dąŜenie do satysfakcjonującej autoprezentacji społecznej.3
Niniejszy materiał jest próbą ukazania metod pracy
z osobami uzaleŜnionymi od alkoholu, w warunkach izolacji
więziennej, na przykładzie Oddziału Terapeutycznego Zakładu Karnego w Radomiu. Praca z osadzonymi uzaleŜnionymi od alkoholu osadza się na podejściu humanitarnym,
przyjmującym integralną wizję świata i człowieka, w której
kluczowego znaczenia nabiera sfera ludzkiej duchowości.
Warto zasygnalizować, iŜ w odniesieniu do terapii choroby
alkoholowej rozwój duchowy człowieka nabiera kapitalnego
znaczenia w perspektywie jej skuteczności. MoŜna postawić
następująca tezę, iŜ bez rozwoju duchowego człowieka uzaleŜnionego, nie jest moŜliwy jego powrót do trzeźwego stylu Ŝycia, a tym samym powrót do satysfakcjonującego Ŝycia
na wolności, po opuszczeniu zakładu karnego.
Egzystencjalny kontekst choroby alkoholowej
UzaleŜnienie od alkoholu moŜna określić jako bardzo złoŜony stan chorobowy, wiąŜący się z istotnymi zmianami w obszarze funkcjonowania człowieka we wszystkich
sferach jego Ŝycia. Współcześnie nikt powaŜny nie kwestionuje faktu, iŜ jest to choroba, mająca swoją przyczynę, określony przebieg i niosąca ze sobą szereg skutków, tak dla
samego chorego, jak i dla jego rodziny4. Analizując sytuację
człowieka uzaleŜnionego od alkoholu, zauwaŜa się, iŜ doświadcza on głębokiego kryzysu we wszystkich wymiarach
3

M. Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa
2006, s. 105 – 106.
4
K. Linowski, J. Nowicka, System terapeutyczny dla więźniów uzaleŜnionych od alkoholu, WSBiP, Ostrowiec Świętokrzyski 2004, s. 15 – 17.
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swojego Ŝycia. Alkohol zubaŜa jego Ŝycie emocjonalne,
działa destrukcyjne na zdrowie wywołując szereg dolegliwości fizjologicznych5. Nadmierne spoŜywanie alkoholu
upośledza relacje społeczne osoby uzaleŜnionej i wreszcie
doprowadza do głębokiego kryzysu w sferze duchowości.
Alkoholik sam nie jest w stanie powstrzymać rozwijających
się mechanizmów chorobowych, pomoc terapeutyczna musi
przyjść z zewnątrz, ze strony osób najbliŜszych uzaleŜnionemu i ze strony profesjonalnie przygotowanych terapeutów, czy wspólnot samopomocowych, takich jak grupy anonimowych alkoholików6. Wspomniana pomoc terapeutyczna, jeśli chce być rzeczywiście skuteczna powinna przyjąć
jako zasadę integralną wizję człowieka, być skoncentrowana
na osobie w kontekście jej Ŝycia7. W tej perspektywie niezwykle waŜne jest akcentowanie ludzkiej duchowości jako
płaszczyzny, na której rozgrywają się zasadnicze kwestie
dotyczące jakości ludzkiego Ŝycia i funkcjonowania człowieka w świecie.
Niestety wciąŜ jeszcze zauwaŜamy, Ŝe w opinii publicznej alkoholik jest kimś gorszym, zepsutym, słabym, nie
posiadającym godności osobistej. Potocznie mówi się o nim,
Ŝe to „pijak”, od którego najchętniej się ucieka udając, Ŝe się
go nie widzi. Osoby najbliŜsze uzaleŜnionemu, a więc jego
rodzina i przyjaciele często gubią się w tym, jaki przyjąć
sposób postępowania, aby mu pomóc. Niekiedy zwracają się
oni o pomoc do osób zajmujących się terapią uzaleŜnień,
niekiedy poszukują pomocy u lekarza, psychologa, czy
księdza. Większość osób i rodzin cierpi jednak samotnie,
5

I. Pospiszyl, Patologie społeczne, PWN, Warszawa 2008, s. 126 – 128.
J. J. Alkoholik, Sami o sobie, antologia tekstów polskich anonimowych
alkoholików, Poznań 1988, s. 10 – 11.
7
K. Gąsior, Współczesne modele leczenia alkoholizmu a troska Jana
Pawła II o osoby uzaleŜnione, [w:] J. Śledzianowski, T. Sakowicz (red.),
Jan Paweł II stróŜem ludzkiej rodziny, Kielce 2006, s. 460.
6
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w odizolowaniu od świata zewnętrznego, przeŜywając swój
dramat jako klęskę swojego Ŝycia. To zamknięcie się wewnątrz swojego bólu, wywołanego uzaleŜnieniem bliskiej
osoby prowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu całej rodziny. W literaturze przedmiotu zjawisko to określa się mianem
koalkoholizmu8. Ewa Woydyłło podaje, Ŝe termin ten pojawił się w latach siedemdziesiątych jako konsekwencja długoletnich badań nad chorobą alkoholową, prowadzonych
w Stanach Zjednoczonych9. W wyniku tychŜe badań stwierdzono, iŜ istotnym elementem tej choroby jest to, Ŝe powoduje ona zjawisko współuzaleŜnienia. Odkrycie tego fenomenu spowodowało „kopernikański zwrot” w spojrzeniu na
chorobę alkoholową, a tym samym na terapię uzaleŜnień.
W tym świetle, na uzaleŜnienie od alkoholu zaczęto patrzeć
jako na dolegliwość rodzinną, a nie jedynie jako chorobę
jednostki. Stąd teŜ podejmując leczenie osoby uzaleŜnionej
od alkoholu naleŜy leczyć całą jej rodzinę, która dotknięta
jest koalkoholizmem. W tym świetle powstało wiele wspólnot terapeutycznych, opartych na idei abstynencji i samopomocy, wymieńmy dla przykładu choćby Kluby Abstynenta – miejsca, gdzie odzyskują trzeźwość i stabilizację nie
tylko alkoholicy, lecz równieŜ ich rodziny. Problem uzaleŜnienia od alkoholu dotyczy równieŜ wielu osób odbywających karę pozbawienia wolności w polskich zakładach karnych. Osoby uzaleŜnione od alkoholu, jeśli wyraŜą na to
zgodę są kierowane do systemu terapeutycznego i dla nich
opracowywany jest indywidualny program resocjalizacji.10
8

M. Beattie, Koniec współuzaleŜnienia, jak przestać kontrolować Ŝycie
innych i zacząć troszczyć się o siebie, Poznań 1994, s. 48–57.
9
E. Woydyłło, Wybieram wolność, Warszawa 1993, s. 85.
10
W. Kowalczyk, Program terapeutyczny dla skazanych z problemem
dotyczącym uzaleŜnienia od alkoholu lub środków odurzających, [w:]
M. Marczak (red.), Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez słuŜbę więzienną w Polsce, Impuls, Kraków 2009, s. 104.
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Doświadczenie wielu lat pracy Oddziałów Terapeutycznych
w zakładach karnych i działających na ich terenie grup
wsparcia AA, potwierdza spostrzeŜenie, iŜ skuteczne trzeźwienie i powrót do pełnego zdrowia i satysfakcjonującego
Ŝycia społecznego, na wolności osoby uzaleŜnionej od alkoholu, wiąŜe się w sposób konieczny z odrodzeniem i rozwojem jej Ŝycia duchowego.
Terapia uzaleŜnienia od alkoholu na przykładzie Aresztu Śledczego w Radomiu
„NaduŜywanie i uzaleŜnienie od alkoholu niesie ze
sobą prawdopodobieństwo popadnięcia w konflikt z prawem, którego konsekwencja bywa niejednokrotnie kara
pozbawienia wolności.”11 Badania pokazały, iŜ znaczny
odsetek osadzonych to osoby uzaleŜnione od alkoholu.12
W tym kontekście staje się jasne, Ŝe więziennictwo ma do
spełnienia znaczącą rolę w zakresie leczenia osób uzaleŜnionych. Na terenie polskich zakładów karnych prowadzi
się terapię uzaleŜnień w oparciu o program ATLANTIS,
przeniesiony na grunt polski ze Stanów Zjednoczonych.13
Podstawowe cele programu:
- Akceptacja choroby przez osadzonego, alkoholik przyznaje, Ŝe utracił kontrolę nad piciem,
- Uzyskanie umiejętności konstruktywnego wyraŜania
emocji, radzenie sobie z bolesnymi emocjami,
- Przepracowanie mechanizmów obronnych,
- Uzupełnienie wglądu w siebie,
- Popraw komunikacji interpersonalnej,
11

K. Linowski, J. Nowicka, System terapeutyczny dla więźniów uzaleŜnionych od alkoholu, WSBiP, Ostrowiec Świętokrzyski 2004, s. 9.
12
T. Głowik, System terapeutyczny w jednostkach penitencjarnych,
„Świat Problemów”, Warszawa 2002, s. 8.
13
K. Linowski, J. Nowicka, System …, s. 102.
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-

Nabycie umiejętności zwracania się o pomoc,
Kształtowanie pozytywnego obrazu siebie, eliminowanie negatywnych nastawień wobec siebie i społeczeństwa.
Metody realizacji programu:
- wykłady edukacyjne,
- psychoterapia indywidualna,
- psychoterapia grupowa,
- poradnictwo rodzinne,
- utrzymywanie kontaktu z osobami które ukończyły leczenie.
Czas leczenia średnio wynosi od 3 do 4 miesięcy, moŜe być
przedłuŜony na wniosek personelu. W wielu jednostkach
funkcjonują jednak programy o dłuŜszym okresie terapii.
Przykładem moŜe być realizowany w Areszcie Śledczym
w Mysłowicach program rozłoŜony na osiem miesięcy.14
W wielu jednostkach penitencjarnych prowadzi się
równieŜ terapię alkoholików w oparciu o grupy samopomocy AA. Kwestię ich działalności reguluje Protokół Uzgodnień z dnia 24 marca 1993 roku w sprawie działalności
wspólnoty AA na terenie jednostek penitencjarnych.15
W zakładzie karnym w Radomiu odbywają się mitingi Anonimowych alkoholików, w ramach funkcjonującej na stałe
grupy AA.
Podstawowym celem terapii jest zapobieganie powrotowi do przestępstwa osób uzaleŜnionych. Terapia stanowi pewną alternatywę dla działalności resocjalizacyjnej w
ogólności. Problem ten w sposób szczególny dotyczy osób
tymczasowo aresztowanych, wobec których nie prowadzi
14

J. Gołdyn, Program z zakresu profilaktyki uzaleŜnień od środków
psychoaktywnych, [w:] M. Marczak (red.), Resocjalizacyjne programy
penitencjarne realizowane przez słuŜbę więzienną w Polsce, Impuls,
Kraków 2009, s. 188 - 189.
15
K. Linowski, J. Nowicka, System …, s. 73.
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się na ogół pracy resocjalizacyjnej w sensie ścisłym, chociaŜby ze względu na regulaminowe zapisy i domniemanie
ich niewinności. Wielu z nich po upłynięciu tymczasowego
aresztowania wychodzi na wolność. JeŜeli jest to osoba uzaleŜniona istnieje duŜe prawdopodobieństwo, Ŝe dokona
wkrótce kolejnego przestępstwa pod wpływem alkoholu.
Tymczasowe aresztowanie, bywa przez te osoby przezywane jako kryzys16 związany chociaŜby z:
- izolacją od rodziny i otoczenia,
- niepewnością dotyczącą przebiegu sprawy,
- adaptacja do nowych warunków Ŝycia w areszcie śledczym,
- lękiem i niepewnością związaną z relacjami jakie panują
wśród samych osadzonych.
Wspomniany kryzys daje szansę dotarcia do ich osobowości, poniewaŜ, kaŜda z tych osób chce pokonać stan
kryzysu – na wolności uczyniłaby to przy pomocy alkoholu,
teraz jest szansa, Ŝe zechce to zrobić przy pomocy terapeuty,
psychologa, wychowawcy. Terapeuta moŜe wówczas wskazać moŜliwość podjęcia terapii, wykorzystując czas tymczasowego aresztowania. Obok diagnozy, pacjent moŜe uzyskać szereg informacji nt. alkoholu, rozwoju uzaleŜnienia,
moŜliwości leczenia na wolności.
Program pomocy osobom uzaleŜnionym, tymczasowo aresztowanym, przygotowano równieŜ w Areszcie Śledczym w Radomiu. Pierwszym jego koordynatorem był dr
Tomasz Głowik – kierownik oddziału terapeutycznego.
Program obejmuje 12 spotkań po 1,5 godziny dla osadzonych, oraz 3 filmy fabularne o tematyce alkoholowej.
W programie przewidziano teŜ 3 spotkania dla wychowaw-

16

C. Sutton, Psychologia dla pracowników socjalnych, GWP, Gdańsk
2007, s. 130 – 131.
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ców Aresztu Śledczego po 1,5 godziny. Czas trwania programu zamyka się w dwóch tygodniach.
Program dla osadzonych zawiera:
1. Spotkanie organizacyjne, zawarcie kontraktu.
2. Informacje o alkoholu i uzaleŜnieniu.
3. Mity alkoholowe.
4. Rozpoznawanie objawów alkoholizmu.
5. Autodiagnoza.
6. Konsultacje z psychologiem.
7. Miting prowadzony przez byłego alkoholika – skazanego po leczeniu odwykowym.
8. Skutki picia osobiste straty, rodzinne.
9. MoŜliwości leczenia na wolności, kontakt z poradnia
odwykową.
10. Konkurs na plakat Alkohol kradnie wolność.
Program dla wychowawców:
1. Informacje o chorobie i objawy uzaleŜnienia.
2. Trening rozmowy z tymczasowo aresztowanym ukierunkowany na przeprowadzenie diagnozy problemów
alkoholowych.
3. Spotkanie z terapeutą uzaleŜnień na temat motywowania
osadzonych do podjęcia leczenia.
Program moŜe być realizowany wszędzie tam gdzie
są uzaleŜnieni i jest fachowo przygotowana kadra do jego
realizacji. Wydaje się, iŜ jest to konkretna i wartościowa
propozycja resocjalizacyjna, przy tym mało kosztowna
i dająca szansę na minimalizowanie skutków naduŜywania
alkoholu prowokujących przestępczość.
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Rozwój duchowy w procesie terapii uzaleŜnienia od alkoholu na przykładzie grupy AA w Zakładzie Karnym
w Radomiu
Nie wchodząc szczegółowo w analizę motywów
podjęcia leczenia, ani w prezentację szczegółów dotyczących terapii alkoholowej, pragnę jedynie zasygnalizować, iŜ
największe szanse na trwałe zmiany w Ŝyciu alkoholika daje
udział w profesjonalnej terapii, zakończony włączeniem się
go do określonej grupy wsparcia o charakterze samopomocowym, z mocnymi akcentami Ŝycia religijnego. Rozwój
Ŝycia religijnego w warunkach resocjalizacji więziennej
stanowi dla osadzonych swoiste narzędzie samodoskonalenia.17 W warunkach polskich najbardziej rozpowszechnioną
i ogólnie dostępną jest oferta grup anonimowych alkoholików. Wspólnotowy charakter terapii stwarza okazję do leczenia człowieka we wszystkich jego wymiarach.
Jak wspomniano wyŜej rozwój duchowy osoby uzaleŜnionej wpisany jest niejako w programy leczenia choroby
alkoholowej, oferowane w wielu ośrodkach terapeutycznych
legitymujących się wysokim wskaźnikiem skuteczności,
w tym równieŜ i grup AA18. Omówienie choćby kilku wybranych programów, czy choćby prezentacja programu AA
przekracza ramy niniejszego artykułu. Z tej racji skoncentruję się jedynie na wybranych aspektach programu 12 Kroków Anonimowych Alkoholików, dzięki któremu wiele mi-

17

E. Wysocka, Rola i funkcje religii w procesie resocjalizacji w świadomości skazanych – analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje,
w: S. Bębas, Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej, WSH,
Radom 2010, s. 277.
18
A. Muszyńska – Kutner, Jak zapobiegać nawrotom picia, przewodnik
terapeuty, Akuracik, Warszawa 1999, s. 9 – 10.
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lionów ludzi odzyskało moŜliwość Ŝycia w trzeźwości19.
Zasadniczo w prezentowanym materiale zatrzymano się na
elemencie duchowości i znaczeniu rozwoju duchowego
w procesie odzyskiwania trwałej trzeźwości w sytuacji choroby alkoholowej.
NaleŜy zasygnalizować, Ŝe w pierwszej fazie terapii,
rozwój duchowy zakłada się w określonym tylko zasięgu
z uwagi na fakt, iŜ alkoholik po latach picia, w stanie trzeźwości bardzo intensywnie przezywa poczucie winy, bezradności, wstydu, czy wręczy rozpaczy. Pomoc duchowa w tym
okresie będzie polegała głównie na odnoszeniu się do niego
z szacunkiem, przyjaźnią, zrozumieniem jego problemów
i poszanowaniem jego prawa do wewnętrznego cierpienia.
Z perspektywy alkoholika wspomniany rozwój duchowy,
będzie się dokonywał poprzez zaszczepienie i kiełkowanie
nadziei w moŜliwość osiągnięcia nowej jakości swojego
Ŝycia. Nieocenioną pomocą mogą w tym czasie być Ŝyczliwi członkowie rodziny, przyjaciele, czy trzeźwiejący w grupie AA inni alkoholicy. Jest to szczególnie waŜne w specyficznej sytuacji społecznej, gdzie obserwujemy duŜą tolerancję, czy wręcz przyzwolenie dla pijaństwa i równocześnie piętnowanie alkoholizmu i ludzi uzaleŜnionych.
Wspomniana sytuacja jako konsekwencję rodzi fakt, iŜ alkoholizm nie jest postrzegany w kategoriach medycznych,
terapeutycznych, ale w kategoriach etycznych. Stąd płynie
rodzące się u alkoholików poczucie winy, bycia gorszym od
innych, w pewnej perspektywie, bycia wykluczonym.
W pomocy duchowej w tym względzie konieczne staje się
nauczenie człowieka chorego wyraźnego oddzielenia jego
chorych zachowań od poczucia utraty godności osobistej
i wartości, jaką reprezentuje jako człowiek.
19

J. J. Alkoholik, Jestem alkoholikiem, świadectwa AA, W drodze, Poznań 1986, s. 14 – 15.
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Rozpoczęcie pracy terapeutycznej stanowi warunek
konieczny, ale nie jedyny w procesie odzyskiwania trwałej
trzeźwości. Terapia jest konieczna by likwidować skutki
uzaleŜnienia, jednak rozwój duchowy ma kapitalne znaczenie w likwidowaniu przyczyn uzaleŜnienia. Dopiero praca
na jednym i drugim polu, usuwania skutków i przyczyn sięgania po alkohol moŜe przynieść wymierny efekt w postaci
trzeźwego stylu Ŝycia. Alkoholik, musi zyskać nową toŜsamość, zdecydować się na podjęcie trudu Ŝycia w trzeźwości,
co będzie wymagało, niejednokrotnie bolesnych zmian
w całym Ŝyciu.
Punktem zwrotnym w Ŝyciu alkoholika, stanowiącym moment startu w rozwoju duchowym, jest moment
odzyskiwania stopniowej wolności wobec alkoholu. Początkowo jest to wolność czysto zewnętrzna (detoksykacja, terapia zamknięta), a następnie wolność wewnętrzna, kiedy
alkoholik nie pije, poniewaŜ i bez alkoholu dostrzega swoje
Ŝycie w kategorii szczęścia i satysfakcji. Trzeźwiejącemu
alkoholikowi naleŜy wówczas pozwolić stopniowo na podejmowanie zadań i ról, z których pełnienia w latach picia
był niejako zwolniony. Równocześnie naleŜy pozwolić mu
doświadczyć odpowiedzialności za to, co robi, jako mąŜ,
ojciec, pracownik. Odpowiedzialność pozwoli mu odzyskać
wiarę w siebie i umocnić nadzieję na pokonanie alkoholizmu.
WaŜnym elementem w procesie rozwoju duchowego
jest odzyskiwanie właściwej struktury wartości, która
w czasie picia alkoholu, była u alkoholika mocno zaburzona. Niezwykle waŜne jest zapewnienie na tym etapie bezpieczeństwa emocjonalnego pacjenta.20 NajwaŜniejszymi
20

