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Od redakcji
Alina Maria Basak
Z zadowoleniem oddajemy w ręce Czytelników kolejny numer 3 (11)/2014 Karpackiego Przeglądu Naukowego, który tradycyjnie porusza ważne kwestie historyczne,
prawne i społeczne, prezentując zarówno analizy teoretyczne, jak i raporty z badań.
Uzupełnieniem rozpraw naukowych są teksty źródłowe i recenzje, jako integralne
części pisma.
W części pierwszej prezentowane są rozprawy naukowe. Numer otwiera artykuł
Roman Pelczara pod tytułem Opieka nad dzieckiem w rodzinach wiejskich na ziemiach polskich w czasach zaborów (ze szczególnym uwzględnieniem Galicji). Autor
opisuje warunki życia i wychowania dzieci, żyjących w rodzinach chłopskich. Wskazuje, że od wielu stuleci rodzina chłopska stanowiła pierwsze, naturalne środowisko
rozwoju dziecka. Jednak, niekorzystne warunki higieniczne panujące w chatach
oraz brak podstawowej wiedzy z zakresu pielęgnowania niemowląt i opiekowania
się małymi dziećmi, sprawiał, że wiele dzieci umierało w niemowlęctwie lub pierwszych latach życia. Kolejny artykuł zatytułowany Wpływ harcerstwa na kształtowanie postaw i osobowości młodzieży prezentuje Waldemar Basak. Autor przedstawia
wyniki badań, przeprowadzonych wśród zuchów i harcerzy Hufca jasielskiego, na
temat wpływu harcerstwa na kształtowanie postaw i osobowości. Zebrany podczas
badań materiał pozwolił wyciągnąć wnioski, iż harcerstwo sprzyja kształtowaniu
więzi społecznych i wyrabianiu wielu umiejętności przydatnych w życiu. Uczy
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wrażliwości na wartości, rozwija aktywność społeczną oraz wzmacnia więź ze
środowiskiem. Harcerstwo ma ogromny wpływ kulturotwórczy, a przede wszystkim
wspomaga proces wychowawczy i nawiązuje do potrzeb dzieci. Z kolei Edmund
Juśko przedstawia Stanowiska galicyjskich stronnictw chłopsko-ludowych wobec
szkoły ludowej. Autor podkreśla, że od momentu powstania działacze ugrupowań
ludowych zdawali sobie sprawę, że warunkiem koniecznym do zdobycia poczucia
samoświadomości warstwy chłopskiej jest upowszechnianie szkoły ludowej na
wsi, a także walka o dostępność kształcenia dla młodzieży chłopskiej w szkołach
średnich i wyższych. Dążenia te znajdowały odbicie zarówno w programach poszczególnych ugrupowań i organizacji chłopskich, jak też w różnorodnych formach
ich praktycznej działalności. W następnym artykule zatytułowanym: Ekoterroryzm
jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa ekologicznego na świecie i w Polsce, jego
Autor Jacek Cheda, opisuje istotę i źródła ekoterroryzmu, a także prawne środki
zapobiegania temu zjawisku. Autor dokonuje analizy tego zjawiska odwołując się
do rozwiązań prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej, a przede wszystkim
polskiego prawa wewnętrznego. W podsumowaniu wskazuje na kierunki działań
służące przeciwdziałaniu ekoterroryzmowi. Z kolei Robert Zawisza przedstawia
artykuł pod tytułem: Zagrożenia charakterystyczne dla powiatu jasielskiego w ujęciu
zarządzania kryzysowego. Artykuł przedstawia problematykę zagrożeń charakterystycznych dla sytuacji kryzysowych oraz ocenę ich wystąpienia na obszarze
powiatu jasielskiego. Opisane rodzaje zagrożeń i skutki, jakie mogą przynieść dla
ludności, środowiska czy infrastruktury, pozwalają na wzbudzenie refleksji i przybliżenie rozmiaru zniszczeń, jakie te zdarzenia mogą po sobie pozostawić. Justyna
Syta-Kierasińska prezentuje artykuł zatytułowany: Mechanizm funkcjonowania
systemu ratowniczego w zdarzeniu masowym, zatrucia chemiczne. Autorka wskazuje, że system ratowniczy w zdarzeniach masowych może zetknąć się z wieloma
problemami i podejmuje próbę ich analizy. Następnie Grażyna Kącicka opisuje
rozwój demokracji w artykule Od demokracji Sokratesa do współczesności. Autorka
podkreśla, że jednym z podstawowych założeń państwa demokratycznego jest
przyjęcie zasady zwierzchnictwa zbiorowego suwerena. Zarówno w doktrynie, jak
i w praktyce ustrojowej za wzorcowe rozwiązanie uznaje się to, w którym władza
sprawowana jest za pośrednictwem wyłonionych w demokratycznych wyborach
przedstawicieli. Autorem kolejnego artykułu jest Wojciech Wychowaniec, który
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przedstawia Raport z badania pilotażowego: „Rozwój pracowników, a zarządzanie
wiekiem”. Artykuł zawiera raport z badania pilotażowego dotyczącego rozwoju
kompetencji pracowników w różnym wieku. Celem badania było sprawdzenie stanu
wdrożenia polityki zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach w zakresie
rozwoju kompetencji pracowników w różnym wieku. Zasadniczym problemem
omówionym w artykule jest odpowiedź na pytanie, czy przedsiębiorstwa planując
system rozwoju kompetencji pracowników biorą pod uwagę preferencje wiekowe.
Drugą cześć pisma stanowią teksty źródłowe, w ramach których Roman Pelczar
prezentuje tekst pod tytułem: Instrukcja dla nauczycieli wiejskich szkół ludowych
diecezji tarnowskiej z 1860 r. Jest to instrukcja dydaktyczno-wychowawcza i etyczno-moralna dla nauczycieli rzymskokatolickich szkół parafialnych i trywialnych
diecezji tarnowskiej. Instrukcja porusza kilka kwestii, a mianowicie potrzebę systematycznego przygotowywania się nauczycieli do lekcji, odmawiania modlitw
w szkole wraz z uczniami, a także zasady właściwego zachowywania się w trakcie
nauki, w domu i poza nim. Instrukcja pozwala dokładnie odtworzyć życie codzienne oraz obowiązki szkolne tych osób.
W trzeciej części pisma zamieszczono recenzję publikacji. Alina Maria Basak
jest autorką recenzji książki: Witold Morawski, Socjologia ekonomiczna. Problemy.
Teoria. Empiria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, ss. 396.
Zebrane i prezentowane w tym numerze Karpackiego Przeglądu Naukowego
teksty poświęcone zostały zróżnicowanej problematyce, ważnej ze społecznego
punktu widzenia. Mamy nadzieję, że rozprawy naukowe uzupełnione przez tekst
źródłowy i recenzję publikacji, spotkają się z zainteresowaniem Czytelników, skłonią do refleksji i podjęcia dyskusji naukowej.