M. K. Stasiak, Metodyka psychoterapii jako metodologia nauki popostmodernistycznej, [w:] K. Obuchowski, M. K. Stasiak (red.), Duchowy wymiar istnienia, AHE, Łódź 2010, s. 17.
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składnikami w tym procesie jest miłość, prawda, wierność,
wytrwałość i odpowiedzialność, które przez lata były zastępowane przez picie alkoholu. Oba wspomniane komponenty
struktury wartości mogą być zrealizowane poprzez odbudowanie i nawiązanie nowych kontaktów interpersonalnych,
nadweręŜonych, lub zniszczonych poprzez nałóg. Jest to
moŜliwe do wykonania przy wsparciu wspólnoty samopomocowej, rodziny i przewodnika duchowego. Wspomnianym przewodnikiem duchowym najczęściej jest kapłan,
niekiedy lider grupy AA, rzadziej ktoś z bliskiej rodziny,
czy przyjaciel. Rola kapłana w pracy grup samopomocowych jest nie do przecenienia i wydaje się, iŜ ma kapitalne
znaczenie w całym rozwoju duchowym osoby uzaleŜnionej
odzyskującej stabilną trzeźwość. Wiele wspólnot AA na
terenie Polski korzysta z opieki duszpasterza i aktywnie
włącza się w prace Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości.
Podczas realizacji programu 12 kroków AA następuje w Ŝyciu trzeźwiejącego alkoholika moment pogodzenia
się z sobą, przeproszenia rodziny i pojednanie z Bogiem.
JuŜ trzeci krok programu ujmuje to w następujący sposób:
Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze Ŝycie opiece
Boga. Znamiennym jest fakt, iŜ poprzez wiarę, modlitwę,
Ŝycie sakramentalne uzaleŜniony stopniowo doświadcza
przemiany i ukierunkowuje się na Ŝycie prawdą. Powoli
nabiera zaufania do siebie, do innych ludzi i do Boga. Rozwój duchowy w tym kontekście stopniowo przechodzi od
wymiaru czysto religijnych praktyk, do wytworzenia silnych
więzi i przyjaźni z Bogiem. Te idee mocno zakorzenione są
w ruchu AA, gdzie Bóg traktowany jest jako źródło siły
i mocy na drodze ku trzeźwości. Bóg osobowy, traktowany
bardzo indywidualnie. Odzwierciedla to krok XI, gdzie
mówi się o Bogu jakkolwiek Go pojmujemy.
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Widać wyraźnie, Ŝe choć program AA, zakłada silną
więź z Bogiem, przyjaźń z Nim i nieustanny rozwój duchowy człowieka ku Niemu, nie jest związany z Ŝadną konkretną religią. Stanowi uniwersalną ofertę dla ludzi uzaleŜnionych bez względu na ich przekonania religijne i deklarowaną wiarę. Rozwój duchowy trzeźwiejącego alkoholika moŜe
być realizowany równolegle z programem 12 kroków. Jest
to proces, który w pewnych swoich aspektach będzie trwał
do końca Ŝycia trzeźwiejącego człowieka odzyskującego
stopniowo wiarę w siebie, otaczających ludzi i przynoszący
trwałą, głęboką więź z Bogiem.
Uwagi końcowe
W świetle powyŜszych rozwaŜań dotyczących choroby alkoholowej, metod terapii i roli rozwoju duchowego
w procesie powrotu do zdrowia człowieka uzaleŜnionego,
odbywającego karę pozbawienia wolności, dostrzega się, iŜ
nieodzowna w tej pracy jest pomoc ze strony określonych
osób i środowisk. W kontekście choroby alkoholowej ta
pomoc jest konieczna, by alkoholik w ogóle mógł dostrzec
problem i podjął próbę zmiany swojego Ŝycia. Rolą słuŜby
więziennej, personelu oddziałów terapeutycznych, terapeutów, pedagogów, psychologów, kapelanów, duszpasterzy
trzeźwości, katechetów i osób zajmujących się terapią uzaleŜnień jest w tym aspekcie organizowanie wsparcia społecznego dla podejmujących leczenie alkoholików.
W pierwszym rzędzie chodzi o stworzenie klimatu wsparcia
w środowisku rodzinny, koleŜeńskim, w środowisku pracy
i miejscu zamieszkania uzaleŜnionego, który po odbyciu
kary do niego wróci.
Stanowczo naleŜy podkreślić, iŜ ze strony pracowników więziennictwa, osób zaangaŜowanych w niesienie pomocy postpenitencjarnej, w tym procesie konieczna jest,
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obok dobrych chęci, gruntowna wiedza i kompetencje
w zakresie terapii uzaleŜnień i duchowości. Potrzeba nie
tylko dobrej woli, ale dojrzałości i gotowości brania odpowiedzialności za swoją pracę, która staje się odpowiedzialnością za drugiego człowieka, jego Ŝycie i jego rodzinę.
Cieszy fakt, iŜ w Polskim systemie penitencjarnym
dostrzega się problemy ludzi uzaleŜnionych od alkoholu,
podejmując próby ich leczenia. Optymizmem napawa równieŜ fakt, iŜ z roku na rok przybywa profesjonalnie przygotowanych programów terapeutycznych dla uzaleŜnionych od
alkoholu i innych środków odurzających. Wszystko to
sprawia, iŜ resocjalizacja jest coraz bardziej skuteczna, pozbawiona ostrej represji, humanitarna i przyczyniająca się
ukazania bardziej ludzkiego oblicza współczesnej rzeczywistości polskiego systemu penitencjarnego.
Streszczenie
We współczesnym systemie penitencjarnym, w odniesieniu
do osób pozbawionych wolności, dominuje podejście oparte
na głębokim humanizmie, szanujące ich godność, podmiotowość i przysługujące prawa. Stanowisko to odzwierciedla
się w postulacie indywidualizacji postępowania ze skazanymi, odbywającymi karę pozbawienia wolności. Wśród
populacji osadzonych znaczną część stanowią osoby uzaleŜnione od alkoholu, wymagające z racji swej choroby szczególnego traktowania terapeutycznego oraz zastosowania
wobec nich szczególnych metod resocjalizacji. Prezentowany materiał stanowi próbę ukazania wybranych metod resocjalizacji stosowanych z osadzonymi uzaleŜnionymi od alkoholu w warunkach oddziału terapeutycznego. Opracowanie w sposób wyraźny akcentuje rozwój duchowy w procesie terapii choroby alkoholowej, jako integralny element
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pracy resocjalizacyjnej z osobami uzaleŜnionymi od alkoholu.
Summary
In the present-day penal system reffering to people sentenced,there is a humanitarian approach which respects the
offenders’ dignity and rights.This attitude is reflected in
a demand for individualization of treating the offenders ‘doing time’. The vast majority of prisoners suffer from alcohol
addiction, therefore, they require special therapeutic treatment and social rehabilitation. The presented material attempts to reveal methods for social rehablitation, including
therapeutic-based care, of alcohol-addicted prison inmates.
The work highlights spiritual development as an integral
element of social rehabilitation of people addicted to alcohol.
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Piotr Jamrozik, Dorota Łęgocka-Bartczak
Waldemar Machala
Efektywność procesu szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Centrum Szkolenia Wojskowych SłuŜb Medycznych w Łodzi
Rozformowanie Wojskowej Akademii Medycznej
wymusiło potrzebę powstania instytucji kontynuującej (na
potrzeby wojskowej słuŜby zdrowia) proces kształcenia
wojskowo-medycznego Ŝołnierzy zawodowych, Ŝołnierzy
słuŜby zasadniczej i rezerw osobowych, a takŜe zapewnić
przeszkolenie medyczne Ŝołnierzy wyjeŜdŜających na misje
w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW).
Aktem prawnym sankcjonującym te potrzebę była
decyzja nr PF-76/Org/P1 Ministra Obrony Narodowej z dn.
6 września 2002r. powołująca do Ŝycia Centrum Szkolenia
Wojskowych SłuŜb Medycznych (CSWSMed), które stało
się jednostką organizacyjną Ministra Obrony Narodowej
bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Inspektoratu Wojskowej SłuŜby Zdrowia (IWSZ) w Warszawie21.
W 2003r. z chwilą przystąpienia Polski do koalicji
antyirackiej uległ przebudowie program szkolenia Centrum,
gdyŜ wprowadzono zmiany programowe wynikające z charakteru działania PKW. Przełomowym momentem dla programu szkolenia było wejście w Ŝycie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w dn. 8 września 2006r.,
a w dn. 19 marca 2007r. Minister Zdrowia wydał Rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)22.
21

Etat Centrum Szkolenia Wojskowych SłuŜb Medycznych Nr JR/001/0
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 marca 2007r. w sprawie
kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. 2007 nr 60
poz. 408).
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CSWSMed w Łodzi prowadzi od 2008 r. szkolenia
z zakresu KPP. śołnierze nabywają wiedzę oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego
zagroŜenia zdrowia i Ŝycia w miejscu zdarzenia, do czasu
przekazania opieki nad poszkodowanym wykwalifikowanemu personelowi medycznemu. Szczególny nacisk kładziony jest na zdobycie i usystematyzowanie umiejętności
praktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem warunków
pola walki. Uczestnicy kursów zapoznają się równieŜ z systemem ewakuacji medycznej obowiązujących w Siłach
Zbrojnych Rzeczpospolitej Polski. WaŜnym elementem procesu szkolenia jest kształtowanie w Ŝołnierzu-ratowniku
poczucia odpowiedzialności za jakość udzielanej pomocy
oraz właściwej postawy etycznej w trakcie podejmowanych
czynności ratunkowych. Po ukończeniu kursu Ŝołnierze
uzyskują zaświadczenie o odbyciu szkolenia, co daje im
moŜliwość podjęcia lub kontynuowania pracy w jednostce
wojskowej na stanowisku medycznym (sanitariusz, ratownik). Program kursu obejmuje 66 godzin: 25 godzin zajęć
teoretycznych i 41 praktycznych, ale w CSWSMed ilość
godzin programowych zwiększono o 22, ze względu na
wprowadzenie zagadnień medycyny pola walki i dlatego teŜ
program kursu ma 88 godz., z których 34 są teoretyczne,
a 54 praktyczne23.
W programach szkoleniowych Centrum uwzględniono wytyczne programowe i tematykę kursu KPP wprowadzono do programu kształcenia:
• kursu Szkoły Młodszych Specjalistów (SMS)
• kursu KPP
23

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministra Obrony Narodowej z dn. 12 grudnia 2008r. w sprawie szkoleń
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z dn. 29 grudnia
2008r.).
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• kursu PKW z elementami KPP
W SMS realizowane jest szkolenie specjalistyczne trwające
2 miesiące i dedykowane sanitariuszkom-ratownikom, kierowcom-sanitariuszom będącym Ŝołnierzami słuŜby nadterminowej oraz szeregowym zawodowym, w trakcie którego odbywa się kurs KPP.
Dwutygodniowe kursy doskonalące prowadzone są
takŜe dla Ŝołnierzy zawodowych w ramach uzyskania drugiej specjalności – ratownika z zakresu KPP.
Na potrzeby KPW organizowane są dwutygodniowe
kursy dla korpusu osobowego medycznego i dotyczą: wyŜszego personelu medycznego – lekarzy, średniego personelu
medycznego – pielęgniarek i ratowników medycznych. Poza
tym prowadzony jest trzytygodniowy kurs z zakresu KPP
dla pomocniczego personelu medycznego: sanitariuszy
i kierowców sanitariuszy.
Cel pracy:
1. ocena efektywności nauczania Ŝołnierzy w zakresie
udzielania pierwszej pomocy w oparciu o bazę dydaktyczną CSWSMed w Łodzi.
2. poszukiwanie róŜnic w przyswajaniu wiedzy przez
grupę Ŝołnierzy zawodowych i niezawodowych.
3. znalezienie czynników mających wpływ na efektywność nauczania pierwszej pomocy wśród Ŝołnierzy.
Metody badań
W materiale badaniami objęto 284 słuchaczy – uczestników
Kursów z zakresu KPP, organizowanych i realizowanych
przez CSWSMed W Łodzi w okresie od lutego do czerwca
2008r.
Uczestników kursów podzielono na trzy grupy. Kryterium
podziału stanowił typ kursu:
a) SMS: 63 osoby.
b) kurs KPP: 97 osób:
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c) kursu KPP dla potrzeb PKW: 124 osoby
Poza tym dla celów statystycznych uczestników podzielono
na dwie grupy:
I. śołnierzy zawodowych – 201 osób (70,77%), posiadających róŜne stopnie wojskowe
II. śołnierzy niezawodowych – 83 osoby (29,23%),
w której znajdowali się Ŝołnierze słuŜby zasadniczej
i nadterminowej
W badaniach zastosowano następujące testy:
I. Autorski test teoretyczny, składający się z 10 pytań,
prowadzony w 2 etapach:
1) początkowym – jako „TEST TEORETYCZNY
WSTĘPNY”.
2) końcowym – jako „TEST TEORETYCZNY KOŃCOWY”.
II. Praktyczne sprawdzenie umiejętności według wytycznych Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji:
1) wstępne – zwane „WSTĘPNĄ KARTĄ OCENY”.
2) końcowe – zwane „KOŃCOWĄ KARTĄ OCENY”
W pierwszym dniu kursu, jak pierwszy przeprowadzony był
TEST TEORETYCZNY WSTĘPNY – składał się z 10 pytań z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
w oparciu o wytyczne Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. Celem testu było sprawdzenie wiedzy uczestników
kursu nabytej w dotychczasowej słuŜbie. Zastosowano test
jednokrotnego wyboru. Czas trwania testu określono na 10
minut. Kryterium zaliczenia ustalono na poziomie 70%
prawidłowych odpowiedzi, a zatem 7 prawidłowo zakreślonych odpowiedzi zaliczało test.
Bezpośrednio po napisaniu testu wstępnego przeprowadzane było wstępne praktyczne sprawdzenie umiejętności – WSTĘPNA KARTA OCENY – resuscytacja osoby
dorosłej w algorytmie BLS. Na tym etapie oceniano nabyte
wcześniej przez Ŝołnierzy umiejętności udzielania pierwszej
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pomocy przedmedycznej. Sprawdzano prawidłowe wykonanie kolejnych 8 kroków w algorytmie BLS, a ocenie podlegały następujące czynności:
1. Bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia.
2. Sprawdzenie stanu przytomności.
3. Zapewnienie sobie pomocy.
4. UdroŜnienie dróg oddechowych.
5. Ocena oddechu.
6. Wezwanie zespołu ratownictwa medycznego (ZRM).
7. Wykonanie uciśnięć klatki piersiowej.
8. Wykonanie oddechów ratowniczych.
Bez względu na wynik testów wstępnych wszyscy Ŝołnierze
uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych
zgodnie z załoŜeniami programowymi.
Po dwóch tygodniach nauki przeprowadzany był
egzamin końcowy składający się z dwóch etapów:
1) Egzamin teoretyczny testowy, podzielony na dwie części:
a) TEST TEORETYCZNY KOŃCOWY – zawierał te
same pytania, co TEST TEORETYCZNY WSTĘPNY, jednakŜe róŜnił się ich kolejnością.
b) Test z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (30
pytań).
2) Egzamin praktyczny, podzielony równieŜ na dwie części:
a) Udzielanie pierwszej pomocy w algorytmie BLS –
końcowe praktyczne sprawdzenie umiejętności –
KOŃCOWA KARTA OCENY.
b) Egzamin końcowy – badanie urazowe poszkodowanego, uŜycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) i postępowanie w sytuacjach
szczególnych.
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Metody analizy statystycznej dla cech mierzalnych i cech
niemierzalnych.
DuŜa ilość szczegółowych informacji zawartych
w materiale badawczym (empirycznym) zmuszała do syntetycznego ich ujęcia, pozwalającego na wykrycie zasadniczych prawidłowości występujących w badanej populacji.
W celu opisania badanej grupy w analizie cech jakościowych obliczano wskaźniki struktury. Dla scharakteryzowania wartości przeciętnej dla cech ilościowych obliczano
średnią arytmetyczną ( ) i medianę (Me). Za miarę rozrzutu
przyjęto odchylenie standardowe (SD), wyszczególniano teŜ
zakres badanych zmiennych, tzn. wartości minimalnych
i maksymalnych24.
W analizie statystycznej danych empirycznych do
weryfikacji hipotez, Ŝe dwie jakościowe cechy w populacji
są niezaleŜne zastosowano następujące testy nieparametryczne i współczynniki zgodności.
1) Test istotności χ2 Pearsona dla zmiennych jakościowych
2) Test χ2 z poprawką Yatesa
3) Test dokładny Fishera
4) Współczynniki zgodności tj. współczynnik Q – Yula,
współczynnik V-Cramera i współczynnik kontygencji
Persona.
Wyniki badań
Analiza statystyczna wyników testu teoretycznego wstępnego i końcowego na kursie SMS wykazała, iŜ spośród 63
osób:
• 44 (69,84%) – nie zaliczyły testu wstępnego
• 2 (3,17%) nie zaliczyły testu końcowego
Analiza statystyczna wyników testu praktycznego wstępnego i końcowego na kursie SMS wykazała, Ŝe nikt z uczestników kursu nie zaliczył testu praktycznego wstępnego.
24

C Domański, Testy statystyczne, PWE, Warszawa 1990.
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Testu praktycznego końcowego (z 63 osób) nie zdało 17
(26,98%) z czego 16 to Ŝołnierze niezawodowi.
Analiza porównawcza poszczególnych pytań testowych w teście teoretycznym wstępnym i końcowym na kursie SMS wykazała, Ŝe najwięcej błędnych odpowiedzi
w teście wstępnym dotyczyło resuscytacji dziecka. Po zakończeniu kursu w dalszym ciągu najwięcej trudności sprawiało wciąŜ to samo pytanie, na które udzielono 42,88%
prawidłowych odpowiedzi. Godnym uwagi było równieŜ
pytanie, które dotyczyło przypadków, w których nie podejmujemy resuscytacji, poniewaŜ zarówno w teście wstępnym
jak i końcowym duŜa liczba osób nie potrafiła udzielić prawidłowej odpowiedzi ( błędnie odpowiedziało 46,03%
w teście wstępnym i 36,51% w teście końcowym. Analiza
porównawcza poszczególnych kroków w BLS w teście
praktycznym wstępnym i końcowym na kursie SMS wykazała, Ŝe jedynie w stosunku do dwóch kroków moŜna zauwaŜyć wzrost wskaźnika struktury o 50% na korzyść testu
końcowego (z 46,03% na 100% przy „Ocenie przytomności” i z 22,22% do 73,02% w kroku dotyczącym „Wezwania
pomocy”.
Analiza statystyczna wyników testu teoretycznego
wstępnego i końcowego na kursie KPP wykazała, Ŝe spośród 97 osób test wstępny zaliczyło 28 (28,87%). Z grupy
69 (71,13%) osób, które nie zaliczyły testu 23 (95,83%)
stanowili niezawodowi, a 46 (63,01%) zawodowi. Test teoretyczny końcowy zaliczyli wszyscy – 97 uczestników kursu.
Analiza statystyczna wyników testu praktycznego
wstępnego i końcowego na kursie KPP wykazała, Ŝe Ŝaden
z uczestników kursu nie przeszedł go pomyślnie, a testu
końcowego, Ŝe 28 (28,87%) osób nie poradziło sobie z zaliczeniem.
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Analiza porównawcza poszczególnych pytań testowych w teście teoretycznym wstępnym i końcowym na
kursie KPP wykazała, Ŝe 3 pytania miały największy procent nieprawidłowych odpowiedzi (zaliczenie pytań na poziomie 22 – 30 procent), które dotyczyły proporcji masaŜu
serca i sztucznego oddychania u osoby dorosłej, schematu
resuscytacji dziecka oraz wykonywania masaŜu serca
u dzieci.
W teście końcowym nadal dwa pytania obarczone
były największą liczbą błędów (tylko 32,99% odpowiedziało prawidłowo).
Analiza porównawcza poszczególnych kroków
w BLS w teście praktycznym wstępnym i końcowym na
kursie KPP wykazała, Ŝe poza dwoma krokami tj. „ocena
przytomności” i „oddechy ratownicze” zaliczonych na poziomie 37% i 32%, pozostałe kroki były znane jedynie niewielkiej grupie Ŝołnierzy (2-17%).
Analiza statystyczna wyników testu teoretycznego
wstępnego i końcowego na kursie PKW wykazała, Ŝe spośród 124 osób – 34 uczestników (27,42%) zaliczyło test
wstępny, a 90 (72,58%) nie zaliczyło testu wstępnego. Test
teoretyczny końcowy zdali wszyscy uczestnicy kursu.
Analiza statystyczna wyników testu praktycznego
wstępnego i końcowego na kursie PKW ujawniła, Ŝe jedynie
jeden uczestnik kursu (Ŝołnierz zawodowy) przeszedł go
pomyślnie, nie zdały go 123 osoby. W teście końcowym 7
osób (5,65%) nie poradziło sobie i nie przeprowadziło prawidłowo resuscytacji w algorytmie DLS.
Analiza porównawcza poszczególnych pytań testowych w teście teoretycznym wstępnym i końcowym na kursie PKW wykazała, Ŝe dwa pytania z resuscytacji dziecka
sprawiały największą trudność zdającym w teście wstępnym, a prawidłowych odpowiedzi udzieliło jedynie 20 %.
W teście końcowym nadal najwięcej błędów popełniono
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w pytaniu dotyczącym resuscytacji dziecka (jedynie 41,13%
prawidłowych odpowiedzi), a takŜe w pytaniu dotyczącym
przypadków nie podejmowania resuscytacji, kiedy 25%
osób nie odpowiedziało na to pytanie.
Analiza porównawcza poszczególnych kroków
w BLS w teście praktycznym wstępnym i końcowym na
kursie PKW wykazała 80% wzrost wskaźnika struktury pomiędzy zdającymi w pierwszym i końcowym dniu kursu.
Sytuacja ta dotyczyła wszystkich wykonywanych kroków,
za wyjątkiem kroków 1-go i 2-go, które były wykonane
prawidłowo przez uczestników kursu odpowiednio 30%
i 40%, a w ostatnim dniu na poziomie 99%.
Zbiorcza analiza porównawcza testów teoretycznych
wstępnych i końcowych dla trzech grup kursów pozwala na
stwierdzenie, Ŝe uczestnicy wszystkich trzech grup zaliczyli
test wstępny na poziomie 30% (najlepsze wyniki – SMS –
30,16%, najsłabsze PKW – 27,42%). Wyniki testu końcowego: kursy PKW i KPP – test na poziomie 100% prawidłowych odpowiedzi, SMS – 96,83%.
Omówienie wyników
Analizując wyniki testu teoretycznego wstępnego na kursie
SMS moŜna zauwaŜyć niski stopień przygotowania teoretycznego Ŝołnierzy rozpoczynających kurs, gdyŜ 70% nie
znała prawidłowych odpowiedzi testowych. MoŜe to wynikać z faktu, Ŝe ta grupa Ŝołnierzy, zarówno zawodowych jak
i niezawodowych nie miała wcześniej w swojej karierze
zawodowej styczności z praktyką medyczną. Wyjątek stanowiło 5 osób z wcześniejszym przeszkoleniem medycznym
(w tej grupie tylko 1 osoba zaliczyła test pozytywnie). Brak
wcześniejszego przygotowania medycznego potwierdzają
takŜe wyniki testu praktycznego, wstępnego – Ŝadna z osób
nie zaliczyła testu i dotyczy to równieŜ 5 osób z wcześniejszym przeszkoleniem medycznym.
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Wyniki testu praktycznego końcowego dla grupy bez wcześniejszego przeszkolenia były niezadowalające – 17 osób
z 63 (26,98%) pomimo szkolenia nie potrafiło prawidłowo
wykonać resuscytacji w algorytmie BLS. Wszystkie osoby
z wcześniejszym przeszkoleniem medycznym test zaliczyły.
Wyniki uzyskane w teście praktycznym końcowym świadczą jednoznacznie o niewielkich postępach nauczania na
kursie SMS.
Wyniki uzyskane przez kurs KPP w teście przeprowadzonym w dniu rozpoczęcia kursu były niskie i świadczyło to o słabym przygotowaniu teoretycznym jego uczestników. Spośród 97 osób jedynie 28 (28,87%) odpowiedziało
prawidłowo.
Oceniając postępy grupy naleŜy stwierdzić, iŜ w dniu
zakończenia kursu KPP wszyscy Ŝołnierze pozytywnie zaliczyli test teoretyczny końcowy, co świadczy o ich zaangaŜowaniu w proces nauczania. Niestety wyniki testu praktycznego końcowego były niezadawalające gdyŜ okolono
30% grupy nie udało się pomyślnie zaliczyć resuscytacji
w algorytmie BLS.
Po analizie wyników kurs PKW moŜna wywnioskować, Ŝe był on kursem, który charakteryzował się największą motywacją do zdobywania wiedzy medycznej, co wynikało z faktu, Ŝe Ŝołnierze ci przygotowując się do słuŜby
poza granicami kraju mieli świadomość istniejącego zagroŜenia Ŝycia, jak i konieczności udzielania pierwszej pomocy
na polu walki, jeszcze przed przybyciem wykwalifikowanych słuŜb medycznych. Omawiając wyniki tej grupy moŜna zauwaŜyć, Ŝe jedynie 27,42% osób zaliczyło test teoretyczny wstępny, ale po zakończeniu szkolenia wszyscy zaliczyli test końcowy. Dalsza analiza wyników uzyskanych
przez Ŝołnierzy kursu PKW wykazała ich zaangaŜowanie
i silną motywację do zdobywania umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Obrazują to
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uzyskane wyniki, gdyŜ pomimo iŜ tylko jedna osoba zaliczyła test praktyczny wstępny, to test końcowy pomyślnie
przeszło 94,36% procenta Ŝołnierzy.
Dyskusja
Wojskowa słuŜba zdrowia systematycznie dostosowuje się
do wszystkich zmian programowych w zakresie ratownictwa medycznego. Od 2007 roku do programu nauczania
wprowadzono kursy z zakresu KPP, a zmiany te zbiegły się
z profesjonalizacją armii polskiej. W chwili obecnej obowiązkowemu szkoleniu podlegają wszyscy, a w pierwszej
kolejności Ŝołnierze wyjeŜdŜający na misje poza granicami
kraju. Niestety stan wiedzy Ŝołnierzy rozpoczynających kurs
z KPP jest niezadawalający. Ten niski poziom wiedzy moŜna zauwaŜyć takŜe w przeprowadzonych badaniach przez
innych autorów w róŜnych grupach zawodowych (straŜ poŜarna, policja, słuŜba zdrowia)25. Uzyskane przez autorów
wyniki jednoznacznie świadczą o wysokiej samoocenie badanych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, natomiast
testy teoretyczne przeprowadzone dla wspomnianych wcześniej grup tego nie potwierdzają. Równie źle wypadają testy
praktyczne, świadczące o braku umiejętności prowadzenia
resuscytacji krąŜeniowo-oddechowej. Autorzy badań uwaŜają, Ŝe jedyną moŜliwością poprawy tych niepokojących
wyników jest konieczność prowadzenia systematycznych
szkoleń w taki sposób, aby zwiększyć na zajęciach liczbę
godzin praktycznych26.

25

J. Smereka, I. Chęciński, D. Zyśko i współ., Szkolenie personelu medycznego w zakresie resuscytacji krąŜeniowo oddechowej w wybranych
jednostkach zdrowia.
26
O. Michałek, J. Hasij, I. Barziej i współ., Znajomość zasad pierwszej
pomocy wśród studentów kierunków medycznych i niemedycznych
w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Nysie. Zdrowie Publiczne
2008;118(2):195-201.
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Wyniki badań własnych wykazały, Ŝe 30% Ŝołnierzy
potrafi udzielać pomocy jeszcze przed rozpoczęciem kursu.
Mała znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy była
spowodowana najprawdopodobniej brakiem zainteresowania Ŝołnierzy tematyką medyczną, nie uczestniczeniem
w kursach medycznych oraz w wielu przypadkach przymusowym szkoleniem nakazanym przez jednostkę macierzystą,
co wiązało się automatycznie z brakiem motywacji osób
przyjeŜdŜających na kurs27. Spośród ankietowanych słuchaczy jedynie 3% posiadało wiedzę medyczną zdobytą wcześniej na kursach pierwszej pomocy organizowanych przez
PCK. Pozostała grupa Ŝołnierzy nie przyznawała się do odbycia jakichkolwiek kursów, a swoją wiedzę medyczną
zdobywała, jak twierdziła, w szkole, na kursach prawa jazdy, bądź pozyskiwała ja z mediów (telewizja, internet).
Ze słabą znajomością zagadnień teoretycznych łączyła się niewielka umiejętność wykonania kroków BLS,
gdyŜ prawie 100% osób nie zaliczyło testu praktycznego
wstępnego, czyli nie potrafiło prawidłowo przeprowadzić
resuscytacji krąŜeniowo-oddechowej w algorytmie BLS.
Wyniki testu uzyskane przez Ŝołnierzy po zakończeniu dwutygodniowego szkolenia poprawiły się do poziomu 70-94%.
Błędy popełniane w prawidłowym wykonaniu poszczególnych kroków oceniono, na 6-30%, co jest wynikiem niezadawalającym.
Dwutygodniowe szkolenie na kursie KPP z pewnością przyczyniło się do przyswojenia potrzebnej i wymaganej wiedzy medycznej przez duŜą grupę Ŝołnierzy. Pozostała
część grupy uzyskała niezadawalające wyniki, jednakŜe ten
niekorzystny efekt końcowy wynikał być moŜe z niedosta27

M. Dziduszko, M. Goniewicz, Umiejętność Ŝołnierzy w zakresie
udzielania I pomocy na początku i po zakończeniu zasadniczej słuŜby
wojskowej. Zdrowie Publiczne 2005;115(4):532-535.
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tecznego przekazu nauczanych treści lub ze zbyt małej uwagi poświęconej zagadnieniom pediatrycznym.
Autorzy pracy stoją na stanowisku, Ŝe bez względu
na wybór metody nauczania jednym z najwaŜniejszych elementów jest powtarzalność szkoleń oraz nauka rozpoczęta
w młodym wieku.
Wnioski:
1) Szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
realizowane w CSWSMed w Łodzi zapewnia odpowiedni poziom wyszkolenia medycznego Ŝołnierzy do
udzielania pierwszej pomocy.
2) Stopień wyszkolenia medycznego Ŝołnierzy rozpoczynających kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy jest niezadawalający, zarówno w zakresie wiedzy teoretycznej
jak i praktycznej.
3) Dwutygodniowe szkolenie Ŝołnierzy prowadzone zgodnie z załoŜeniami programowymi kursu kwalifikowanej
pierwszej pomocy jest efektywne i pozwala osiągnąć
poziom wyszkolenia wystarczający do udzielania niezbędnej pomocy medycznej.
4) Grupa Ŝołnierzy zawodowych osiąga, statystycznie
istotne, lepsze wyniki nauczania w porównaniu z grupą
Ŝołnierzy niezawodowych.
5) W celu zapewnienia ciągłości szkolenia i utrzymania na
wymaganym programowo poziomie wiedzy i umiejętności, naleŜy wprowadzić w jednostkach macierzystych
regularne ćwiczenia praktyczne przy uŜyciu manekinów
do nauki resuscytacji.
6) Czynnikami wpływającymi na efektywność procesu
nauczania Ŝołnierzy są: powtarzalność szkoleń z zakresu
pierwszej pomocy raz na 12 miesięcy, regularne ćwiczenia medyczne w obrębie jednostki macierzystej.
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Streszczenie
Do roku 2003 Ŝołnierze posiadali słabą wiedzę medyczna, zdobytą głównie w trakcie kursów cywilnych. Sytuacja zaczęła się radykalnie zmieniać, kiedy to Ŝołnierze
Wojska Polskiego rozpoczęli misje poza granicami kraju.
Szkolenie medyczne kaŜdego Ŝołnierza stało się priorytetem, powstawały programy nauczania dostosowujące się do
aktualnych potrzeb wojska. Na zachodzące zmiany nałoŜyło
się wejście w Ŝycie w 2006r. „Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym”, a następnie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkoleń w zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomocy. Od tej pory kaŜdy polski
Ŝołnierz przechodzi obowiązkowe szkolenie medyczne,
a wojskowe centra szkoleniowe systematycznie aktualizują
swoje programy nauczania i poszukują optymalnych metod
szkolenia.
Celem pracy była ocena efektywności nauczania
Ŝołnierzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Materiał
stanowiło 284 słuchaczy - uczestników dwutygodniowego
kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Metodę
badań stanowiły testy teoretyczne i praktyczne przeprowadzane w pierwszym i ostatnim dniu kursu. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej, poszukując róŜnic
w przyswajaniu wiedzy przez Ŝołnierzy zawodowych i niezawodowych. Analizowano takŜe sposób nauczania pierwszej pomocy. Podjęto próbę określania czynników mających
wpływ na wyszkolenie medyczne Ŝołnierzy. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyciągnięcie następujących wniosków:
1. Szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
zapewnia odpowiedni poziom wyszkolenia medycznego
Ŝołnierzy do udzielania pierwszej pomocy.
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2. Stopień wyszkolenia medycznego Ŝołnierzy rozpoczynających kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy jest niezadawalający, zarówno w zakresie wiedzy teoretycznej jak
i praktycznej.
3. Grupa Ŝołnierzy zawodowych osiąga, statystycznie istotne, lepsze wyniki nauczania w porównaniu z grupą Ŝołnierzy niezawodowych.
Summary
Until the year 2003, soldiers had had poor medical
knowledge which they had studied mainly during civil
courses. That sistuation changed radically when the soldiers
of the Polish Army started their mission abroad. Teaching
programms based on actual army needs were established
and soldiers’ medical training became a priority. The
changes were made due to the law of the National Medical
Rescue introduced in 2006 and first aid training requirements specified in the decree of the Minister of National
Defense. Since then each Polish soldier has obligatory attended a medical course. Furthermore, Military Training
Centers update their training programms systematically and
they have been looking for optimum training methods.
The aim of the work was to associate the effectiveness of training soldiers with first aid methods. The research
was carried out on 284 participants of first aid training.
Methods of the research were comprised of theoretical and
practical tests carried out on the first and the last day of the
training. The results of the research have been statistically
analyzed in order to find differences in absorbing knowledge by professional and conscript soldiers. Moreover, a
method of first aid training has been analysed and there has
been a trial made to qualify factors which influence the sol81

diers’ medical training. The researches lead to the following
conclusion:
1. First aid training ensures proper level of soldiers’ medical knowledge for giving first aid.
2. As far as soldiers beginning the training are concerned,
their level of theoretical and practical knowledge concerning giving first aid is not satisfactory.
3. A group of professional soldiers get better results of
knowledge than conscript soldiers.
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Tomasz J. Kotliński
Michał Gnoiński (1805-1885)
Jednym z kilkunastu prezydentów Lwowa okresu
autonomicznego związanego z przyznaniem miastom monarchii samorządu gminnego był Michał Gnoiński, postać
dziś juŜ niemal zapomniana, na temat której trudno znaleźć
współcześnie jakąkolwiek notę biograficzną. To krótkie
opracowanie ma zatem na celu przybliŜenie osoby, bez wątpienia wybitnej, która współrządziła polskim Lwowem
i której to miasto wiele zawdzięcza.
Michał Gnoiński urodził się w 1805 roku w miejscowości Przeorsk w Królestwie Polskim. Jego ojcem był
Teodor, zaś matka Urszula z domu Woźnicka. Po ukończeniu
studiów prawniczych na Uniwersytecie Lwowskim Michał
Gnoiński pozostał w Galicji, zamieszkał we Lwowie. Pierwszy okres jego Ŝycia nie jest niestety bliŜej znany.
Wydarzenia Wiosny Ludów nie ominęły Galicji, we
Lwowie pod wpływem wiadomości napływających z całej
monarchii powstał autonomiczny organ lwowski pod nazwą:
Wydział Miejski. Wybrał on w 1848 roku Michała Gnoińskiego na burmistrza Lwowa, był on tym samym pierwszym
włodarzem miasta, wybranym przez jego mieszkańców po
rozbiorze Polski. Sytuacja, w jakiej powstał i działał Wydział
Miejski, nie pozwalała mu na faktyczne współdecydowanie
o losach miasta. Mimo to, za największą zasługę Gnoińskiego poczytuje się uratowanie Lwowa od zniszczenia podczas
krwawych wydarzeń z listopada 1848 roku. Po rozkazie
wydanym przez barona Hammersteina, nakazującym ostrzeliwanie miasta z dział, Gnoiński przewodniczył delegacji,
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której udało się doprowadzić do wstrzymania ognia. On teŜ
z ramienia miasta podpisywał jego kapitulację28.
Po wydarzeniach Wiosny Ludów Michał Gnoiński
zapewne odbył wymagana przepisami koncypientura
i w 1854 r. został wpisany na listę lwowskich adwokatów29.
Po utworzeniu we Lwowie Izby Adwokackiej zaangaŜował
się w jej prace, co zaowocowało wyborem Gnoińskiego na
stanowisko prezydenta Izby. Funkcję tę pełnił z niewielkimi
przerwami do 1881 roku, gdy zrezygnował z niej z powodu
objęcia urzędu prezydenta miasta. Zgromadzenie Lwowskiej
Izby przy okazji wyboru nowego prezydenta wysłało do
Gnoińskiego delegację, która poinformowała go o przyjęciu
jego rezygnacji oraz wyraziła podziękowanie za wieloletnią
pracę na rzecz Izby30. Zawód adwokata wykonywał Gnoiński do 1885 roku, zrezygnował z prowadzenia kancelarii ze
względów zdrowotnych dopiero na dwa tygodnie przed
śmiercią.
W 1866 r. Michał Gnoiński został wybrany z większej posiadłości ziemskich posłem do Sejmu Krajowego.
Z jego działalności poselskiej warto wymienić udział
w prowadzonej w 1868 roku debacie nad tzw. rezolucją galicyjską. Sejm domagał się wówczas przyznania sobie szerszego zakresu uprawnień, w tym prawa do uchwalenia odrębnych dla Galicji ustaw cywilnych. Przeciw tej propozycji
przemawiał m. in. Michał Gnoiński, podnosząc, Ŝe partykularyzm prawodawczy byłby szkodliwy dla kraju31.
28
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Z chwilą wprowadzenia samorządu gminnego w Galicji Michał Gnoiński był wybierany do lwowskiej reprezentacji miejskiej. W 1879 roku skończyła się kadencja prezydenta Lwowa, którym był Aleksander Jasiński, w roku następnym przeprowadzono nowe wybory. W dniu 11 marca
1880 roku zgłoszono kandydaturę Michała Gnoińskiego na
prezydenta, jego najpowaŜniejszym kontrkandydatem był
Józef Milleret. Przy pierwszym głosowaniu Gnoiński wygrał co prawda, ale nieznaczna przewagą głosów. W tej sytuacji oświadczył, Ŝe nie zamierza brać dalszego udziału w
wyborach, gdyŜ poza prezydenturą waŜniejsze jest dla niego
dobro miasta, które musi mieć włodarza, mającego zdecydowane poparcie Rady32. Dopiero interwencja adwokata i
32
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radnego Marcelego Madejskiego skłoniła Gnoińskiego do
udziału w drugiej turze, którą wygrał, tym samym zostając
trzecim autonomicznym prezydentem królewskiego miasta
Lwowa. Okres jego rządów we Lwowie nie przyniósł niestety niczego znaczącego dla miasta, wynikało to zapewne z
krótkiej kadencji oraz opanowania ówczesnej Rady Miejskiej przez „skrajne Ŝywioły”, które utrudniały prezydentowi podejmowanie korzystnych dla Lwowa decyzji33. Z dziapodjętych
łań
w okresie prezydentury Michała Gnoińskiego wymienić
moŜna przede wszystkim zainicjowanie dyskusji na temat
załoŜenia wyŜszej szkoły Ŝeńskiej, a takŜe rozpoczęcie
w 1882 roku budowy szkoły Marii Magdaleny i św. Anny34.
Po ustąpieniu z funkcji prezydenta Gnoiński wycofał się
z Ŝycia publicznego, poświęcając się praktyce adwokackiej
oraz zarządzaniu nabytymi znacznie wcześniej dobrami
ziemskimi.
Michał Gnoiński niemal od początku powstania
związał się z instytucją Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego mającego siedzibę we Lwowie. Z racji
wykonywania zawodu adwokata, jako doktor praw, został
mianowany w 1848 r. zastępcą syndyka, zaś w 1857 roku
syndykiem tego Towarzystwa35. Z funkcji tej ustąpił dopiero
w 1883 roku, co wiązało się z wiekiem oraz stanem zdrowia. Na jego miejsce powołano wówczas adwokata Tadeusza Skałkowskiego. Michał Gnoiński był równieŜ członkiem licznych stowarzyszeń, w tym lwowskiego Towarzystwa Prawniczego.