ROZPRAWY NAUKOWE

Opieka nad dzieckiem w rodzinach wiejskich
na ziemiach polskich w czasach zaborów (ze
szczególnym uwzględnieniem Galicji)
Roman Pelczar1

Wstęp
Analizy tytułowego problemu pragnę dokonać głównie w oparciu o literaturę pamiętnikarską, ukazującą biografie chłopów żyjących na przełomie XIX i XX w.
na ziemiach Galicji. Pamiętniki przedstawicieli tej warstwy społeczeństwa mają
ogromne znacznie w odtwarzaniu realiów wsi galicyjskiej. Ukazują bowiem ważne
wydarzenia w jej funkcjonowaniu, dokumentują przemiany gospodarcze i kulturowe, a także tworzą doskonały obraz codziennego funkcjonowania chłopów. Dają
przy tym możliwość poznania tradycji i obyczajów wiejskich. To bogactwo wiadomości o kulturze materialnej i duchowej sprawia, że są one ważnym źródłem historycznym do badania dziejów chłopstwa. Literatura pamiętnikarska wydała mi się
doskonałym materiałem do odtworzenia obrazu społecznego wsi galicyjskiej w II
poł. XIX i na początku XX w. w kontekście warunków życia najmłodszych członków
tej zbiorowości2. Do moich badań wykorzystałem 10 pamiętników (stanowiących
osobne publikacje): Walentego Kunysza, Jana Słomki, Franciszka Magrysia, Ferdynanda Kurasia, Jana Stryczka, Władysława Fołty, Wincentego Witosa, Stanisława
Pigonia i Romana Turka. Sięgnąłem także do pracy Józefa Chałasińskiego, Młode
pokolenie chłopów zawierającej zbiór wspomnień osób z różnych regionów Polski.
Powyższa literatura pamiętnikarska doskonale przybliża obraz funkcjonowania
dzieci chłopskich w czasach galicyjskich. Przedstawione w artykule rozważania
są próbą zobrazowania warunków ich życia codziennego oraz stanu zdrowotnego.

1.	Prof. dr. hab. Roman Pelczar, prof. zw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła
II, kierownik Katedry Historii i Teorii Wychowania w Instytucie Pedagogiki w Wydziale
Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.
2.	M. Nawrot-Borowska, Zabawy dzieci na wsi polskiej w II połowie XIX i na początku XX wieku
w świetle literatury pamiętnikarskiej, „Przegląd Pedagogiczny” 2011, nr 2, s. 40-41.
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Rodzina chłopska
Na ziemiach polskich we wszystkich zaborach najliczniejszą grupą społeczną
byli chłopi. Podstawę ich utrzymania stanowiło rolnictwo. Sytuacja ekonomiczna
mieszkańców wsi w dużym stopniu determinowała proces funkcjonowania rodzin.
W związku z tym, że rolnictwo prezentowało bardzo prymitywny poziom, standard
życia ludności wiejskiej był niski3. Bardzo obrazowo ukazał to August Cieszkowski,
który tak opisał warunki życia panujące na wsi zaboru pruskiego w połowie XIX
w.: Ktokolwiek wszedł do chłopskiej chaty, kto wie, jaki tam zaduch, dym, ciemnica,
wilgoć i nieczystość zwykle panuje, ten chyba zrozumie, że zajęcie się dziećmi wiejskimi jest jedną z gwałtownych wprost potrzeb4.
Od wielu stuleci rodzina chłopska stanowiła pierwsze, naturalne środowisko rozwoju dziecka. Była także uważana za podstawową komórkę zbiorowości wiejskiej.
Rodzina dawała początek życiu jednostki i ona zbiorowo zabiegała o jej utrzymanie. W niej nie tylko zaczynało się i kończyło życie chłopa, lecz także w całości
przebiegało. Dziecko wiejskie przychodząc na świat, stawało się częścią rodziny,
pojmowanej jako grupa społeczna nadrzędna w stosunku do jednostek. W niej
uczyło się wszystkich podstawowych umiejętności życiowych oraz wzorców postaw
i zachowań5. Dziecko od najmłodszych lat miało wyznaczone zadania i obowiązki,
którym musiało podołać, a które były nierozerwalnie związane z właściwym funkcjonowaniem rodziny chłopskiej6. Wrastało ono w tradycyjną społeczność rodzinną
i wiejsko-sąsiedzką poprzez pracę w gospodarstwie domowym, pastwisko, pracę
na roli, zbiorowe życie młodzieży dorastającej7. Miejsce dziecka określały takie elementy organizacji życia wspólnotowego, jak: obowiązek pracy, podporządkowanie
3.	W. Fołta, Życie z własnego nadania, Warszawa 1987, s. 31-32; J. Stryczek, Chłopskim piórem,
Warszawa 1984, s. 49; E. Dolata, Dzieciństwo galicyjskie na początku XX wieku w świetle chłopskiej literatury pamiętnikarskiej, „Przegląd Pedagogiczny” 2012, nr 1, s. 199; F. Kuraś, Przez
ciernie żywota, Częstochowa 1925, s. 17; F. Magryś, Żywot chłopa-działacza, Lwów 1932, s. 31;
A. Horbowski, Los dziecka wiejskiego we wspomnieniach i pamiętnikach galicyjskich, [w:] M.
Radochoński, A. Horbowski (red.), Problemy rozwoju i wychowania dziecka wiejskiego, Rzeszów
1995, s. 251.
4.	S. Truchim, Wystąpienie Augusta Cieszkowskiego, [w:] Ł. Kurdybacha (red.), Historia wychowania, t. 2, Warszawa 1967, s. 233.
5.	J. Chałasiński, Młode pokolenie chłopów, t. 1, Warszawa 1984, s. 133; M. Nawrot-Borowska,
Zabawy dzieci..., s. 41.
6. M. Nawrot-Borowska, Zabawy dzieci..., s. 41.
7. J. Chałasiński, Młode pokolenie..., s. 198.
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wszystkich indywidualnych wysiłków rodzinie, obowiązek wzajemnej solidarności
oraz posłuszeństwo rodzicom i starszym8.