33
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35
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W dowód zasług Michał Gnoiński został dwukrotnie
odznaczony przez cesarza Franciszka Józefa. Był kawalerem orderu śelaznej Korony trzeciej klasy, otrzymał teŜ
komandorię orderu Franciszka Józefa36. Nadto cesarz wyniósł Gnoińskiego do godności szlacheckiej, przyznając mu
w październiku 1867 roku tytuł rycerski Ritter von Warnia37. Z kolei za zasługi połoŜone dla miasta Lwowa radni
nadali mu w 1869 roku tytuł honorowego obywatela.
Michał Gnoiński zmarł we Lwowie 27 lipca 1885
roku na skutek powikłań związanych z wystąpieniem u niego karbunkuła. Na wieść o śmierci byłego prezydenta Rada
Miejska we Lwowie postanowiła wywiesić na wieŜy ratusza
czarną flagę, a takŜe zakupiła wieniec, który złoŜony został
na trumnie. W dniu 29 lipca odbył się pogrzeb Michała
Gnoińskiego. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele miasta na czele z prezydentem Wacławem Dąbrowskim, a takŜe członkowie Izby Adwokackiej, organizacji
i stowarzyszeń oraz zwykli mieszkańcy Lwowa. Po mszy
świętej odprawionej w kościele oo. bernardynów kondukt
przemaszerował na Cmentarz Łyczakowski, gdzie nad grobem przemawiał radny Roszkowski, wspominając zasługi
zmarłego dla kraju i miasta38.
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Streszczenie
Artykuł przedstawia postać wybitnego lwowskiego adwokata i działacza Michała Gnoińskiego. Ze wielu względów
działalnośc jego została zapomniana. Tymczasem jego prezydentura we Lwowie przyczyniła się do rozwoju miasta
i zapobiegła jego dewastacji w trudnym okresie 1848 r.
Summary
The article presents the personage of a great lawyer and activist from Lvov - Michal Gnoinski whose activity was forgotten because of many reasons. However, during his presidency he contributed to the city’s development and he prevented the city’s devastation in 1848.
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Wacław Ochota
Język jako instrument walki o władzę.
Na podstawie materiałów wyborczych.
Janina Paradowska w wywiadzie udzielonym „Polityce” z 19 marca 2009 roku powiedziała „W polskiej polityce juŜ dawno przekroczono wszelkie miary insynuacji
i swobody wypowiedzi. Wszystko wolno, kaŜda metoda
zabicia politycznego przeciwnika jest dobra, słowa przestały
być narzędziem komunikowania się, są wyłącznie narzędziem walk”. Dzisiejszy język polityki kształtuje się w dyskusjach sejmowych, w prasie, komentującej wypowiedzi
polityków, na wiecach, spotkaniach partii, ale przede
wszystkim na konferencjach prasowych, w programach publicystycznych „na Ŝywo” i tym podobnych programach,
które adresowane są do konkretnych odbiorców – mianowicie potencjalnych wyborców. Przedstawiciele poszczególnych partii oŜywiają się szczególnie kilka miesięcy przed
wyborami. Zazwyczaj wybierają spośród siebie grup polityków, którzy zajmują się wizerunkiem partii w mediach, tworząc niezwykle modny ostatnio Public Relations partii.
Przechodzą one szkolenia pod okiem wyspecjalizowanych
doradców medialnych, którzy radzą, jak się ubierać, prezentować, a przede wszystkim, jak mówić i co mówić – gdyŜ
język dziś jest podstawowym narzędziem walki o władzę
polityczną w Polsce.
Dzięki przemianom ustrojowym Polacy mogli przestać cenzurować swoje wypowiedzi. Szczególnie politycy
zachłysnęli się tą wolnością słowa. Język polityki dzięki
temu zmienił się – nasycił się inwektywami, zniewagami,
brutalizmami. Wulgaryzmy, kolokwializmy, agresja języ-
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kowa to dziś podstawowy oręŜ w walce o władzę polityczną39.
Jak wskazują badacze, język polityki pozwala wyróŜnić trzy cechy: jego nadawcy, czyli politycy i ich otoczenie oraz dziennikarze polityczni; jego przedmiot, a więc
wszystkie sprawy dotyczące szeroko rozumianego Ŝycia
publicznego i działalności politycznej; oraz dominacja
funkcji perswazyjnej. Dzięki tym rozróŜnieniom moŜna
pokusić się o konkretną definicję języka polityki: jest to
funkcjonalna odmiana języka polskiego, występująca
w wypowiedziach polityków i dziennikarzy politycznych,
charakteryzująca się dominacją funkcji perswazyjnej. Innymi słowy, jest to słownictwo, wyraŜenia, zwroty, które wiąŜą się z działalnością polityczną, a takŜe środki językowe
wykorzystywane przez polityków w walce o władzę polityczną.
Język polityki zmieniał się pod wpływem róŜnorodnych czynników społecznych, kulturalnych, historycznych.
W Polsce, jak było wspomniane, zmiany te wynikają z procesów transformacji społeczno – ustrojowej i mediatyzacji
polityki. Język „sprzed przemiany ustrojowej” był łatwiejszy w ocenie – szablonowy, jednoznaczny, jednorodny.
Obecnie mamy do czynienia z wielością, z róŜnorodnością
nadawców, nazywa się to nawet „syndromem megafonu
zamienionego na syndrom estrady”. Transformacja ustrojowa przyniosła takŜe nowe gatunki wypowiedzi, do których
język polityków – szczególnie w trakcie kampanii wyborczych musiał się dostosować. Te gatunki to ulotki, bandery,
plakaty, programy publicystyczne prowadzone na Ŝywo,
debaty wyborcze, mowy na konwencjach politycznych.
39
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Charakterystyczne dla tego języka stało się współistnienie
w nim wyrazów z języka potocznego i terminologii specjalistycznej. Język potoczny musiał zaistnieć w kampanii wyborczej, poniewaŜ ta staje się coraz częściej spektaklem,
rozrywką, show – w którym liczy się atrakcyjność, rzutkość
i sprawność językowa polityka. Ten, który potrafi Ŝartem,
ironią słowną wydobyć się z opałów, wygrywa. Stąd właśnie słownictwo nacechowane emocjonalnie, proste zdania,
powtórzenia, wyrazy obce, zapoŜyczone, frazesy i szablony
językowe: „I to jest moja propozycja, taka na chłopski rozum. Niech pan to spokojnie przemyśli. PrzecieŜ nie musi
pan od razu tego chwytać” (Wojciech Olejniczak, 2005)40.
Podsumowując, niepełność, niedookreśloność i niedopowiedzenie wydają się immanentnymi cechami języka
polityki. Jak podkreśla Frank Biocco, który zajmuje się tym
zagadnieniem zawodowo, „30 sekundowy spot stał się haiku
(czyli prościutkim, krótkim wierszem) politycznej myśli,
gdzie wszystkie kwestie muszą być wypowiedziane w krótkich wybuchach znaków. Spoty wyborcze odwołują się do
fundamentalnych załoŜeń, niewypowiedzianych nadziei
i niepokojów, a następnie niejako proszą o włączenie ich do
własnej pół-logiki”. Kolejny raz przytoczę tu słowa Wojciecha Olejniczaka z kampanii wyborczej z 2005 roku: „Nie da
się tworzyć polityki bez wizji politycznej. Rozwój zamiast
wzrostu! Obrona wykluczonych! Wiedza i kultura dla
wszystkich! Prawo swobodnego wyboru! Walka o Europę
socjalną! Zmieniając siebie, zmieniaj Polskę! Uwierzmy
w jutro i podajmy sobie ręce!”
Język polityki moŜna scharakteryzować, analizując
jego warstwę językową. Politycy bardzo często uŜywają
40

Materiały wyborcze zgromadzone w portalu Macieja Ratajczaka Marketing w polityce http://www.marketingwpolityce.zgora.pl 31.12.2009.
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konkretnych wyrazów czy zwrotów, które powtarzają się
w wielu wypowiedziach, a które mają w ich mniemaniu
zwiększyć ich siłę perswazji czy wiarygodność w oczach
wyborców. W komunikatach polityków moŜna często więc
zauwaŜyć:
- wyrazy modalne wraz z uŜyciem zaimka osobowego
w liczbie mnogiej „my”: my chcemy, my musimy, nie moŜemy albo, jak w wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego
z 2005 roku: ” państwo nie moŜe być bezradne wobec bandytyzmu”,
- wprowadzanie subiektywnych ocen i charakterystyk, jak
w wypowiedziach z kampanii wyborczych Ligi Polskich
Rodzin z 2005 roku „bo wierzę, Ŝe będzie broniła polskich
rodzin”, „Unia tak, ale Polska przede wszystkim” (Prawo
i Sprawiedliwość 2004), „Wierzę, Ŝe w Parlamencie Europejskim wykorzystamy naszą szansę. Wierzę, Ŝe jest czas na
kobiety” (Polskie Stronnictwo Ludowe 2004),
- wypowiedzi bez orzeczenia: „PSL, tanie paliwo” (PSL
2005), „Promyk nadziei dla Polski” (PiS 2005),
- nieokreślone przymiotniki w stopniu wyŜszym i najwyŜszym: „nowa lewica dla lepszej przyszłości” (SDPL 2005),
„Józef Zych – najlepszy marszałek polskiego sejmu” (PSL
2005).,
- wypowiedzi dotyczące przyszłości: „Sprawmy, by młodzieŜ nie musiała wyjeŜdŜać z Polski, lecz aby z Polską
wiązała swoją przyszłość i miała szansę na realizację marzeń” (PSL 2004),
- metafory: „śeby Polska była naszą Matką, a nie okrutną
macochą” (Stanisław Tymiński 2000),
- wypowiedzi w konwencji literackiej i cytaty: „Jesień znów
przywita nas złotem i kolejny rok upłynie bez zmian i wyruszą ułani na ocean galopem stawiać dom, gdzie nie chcą
nas” (Samoobrona 2005), „Prostactwo się szerzy, pióro pa93

wie stroszy, Kordian jest bez grosza, cham się rozpanoszył”
(Unia Polityki Realnej 2004),
- zwroty w stylistyce prawniczej (oskarŜamy, prawdą jest,
niepodwaŜalnym faktem jest, odpowiedzialność (karna, cywilna), w niemal prokuratorskim wydaniu, czynić, wyrok
itp.), archaicznej albo biblijnej (albowiem, wszakŜe, jakoŜe,
wziąwszy) i sportowej (on jest juŜ na „aucie”, strzelili sobie
gola do własnej bramki, to był polityczny faul)41.
Oprócz powyŜszych zasad, w języku polskiej polityki zauwaŜyć moŜna pewne dosłownie powtarzające się wyrazy, często nazywane „słowami – kluczami”, „słowami –
wyzwalaczami” albo „słowami – wytrychami”. Za pomocą
analizy frekwencji słów moŜna takie wydobyć z wypowiedzi konkretnego polityka. KaŜde takie słowo wywołuje
określoną ramę lub ramy, rozumiane jako pewne schematy
czy struktury poznawcze determinujące widzenie świata.
Szczególnie w kampanii wyborczej zjawisko to jest powszechnie wykorzystywane w tworzeniu spotów reklamowych i sloganów wyborczych. Jako przykład nieuchronności tego zjawiska badacze podają komunikat: „Nie myśl
o słoniu”, który wbrew poleceniu, jakie zawiera, natychmiast uruchamia w głowie odbiorcy obraz tego zwierzęcia.
Słowa – klucze zmieniają się wraz z sympatiami politycznymi wyborców, wraz z aktorami sceny politycznej i jej
wydarzeniami. Kilka lat temu takim słowem – wytrychem
był „układ”, „liberał”, „grupa trzymająca władzę”. Wraz
z kolejnymi wyborami, aferami politycznymi te słowa zatracają swą zdolność do wywoływania określonych ram. Istnie41

J. Bralczyk, O języku propagandy i polityki, Warszawa 2007, s. 7;
A. Kampka, Perswazja w języku polityki, Warszawa 2009, s. 28-31;
K. Wronowska, Nowomowa polityków, Dostępny w World Wide Web
http://www.dziennik.pl/polityka/article21527/Nowomowa_politykow.ht
ml, 20.12.2009.
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ją jednak słowa – wyzwalacze, których popularność nie zanika wraz ze zmianami politycznymi. NaleŜą do nich:
- Polska,
- dziś,
- jutro,
- nasz, nasi, nam,
- oni (w znaczeniu najczęściej – opozycja),
- naród,
- gra, gierka, awantura42.
Wydaje się, Ŝe jednym z najbardziej popularnych z najbliŜszej kampanii wyborczej słowem – wytrychem będzie rzeczownik „kryzys”.
Kolejną cechą charakterystyczną dla języka współczesnej polityki jest występowanie w nim elementów nowomowy. Nowomowa to język obowiązujący w totalitarnym państwie opisanym przez George’a Orwella
w powieści „Rok 1984”. Pojęcie to jest uŜywane, gdy określa się wypowiedź, która, posługując się stałym zestawem
typowych dla siebie określeń, podporządkowuje je ideologii,
zubaŜa język bądź fałszuje rzeczywistość; nowomową określano teŜ język peerelowskiej propagandy. Znany językoznawca, przewodniczący Rady Języka Polskiego przy prezydium Polskiej Akademii Nauk, prof. Andrzej Markowski
twierdzi, Ŝe: „Nowomowa jest językiem władzy i słuŜy szeroko pojmowanej propagandzie. Jej celem jest manipulowanie nastrojami i zachowaniami społecznymi. Ma formować
myślenie społeczeństwa w sposób narzucony przez władzę”.
Nowomowa to wachlarz róŜnych zabiegów językowych,
które słuŜą w walce o władzę polityczną. Oznacza ona np.
nacechowanie kaŜdego słowa dodatnio lub ujemnie, posługuje się słowami modnymi, zmienia nacechowanie wyrazów
42

M. Janicki, W. Władyka, Megaskandal i superafera, „Polityka” 2009,
nr 43, s. 16-18.
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lub ich znaczenie. Teksty są celowo dwuznaczne lub celowo
niejasne. Szczególnie widoczne jest to w trakcie kampanii
wyborczych, kiedy to politycy próbują zdyskredytować
swoich oponentów w dyskusjach, debatach a jednocześnie
tworzyć swój wizerunek jako polityka elokwentnego, wygadanego. Zwykle taki polityk tworzy swoimi wypowiedziami
optymistyczną wizję swojego świata, a pesymistyczną –
świata przeciwników, poniewaŜ świat jest podzielony na
„nas” i „ich”. Popularnym zabiegiem jest budowanie haseł,
które są wprawdzie postulatami, ale ich forma językowa
nakazuje wierzyć, Ŝe to juŜ fakt. Zjawisko to pokazują hasła
wyborcze z 2000 i 2005 roku: „Obywatel IV RP”, „partia
chce realizować swój program na wszystkich frontach”,
„jesteśmy gotowi do walki”, „nowe biuro partii to opoka na
czas jesiennych wyborów samorządowych”, „uderzmy się
w piersi za popełnione błędy”, „na gruzach Okrągłego Stołu
zbudujemy IV RP”. Pojawiają się teŜ przymiotniki w miejscach, w których nie naleŜy się ich spodziewać – np. demokracja jest „dobra” lub „socjalistyczna”. Zorganizowano
nawet konkurs na antysłowo IV RP – w głosowaniu internautów i po werdykcie jury złoŜonego z językoznawców
wygrało słowo „układ”, potem „odzyskiwanie państwa” –
w jaskrawy sposób ujawnia mentalność ludzi władzy – poczucie szczególnego uprawnienia do „posiadania” państwa
na własność oraz „udoskonalanie wolności mediów” – najbardziej wyrafinowane zafałszowanie rzeczywistego znaczenia.
Język polityki jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym w działaniu politycznym, jest równieŜ nieodłącznym atrybutem władzy, która pragnie całkowitego zawładnięcia nim, która zawsze dąŜy do przedstawienia swojego dyskursu w sposób wskazujący za wszelką cenę jego
prawdziwość — nawet za cenę absurdalności. Język polityczny, język walki o władzę musi składać się więc takŜe
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z eufemizmów, chwytów pozwalających omijać draŜliwe
pytania i zwykłej jałowej gadaniny. Dzisiejszy dyskurs polityczny odgrywa rolę dokładnie odwrotną niŜ ta, którą tradycyjnie przeznaczano retoryce. Składa się wyłącznie
z plakatowych haseł, które nie mają nic wspólnego
z gromadzeniem, porządkowaniem czy wyjaśnianiem informacji bądź idei. Za pomocą współczesnego języka politycznego nie przekazuje się informacji, tylko je ukrywa lub
zniekształca, nie zwraca publicznej uwagi na zasadnicze
kwestie, tylko ją od nich odrywa i tłumi. Mimo swoich niedociągnięć, a moŜe właśnie przez nie język polityki, język
kampanii wyborczych fascynuje i interesuje nie tylko językoznawców, ale teŜ zwykłych ludzi.
Streszczenie
Artykuł przedstawia cechy charakterystyczne współczesnego języka polityki, opierając się na materiałach wyborczych
z kampanii politycznych ostatnich lat. Autor wskazuje na
specyficzne słowa – klucze, które rządziły politycznym językiem w ostatnim latach. Pokazuje, w jaki sposób, za pomocą języka, moŜna manipulować wyborcą. Odwołuje się
do wytycznych i pojęć z zakresu językoznawstwa i teorii
języka, takich jak nadawca, kod językowy, odbiorca, komunikacja.
Jerzy
Summary
The article presents, basing on electoral materials of Political Campaigns, characteristics of modern political language
used in recent times. The author indicates specific keywords which have ruled the political language recently. He
shows, how a voter can be manipulated by political language. The author refers to the linguistic rules, theories of
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a language and terms such as a sender, a language code,
a receiver and communication.
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Piotr Pacuła
Działalność chrześcijańskich cesarzy rzymskich wobec
manichejczyków
Obok Kościołów greckiego i łacińskiego istniało
w III wieku chrześcijaństwo semickie. Zasięg jego władania
rozpościerał się na obszarach od Transjordani aŜ po Babilonię, w Syrii, a zwłaszcza w jej zachodniej części, gdzie dominowała religia kultury greckiej, chrześcijanie stanowili
powaŜną liczbę jak w Azji Mniejszej, gdzie odbywały się
m.in. synody biskupów chrześcijańskich. Na tych rozległych
obszarach staroŜytnego Wschodu, chrześcijaństwo szerzyło
się wśród tamtejszych ludów semickich wchodząc w skład
kultury semickiej z jej tradycjami włącznie. Pomimo tak
rozległej ekspansji kultury semickiej była ona najuboŜsza
w porównaniu z tradycją grecką czy łacińską. Przyczyną
takiego stanu rzeczy był fakt, iŜ mieszkańcy Syrii i terenów
połoŜonych na wschód od Jordanu byli zawsze ludem uciśnionym przez Greków, Persów, Rzymian lub teŜ przez Bizantyjczyków i Arabów.
Historyczne znaczenie chrześcijaństwa semickiego
polegało na tym, iŜ stanowiło ono pomost między staroŜytnym Wschodem a Zachodem. Właśnie w tym czasie manicheizm odegrał doniosłą rolę, odciskając głębokie piętno na
chrześcijaństwie semickim a takŜe wpłynął swym działaniem na inne kręgi kultury chrześcijańskiej.
Manicheizm był systemem synkretycznym powstałym w III wieku. W systemie tym obok zasad głoszonych
przez chrześcijan, znalazły się teŜ elementy religijne tradycji
irańskich, mazdeizmu, buddyzmu i braminizmu indyjskiego.
ZałoŜycielem tej religii był Mani,1 który uwaŜał się za następcę Buddy i Jezusa. Religia ta posiadała wiele wspólnych
1

Zmarł w roku 227.
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cech z judeochrześcijaństwem, które mocno podkreślało
wartość ascezy2.

Zdjęcie 1. Domniemany
portret Maniego

Judeochrześcijaństwo i chrześcijaństwo semickie jako nowe
ruchy religijne przeniknięte wpływami manicheizmu posiadały w sobie cechy wspólne m.in. to Ŝe potępiały materię
2

Asceza - wyrzekanie się wszelkich przyjemności, umartwianie się;
surowy tryb Ŝycia mający wg niektórych religii zapewnić doskonałość
i zbawienie. W. Kopaliński, Podręczny słownik wyrazów obcych, Warszawa 2000, Porównaj: http// szukaj.onet.pl query.html?col=All&odm_
tez=odmiana&qt=asceza [Dostęp 17 grudnia 2010]
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jako złą samą w sobie. Proponowały one m.in. całkowitą
wstrzemięźliwość seksualną, uwaŜając ją za warunek pełnej
przynaleŜności do Kościoła3. Jak wielką przypisywano tym
wyrzeczeniom wartość świadczy przykład Orygenesa, który
- jak pisze autor - „aby stać się pełnym chrześcijaninem
uczynił siebie eunuchem”4.
Zdjęcie 2. Fresk w katakumbach św. Domicyli w Rzymie
z IV wieku – Dobry pasterz

Źródło: D. Olszewski, Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Katowice
1982, s. 281.

Z punktu widzenia doktryny chrześcijańskiej, manicheizm był uwaŜany za herezję i był zwalczany od początku swego istnienia przez Kościół5. Począwszy od cesarza
3

D. Olszewski, Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Katowice 1982, 37.
D. Olszewski, Dzieje chrześcijaństwa …, s. 41
5
K. Bihlmerjer, H. Tőchle, StaroŜytność chrześcijańska, tłumaczenie
J. Klejnowski, Warszawa 1971, s.16; J. Daniẻlou, H. Marrou, Historia
Kościoła od początków do roku 600, tom I, tłumaczenie M. Tarnowska,
Warszawa 1986, s. 158; B. Kumor, Historia Kościoła, tom I cz. I, Lu4
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Dioklecjana manichejczycy byli prześladowani takŜe przez
państwo. Cesarz ten w edykcie z roku 297 nałoŜył surowe
kary na wyznawców nauki Maniego6. Przywódcy zostali
skazani na karę śmierci przez spalenie na stosie, (władca
nakazał takŜe spalić ich pisma), a majątek wyznawców tej
religii został skonfiskowany7. Podstawą wydania przez Cesarza Dioklecjana rozporządzenia przeciw manichejczykom,
były motywy religijno-polityczne. Cesarz poprzez szerokie
reformy społeczno-polityczne zmierzał do rekonstrukcji
potęgi cesarstwa. W ustalonym przezeń systemie politycznym kult Cesarza i odnowa starej religii rzymskiej odgrywały bardzo istotną rolę8. Zdaniem Antoniego Dębińskiego
zrozumiałym stał się fakt, Ŝe Cesarz wydał surową ustawę
przeciw manichejczykom którzy programowo w swych naukach nawoływali do apostazji od przekazywanej tradycji
religii rzymskiej. Manicheizm zawsze zwracał uwagę Cesarzy rzymskich faktem, Ŝe pochodził on z Persji, która zawsze była wielkim przeciwnikiem Rzymu.
Ustawodawstwo cesarskie epoki dominatu zawiera
liczne ustawy dotyczące dziedziny Ŝycia religijnego w Imperium Rzymskim. Rozporządzenia normujące tę sferę Ŝycia w państwie zostały zebrane przez kompilatorów w księdze szesnastej Kodeksu Teodozjusza i pierwszej Kodeksu
Justyniana. Zagadnieniom tym poświęcone są teŜ niektóre
nowele postteodozjańskie i justyniańskie.
Antymanichijskie ustawodawstwo karne cesarza
Dioklecjana nie było jednak podtrzymywane przez jego
blin 1973, s. 89; J. Umiński, Historia Kościoła, wyd. 4, Opole 1959,
s. 97 i 98; porównaj takŜe; T. Margul, Manicheizm, Eu, 16, 1972, s.45.
6
Mos.et vom.Legum collatio, XVI,3.
7
E. Kaden, Die Edikte gegen die Manichäer von Diokletion bis
Justynian, Basel 1953 [w:] J. Piotrowicz, Dzieje rzymskie, Warszawa
1934, s. 57.
8
A.Dębiński, Kościół i prawo, Lublin 1992, s. 196.
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następców. Ponowne prześladowania wyznawców tej religii
zostały zapoczątkowane przez cesarza Walentyniana i kontynuowane były potem przez jego następców.
Daty promulgacji ustaw antymanichijskich i treść
przepisów w nich zawartych wyznaczają pewne fazy aktywności legislacyjnej cesarzy wobec wyznawców religii.
Pierwszym rozporządzeniem, jakie znamy w porządku
chronologicznym, była Ustawa C.Th. 16,5,3 promulgowana
2 III 372 roku przez Cesarza Walentyniana9. W tej właśnie
Ustawie władca przepisami prawa nakładając na poddanych
odpowiednie sankcje karne, zakazywał zgromadzeń, spotkań, konwersacji manichejczykom. Wprowadzając w Ŝycie
owe sankcje Ustawodawca nie potępiał samej doktryny manichejskiej. Ustawa niczego w tej kwestii nie stanowiła.
Cesarz Walentynian był władcą tolerancyjnym w kwestiach
religijnych, a za czasów jego panowania ustały prześladowania religii pogańskich; zakazał takŜe niszczenia synagog
Ŝydowskich.
Jak pisze wspomniany wcześniej autor, „Walentynian nie mieszał się do spraw kościelnych i nie potępiał heretyzmu swym autorytetem”10. Autor w tym przedmiocie
powołuje się na poglądy Piganiola, który uwaŜał, Ŝe „powodem takiego postępowania były aspołeczne poglądy manichejczyków, prześladował ich jedynie za to Ŝe byli nieprzyjaciółmi państwa”11. Podobną opinię w omawianej
kwestii wypowiada Kaden. Autor powiada „źródłem wydania tej Konstytucji nie były chrześcijańskie przekonania czy
teŜ nietolerancja władcy, lecz niemoralne obyczaje i magia

9

Wydana była w mieście Trewir znajdującego się w zachodniej części
Imperium. Władcą tej części był Cesarz Walentynian. J. Piotrowicz,
Dzieje..., s. 832.
10
A. Dębiński, Kościół..., s. 199.
11
Piganiol, L΄ Empire chrètien, Paris 1972, s. 210.
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przypisywane manichejczykom”12. Zdaniem autora, Walentynian odznaczał się surowością obyczajów, niepohamowanym lękiem przed czarami i magią. Było to juŜ powodem
zabronienia zgromadzeń wyznawców manicheizmu, gdzie jak sądził - były one wykonywane.
Zdjęcie 3. Epitafium w katakumbach św. Pryscyli w Rzymie z III
wieku. Gołębica- symbol pokoju, kotwica-wiara i nadzieja, drzewołaska i Ŝycie

Źródło: D. Olszewski, Dzieje..., s. 38.

Cesarz Teodozjusz I, władca panujący po Cesarzu
Walentynianie, wprowadził jeszcze surowsze kary i sankcje
wobec manichejczyków. PrzynaleŜność do manicheizmu
otrzymała nową klasyfikację prawno - karną, w której to
oprócz zarzutów niemoralności i magii zarzucano manichejczykom takŜe herezję.13 Cesarz ogłosił chrześcijaństwo religią państwową i uwaŜał ją za jedyną dla swych poddanych.
Ci którzy nie podporządkowali się tym zaleceniom, byli

12
13

E. Kaden, Die Edikte..., s. 58.
A. Dębiński, Kościół..., s. 200.
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traktowani jako heretycy i szaleńcy.14 W tej grupie znaleźli
się teŜ manichejczycy.
Teksty rozporządzeń cesarskich wskazywały, iŜ sama obecność manichejczyków w społeczeństwie ludzkim
jest zbrodnicza, a ich dusze i ciała prawowiernie wierzących
są nie do odpokutowania. W dalszej części Ustawy podnoszono jeszcze większe zarzuty. Zarzucano w niej, Ŝe manichejczycy profanują i niszczą dyscyplinę kościelną pod pretekstem jak to określano „Fałszywym obrazem Ŝycia pustelniczego15”.
Obok motywu obrony jedności i czystości chrześcijańskiej, Cesarze niezmiennie wskazywali moralne podstawy walki z tą herezją. Ustawodawstwo wobec manichejczyków otrzymało ostateczny kształt za czasów panowania Cesarza Justyniana, który to wyraŜał głęboką troskę o jedność
Kościoła. Sądził, Ŝe on jako - imperator - powinien być
panem nie tylko cesarstwa rzymskiego, ale takŜe panem
dusz i ciał swoich poddanych, a za wykonywanie powierzonej mu roli był odpowiedzialny tylko przed Bogiem. Justynian teŜ jako Cesarz i teolog w początkowym okresie swojego panowania wydał ustawy karne przeciwko poganom,
śydom, Samarytanom, w których to potępiał herezje
wstrząsające Kościołem. Ustawodawstwo justyniańskie było
niezwykle surowe choćby z tego powodu, Ŝe niszczono
księgi liturgiczne wzorem jak to czyniono za panowania
cesarza Dioklecjana.
Jak pisze Maria Baccari,16 „ zamieszczenie kar za
przystąpienie do manicheizmu obok sankcji za apostazję do

14

Edykt Cesarza Teodozjusza I ogłoszony został w Tessalonikach 27 II
C.Th. 16.5.38.
16
Gli apostati Codice Teodosiano.Apol 54:1981 nr 3-4, s. 562; Porównaj takŜe; A. Giandomenici, Considerazini sulle cosituzioni contenute
nella rubrica „De apostatis” nei Codici Giustiniano e Teodosiano.Apol
15
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pogaństwa i judaizmu wynikało z zamiaru prawodawcy,
aby przestępstwo to było dodatkowo karane sankcjami
przewidzianymi za apostazję.”
Zdaniem autorki w takim układzie rzeczy manicheizm był
pod „ogniem dwóch szeregów sankcji17”. Teza głoszona
przez Baccari znajduje całkowite uzasadnienie w fakcie, Ŝe
w cesarstwie rzymskim wyznawcy manicheizmu byli traktowani jako odłam od wiary i karani ze szczególną surowością.
Przestępstwo manicheizmu ustawodawca zaliczył do
crimen publicum"18, podając, Ŝe skoro wymierzone jest ono
przeciw religii chrześcijańskiej, godzi we wszystkich. Na
początku V wieku przestępstwo to ustawodawca przyrównał
do „crimen maiestatis"19. Tak jak w wypadku zbrodni „obrazy majestatu", winni przestępstwa manicheizmu mogli być
oskarŜeni takŜe po śmierci20; ustawodawstwo dopuszczało
zeznania niewolników przeciwko swoim panom oskarŜonym o manicheizm a winnym odmawiano prawa pochowania.
Podejrzani o manicheizm byli ścigani inkwizycyjnie
w urzędowym postępowaniu. Niekiedy cesarze ustanawiali
do ścigania tego przestępstwa specjalne trybunały, które
miały przeprowadzić dochodzenie. Ustawodawstwo dopuszczało moŜliwość oskarŜenia publicznego; sędziom nakazywano takŜe uwzględniać donosy, uzasadniając to
52:1978 nr. 3-4, s. 612; J.W. Syryjczyk, Apostazja od wiary w świetle
przepisów kanonicznego prawa karnego, Warszawa 1984, s. 35.
17
M. Baccari, Gli apostati..., s. 562.
18
C. Th. 16, 5, 40, 1: „Ac primum quidem volumus esse publicum crimen. quia quod in religionem divinam committitur, in omnium fertur
iniuriam".
19
C. Th. 16, 5, 40, 5; Kaden. Die Edikte..., s. 62.
20
C. Th. 16, 5, 40, 5: „Nam si in criminibus maiestatis licet memoriam
accusare defucti, non inmerito et hic debet subire iudicium".
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szczególnie szkodliwymi skutkami działalności manichejczyków 21.
Do realizacji ustaw antymanichijskich zostali zobowiązani sędziowie, urzędnicy administracji cesarskiej. Za
zaniedbania w tym zakresie ustawodawca przewidywał karę
grzywny; jej wysokość była zróŜnicowana w zaleŜności od
zajmowanego urzędu. Do nadzoru tych ustaw zostali upowaŜnieni i zobowiązani biskupi . Ich zadania w tym zakresie
szczególnie podkreślał cesarz Justynian. Sankcjom karnym
podlegali równieŜ ci, którzy udzielali schronienia manichejczykom w swoich domach, utrudniali ich ściganie bądź
udzielali im jakiejkolwiek pomocy. Szczególnym Ŝądaniem,
co do wykonania ustaw, był nakaz Justyniana, aby konwertyci z manicheizmu na chrześcijaństwo zerwali wszystkie
więzy z dawnymi współwyznawcami. Prócz tego cesarz
polecił, aby wydawali oni manichejczyków, swoich wcześniejszych współwyznawców, władzom państwowym, niejako na dowód swego nawrócenia 22.
Innym, bardzo surowym środkiem zabezpieczającym
wykonanie zarządzeń, było upowaŜnienie udzielone prawowiernie wierzącym do wypędzenia manichejczyków z miejscowości, gdzie przebywali, gdyby ci, łamiąc ustawy, zbierali się celem sprawowania kultu 23.
Kary przewidziane za przestępstwo manicheizmu
moŜna rozpatrywać z punktu widzenia sankcji dotyczących
osoby lub majątku wyznawcy tej herezji.
1. Kary dotyczące osoby wyznawcy manicheizmu:
a) kara śmierci. Ustawodawstwo cesarzy przewidywało karę
główną za przestępstwo manicheizmu. Początkowo sankcja
21

C. Th. 16, 5. 9, 1: „indices denuntiatoresquc sine invida delationis
accepit"; Decret. L'Afrique s. 214; Joannou. La legislation s. 81.
22
C. J. 1, 5, 16 pr; 4, 5.
23
C. Th. 16. 5, 11; Kaden. Die Edikte..., s. 60; Piganiol. L Empire...,
s. 242
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ta była nakładana na pewne kategorie wyznawców tej religii; przepisy dotyczące jej stosowania podał cesarz Teodozjusz I w 382 r. Ustawa ta odnosiła się do dwóch grup manichejczyków: mnichów zwanych „solitari" i członków
wspólnot ascetycznych. Po nałoŜeniu sankcji majątkowych
na pierwszych, co do wspólnot postanowił: „Ceterum quos
Encratitas prodigiali appellatione cognominant, cum Saccoforis sive Hydroparastatis refutatos iudicio, proditos crimine, vel in mediocri vestigio facinoris huius inventos summo
supplicio et inexpiabili poena iubemus adfligi"24 Ustawodawca nałoŜył zatem karę śmierci (summun supplicium) na
członków wymienionych ascetycznych grup manichejskich25. Zakres stosowania kary śmierci został rozszerzony
przez cesarza Justyniana; mocą ustawy postanowił on: „Sed
Manichaeos quidem, quemadmodum diximus, ita et expelli
oportet neque nomen eorum quemquam tolerere nec praetermittere, si eodem loco cum allis hac impietate infectus
moretur, sed etiam ultimo supplicio subici Manichaeum,
ubicumque terrarum inventus fuerit"26. Ustawodawca nakładał na manichejczyków karę wygnania jednocześnie postanawiając, Ŝe gdyby wyznawca tej religii został gdziekolwiek
wykryty, naleŜy nałoŜyć na niego karę główną27. Podobną
karę ustanowił Justynian za składanie ofiar i sprawowanie
kultu: „Si quis autem in re publica nostra se ocultans sacrificia vel etiam simulacrorum cultum celebrasse deprehendetur is ultimis supplicis percelletur, que Manichaei et,
quod idem est, Borborite merito subeunt: nam et hos similes

24

C. Th. 16, 5, 9, 1.
Por. Decret. UAfriąue s. 215; Joannou. La legislation s. 81; Kaden.
Die Edikte..., s. 60; Noetlichs. Die gesetzgeberischen s. 138.
26
C. J. 1, 5. 12, 3.
27
por. Kaden. Die Edikte.., s. 66; Stein. Histoire du Bas-Empire t. 2
s. 370.
25
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illis esse iudicamus" 28. Ponadto Justynian karą śmierci groził tym, którzy po uprzedniej konwersji na wiarę chrześcijańską powrócili do wspólnoty manichejskiej lub symulowali konwersję do chrześcijaństwa;
b) kara wygnania. Po raz pierwszy została nałoŜona w 372
roku. Ustawodawca nakazał, aby manichejczycy zostali odsunięci od innych ludzi . Przepis ustawy nie precyzował
z jakiego miejsca i dokąd naleŜało ich usunąć. Wydaje się,
Ŝe myślą ustawodawcy było wypędzenie manichejczyków
z miast. Podobną karę, polegającą na wydaleniu z miast,
nałoŜono na nich w roku 381.
Kolejna ustawa, z roku 389, sygnowana imieniem
Walentyniana, Teodozjusza i Arkadiusza ustanowiła szczególnie surową karę wygnania manichejczyków z całego
obszaru miasta Rzymu: „Qicumque sub nomine Manicheorum mundum sollicitant, ex omni quidem orbe terrarum,
sed quam max-ime de ac urbe pellantur sub interminatione
iudicii"29 Kara wypędzenia z Rzymu została potwierdzona
w roku 425. Ustawodawca postanowiał, Ŝe wszyscy nieprzyjaciele wiary chrześcijańskiej („omnemąue sectam catolicis inimicam”), w tym manichejczycy, winni być wyrzuceni z tego miasta. Ci, którzy zostali wyklęci przez papieŜa podawało rozporządzenie - winni powrócić do jedności
z Kościołem w ciągu 20 dni; po upływie tego czasu,
w wypadku niezastosowania się do polecenia, zostaną deportowani w miejsca odludne, odległe od Rzymu o więcej
niŜ 100 mil30.
Karę wygnania z całego obszaru cesarstwa zastosował równieŜ cesarz Justynian; sankcję tę nakładał w kilku
rozporządzeniach31.
28