Opieka nad dzieckiem i bezpieczeństwo zabaw
Za wychowanie dziecka odpowiadali rodzice. Jednak nie czynili tego w sposób zaangażowany. Stanowiło to konsekwencję dużego obciążenia dorosłych codziennymi
zajęciami, którzy zaabsorbowani byli ciężką pracą w polu, gospodarstwie i obejściu.
W efekcie najczęściej swemu potomstwu poświęcali niewiele czasu. Dlatego zwykle
ograniczali się jedynie do podstawowych czynności opiekuńczych. Paromiesięczne
dzieci matki w okresie od wiosny do jesieni zazwyczaj brały ze sobą w pole, zaś w razie
niepogody zostawiały w domu, nieraz bez żadnego nadzoru. A. Cieszkowski podkreślał
negatywne konsekwencje takich sytuacji, posiłkując się przykładem zaboru pruskiego:
Dzieci chłopskie, pozostawione często w domu bez opieki starszych są ponadto przyczyną wielu nieszczęść, jak pożary, kalectwa itp. Aby tym nieszczęściom zapobiec, matki
dają dzieciom do picia sok wyciśnięty z maku, który je usypia, ale wpływa ujemnie na
ich zdrowie9. W innym miejscu pisał: Dzieci bez dozoru na polu, lub blisko domu są
zostawione, co jest powodem licznych wypadków (rozjechania na drodze, utopienia się
w studni itp.)10. Jak z tego wynika małe dzieci, które jeszcze nie były w stanie pomagać
w polu, zwykle pozostawiano w domu bez opieki, a ich zabaw nikt z dorosłych nie nadzorował. Czasami skutkowało to różnymi wypadkami i nieszczęściami. Unaocznia to
także szczegółowa relacja F. Magrysia z Handzlówki na temat swej rodziny. Jego ojciec
wcześnie zmarł dlatego matka sama musiała zająć się wychowaniem potomstwa. Gdy
pewnego razu idąc w pole do pracy, zostawiła dzieci same w chacie, jego starszy brat
rozpalił tuż przy niej ognisko na pieczenie ziemniaków. Od ognia zajęła się chałupa
i byłaby spłonęła, gdyby nie nadeszła matka i nie ugasiła płomieni11.
W powszechnym zwyczaju było, że gdy rodzice (posiadający potomstwo w różnym wieku) wykonywali codzienne prace, starsze dzieci (zwłaszcza córki) opiekowały się młodszymi i troszczyły się o ich bezpieczeństwo. Dla takich opiekunów
zajmujących się maleństwem już potrafiącym chodzić, stanowiło to okazję do różnorodnych zabaw poza wnętrzem chaty czy obrębem podwórka. Jednak obarczone
8.
9.
10.
11.