C. J. 1, 11, 10. 4.
C.Th.16,5,18.
30
C.Th.16,5,62.
31
C. J. 1, 5, 5, 1; 11; 12, 3.
29
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Infamia prawna to pozbawienie prawa występowania
w charakterze świadka, pozbawienie prawa sprawowania
urzędów i wykonywania funkcji publicznych. Mocą ustawy
z 380 roku wydanej przez Teodozjusza I wszyscy heretycy,
a zatem i manichejczycy, zostali zakwalifikowani jako infames32. W odniesieniu do manichejczyków ustawy cesarskie zawierają pewne przepisy, które potwierdzały wolę
ustawodawcy, aby uwaŜać ich za zniesławionych. I tak np.
konstytucja z roku 407 postanawiała, aby nie było nic
wspólnego, zarówno pod względem obyczajów, jak i ze
względu na ustawy, między nimi a innymi ludźmi („huic
itaque hominum generi nihil ex moribus.nihil ex legibus sit
commune cum ceteris”)33. Interpretując ten tekst jako zakaz
sprawowania urzędów i funkcji publicznych, naleŜy przyjąć,
Ŝe wolą ustawodawcy było takŜe nałoŜenie kary infamii.
Sankcja ta została takŜe nałoŜona przez Teodozjusza w 389
roku. Wypędzając manichejczyków z Rzymu i ograniczając
ich prawa spadkowe, cesarz opatrzył swoje rozporządzenia
postanowieniem, aby nie było nic wspólnego między nimi
a światem („nihil ad summum his sit commune cum mundo”)34. Kara niesławy wynikała równieŜ z cesarskich zakazów wymieniania czy wspominania imion manichejczyków.
Innym rodzajem uszczuplenia czci obywatelskiej,
której doznawali manichejczycy, była intestabilitas - kara
pozbawienia prawa występowania w charakterze świadka.
Na manichejczyków została nałoŜona przez Justyniana
w roku 53135. Cesarz promulgował tę konstytucję celem
udzielenia odpowiedzi sędziom, jak winni postępować wobec świadków heretyków, czy mogą przyjmować ich świa32

C. Th. 16, 1, 2, = C. J. 1, 1, 1; M. Kaser. Das romische Privatrecht.
Bd. 2. Miinchen 1975 s. 115.
33
C. Th. 16, 5, 40 pr.
34
Kaden. Die Edikte..., s. 62.
35
C. J. 1. 5, 21.
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dectwo czy teŜ winni je odrzucić. Ustawodawca rozstrzygnął: „Sed et his quidem, id est Manichaeis et Borboritis et
paganis nec non Samaritis et Montanistis et Tascodrogis et
Ophitis, omne testimo-nium sicut et alias legitimas conversationes sancimus esse interdictum36. Tak więc manichejczycy, obok pogan, Samarytan i niektórych heretyków zostali pozbawieni prawa występowania w charakterze świadka i moŜliwości dokonywania aktów legalnych.
Manichejczycy zostali pozbawieni prawa sprawowania urzędów i funkcji publicznych. Pierwsze dyspozycje
w tym zakresie wydał cesarz Honoriusz. Cesarz Justynian
sankcje te wykorzystał jako środek do wykluczenia manichejczyków ze sfery Ŝycia publicznego. Najpierw pozbawił
ich prawa sprawowania urzędów (militia); kolejne przepisy
pozbawiały ich moŜliwości posiadania stanowisk, godności
(dignitas), zarówno cywilnych, jak i wojskowych37. Wykaz
funkcji i urzędów zabronionych manichejczykom podała
ustawa C. J. 1, 5, 18,10: „Plane si eorum quis, qui a nobis
prohibiti sunt, id est paganorum vel Manicheorum vel Samaritarum vel his affinium hae-reticorum, militiam forte vel
dignitatem vel advocationem vel quamvis cu-ram publicam
petat vel docere vel publicam annonam accipere vel denique
prohibitorum quid facere conetur 38. Manichejczycy zatem
razem z poganami i samarytanami zostali pozbawieni moŜliwości sprawowania urzędów i stanowisk, prawa wykonywania zawodu adwokata, nauczania publicznego i wykonywania funkcji poborcy podatkowego.39
Jak pisze w swojej publikacji Daniel Olszewski
„wpływy manicheizmu w odbiciu na kulturę chrześcijańską
36

C. J. 1,5,21,2
C. J. 1, 5, 12, 6, 11; 16, 1.
38
C.J. 1,5,18, 10. Porównaj takŜe; Stein, Histoire du Bas- Empire...,
s. 370.
39
A. Dębiński, Kościół..., s. 208.
37

111

będą odczuwane jeszcze przez długie stulecia pozostawiając
w niej trwałe ślady”40. Słuszna więc staje się teza, iŜ ustawodawstwo przeciw manichejczykom moŜna analizować
w aspekcie normatywnym, zaś trudno natomiast ustalić zakres jego aplikacji, a zwłaszcza w terminologii kary śmierci.
Pozostaje do zadania pytanie – czy Cesarze rzymscy ustanawiając tak surowe ustawy zmierzali działaniem tym karać
winnych czy teŜ jak mi się wydaje – chcieli zmusić wyznawców manicheizmu do porzucenia wyznania. Pozostaje
jeszcze kwestia, w jakim stopniu ustalony system kar miał
wpłynąć na manicheizm i zapobiec jego konwersji.
Streszczenie
Autor w swej publikacji podaje definicje chrześcijaństwa
semickiego i manicheizmu. Skupia się na wyjaśnieniu terminów i porównaniu ze sobą dogmatów chrześcijaństwa
semickiego i judeochrześcijańskiego. Następnie przeprowadza dogłębną charakterystykę kar i sankcji wobec manichejczyków, które równe były na przykład karom wobec pogan
i innowierców. Były to między innymi kara śmierci, wygnania, pozbawienia praw i godności.
Summary
The author defines Semitic Christianity and Manichaeism in
his article. He focuses on explaining the terms and compares
dogmas of Semitic Christianity and Judeo-Christian. Then,
he analyses in details punishments and sanction against
members of Judeo-Christian which were equal to Pagans’
and Heretics’ punishments. These punishments include
death penalty, exile, deprivation of rights and dignity.
40

D. Olszewski, Dzieje..., s .51.
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Małgorzata Podolak, Agnieszka Pacuła
Kompetencje oraz czynniki motywujące nauczycieli do
podejmowania innowacji
Reforma sytemu edukacji oczekuje od nauczycieli
tworzenia lub świadomego doboru programów nauczania,
dostosowania się do nowej struktury organizacyjnej szkoły,
uwydatniania w pracy dydaktyczno-wychowawczej metod
nauczania stymulujących samodzielną pracę uczniów,
współdziałania w zespole nauczycielskim, a takŜe uwzględniania rozszerzonych wpływów szkoły na lokalną społeczność i odwrotnie. Zadania te dotychczas nie znajdowały
naleŜytego odbicia w kształceniu nauczycieli i w praktyce
szkolnej 1.
W nowej, innowacyjnej sytuacji szkoły nauczyciel
jest zmuszony do ciągłej interpretacji wiedzy, odnalezienia
się w nowej roli podmiotowego realizatora decydującego
o jakości pracy szkoły, gdyŜ na nauczycieli w większości
spoczywa projektowanie zmian, organizowanie warunków
realizacji oraz przeprowadzenie i ocena wprowadzonych
zmian (innowacji).
Współczesny nauczyciel powinien więc być profesjonalistą w swoim zawodzie o szerokich horyzontach, biegłym w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych.
Na profesjonalizm nauczyciela, składają się następujące
kompetencje zawodowe ujęte w trzech grupach jako kompetencje ogólne, pragmatyczne i psychologiczne. Według autorki kompetencje ogólne to kompetencje interpretacyjne,
komunikacyjne, komunikacyjne, kreacyjne oraz decyzyjne.
1

M. Jagodzińska, ZałoŜenia programowe i charakterystyka procesu
edukacyjnego w zakresie kształcenia przyrodniczego, [w:] D. Cichy
(red.), Kształcenie przyrodnicze w szkole podstawowej – teoria i praktyka, ODN, Płock 2005.
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Do kompetencji pragmatycznych autorka zalicza kompetencje realizacyjne, metodyczne, kierunkowe, warsztatowe,
informatyczno-medialne, a do kompetencji psychologicznych – kompetencje osobowościowo - moralne, autokreacyjne oraz kształtowania postaw. Okoń kompetencje określa jako „zdolność do osobistej samoregulacji, zdolność do
określonych obszarów działań” 2.
W świetle reformy edukacji wobec kaŜdego nauczyciela stawia się cały szereg wymagań, które zdaniem,
L. Tkaczyk moŜna podzielić na trzy grupy: ogólnozawodowe, etyczne i profesjonalno- programowe. By sprostać tym
wymaganiom nauczyciel powinien posiadać ujęte i przyporządkowane do wymagań kompetencje:
- ogólnozawodowe - likwidowanie analfabetyzmu, zapewnienie dostępu do wiedzy, autonomia i wolność w systemie
edukacji, kształtowanie wartości uniwersalnych, wychowanie w tolerancji, wdraŜanie do demokracji, wdraŜanie do
ochrony i wspomagania zdrowia, kształtowanie świadomości, i konieczności wprowadzenia w Ŝycie zasad ekorozwoju,
- etyczne - odpowiedzialność, sprawiedliwość, tolerancja,
obowiązkowość, kultura, godność, wytrwałość, rozsądek,
w działaniu, szacunek dla wszelkich form Ŝycia i własnego
zdrowia, kreatywność, przekonanie o konieczności wprowadzania w Ŝycie zasad ekorozwoju,
- profesjonalno-programowe - orientacja w aktach prawnych, podstawie programowej, podręcznikach, środkach
dydaktycznych, kompetencje do prowadzenia projektów
ścieŜek edukacyjnych, umiejętność planowania własnej pracy oraz projektowania form i metod pracy w realizacji celów edukacyjnych, umiejętność wyprowadzania celów
2

W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny , Wydawnictwo śak, Warszawa
1988.
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szczegółowych z kierunkowych celów nauczania, tworzenie
warunków do realizacji załoŜonych celów, zdolność do podejmowania działań innowacyjnych, umiejętność prowadzenia ewaluacji i dokonywania stosownej korekty3. Obok
kompetencji zawodowych według Czerepaniak-Walczak
nauczyciel powinien posiadać kompetencje podmiotowe,
które ujawniają się w:
- otwartości, twórczości i innowacyjności w dostrzeganiu
i rozwiązywaniu problemów, w świadomym odrzucaniu
standardów, stereotypów, rytuałów, itp;
- zaczepności wobec świata we wszystkich jego obszarach
i wymiarach;
- odwadze w podejmowaniu ryzyka i gotowości do ponoszenia konsekwencji;
- operatywności i zdolności przewidywania;
- poczucie toŜsamości indywidualnej i zbiorowej, gwarantujących upominanie się i dąŜenie do osiągania wolności 4.
Kompetencje nie są cechą stałą, Ŝaden nauczyciel nie
posiada wszystkich kompetencji, gdyŜ zmieniają się cele,
treści i formy zadań, równieŜ muszą zmieniać się kompetencje, muszą się doskonalić, rozwijać oraz przybywać nowe.
Z tego punktu widzenia ciekawą propozycją podziału
profesjonalnych kompetencji współczesnego nauczyciela
opracował Strykowski i inni. Wśród kompetencji wyróŜnia
„kompetencje wiedzy, umiejętności, kompetencje rozumienia i pragnienia (zrobienia czegoś dobrze). W Strykowski
wymienia dziesięć kompetencji wynikających z aktualnie

3

L. Tkaczyk, Kompetencje nauczyciela, edukacja dla zrównowaŜonego
rozwoju, [w:] D. Cichy (red.), Edukacja środowiskowa wzmocnieniem
zrównowaŜonego rozwoju, , IBE, WSiP ZNP, Warszawa-Poznań 2005.
4
M. Czerepaniak- Walczak, O celach akademickiej edukacji, Pedagogika Szkoły WyŜszej, nr 2, Szczecin – Warszawa 1995.
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obowiązujących obszarów zadań zawodowych nauczycieli.
Oto one:
- Kompetencje merytoryczne (rzeczowe) to dobra znajomość i zrozumienie przedmiotu, bloku przedmiotowego lub
ścieŜki edukacyjnej,
- Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne to wiedza
z zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej potrzebna do działań diagnostycznych, dydaktycznych i wychowawczych,
- Kompetencje związane z poznawaniem uczniów i ich środowiska to znajomość sposobów poznawania ucznia i jego
środowiska (cech rozwojowych, indywidualnych) rodziny
i grupy rówieśniczej,
- Kompetencje w dziedzinie planowania i projektowania,
(znajomość zagadnień z prakseologii i teorii organizacji
i zarządzania),
- Kompetencje dydaktyczno-metodyczne ( wiedza na temat
zasad i metod procesu kształcenia – jako zespół czynności
nauczyciela i uczniów, to znajomość prawidłowości nauczania i uczenia się, znajomość zasad i umiejętność ich
stosowania w realizacji kształcenia),
- Kompetencje komunikacyjne to wiedza na temat procesu
komunikowania się – nadawca + odbiorca + komunikat
i umiejętność porozumiewania się nauczyciela z uczniami,
rodzicami i innymi osobami,
- Kompetencje medialne i techniczne to umiejętność organizowania warsztatu pracy nauczyciela i ucznia oraz prawne
i metodyczne wykorzystanie mediów i technologii informacyjnych,
- Kompetencje dotyczące kontrolowania i oceniania osiągnięć uczniów i pomiaru jakościowego pracy szkoły to
umiejętność doboru narzędzi ewaluacji, wytworzenia narzędzi do diagnozy, umiejętność stosowania narzędzi pomiaru
osiągnięć uczniów i interpretacji uzyskanych wyników,
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umiejętność wykorzystania wyników ewaluacji i osiągnięć
uczniów, umiejętność przedstawienia wyniki ewaluacji
uczniom, rodzicom, dyrekcji, umiejętność rozpoznania niewłaściwych metod badania osiągnięć szkolnych uczniów,
kompetencje dotyczące projektowania i oceny programów
i podręczników szkolnych (kompetencje twórcze o charakterze projektowym i oceniającym takie jak zdobywanie wiedzy, i umiejętności na studiach i kursach doskonalących,
i samokształcenie),
- Kompetencje autoedukacyjne związane z rozwojem zawodowym i samokształceniem to ustawiczne kształcenie i doskonalenie się gdyŜ to jest warunkiem sukcesu profesjonalnego, społecznego i Ŝyciowego nauczycieli.
Dla nauczyciela duŜe znaczenie mają kompetencje
w obszarze kreatywności, dotyczące zarówno innowacyjności, jak i skuteczności podejmowanych działań. Wśród nich
na uwagę zasługują: kompetencje kreacyjne nakierowane na
rozwój twórczości ucznia (twórczego ucznia moŜe wychować tylko twórczy nauczyciel). W swojej pracy nauczyciel
powinien być otwarty na zmiany i innowacje, bowiem rzeczywistość szkolna wymusza tworzenie autorskich programów edukacyjnych, nowatorskich rozwiązań metodycznych
i organizacyjnych. Nauczyciel zmuszony jest do tworzenia
takiego środowiska uczenia się, które będzie opierało się
na wykorzystaniu indywidualnych i grupowych motywacji
celem zachęcania uczniów do intensywnej pracy. DuŜe znaczenie w pracy nauczyciela odgrywają teŜ kompetencje decyzyjne, polegające na umiejętności mobilizacji uczniów, do
intensywnej i aktywnej pracy.5
5

W. Basak, J. K. Wawrzyniak, Postawa twórcza młodzieŜy o zróŜnicowanym stopniu agresji, [w:] M. Ilnicka, J. Cichla (red.), Resocjalizacja.
Od tradycji do współczesności. Wybrane konteksty, Głogów 2010, s.
209-210.
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Nauczyciel innowator odznacza się kompetencjami
innowacyjnymi. Kompetencja innowacyjna to wg Rusakowskiej wiedza, świadomość innowacyjna oraz umiejętności.
Wiedza jako element kompetencji innowacyjnych obejmuje
nie tylko wiedzę teoretyczną, ale takŜe praktyczną wynikającą z doświadczenia, a więc wiedzę o rzeczywistości, którą
chcemy zmieniać. Źródłem takiej wiedzy jest praktyka,
a nauczyciel jest twórcą. Niezbędna jest takŜe wiedza dotycząca programów, zasad ich konstruowania, kryteriów doboru treści itp.
Świadomość jako element kompetencji innowacyjnych nauczyciela dotyczy znaczenia celów, kryteriów, potrzeby
innowacji, własnych moŜliwości, ograniczeń i trudności itp.
Umiejętności innowacyjne dotyczą m.in. opracowania projektu, w tym zwłaszcza diagnozowania sytuacji wyjściowej.
W przypadku innowacji programowych jest to równoznaczne z oceną programów, które znajdują się w wykazie MENiS. Z oceny wynikają wnioski dla nauczycieli – jeśli program nie budzi zastrzeŜeń, to nie ma potrzeby go zmieniać.
Zdaniem autorki w prowadzeniu innowacji podstawowe
znaczenie mają kompetencje innowacyjne nauczycieli6.
Oprócz kompetencji innowacyjnych nauczycieli
waŜna rolę odgrywają warunki, w jakich odbywa się innowacja, a więc czynniki osobowe i środowiskowe, które stymulują lub hamują innowacje oraz motywacje.
W psychologii „motywacje” ujmuje się w dwojaki
sposób. W kontekście problematyki osobowości – jako jeden ze złoŜonych składników struktury osobowości, bądź
jako zespół cech kierunkowych tj. właściwości wyznaczających jednostkę kierunek aktywności i działalności jednost6

D. Rusakowska, Wokół problemów innowacji pedagogicznych, [w:]
Innowacje a nadzór pedagogiczny – materiały konferencyjne CODN,
Warszawa 2004.
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ki7. Motywację moŜna teŜ rozumieć jako „proces wewnętrzny aktywizujący jednostkę do działania, czy teŜ rozumieć
jako „proces regulacji, który pełni funkcję sterowania czynnościami, tak, aby doprowadziły one do osiągnięcia określonego wyniku, którym moŜe być zarówno zmiana zewnętrznego stanu rzeczy, jak i zmiana w samym sobie, czy
teŜ zmiana własnego połoŜenia”. Wynik, którego człowiek
jest świadomy, J. Reykowski nazywa celem. Proces motywacyjny określają następujące zjawiska: wzbudzanie energii, ukierunkowanie wysiłku na określony cel, selektywność
uwagi tzn. odrzucanie bodźców nieistotnych, a zwrócenie
uwagi na bodźce istotne, konsekwentne kontynuowanie
ukształtowanej czynności, dopóki warunki nie ulegną zmianie. Aby proces motywacyjny zadziałał osoba musi zdawać
sobie sprawę, Ŝe cel jest potrzebny i osiągalny dla niej. Zjawisko, które nierozerwalnie związane jest z procesem motywacji to napięcie motywacyjne. Człowiek odczytuje je
jako chęć zrobienia czegoś. Wielkość napięcia motywacyjnego zaleŜy od czasu niezaspokojenia potrzeby, od aspiracji
człowieka, od stanu psychicznego człowieka. Im napięcie
wyŜsze tym wyŜsza atrakcyjność bodźca. W sferze aktywności zawodowej i pracy twórczej istotną rolę odgrywa motywacja do osiągnięć oraz dąŜenie do rozwoju własnej
sprawności i kompetencji. Proces ten posiada swoje źródło,
siłę natęŜenia i przebieg.
DuŜe znaczenie dla człowieka odgrywa uświadomienie sobie potrzeb, gdyŜ stanowią one podłoŜe pragnień
i motywów działania. Są to róŜnorodne potrzeby socjalne,
ekonomiczne i psychiczne. Naturalną potrzebą człowieka
jest aktywność twórcza. Według Waloszek do najwaŜniejszych potrzeb człowieka innowacyjnego naleŜą:
7

J. Reykowski, Osobowość jako centralny system regulacji i integracji
czynności, [w:] Encyklopedia Powszechna, Warszawa 1975.
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- potrzeba badania jako podstawa zabezpieczenia fizycznego, psychicznego i społecznego; eksploracji; pogłębiania,
stawiania pytań hipotetycznych, zadań typu odkryć, uzasadnić;
- osiągania postępu w działaniu i na rzecz działania; odniesienia do własnych sukcesów, niepowodzeń, zysków i strat;
- dominacja władzy;
- przynaleŜności do elit; twórczego bycia w świecie, kreacji8.
Autorka uwaŜa, iŜ człowiek od zawsze poszukuje
miejsca dla siebie w przestrzeni i czasie. Szuka sposobów
i form na zaistnienie, na uzyskanie potwierdzenia o własnej
sile, kompetencji, przydatności. Potrzeby wpływają na motywy pobudzające człowieka do działania.
Motywacja łączy się z emocjami aktywizującymi
działanie człowieka, jak i z procesami poznawczymi, które
są nosicielami informacji, a zarazem prezentują treść dąŜeń
ludzkich. Jednym ze składników motywacji jednostki są jej
potrzeby. Do podstawowych potrzeb człowieka naleŜą potrzeby biologiczne oraz o podłoŜu psychologicznym takie
jak: potrzeba kontaktu emocjonalnego, osiągnięć, przynaleŜności, potrzeby poznawcze. DuŜe znaczenie dla człowieka odgrywa uświadomienie sobie potrzeb, gdyŜ stanowią
one podłoŜe pragnień i motywów działania. Motyw w znaczeniu węŜszym „moŜna uwaŜać jako uświadomioną rację
działania, ukierunkowującą je na określone cele 9. Odpowiada to częściowo definicji proponowanej przez Obuchowskiego, który zwraca uwagę , Ŝe „motyw jest nie tylko czynnikiem dynamizującym działanie, lecz takŜe określa cel
i program czynności, stając się uświadomionym „powodem
8

D. Waloszek, Nauczyciel i dziecko, ODN, Zielona Góra 2005.
M. Przetacznikowa, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, PWN,
Warszawa 1981.