E. Dolata, Dzieciństwo galicyjskie..., s. 198-199.
S. Truchim, Wystąpienie Augusta Cieszkowskiego..., s. 233.
Cyt. za: W. Bobrowska-Nowak, Historia wychowania przedszkolnego, Warszawa 1978, s. 154.
F. Magryś, Żywot chłopa..., s. 7.
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było to odpowiedzialnością za młodsze rodzeństwo. W lecie tacy opiekunowie
musieli uważać, aby maleństwo np. nie wpadło do stawu lub pod wóz, nie zbrudziło
lub zniszczyło odzienia12. Gdy dziecko trochę się usamodzielniło i nie wymagało
stałej opieki dorosłych, to rodzice przeważnie pozostawiali je już bez żadnego
nadzoru. W takiej sytuacji szło ono z innymi bawić się, nieraz z dala od chałupy13.
W efekcie często pół nagie, bez żadnej opieki wałęsało się całymi dniami po wsi.
Czas spędzało na tarzaniu się w piasku, brodzeniu po wodzie i błocie. Dokuczał mu
na przemian upał, chłód, niepogoda, a prawie zawsze także głód. Zmęczone usypiało gdzie popadło i dopiero wieczorny chłód pędził je do domu14. Jeden z autorów
wspomnień pisał: wychowywałem się sam ze swoimi rówieśnikami, a tylko od czasu
do czasu piętnowany i chwalony, jeśli na to naprawdę zasługiwałem, od rodziców15.
Typowym elementem funkcjonowania młodzieży, zwłaszcza w dzieciństwie, było
urządzanie zbiorowych zabaw i gier16. Sprzyjało temu życie na wsi, w otoczeniu natury.
Zabudowania gospodarcze, podwórka, sady, ogrody, pola, łąki, lasy, jeziora, stawy, rzeki
i strumienie stanowiły dla nich naturalne place zabaw17. Więc dzieci boso, z nogawkami zawiniętymi do kolan biegały po stertach obornika, kałużach, myszkowały po
ogrodach, podwórkach, stodołach, stajniach i innych zakamarkach. Wspinały się na
drzewa, dachy chałup i stodół, drabiny, skakały ze stert słomy itp.18 Były to atrakcyjne
zabawy, które jednak czasami kończyły się niefortunnymi wypadkami i kontuzjami,
gdyż nie zawsze odbywały się w miejscach dla dzieci bezpiecznych. Zwłaszcza dotyczyło to zbiorników wodnych, gdzie groziło im utonięcie. W sytuacji takiej znalazł
się np. R. Turek z Woli Dalszej, który pewnego dnia w zimie, wraz z innymi dziećmi,
zaczął ślizgać się na zamarzniętej rzece. W pewnym momencie jedna z koleżanek
wpadła pod lód i zaczęła tonąć. Turek podał jej rękę i pomógł wydrapać się na lód.
Ale zaraz potem sam znalazł się w wodzie. Na szczęście na pomoc ruszyli mu koledzy,
którzy wyciągnęli go z wody, a następnie wychłodzonego i mokrego zanieśli do wsi19.
12. M. Nawrot-Borowska, Zabawy dzieci..., s. 43-44.
13. W. Kunysz, Wścibski i wrazicki. Pamiętnik chłopa galicyjskiego, Warszawa 1973, s. 66; E. Dolata,
Dzieciństwo galicyjskie..., s. 201.
14. W. Witos, Moje wspomnienia, cz. 1, Warszawa 1998, s. 68-69.
15. J. Chałasiński, Młode pokolenie..., s. 63.
16. A. Horbowski, Los dziecka wiejskiego..., s. 251
17. M. Nawrot-Borowska, Zabawy dzieci..., s. 44.
18. M. Nawrot-Borowska, Zabawy dzieci..., s. 44.
19. R. Turek, Moja mama, ja i reszta, Warszawa 1973, s. 343-347.
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Chłopcy często urządzali zabawy militarne, zwłaszcza „w wojnę”. Dla tych celów
wytwarzali najrozmaitszą broń. Były to karabiny, lance ułańskie, bagnety z drewna.
Dla J. Stryczka z Woli Dalszej i jego kolegów miejscem „wielkich batalii, podchodów
i podkradań” stały się pola i zasiewy w jego wsi. Zamiast broni palnej dzieci w bitwach używały grud ziemi, zgniłych ziemniaków, rzepy i kasztanów. Czasem broń
ręczna stawała się groźna, zwłaszcza wtedy, gdy była zrobiona z twardego drewna
bukowego lub grabowego. Zdarzało się przy tym, że lała się krew. J. Stryczek wspominał, iż pewnego razu o mało sam się nie zabił. Szczegółowo opisał tę sytuację: Nad
brzegami Wisłoka rozgrywała się wielka bitwa. Nieprzyjaciel wściekle atakował brzeg
rzeki, chcąc się tam dostać. My z stojąc nad brzegiem na drodze i mając do dyspozycji
dość amunicji w postaci brył zaciekle broniliśmy się. Nieprzyjacielowi chwilowo brakło
amunicji, a nasz obserwator z wierzby doniósł, że amunicyjni nieprzyjacielscy udali
się po amunicję na sąsiednie pola. Postanowiliśmy więc atakować osłabionego tym,
a niczego nie spodziewające się nieprzyjaciela… Ruszyłem co sił do ataku, ażeby uderzyć w sam środek nieprzyjacielski. Ale trzymając w ręku grabowy sztylet, wyostrzony
jak brzytew, i pędząc zawadziłem nogą o pochylone żyto i runąłem na ziemię wbijając
sobie ów sztylet w gardło koło samej tchawicy. Narobiłem naturalnie wrzasku, rana
zaczęła silnie krwawić, a widząc to obie zaciekle się bijące armie zostawiły broń
i zgodnie rzuciły się na ratunek. Ale niewiele mi mogli pomóc. Ponieważ w naszych
wojnach nie przewidzieliśmy paczek opatrunkowych, postanowiono mnie nie bez
strachu odprowadzić do domu. I prowadzili mnie niektórzy, bo reszta wolała się nie
pokazywać i rozbiegła się do swoich domów. Matka zobaczywszy mnie załamała ręce,
gdyż rana okazała się groźna. Zabandażowano ją i zaczęto się zastanawiać, co dalej
robić: czy leczyć w domu, czy jechać do lekarza...Nie było u nas zwyczaju leczyć się
u lekarzy, gdyż żądali pieniędzy, które nie zawsze były w gotowości. Postanowiono
więc, że leczyć się będę w domu. I wyleczyłem się, nawet w niedługim czasie, choć
dla mnie był on niezmiernie długi, bo nie wolno mi było nigdzie wychodzić z domu.
Nudziłem się straszliwie parę dni, zanim gorączka nie ustąpiła. Ale gdy tylko ustąpiła,
poszedłem za książkami, bo już zaczynałem wtedy czytać. Czytając zapomniałem
o ranie, kolegach, którzy baraszkowali beze mnie. Za kilka tygodni rana się zupełnie
zagoiła, a rodzice mówili, że przyschło na mnie jak na psie. Zagoiła się bez lekarza,
bo zdrowa młoda natura zrobiła swoje20.

20. J. Stryczek, Chłopskim piórem..., s. 34-35.

17

Opieka nad dzieckiem w rodzinach wiejskich...

Do zabaw młodzi chłopcy wytwarzali m.in. oszczepy. Ostrza do nich robiono stalowe, z różnych odłamków metalowych, ostrzy od łopat i rydli. Jak wspominał Stryczek, pewnego razu, gdy już uprzykrzyło mu się wbijanie oszczepu w drzwi stodoły,
postanowił spróbować rzutów w górę. Za cel miała mu posłużyć pewna gałąź topoli.
A ponieważ tym wyczynom przyglądało się paru kibiców, zdarzyło się tak, że spadający
oszczep wbił się w czapkę i za skórę na głowie jednego z chłopców. Rana okazała za
poważna, ażeby ją zataić. Za karę chłopiec został zbity przez oboje rodziców21.
Pozostawianie dzieci bez opieki dorosłych oraz niefrasobliwe ich zabawy często
prowadziły do tragedii. Znane były liczne przypadki utopienia się w rzece, stawie,
zimą pod lodem, w studniach, błotach, kałużach, dzieci spadały z drzew, ginęły
rozszarpywane przez zwierzęta itp. Nie wszystkie wypadki tego typu kończyły się
śmiercią. Niekiedy dzieci pozostawały okaleczone na resztę życia22.
Niektórzy rodzice nakładali na swe potomstwo tyle obowiązków, że dzieciom
na rozrywkę zwyczajnie brakowało czasu. Bywali też tacy, którzy zakazywali im
kontaktu z rówieśnikami i swawolnych zabaw na terenie wsi, obawiając się szkód
moralnych i materialnych, które niejednokrotnie były ich następstwem23.

Bezpieczeństwo uczniów
Analizowane pamiętniki zawierają jedynie pojedyncze informacje na temat stosowania
przez rodziców i starszych wobec dzieci nakazów, które odnosiłyby się do zapewnienia im bezpieczeństwa zdrowia i życia. Być może, że pamiętnikarze nie eksponowali
tych spraw, uznając je za oczywiste i powszechnie funkcjonujące. Brakuje nam więc
tego elementu, który pokazałby na ile rodzice wykazywali troskę o swe potomstwo.
Natomiast problem ten daje się dostrzec, analizując zarządzenia władz oświatowych
w odniesieniu do szkolnictwa elementarnego w Galicji. Jednym z takich aktów prawnych były państwowe Prawa szkolne dla szkół ludowych. Zwierzchnicy szkół starali
się regulować zachowanie uczniów w różnych miejscach, wprowadzając stosowne
zakazy i nakazy. Zakazy obejmowały te zabawy dziecięce, które groziły kontuzjami
lub wypadkami. Tak więc dzieci przestrzegano przed samowolnym wchodzeniem na
wieżę świątyni, wspinaniem się i chodzeniem po murze cmentarnym. Zabraniano
im przeskakiwania płotów oraz rowów. Młodzieży polecano unikać gier szkodzą21. J. Stryczek, Chłopskim piórem..., s. 36.
22. D. Żołądź-Strzelczyk, Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002, s. 239-240.
23. Po co pisać? – pamiętnik nr 12/123, [w:] J. Chałasiński, Młode pokolenie..., s. 49.
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cych zdrowiu, nieobyczajnych i nieprzyzwoitych. W zimie zabraniano jej ślizgania
się po lodzie i w innych niebezpiecznych miejscach oraz po drogach publicznych,
którymi przemieszczali się ludzie. Chodziło o to, aby ślizgawki zrobione przez dzieci
nie stały się przyczyną upadków i wypadków osób dorosłych, a zwłaszcza starszych.
W lecie zezwalano dzieciom na kąpiele wodne, ale zastrzegano, aby odbywało się to
w obecności dorosłych. Podkreślano przy tym, aby nie czyniono tego nago. Zabraniano
natomiast kąpania się w głębokiej wodzie oraz w niebezpiecznych miejscach. Inne
niebezpieczeństwa czyhały na dzieci, gdy czepiały się tylnych części powozów i sań, co
mogło doprowadzić do zranienia, kalectwa, a nawet śmierci. W obawie przed takimi
konsekwencjami nieprzemyślanych zabaw, młodzieży zabraniano czynienia wszystkiego, czego zakazywali im dorośli i przełożeni. Władze apelowały do uczniów, aby
kiedy się wam pozwolą bawić, wybierajcie sobie miejsce, gdzie nie będziecie przeszkadzać
innym. Bawcie się osobno chłopcy z chłopcami, dziewczęta z dziewczętami. Bawcie się
bez kłótni i hałasu. Słuchajcie rodziców i nauczyciela. Nie róbcie niczego zakazanego
przez starszych24. Z kolei w instrukcji dla nauczyciela szkoły trywialnej w Tarnowcu
koło Jasła zawarto następujące nakazy i zakazy wobec uczniów, w celu zapewnienia
spokoju i uniknięcia wypadków. Dziecko w drodze do szkoły oraz wracając z niej
do domu miało nakazane cicho i obyczajnie pójść. Uczniowie po lekcjach wychodzili
w kolejności wywołania przez nauczyciela, nie robiąc ciżby przy drzwiach wejściowych
i nie popychając się wzajemnie. Uczniom nie wolno było bawić się na ulicach, grać,
krzyczeć, gonić jeden drugiego lub czynić swawole i psikusy oraz chodzić w klasie
po ławkach i stołach25. Polecenia te odnosiły się do sfery wychowawczej, ale także
wpływały na panujący w szkołach stan bezpieczeństwa dzieci.

Odzież dziecięca
Sprawowanie opieki nad dzieckiem przez rodzinę oznaczało także zapewnienie mu
odpowiedniej odzieży i obuwia. Miały one chronić przed chłodem, wyziębieniem ciała
24.	
Pravila školnaja dlja učilišč parafialnych v diecezij peremiskoj, Lvov 1817, s. 3-15; A. Skoczek,
O szkole ludowej w Galicji, t. I, Kraków 1868, s. 94-95; t. III, Kraków 1869, s. 106-108; A. Horbowski, Los dziecka wiejskiego..., s. 254-255.
25.	F. Majchrowicz (opr.), Instrukcya dla nauczycieli szkół parafialnych czyli trywialnych z roku 1785
(przeznaczona dla nauczycieli parafii tarnowieckiej), Lwów 1901, s. 11-12, 17-20, 24; R. Pelczar,
Kształtowanie wartości religijnych i moralnych u uczniów szkół kościelnych w diecezji przemyskiej
(XVI-XIX w.), [w:] M. E. Ruszel (red.), Rodzina, wartości, przemiany, Stalowa Wola - Rzeszów
2010, s. 299.
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oraz chorobami wynikłymi z przeziębienia. Warto na wstępie podkreślić, że mimo
potencjalnych zagrożeń zdrowia swego potomstwa, na które wpływ miał sposób, w jaki
je ubierano, rodzice nie przykładali szczególnej wagi do ich codziennego odzienia.
W rezultacie dzieci ubierano bardzo marnie. Chłopcy i dziewczęta, gdy zaczęli chodzić,
nie nosili żadnego innego okrycia oprócz koszuli lnianej lub konopnej, długiej po kostki.
W tym stroju dzieci chodziły i spały przez cały rok26. Tak były ubierane mniej więcej
do 6. (czasem nawet do 10.) roku życia. Nie korzystały przy tym z obuwia i nakrycia
głowy27. W. Kunysz z Kraczkowej do siedmiu lat chodził w katanie; w lecie – lnianej,
w zimie – barchanowej. Było mu (jak twierdził) bardzo wygodnie28. Nie nosił żadnych
butów. Pierwsze portki dostał dopiero przed pójściem do szkoły29. Z kolei J. Stryczek
o obuwiu nie miał co marzyć, chyba, że po starszym bracie. Tylko sporadycznie, na
okres lata, dostawał od rodziców jedynie kapelusik ze słomy. Jednak dość szybko ulegał on zniszczeniu30. Natomiast R. Turek wspominał: miałem wtedy jedyną koszulinę
z grubego płótna, uszytą przez matkę z jakiejś starej, podartej koszuli czy może z nogawki
parcianych portek ojca... od czasu do czasu zdejmowała matka koszulę ze mnie, ażeby
ją wyprać i wygotować w ługu. Wtedy ubierała mnie w starą, barchanową spódnicę31.
Odzienie dla małych i starszych dzieci zazwyczaj szyła matka. Nie było ono pasowane, ale przypominało worek. Jeżeli jedno dziecko go nie zdarło, to zdzierało drugie32.
W przypadku używania odzieży młodzież zazwyczaj ubierała się lekko, nawet
w czasie mrozów. Rodzice nie starali się o ciepłe odzienie na zimę dla dziecka,
twierdząc: niech się zahartuje, nic mu nie będzie, najgorzej się dużo dzieckować.
Powszechnie istniał zwyczaj, że tylko ten obuwał się ciepło, kto w zimie cały dzień
był zajęty poza domem lub gdzieś jechał. Natomiast w ciepłych porach roku każde
dziecko nawet do kościoła chodziło boso33. Nędzne odzienie i często brak stosownego obuwia powodowały, ze było ono bardzo zahartowane. W zimie wśród mrozu
i śniegu młodzież wybiegała z chałupy w koszuli i boso. J. Słomka z Dzikowa
przytaczał zdarzenie ze swoim udziałem. Pewnego razu w zimie jechał z jednym
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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F. Magryś, Żywot chłopa..., s. 8.
J. Słomka, Pamiętniki włościanina, Warszawa 1983, s. 181.
W. Kunysz, Wścibski i wrazicki..., s. 32-33.
W. Kunysz, Wścibski i wrazicki..., s. 76.
J. Stryczek, Chłopskim piórem..., s. 55.
R. Turek, Moja mama..., s. 26; E. Dolata, Dzieciństwo galicyjskie..., s. 203.
W. Kunysz, Wścibski i wrazicki..., s. 66.
W. Kunysz, Wścibski i wrazicki..., s. 66; J. Słomka, Pamiętniki włościanina..., s. 187-188.
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z sędziów tarnobrzeskich przez Tarnowską Wolę. Wtedy z chałupy wybiegł boso
chłopiec w konopnej koszuli, bez czapki. Przyjrzał się im, a następnie puścił za
saniami i biegł z pół kilometra do innego domu, mimo, że dzień był mroźny i droga
zasłana śniegiem34. Wielka prostota w wychowaniu, obyczajach i całym sposobie
bycia wpływała na to, że dzieci chłopskie (te, które utrzymały się przy życiu) były
niezwykle zdrowe, zahartowane i odporne na różne niewygody.