9
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działania”. Innymi słowy motyw – to zdaniem autora
„zwerbalizowanie celu i programu działania, umoŜliwiający
danej osobie podjęcie określonej czynności więc uświadomienie sobie, po co i dlaczego podejmuje określone działania10. M. Przetacznikowa wyróŜnia dwa poziomy hierarchii
motywów: pierwszy podstawowy, na którym pobudki działania są często mimowolne, nie w pełni uświadomione
i skłaniają do reakcji doraźnych, natychmiastowych, spontanicznych i drugi poziom to motywy dowolne – podporządkowane wartościom i normom, postawom i przekonaniom
człowieka 11.
W toku działań wykształcają się typy motywów dominujących, warunkujących określone ukierunkowanie osobowości. Są to:
- motywy afektywno-osobiste (dominacja motywów egoistycznych),
- motywy społeczne (nastawienie na zaspokojenie potrzeb
innych ludzi lub grupy,
- motywy czynnościowe (nastawienie na satysfakcję płynącą
z wykonania czynności lub z jej rezultatów).
Poznanie motywów dominujących umoŜliwia przewidywanie kierunku zachowań i pozwala na kierowanie swoim
rozwojem poprzez stwarzanie odpowiednich stymulujących
warunków tego rozwoju. W Encyklopedii Powszechnej
PWN moŜna znaleźć następujące definicje motywacji i motywu. Oto one: „Motywacja to całość działających aktualnie u danego osobnika motywów. Motyw to wewnętrzny
mechanizm uruchamiający i organizujący zachowanie człowieka oraz kierujący je na osiągnięcie celu”12.
10

K. Obuchowski, Psychologia dąŜeń ludzkich, PWN, Warszawa 1965.
M. Przetacznikowa, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, PWN,
Warszawa 1981.
12
Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 1975.
11
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W zaleŜności od rodzaju i źródła działania (wewnętrzne, zewnętrzne) moŜna wyróŜnić motywy zewnętrzne
i motywy wewnętrzne. MoŜna równieŜ przyjąć, Ŝe całość
motywów wewnętrznych człowieka stanowi jego wewnętrzna motywację, a całość motywów zewnętrznych stanowi motywacje zewnętrzną.
Motywację moŜna badać poprzez analizę zachowania osoby, obserwację, świadome wypowiedzi na temat: co
dana osoba próbuje robić w Ŝyciu, czego pragnie, czego
unika, kiedy reaguje emocjonalnie. MoŜna równieŜ badać
przy pomocy metod projekcyjnych, psychodramy i innych.
Do najwaŜniejszych motywów skłaniających nauczycieli do
podejmowania innowacji D. Rusakowska zalicza m.in.:
- chęć wypróbowania pomysłu, który wydał się dobry,
- chęć ułatwienia sobie pracy,
- chęć wypełnienia zadań słuŜbowych,
- chęć zapoczątkowania dobrych tradycji, i inne.13
Motywacja wewnętrzna występuje tylko wtedy, gdy
wykonanie czynności stanowi cel sam w sobie, dostarcza
wewnętrznych nagród i zadowolenia, doświadczenia skuteczności w działaniu i doświadczenia autonomii. Potrzebne
są swoboda w tworzeniu i działaniu, autonomiczność, Ŝyczliwość ze strony dyrekcji, władz oświatowych, moŜliwość
doskonalenia się i uczenia, docenianie nowatorów, oraz
tworzenie „klimatu innowacji”. Uaktywniające się podczas
procesu twórczego struktury poznawcze są źródłem motywacji. Oczekiwanie na efekty wywołuje stosunek emocjonalny. Następuje dynamizacja i ukierunkowanie na cel całej
działalności emocjonalnej, poznawczej i praktycznej.
U podstaw motywacji leŜy chęć zrobienia czegoś nowego,
dobrego, rozwoju własnych kompetencji i samoukierunko13

D. Rusakowska, Nauczyciel i innowacje pedagogiczne, IWZZ, Warszawa 1986.
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wania. Motywację zewnętrzną charakteryzują motywy narzucone, a motywację wewnętrzną motywy dobrowolne.
Wielu pedagogów i psychologów motywacje uwaŜa za jeden z najwaŜniejszych czynników warunkujących podejmowanie działalności innowacyjnej, poniewaŜ motywy
składające się na nią są impulsem zawierającym energię
psychiczną uruchamiającą pragnienia, plany i potrzeby nauczycieli. To według Schulza motywacja uruchamia, podtrzymuje i ukierunkowuje działania innowacyjne. Z badań
tego autora wynika, Ŝe motywacja wewnętrzna cechuje nauczycieli podejmujących działania twórcze. Nauczyciele
wykazują wyjątkowy zasób energii umysłowej, wykazują
zdolność do długotrwałego i wytęŜonego trudu, Siła motywacji w nich jest bardzo duŜa. Natomiast motywacja zewnętrzna cechuje nauczycieli podejmujących działania odtwórcze. Jest to najczęściej potrzeba gratyfikacji materialnej, uznania, władzy, awansu. R. Schulz motywacją nazywa
„zespół motywów wewnętrznych i zewnętrznych skłaniających osobę do zrobienia czegoś, do poszukiwania tego, co
nieznane, do podejmowania działań. Jest to impuls psychiczny”14.
Mimo, Ŝe motywacja jest niewątpliwie jednym
z najwaŜniejszych czynników warunkujących działalność
innowacyjną nauczycieli, to jednak trwałe powodzenie innowacji zaleŜy od innych czynników pozytywnie motywujących, a tkwiących w osobie nauczyciela oraz w środowisku zewnętrznym w jakim przebiega działalność innowacyjna. Biorąc pod uwagę rodzaj wpływu tych czynników na
pracę innowacyjną nauczyciela podziw pracy podzielono je
na: stymulujące i hamujące działalność innowacyjną.
W obrębie tych dwóch grup wyróŜniono czynniki osobowe,
14

R. Schulz, Nauczyciel i innowator w organizacji szkolnej, Nowa Szkoła, WyŜsza Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej , Warszawa 1979.
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do których zaliczono cechy osobowości, cechy umysłu,
wiedzę i umiejętności pedagogiczne nauczyciela oraz czynniki środowiskowe, takie jak warunki w jakich Ŝyje i pracuje
nauczyciel. Do czynników sprzyjających wprowadzaniu
innowacji zalicza się: właściwy stosunek władz, dotacje na
pomoce naukowe, organizowanie samokształcenia, współpraca z rodzicami oraz dobra atmosfera w zespole pedagogicznym, właściwy stosunek dyrekcji szkoły, swoboda działania i inne.
Wśród czynników hamujących pracę innowacyjną
moŜna zaliczyć niskie wynagrodzenie nauczycieli, warunki
materialne, brak obiektywnej oceny pracy nauczyciela,
obawa przed niepowodzeniem, niepewność i inne15.
Cz. Barański wymienia uwarunkowania podmiotowe, materialne, organizacyjne i kompetencyjne16. Z przeprowadzonych przez S. Palkę badań wynika, Ŝe nauczyciele napotykają róŜnorodne trudności we wdraŜaniu innowacji m.in.
w zakresie przygotowania merytorycznego i metodycznego17.
Z przedstawionego wyŜej przeglądu wynika, Ŝe mogą być takŜe róŜne klasyfikacje czynników i róŜne ich odmiany. Wśród wymienionych czynników są hamujące
i stymulujące. Dokonując wyboru i scalenia opisanych
w literaturze czynników hamujących i stymulujących innowacje wymienię następujące.
Czynniki hamujące działalność innowacyjną w szkole to:
- niepokój ludzi ze względu na zwiększone wymagania,
- przewidywanie strat materialnych,
15

D.Rusakowska, Nauczyciel i innowacje pedagogiczne IWZZ, Warszawa 1986.
16
Cz. Barański, Uwarunkowania działalności innowacyjnej nauczycieli,
WSiP, Warszawa 1986.
17
S. Palka, Teoria pedagogiczna, a praktyczne doświadczenia nauczycieli, WSiP, Warszawa 1989.
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- obawa o zmniejszenie bezpieczeństwa pracy,
- obawa niezadowolenia z osiągnięć,
- opory natury ideowej,
- sztywność i bezwład struktur i form organizacyjnych oraz
norm prawnych,
- kult pedagogicznego doświadczenia,
- nieprecyzyjne kryteria oceny działań pedagogicznych,
- niedoinwestowanie oświaty,
- nieokreśloność i wielość celów szkoły,
- niepełna kompetencja nadzoru i kontroli,
- niewłaściwa struktura organizacyjna instytucji oświatowych,
- blokady prawno-administracyjne.
Opór nauczycieli wzrasta, gdy proponowana zmiana jest
radykalna. A więc „ im więcej cech nowości reprezentuje
zaproponowany pomysł, tym większa jest tendencja do jego
odrzucenia” 18.
Czynniki stymulujące działalność innowacyjną w szkole to:
- wyraŜenie uznania za wykonanie konkretnego zadania,
- przydzielenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie
z oczekiwaniami,
- wyróŜnienie na zebraniu rady pedagogicznej,
- przyznanie podwyŜszonego dodatku do wynagrodzenia
zasadniczego,
- przyznanie nagrody,
- powierzenie funkcji kierowniczej i inne.
Zdaniem Tadeusza Kotarbińskiego „przyczyną
usprawnień są przede wszystkim sytuacje przymusowe
określone przez autora jako stany pobudzające do określo-

18

Z. Pietrasiński, Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji,
PWN, Warszawa 1970.
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nych działań pod groźbą poniesienia większych lub mniejszych strat bądź naraŜenia się na przykrości”19.
Pietrasiński uwaŜa, Ŝe chcąc pobudzić działalność
innowacyjną, stosuje się prawo wzrostu wymagań. Według
tego prawa, aby uzyskać lepszy wynik w jakiejś dziedzinie
lub stymulować innowacje i postęp, naleŜy stawiać wyŜsze
wymagania lub stwarzać warunki, które narzucą te wyŜsze
wymagania określonym osobom lub zespołom. W wyniku
oddziaływania czynników hamujących i stymulujących
człowiek jako podmiot działań innowacyjnych moŜe być
mniej lub bardziej przychylny wszelkim innowacjom. Jego
zróŜnicowany stosunek wobec proponowanej zmiany wyraŜa się w trzech postawach, oraz wynikających stąd trzech
podstawach, które skojarzone parami przedstawiają się następująco:
- postawa, której waŜną przyczyną manifestowania się jest
lęk człowieka przed uczeniem się rzeczy nowych lub lęk
przed utratą autorytetu na rzecz osoby lepiej przygotowanej
do działania w zmienionych warunkach. Postawa ta powstaje w sytuacji, gdy człowiek obawia się utraty warunków
niezbędnych do bytowania, gdy wzrasta lęk o własne bezpieczeństwo. Zachowania zachowawcze mogą się objawiać
w postaci np. nieskładania deklaracji uczestnictwa, stawiania biernego oporu, nie przyjmowania na siebie odpowiedzialności;
- postawa recepcyjna, która pozwala jednostce zaakceptować i asymilować innowację tylko wówczas, jeśli została
ona juŜ gdzieś sprawdzona, umoŜliwia uniknąć ryzyka
związanego z przyjmowaniem nowości, minimalizuje ewentualne straty i korzyści. Konsekwencją postawy recepcyjnej
są działania racjonalne, oparte na mnoŜeniu argumentów
19
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opłacalności zmiany wobec własnego interesu i dąŜeniu do
osiągania indywidualnych korzyści;
- postawa pionierska, charakteryzująca jednostkę, która gotowa jest przyjąć na siebie ryzyko działań innowacyjnych
i nieustannie nastawiona jest na poszukiwanie nowych,
twórczych rozwiązań oraz sama kreuje niekonwencjonalne
rzeczy i tworzy wzory przejmowane z czasem przez inne
osoby. Człowiek o postawie pionierskiej, rozumiejąc i uznając sens swego działania w strukturze działań nadrzędnych,
identyfikuje się z celami i interesami społecznymi20.
Osiągnięcie profesjonalizmu wiąŜe się z koniecznością rozwijania tzw. refleksyjnej praktyki. Pojęcie to odnosi
się do specyficznego, wysoko cenionego stylu pracy. Tzw.
refleksyjni nauczyciele są wnikliwi, bez oporów dokonują
samooceny, obserwują efekty swojego działania, w sposób
uświadomiony i intencjonalny stawiają pytania, formułują
konkluzje, podejmują decyzje. Kształtowanie takich cech
i postaw wymaga nie tylko poczucia odpowiedzialności za
wyniki własnego działania, ale teŜ postrzegania siebie jako
osoby zdolnej do permanentnego rozwoju i uprawnionej do
ciągłej zmiany. Takie cechy i umiejętności powinien posiadać kaŜdy nauczyciel innowator.
Streszczenie
Innowacyjność to obowiązkowy składnik polskiej edukacji,
odkąd została wprowadzona nowa podstawa programowa
i przeprowadzono reformę edukacji. Dlatego teŜ autorka
poświęciła swój artykuł problemowi innowacji, definiując
pojęcie, przedstawiając rodzaje innowacji. Omawia teŜ
czynniki, które powinny towarzyszyć rozwojowi innowa20
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cyjności w szkole. Charakteryzuje sylwetkę dobrego, kreatywnego, twórczego nauczyciela, który będzie uczył
twórczego ucznia. Przedstawia teŜ pojęcie motywacji, dzieląc je i systematyzując w kontekście motywowania do innowacyjności nauczyciela.
Summary
Innovation has been an indispensable part of Polish education since a new Core Curriculum was introduced and regulations in reform of the Polish education system were made.
The author puts her attention to the problem of innovation,
she defines the term and presents different kinds of innovations, she discusses factors which should accompany the
process of development of innovation in Polish schools. She
describes a good and creative teacher and a creative lerner.
What is more, the author defines the term motivation and
divides it to systematize it in a context of motivating teachers to use innovations.
Bibliografia
Barański Cz., Uwarunkowania działalności innowacyjnej
nauczycieli, WSiP, Warszawa 1986.
Basak W., Wawrzyniak J. K., Postawa twórcza młodzieŜy
o zróŜnicowanym stopniu agresji, [w:] M. Ilnicka, J. Cichla
(red.), Resocjalizacja. Od tradycji do współczesności. Wybrane konteksty, Netprojekt, Głogów 2010.
Czerepaniak-Walczak M., O celach akademickiej edukacji,
Pedagogika Szkoły WyŜszej, nr 2, Szczecin – Warszawa
1995.
Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 1975.
Jagodzińska M., ZałoŜenia programowe i charakterystyka
procesu edukacyjnego w zakresie kształcenia przyrodnicze129

go, [w:] D. Cichy (red.), Kształcenie przyrodnicze w szkole
podstawowej – teoria i praktyka, ODN, Płock 2005.
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Ossolińskich, Łódź 1955.
Obuchowski K., Psychologia dąŜeń ludzkich, PWN, Warszawa 1965.
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo śak,
Warszawa 1988.
Palka S., Teoria pedagogiczna, a praktyczne doświadczenia
nauczycieli, WSiP, Warszawa 1989.
Pietrasiński Z., Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1970.
Przetacznikowa M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, PWN, Warszawa 1981.
Ratajczak Z., Człowiek w sytuacji innowacyjnej, PWN,
Warszawa 1980.
Reykowski J., Osobowość jako centralny system regulacji
i integracji czynności, [w:] Encyklopedia Powszechna, Warszawa 1975.
Rusakowska D., Nauczyciel i innowacje pedagogiczne, IWZZ, Warszawa 1986.
Rusakowska D., Wokół problemów innowacji pedagogicznych, [w:] Innowacje a nadzór pedagogiczny – materiały
konferencyjne CODN, Warszawa 2004.
Schulz R., Nauczyciel i innowator w organizacji szkolnej,
Nowa Szkoła, WyŜsza Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej,
Warszawa 1979.
Tkaczyk L., Kompetencje nauczyciela, edukacja dla zrównowaŜonego rozwoju, [w:] D. Cichy (red.), Edukacja środowiskowa wzmocnieniem zrównowaŜonego rozwoju, , IBE,
WSiP ZNP, Warszawa-Poznań 2005.
Waloszek D., Nauczyciel i dziecko, ODN, Zielona Góra
2005.
130

RECENZJE

131

Waldemar Basak
Recenzja pracy: Irena Maria Lewicka, Ekumeniczna nostalgia pielgrzymowania, [w:] Edukacja humanistyczna. Półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej, 2:2009, WyŜsza
Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej,
Szczecin 2009, ss. 21.
Na temat dziejów Pomorza Zachodniego napisano
juŜ wiele, ale kaŜda nowa pozycja poświęcona tej problematyce poszerza obraz tragicznej przeszłości omawianego regionu.
Recenzowana pozycja ma dość nietypowy charakter
– Autorka w skrótowej formie przedstawia historię tych
ziem podkreślając rolę chrześcijaństwa w ich rozwoju.
Równocześnie opisuje i analizuje skomplikowane stosunki
narodowościowe, które miały istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji politycznej, społecznej i kulturalnej Pomorza
Zachodniego. Pomimo zwartej formy artykułu poznajemy
tragiczne losy ludności zasiedlającej ten region w róŜnych
okresach historycznych – Pomorzan, Niemców, Kaszubów,
Ukraińców i Polaków. Postacią spinającą artykuł jest biskup
Otton z Bambergu zwany „Apostołem Pomorza”. W trakcie
dwóch misji chrystianizacyjnych, poprzez masowe chrzty
i zakładanie kościołów, ten późniejszy święty wprowadził
Pomorze do katolickiej Europy. Tylko w pierwszej wyprawie misyjnej (IV 1124 – III 1125) ochrzcił on 1/5 tutejszych
mieszkańców. Patrząc na sposób ewangelizacji Pomorza
Zachodniego przez Ottona z Bambergu, trzeba powiedzieć,
Ŝe był on zgodny z duchem Kościoła, który starał się przekonywać ludzi do nauki Jezusa Chrystusa łagodnością.
Przyglądając się innym średniowiecznym próbom chrystianizacyjnym, w Prusach czy na Słowiańszczyźnie Zachodniej, moŜna dojść do wniosku, Ŝe nawrócenie i ochrzczenie
132