Warunki higieniczne i leczenie dzieci
Na wsiach higiena osobista stała na bardzo niskim poziomie. Było to swoiste dziedzictwo poprzednich wieków. Stąd zdecydowana większość dzieci wychowywana była
we wręcz skandalicznych warunkach higienicznych. W mieszkaniach powszechnie
panował brud i brakowało w nich podstawowych urządzeń sanitarnych. W domach,
ani w ich otoczeniu nie było ubikacji, stąd dzieci chodziły po swojej potrzebie zawsze
za stodołę, albo na grzędy35. O higienę osobistą mało co dbano. Jak wspominał R.
Turek w jego domu: ceber z pomyjami służył nam wszystkim do mycia. Ze względu
na zepsucie smaku pomyj, nie wolno było jednak używać mydła. Krowa ani smaku,
ani zapachu mydła nie znosi… wyciągaliśmy spod pierzyny róg płachty, na której spali
rodzice i w nią wycieraliśmy nasze umyte twarze36. Tylko niemowlęta kąpano dwa razy
dziennie, gdyż sądzono, że trakcie tej czynności rośnie. Do wody wkładano leszczynę
i różne zioła, aby dziecko dzięki nim nabierało sił i zdrowo rosło. Odgrzewano ją po
kilka razy, dlatego była czarna i cuchnąca. Głowę noworodka myto bardzo ostrożnie.
Czyniono to jednak rzadko37. W rezultacie przez długi okres ciemiączko pozostawiano nie myte, gdyż uważano ciemieniuchę za ochronę dla miękkiej czaszki dziecka.
W konsekwencji po pewnym czasie na głowie tworzyła się skorupa brudu, w której
lęgły się wszy. Dopiero po roku, gdy ciemię stwardniało, delikatnie zmywano je lub
ta skorupka sama odpadała38. Posłanie dziecka stanowił nieraz zwykły barłóg ze
słomy, na którym spano, przykrywając się wierzchnią odzieżą noszoną w dzień. Tylko
bogatsi chłopi mieli bieliznę pościelową i pierzyny. Przykrywanie się noszonym na
co dzień odzieniem sprzyjało rozpowszechnianiu się wszawicy. Wszy były wielkim

34.
35.
36.
37.
38.

J. Słomka, Pamiętniki włościanina..., s. 187.
W. Kunysz, Wścibski i wrazicki..., s. 66.
R. Turek, Moja mama..., s. 46-47.
D. Żołądź-Strzelczyk, Dziecko w dawnej Polsce..., s. 102.
R. Turek, Moja mama..., s. 46-47.
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utrapieniem dla ludzi. Aby się ich pozbyć skrapiano głowę okowitą, a na święta zmywano ługiem. Ponadto włosy „łuskano”, wyszukując i usuwając z nich te insekty39.
Pokarm małym dzieciom podawano taki, jaki jedli dorośli. A gdy które dostało
boleści, dawano mu do picia gliśnik, albo dziegieć, a często nawet ekszpeler. Na przeczyszczenie był urlopek. Niski stan higieny pociągał za sobą nagminne szerzenie się
wszelkiego rodzaju schorzeń: chorób skórnych, wewnętrznych itd. Nic dziwnego więc,
że przeżywały tylko dzieci zdrowe, odporne na wszystko. Słabsze zwykle wymierały40.
Ówczesne społeczeństwo wiejskie żyło (wzorem wcześniejszych pokoleń) przepojone wiarą w istnienie ponadzmysłowych sił mogących człowiekowi szkodzić, ale
na które można skutecznie oddziaływać poprzez odpowiednie praktyki magiczne.
W konsekwencji na wsiach pojawiały się przeróżne zabobony i wierzenia. Towarzyszył temu rozbudowany system magicznych zabiegów41. Dlatego wśród chłopów
funkcjonowało wiele lokalnych przesądów, także na temat dolegliwości dziecięcych.
W okolicach Rzeszowa wierzono, iż sprawcą chorób niemowląt był księżyc, oświetlający je w nocy przez okno. Często małe dzieci dostawały mocnego rozwolnienia.
Aby ono ustąpiło należało postawić na oknie garnuszek z wodą. W rezultacie księżyc
zamiast świecić na dziecko, świecił na wodę. Czynności tej bardzo przestrzegały nie
tylko matki, ale także pozostali domownicy. Prawie wszystkie małe dzieci przechodziły chorobę zwaną „bolenie”, czyli mocne bóle w żołądku, trwające nieraz kilka
tygodni. Dolegliwość ta brała się z mleka matki lub z karmienia dziecka takim samym
jedzeniem, jakie ona jadła. Inny przesąd głosił, że w kołysce dziecka nie wolno było
nikomu usiąść, bo to zabrałoby mu sen. Najgorsze nieszczęście mogła niemowlęciu
wyrządzić kobieta mająca miesiączkę. Miała bowiem sprowadzać na nie różne wyrzuty, odlipiory i paskudy ze swojej złej krwi. Wierzono również w „mamuny”, które
mogły dziecko odmienić, w efekcie czego stawało się nieznośne, dokuczliwe, płaczące,
złe, uparte. Wierzono także w rzucanie na dzieci uroków. Dlatego były one trzymane
w chałupach, by ich nie zobaczyła osoba posiadająca taką moc. Ażeby dziecko dobrze
i zdrowo rosło, matka pociągała je silnie ustami za nos albo za wielki palec u nóżki.
Ono wtedy i do spodu i do góry rosło jak na drożdżach. Na wszystkie niedomagania,

39.	J. Słomka, Pamiętniki włościanina..., s. 127; J. Burszta, Kultura wsi w okresie folwarczno-pańszczyźnianym, [w:] S. Inglot (red.), Historia chłopów polskich, Warszawa 1970, s. 462.
40. W. Kunysz, Wścibski i wrazicki..., s. 66.
41. J. Burszta, Kultura wsi od końca XVIII do początków XX w., [w:] S. Inglot (red.), Historia chłopów
polskich, t. II, Warszawa 1972, s. 656-657.
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choroby, słabości, boleści itp. stosowano zaklęcia i pewne magiczne czynności. Dla
przykładu dziecko, na które padł urok, należało w pierwszej kolejności dokładnie
okadzić dymem z ziela święconego na Matkę Boską Zielną, a następnie – z kopru
święconego na Przemienienie Pańskie. Wtedy choroba miała ustąpić. Aby niemowlę
dobrze spało, podkładano mu pod głowę wianki z macierzaduszki, maronki, mięty,
szałwii, nagietków i bożego drzewka święcone w ochtaby42.
We wsiach pod Łańcutem, skoro tylko niemowlę przyszło na świat, smarowano
je gęsim smalcem, by później nigdy nie czuło zimna: gdyż gęś nawet w największe
mrozy chodzi boso i nie szkodzi jej to. Ażeby dziecko w przyszłości było silne, należało mu dać kobylego mleka, zanim nakarmiła je matka. Gdy nie mogło spać, to
kobiety chodziły po domu od kąta do kąta, by mu „snu poszukać” i rzucały na nie
znalezione tam śmiecie (wypowiadając równocześnie stosowne zaklęcie). Uważano, że chorobę na dziecko sprowadzić mogły tylko uroki. Gdy nie pomagało na
to zwykłe pocieranie brzucha i recytowanie właściwych formuł słownych, trzeba
było przed świtem (zanim ptaki zaśpiewały) iść do najbliższej rzeki po wodę i umyć
nią dziecko. Następnie należało wylać ją na dach chałupy. Miał to być niezawodny
środek zaradczy43. W rodzinie R. Turka do leczenia stosowano m.in. różne zioła,
serwatkę (na gorączkę), niesolone masło (na ból brzucha) oraz miód44.
Przykłady te pokazują, że w lecznictwie ludowym (wzorem wcześniejszych wieków) obok stosowania ziół, powszechnie praktykowano magię. Brało się to z nieznajomości rzeczywistych przyczyn chorób i skutecznych sposobów ich leczenia.
Wyobrażano sobie je na kształt jakiejś istoty żywej, która weszła w człowieka za
sprawą sił nieczystych. Stąd wśród chłopów rozwinęły się różne praktyki lecznicze.
Popularnym sposobem było zapieczenie, zakopanie, zaklęcie albo zamówienie
choroby przez odpowiednie słowne formuły magiczne, rzucenie choroby na wodę,
przeniesienie jej na zwierzęta lub drzewa itp.45 Powszechnym zwyczajem leczniczym było zapuszczanie kołtuna. Wierzono, że umiejscawiały się w nim wszelkie
dolegliwości zdrowotne. W niektórych regionach kołtun uważano za chorobę spowodowaną rzuceniem uroku przez złą osobę46.
42. W. Kunysz, Wścibski i wrazicki..., s. 64-66.
43. F. Magryś, Żywot chłopa..., s. 33.
44. R. Turek, Moja mama..., s. 34, 37, 41.
45. J. Burszta, Kultura wsi w okresie folwarczno-pańszczyźnianym..., s. 469.
46.	F. Magryś, Żywot chłopa..., s. 33-34; J. Burszta, Kultura wsi w okresie folwarczno-pańszczyźnianym..., s. 463.
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Lekarzy w ówczesnych czasach było mało, a ponadto chorzy obawiali się, że ci ich
trują47. Medycy, nieraz nie mogąc przekonać chorych do zakupu leków w aptece, polecali im uwarzyć ziela lub zalecali pijawki, bańki albo upuszczanie krwi48. W związku
z tym, gdy kto zachorował, to do ostatka omijał lekarza, a chodził do znachorów, których wtedy po wsiach nie brakowało. Ci nie leczyli, tylko „zażegnywali”. Osoby te na
wszystkie choroby stosowały takie same sposoby leczenia. Były to: zaklęcie, zażegnanie,
woda z plebejskiej studzienki, kwiat lipowy, rozparzony owies, świeży chleb, gorąca
kąpiel, sucha lub mokra gorąca cegła przykładana do boku albo pod nogi, smarowanie
spirytusem albo gorącą śmietaną brzucha, piersi i nóg49. Czasami, jak wspominał S.
Pigoń z Komborni, znachorzy stosowali też jeszcze inne metody. Niektórych z nich
osobiście doświadczył: Znachorka ta zapisała się w mojej osobistej także pamięci: miała
mię za młodych lat w swojej dojmującej opiece. Spalała mi różę na twarzy – no, to jeszcze
można było od biedy wytrzymać, ale raz przeprowadziła dobrze mi pamiętną, solidną
kurację. Mogłem wtedy mieć pięć może sześć lat. Zwalczając chorobę, nie umiem już
powiedzieć jaką, wysmarowała mię po całym ciele, i potem golca wsunęła na desce do
pieca, z którego niedawno wyjęto chleb. Gorąco tam było wściekłe, a mnie tylko czubek
głowy wystawał z czeluści. Niedługo wytrzymałem ten zabieg leczniczy. Narobiłem wrzasku na cały dom, toż to matka się zlitowała i wyciągnęła mię z tej piekarni. Nie umiem
również i tu powiedzieć, jaki był rezultat leczenia. To jedno nie ulegało wątpliwości, że za
nic w świecie nie przystałbym na powtórzenie zabiegu i pacjentem tej lekarki w żadnym
wypadku już nie zostałem. Ilekroć później dostrzegłem, że zmierza ku naszemu domowi, wyrywałem dosłownie jak oparzony. Niech jej tam Bóg nie pamięta tych kuracji50.
Brak higieny, powszechnie panujący brud, nieodpowiednie odżywianie, przebywanie w domach osób zdrowych wraz z chorymi oraz ludzi ze zwierzętami,
powodowały rozprzestrzenianie się chorób i dużą śmiertelność dzieci. Poza niekorzystnymi warunkami higienicznymi panującymi w chatach, brakowało podstawowej wiedzy z zakresu pielęgnowania niemowląt i opiekowania się małymi dziećmi.
Stąd wiele z nich umierało w niemowlęctwie lub pierwszych latach życia. Odsetek
śmiertelności dzieci do 5. roku życia, w latach 1900-1909 wynosił w Galicji średnio
50% ogółu zmarłych. Duża część trochę starszej młodzieży umierała najczęściej
47.
48.
49.
50.
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wskutek niedostatecznej opieki i nieszczęśliwych wypadków, gdy rodzice byli poza
domem, wskutek lichego odżywiania, chorób dziecięcych, złego leczenia itp.51
W początkach XX w. do najczęstszych śmiertelnych chorób należały m.in.: odra,
gruźlica, krzywica, czerwonka, błonica, krztusiec, szkarlatyna, cholera. Bardzo
często wśród dzieci występowały ponadto mniej niebezpieczne dolegliwości zdrowotne: zapalenia, tyfusy, puchliny wodne, bolączki, utrącenia krzyża. Bardzo rozpowszechnioną była „ograszka”, zwana trzeciaczką, czwartaczką lub zimnicą. Podczas
choroby występowała wysoka temperatura i silne dreszcze. Pojawiała się na skutek
jedzenia niedojrzałych owoców, szczawiu lub z przemoknięcia albo przeziębienia52.
W ówczesnych realiach społecznych wsi dla dorosłych duża śmiertelność wśród
dzieci była czymś normalnym. Brało się to stąd, że w rodzinach zazwyczaj rodziło się
wiele dzieci. Prokreacja stanowiła jedną z podstawowych jej funkcji. Dlatego posiadanie licznego potomstwa miało ogromne znaczenie. Z tych powodów rodziny były
przeważnie wielodzietne; przeciętnie posiadały po 6-7 potomków. Nierzadko spotykano w nich po 12-19 dzieci, z których dość dużo umierało już w niemowlęctwie53.
W ówczesnych poglądach narodzone dziecko uważano za dar Boży. W konsekwencji
sądzono, że także Bóg miał prawo decydować o jego losie. Obowiązywała przy tym
zasada: Bóg dał, Bóg wziął. Dlatego zazwyczaj śmierć potomka przyjmowano dość
obojętnie, wiedząc, że za niedługo może się narodzić następny54. Dzieci traktowano
bowiem jedynie jako miniatury ludzi dorosłych. Stąd znajdowały się one bardzo nisko
w hierarchii społecznej55.