Pomorza dokonało się cudem. Słowiańskie pokolenia przetrwały na tych ziemiach otrzymawszy chrzest z rąk Niemca
- Otto von Bamberga. JakŜe to znamienne dla dziejów tego
regionu.
Literatura faktu, której przykładem jest powyŜszy
artykuł, umoŜliwia poznanie przynajmniej części prawdy
o cierpieniach mieszkańców Pomorza Zachodniego. Dla
badaczy i osób zainteresowanych problemem najwaŜniejsze
są jednak wnioski Autorki, które mogą słuŜyć jako podstawa do dalszych badań. Niestety Autorka nie wykorzystała
w publikacji źródeł zgromadzonych przez IPN, co podniosłoby walory empiryczne artykułu. Recenzowana pozycja
jest cennym źródłem wiedzy o sytuacji społeczeństwa Pomorza Zachodniego w przekroju historycznym. Pomimo
potraktowania problematyki w ujęciu lokalnym jest miarodajną pozycją z zakresu dziejów Polski.
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Waldemar Basak
Recenzja pracy: Magdalena Baran-Wojtachnio, Joanna Łatacz, Adam Kołodziejczyk, Waldemar Nowosielski, Mariusz
Wachowicz, Cywile a wojskowi. Bezpieczeństwo i promocja
wojska w odbiorze społecznym, Wyd. Adam Marszałek,
Toruń 2006, ss. 228.
Kultura wojskowa prezentuje pewne osobliwe cechy,
odmienne od kultury cywilnej rodzimego społeczeństwa.
Celem realizowanego w ramach grantu KBN projektu badawczego Wojskowego Biura Badań Socjologicznych było
ustalenie, jakie róŜnice i podobieństwa tych dwóch kultur
pojawiają się w wymiarze narodowym. Niniejsza praca poświęcona jest kulturowym podobieństwom i róŜnicom między społeczeństwem cywilnym, i wojskiem, tzn. jego kadrą
zawodową. Grono socjologów skupionych w WBBS nawiązało do badań Triangle Institute for Security Studiem i European Research Group on Military and Society, uznając
podjęty problem za waŜny z punktu widzenia kształtowania
się właściwych relacji cywilno -wojskowych w Polsce.
Praca składa się z sześciu rozdziałów, zawierających
omówienie kilku zagadnień szczegółowych, oraz podsumowania, bibliografii i załączników, które stanowią wykorzystane w badaniu narzędzia badawcze – kwestionariusze ankiet. Rozdział 1, wprowadzający do pracy, zatytułowany
Teoretyczno-metodologiczne tło badań opracowali Adam
Kołodziejczyk i Waldemar Nowosielski. Rozdział 2 Wartości i nastawienia do świata zawiera szereg zagadnień aksjologicznych dotyczących badanych środowisk, „cywili”
i „wojskowych”. Rozdział ten opracowali wspólnie W. Nowosielski i Mariusz Wachowicz. Warto zauwaŜyć, Ŝe pierwszy podrozdział zawiera waŜne informacje na temat badanych środowisk uzyskane z analizy wielu zmiennych nieza134

leŜnych. Rozdział 3 poświęcony jest Recepcji bezpieczeństwa i obronności w obu badanych populacjach. Rozdział
opracowało trzech autorów: W. Nowosielski, A. Kołodziejczyk i M. Wachowicz. Rozdział 4 dotyczy Percepcji problemów współczesnego wojska. W jego opracowaniu partycypowali: Joanna Łatacz, Magdalena Baran-Wojtachnio
i A. Kołodziejczyk. Rozdział 5 poświęcony jest bardzo
waŜnej i aktualnej kwestii, związanej bezpośrednio z bezpieczeństwem i obronnością – Sprawie Iraku w świadomości społecznej. Rozdział ten opracowała M. BaranWojtachnio, która realizowała juŜ wcześniej badania sondaŜowe poświęcone percepcji sytuacji w Iraku. Wreszcie
ostatni, Rozdział 6 pracy opracowała J. Łatacz. Odzwierciedla on drugi względnie autonomiczny człon tytułu niniejszej pracy, poniewaŜ poświęcony jest Bezpieczeństwu
i promocji wojska w odbiorze społecznym.
W wyniku przeprowadzonych badań dokonano szeregu ustaleń dotyczących róŜnic w podejściu „cywili”
i „wojskowych” do spraw bezpieczeństwa i promocji wojska w Polsce. Ponadto poprzez uzewnętrznione w badaniu
opinie, deklarowane wartości, oceny wielu waŜnych spraw,
które pokazuje ukazana powyŜej struktura pracy, odkryto
głębsze róŜnice, które moŜna określić mianem kulturowych,
wynikających z odmiennego obrazu świata, reprezentowanych wartości, nastawienia do demokracji, pojmowania roli
i misji wojska oraz wielu innych, waŜnych i aktualnych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa. Z pewnością moŜna
je lokować w kręgu róŜnic kulturowych, gdyŜ są one wynikiem odmiennej socjalizacji obu badanych środowisk „cywili” i „wojskowych” i stanowią egzemplifikację dwóch
róŜnych typów osobowości społecznej.
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Jacek Cheda
Recenzja pracy: Zachód w globalnej i regionalnej polityce
międzynarodowej, ElŜbieta KuŜelewska, Adam R. Bartnicki
(red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, ss. 406.
Celem niniejszej publikacji jest próba ukazania róŜnorakich aspektów toŜsamości szeroko rozumianego Zachodu i jego obecności we współczesnym świecie. Debatę rozpoczyna określenie kondycji Zachodu w myśli politycznej.
Od początku lat 90. XX wieku dynamiki nabrał proces integracji europejskiej, przejawiający się w dwóch płaszczyznach: poszerzania integracji o nowe państwa oraz pogłębiania współpracy państw członkowskich. Analizie poddano
stosunek niektórych państw do integracji europejskiej, idee
integracyjne w wybranych państwach, politykę zagraniczną
Włoch. Omówiono politykę południową UE oraz ewolucję
miejsca polski w międzynarodowej polityce rozwojowej.
Ukazano udane próby przekraczania przez państwa tradycyjnych granic i obejmowania funkcji pomostu między
Wschodem i Zachodem. Wiele miejsca poświęcono zagadnieniom z zakresu rozwiązań ustrojowych dotyczących specyfiki systemów wyborczych, ich uwarunkowań i przyjętych rozwiązań. Analizie poddano wybory do Parlamentu
Europejskiego w 2004 i 2009 r., ukazując wyniki głosowań,
argumenty i hasła kandydatów, a takŜe zjawisko kampanii
negatywnych i internetowych. Podjęto takŜe rozwaŜania na
temat wyborów prezydenta Litwy. Konstytucja Republiki
Litewskiej zawiera specyficzny system rządów, określany
półprezydenckim, cechujący się silną pozycją prezydenta
wybieranego w powszechnych i bezpośrednich wyborach.
Rozwiązania litewskie, odnoszące się do trybu wyboru prezydenta, zawierają wiele specyficznych rozwiązań. Kolejny
z wątków publikacji dotyczy kwestii odpowiedzialności
136

politycznej prezydenta oraz przyjętych rozwiązaniach konstytucyjnych w Islandii, Austrii, Słowacji, Łotwie i Litwie.
Kolejne rozwaŜania dotyczą kierunków procesu dewolucji w Walii, perspektywy postrzegania Dalekiej Północy, ujęcia monachijskich Igrzysk Olimpijskich jako areny
politycznej rywalizacji państw dwóch odmiennych ideologicznie bloków, prezentacji Wielkiej Brytanii jako wzorcowego modelu państwa zachodniego, uwzględniającego potrzeby swoich obywateli kosztem trwałości struktury państwowej, specyficznego miejsca Norwegii w stosunkach
Wschód-Zachód. Badaniom poddano wpływ związków zawodowych na politykę UE oraz filozoficzno-prawne przesłanki alterglobalizacji. Analiza modelów skargi konstytucyjnej wskazuje, Ŝe w państwach skonsolidowanych demokracji realizowany jest szeroki zakres ochrony podstawowych praw i wolności obywateli; w przeciwieństwie do
młodych, środkowowschodnich demokracji, wzorujących
się na państwach zachodnich.
Publikacja powstała przy udziale Autorów reprezentujących znaczące ośrodki naukowe w Polsce. Wieloaspektowość prezentowanych zagadnień powoduje zwrócenie
uwagi na szereg kwestii znajdujących się na pograniczu
dyscyplin naukowych.
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Grzegorz Motyka
Recenzja wydawnicza: Waldemar Basak, Rzecz o majorze
Antonim śubrydzie 1918-1946, Wydawnictwo Ruthenus,
Krosno 2010, ss. 328.
Jednym z „Ŝołnierzy wyklętych”, którego postać do
dziś wywołuje wiele emocji jest dowódca oddziału partyzanckiego działającego w latach 1945-1946 w Bieszczadach
– Antoni śubryd. O „czarnej legendzie” śubryda przesądziła przede wszystkim powieść Jana Gerharda „Łuny
w Bieszczadach” i nakręcony na jej podstawie film
„Ogniomistrz Kaleń”, w których został przedstawiony jako
tępy i tragikomiczny wataŜka. TakŜe w innych wydanych
w PRL publikacjach przedstawiano go w ciemnych barwach. I tak np. Stanisław Myśliński w „Strzałach pod Cisną” pisał o nim jako o dowódcy „bojówek spod znaku trupich czaszek”21. Dopiero po 1989 r. zaczęły ukazywać się
publikacje próbujące bardziej obiektywnie spojrzeć na postać śubryda22.
Jedną z nich jest rozprawa doktorska Waldemara
Basaka (obroniona w Uniwersytecie Katolickim Stefana
Wyszyńskiego pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Józefa
Mandziuka), której pierwsze wydanie ukazało się w Wy21

S. Myśliński, Strzały pod Cisną, Warszawa 1978, s. 23.
MoŜna tu wymienić: A. Romaniak, Powstanie, działalność i likwidacja antykomunistycznego oddziału partyzanckiego NSZ pod dowództwem Antoniego śubryda, [w:] Powiat sanocki w latach 1944-1956,
Rzeszów – Sanok 2007; W. Basak, Rzecz o majorze Antonim śubrydzie.
Samodzielny Batalion Operacyjny Narodowych Sił Zbrojnych kryptonim
„Zuch” 1944-1947, Krosno 2008; K. Kaczmarski, Antoni śubryd (19181946), [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słownik
biograficzny, t. 3, Kraków – Warszawa – Wrocław 2007; G. Motyka,
Antoni śubryd – bieszczadzki „Ogień”, [w:] tenŜe, W kręgu „Łun
w Bieszczadach”. Szkice z najnowszej historii polskich Bieszczad, Warszawa 2009.
22
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dawnictwie „Ruthenus” w 2008 roku23. W 2010 roku autor
postanowił przygotować poprawione i uzupełnione drugie
wydanie tej pracy, co, jak sądzę, naleŜy przyjąć z uznaniem.
Choćby dlatego, Ŝe zgrupowanie Antoniego śubryda
było największym oddziałem antykomunistycznego podziemia działającym na Podkarpaciu, cieszącym się w dodatku duŜym poparciem okolicznej ludności. W latach 19451946 „Ŝubrydowcy” przeprowadzili szereg akcji zbrojnych,
nierzadko mających brawurowy charakter, zabijając w ich
trakcie kilkudziesięciu przedstawicieli władzy – funkcjonariuszy UB, członków PPR oraz Ŝołnierzy WP m.in. ppłka
Teodora Rajewskiego. W celu zniszczenia oddziału władze
komunistyczne zorganizowały liczne obławy. By zastraszyć
miejscową ludność trzech schwytanych partyzantów śubryda stracono w dwóch publicznych egzekucjach na stadionie
miejskim w Sanoku. Połączenie przemocy i działań agenturalnych doprowadziło w czerwcu 1946 r. do aresztowania
kilkudziesięciu partyzantów i ich współpracowników. Sam
śubryd został skrytobójczo zastrzelony wraz z Ŝoną Janiną
przez jednego ze swoich podwładnych (zawerbowanego
przez UB) w październiku 1946 r. niedaleko wsi Malinówka
w powiecie brzozowskim.
Czy ktoś tego chce, czy nie, historia oddziału śubryda stała się waŜnym fragmentem historii polskich Bieszczad. W dodatku sam śubryd – takŜe dzięki tworzonej
w PRL „czarnej legendzie” – stał się jednym z najbardziej
rozpoznawalnych
polskich
„Ŝołnierzy
wyklętych”.
A w ksiąŜce Basaka zarówno naukowcy, jak i „zwykli” czytelnicy mogą znaleźć szereg informacji o akcjach zbrojnych
oddziału oraz okolicznościach jego powstania i rozbicia.
Autor szczegółowo zajął się sprawą zabójstwa śubrydów,
poświęcając tej kwestii oddzielny podrozdział. Było to moŜ23

W. Basak, Rzecz o majorze..., s. 98.

139

liwe, gdyŜ jako jeden z nielicznych badaczy dotarł do akt
procesu zabójcy śubrydów (przynajmniej tych, które są
jawne – jeden z dziewięciu tomów tej sprawy dalej pozostaje utajniony).
Basak polemizuje z rozpowszechnioną w PRL wersję o współpracy śubryda z UPA. Wprost przeciwnie, jego
oddział prowadził wśród miejscowej ludności ukraińskiej
róŜnego rodzaju akcje rekwizycyjne. Zdarzało się, Ŝe w ich
trakcie padały równieŜ cywilne ofiary. Inna rzecz, Ŝe znane
akcje śubryda przeciwko Ukraińcom w porównaniu z tymi
które były dziełem innych oddziałów partyzanckich były
niewielkich rozmiarów (zginęło w nich w sumie kilku ludzi,
tymczasem tylko w napadzie oddziału NSZ Mieczysława
Pazderskiego „Szarego” na Wierzchowiny w czerwcu 1945
r. śmierć poniosło prawie 200 osób). W dodatku polska samoobrona w Niebieszczanach, zapewne powiązana z partyzantami, walnie przyczyniła się do uratowania tej miejscowością przed napadami Ukraińskiej Powstańczej Armii.
Niewątpliwą zasługą Basaka jest oddzielne potraktowanie problemu – dotąd raczej nieanalizowanego w literaturze przedmiotu – wsparcia udzielonego „Ŝubrydowcom”
przez księŜy rzymskokatolickich. Autor przytacza szereg
biogramów duchownych (a takŜe dwóch sióstr zakonnych),
którzy otarli się o oddział. Szkoda tylko, iŜ w przedstawianych biogramach omawiając cały Ŝyciorys tak mało pisze
o samej współpracy z partyzantami śubryda, co szczególnie
zwraca uwagę, gdy jest mowa o siostrach zakonnych (nie
jest jasne, czy faktycznie współpracowały one z „Ŝubrydowcami”, czy teŜ po prostu z polskim podziemiem poakowskim).
Autorowi nie udało się uniknąć pewnych drobnych
potknięć. I tak, w przypisie 1 na s. 13-14 popełnia błąd
w nazwisku legendarnego „Łupaszki” – Zygmunta Szendzielarza (a nie Szendzielorza).
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Błędem jest uŜywanie na stronie 77 – prawda, Ŝe
bardzo rozpowszechnionego – terminu „kampania wrześniowa”. Jak słusznie bowiem zauwaŜa prof. Waldemar
Rezmer zwrot „kampania wrześniowa” został wymyślony
przez nazistowską propagandę, by podkreślić szybkość
z jaką Wehrmacht opanował Polskę. Z tego powodu naleŜy
stosować termin „kampania polska” (analogicznie do „kampania norweska”, „kampania francuska”, „kampania grecka”).
Mało prawdopodobne jest, wbrew temu co pisze autor na s. 98, aby partyzanci przejęli zrzut spadochronowy.
Tego typu desanty owszem zdarzały się, ale raczej dopiero
w końcu lat czterdziestych.
Niezbyt precyzyjny jest zwrot, Ŝe UPA panowała
w Polsce nad „wieloma obszarami” (s. 229). Upowcy kontrolowali sytuację na znacznej części terenów Bieszczadów
i Pogórza Przemyskiego, ale przy opisie sytuacji w skali
kraju raczej naleŜałoby mówić o panowaniu na „niektórych
obszarach”.
Waldemar Basak zdecydowanie odrzuca oskarŜenia
kierowane pod adresem śubryda o zabójstwa śydów. Zdaje
się skłaniać do wniosku, iŜ jest to jedynie wymysłem propagandy komunistycznej. Choć komuniści faktycznie często
przypisywali Ŝołnierzom podziemia antysemityzm, to jednak Basak nie rozwiewa wątpliwości na przykład wokół
śmierci Ŝydowskiej rodziny Propperów (ojca i córki) zastrzelonych w Sanoku w 1945 r. Co prawda nic nie wiadomo, by zbrodni tej dopuszczono się za wiedzą śubryda, ale
uczestniczyli w niej jego późniejsi podwładni. Trudno teŜ za
piękną kartę oddziału uznać sprofanowanie nocą 12/13 maja
1946 r. grobu kpt. Abrahama Premingera, oficera politycznego 8 Dywizji pochodzenia Ŝydowskiego, zabitego nieco
wcześniej przez partyzantów. Jak widać, temat stosunku
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oddziału śubryda do śydów czeka jeszcze na pełne wyjaśnienie.
Warto wszakŜe podkreślić, iŜ autor uczciwie przyznaje, Ŝe działalność aprowizacyjna oddziału, a takŜe prowadzone przez niego akcje wymierzone w osoby podejrzewane o współpracę z władzami wywoływały i wywołują
liczne kontrowersje. Tym bardziej, iŜ nierzadko trudno rozdzielić akcje partyzantów od zwykłych bandytów, którzy
często się pod nich podszywali, maskując swój proceder
rzekomymi patriotycznymi motywami (jak wynika z ksiąŜki
Basaka śubryd zdecydowanie zwalczał przypadki popełniania przestępstw kryminalnych „na konto” jego oddziału).
Na Podkarpaciu tuŜ po wojnie działały wręcz całe gangi,
czasem mieszane narodowościowo, które zajmowały się
kradzieŜą koni i bydła, przemycanego następnie do Słowacji. Temat powojennego bandytyzmu, niestety, nie został
jeszcze zbadany przez historyków.
Podkreślić wszakŜe naleŜy, iŜ Antoni śubryd nie jest
jedynym „Ŝołnierzem wyklętym”, którego działalności towarzyszą kontrowersje. Podobne spory dotyczą choćby oceny działań oddziałów Józefa Kurasia „Ognia” (na Podhalu),
Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” (na Lubelszczyźnie), czy
Romualda Rajsa „Burego” (w Białostockiem). Nie zmienia
to faktu, Ŝe wszyscy ci dowódcy stali się symbolem powojennej walki o niepodległość z totalitarną, komunistyczną
władzą. Jakkolwiek by nie oceniać postępowania śubryda
stawiał on sobie za cel wywalczenie wolnej Polski. I właśnie
dlatego cieszył się poparciem i sympatią znacznej części
bieszczadzkich Polaków.
KsiąŜka Waldemara Basaka nie kończy dyskusji
o bieszczadzkich „Ŝołnierzach wyklętych”, jednak w istotny
sposób poszerza naszą wiedzę na ten temat i pozwala uczynić ją bardziej rzeczową. UwaŜam, Ŝe powinna być jak najszybciej opublikowana.
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