Streszczenie
Opieka nad dzieckiem w rodzinach wiejskich na ziemiach polskich w czasach
zaborów (ze szczególnym uwzględnieniem Galicji)
Od wielu stuleci rodzina chłopska stanowiła pierwsze, naturalne środowisko rozwoju dziecka. Dziecko żyjące w rodzinie chłopskiej od najmłodszych lat miało
wyznaczone zadania i obowiązki, którym musiało podołać. Za jego wychowanie
odpowiadali rodzice. Jednak nie czynili tego w sposób zaangażowany, gdyż zaabsor-

51.
52.
53.
54.
55.
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bowani byli ciężką pracą w gospodarstwie. Dlatego najczęściej swemu potomstwu
poświęcali niewiele czasu. Zwykle ograniczali się jedynie do podstawowych czynności opiekuńczych. W powszechnym zwyczaju było, że starsze dzieci (zwłaszcza córki) opiekowały się młodszymi i troszczyły o ich bezpieczeństwo. Gdy dziecko trochę
podrosło i nie wymagało stałej opieki dorosłych, to przeważnie pozostawiano je bez
żadnego nadzoru. W okresie dzieciństwa dzieci urządzały sobie różne zbiorowe zabawy i gry. Jednak czasami kończyły się one wypadkami. Zwierzchnicy szkół starali
się regulować zachowanie uczniów w różnych miejscach, wprowadzając stosowne
zakazy i nakazy. Zakazy obejmowały te zabawy dziecięce, które groziły kontuzjami
lub wypadkami. Sprawowanie opieki nad dzieckiem przez rodzinę oznaczało także
zapewnienie mu odpowiedniej odzieży i obuwia. Miały one chronić przed chłodem,
wyziębieniem ciała oraz chorobami wynikłymi z przeziębienia. Rodzice nie starali
się o ciepłe odzienie na zimę dla dziecka. Młodzież zwykle ubierała się lekko, nawet
w czasie mrozów. Na wsiach higiena osobista stała na bardzo niskim poziomie.
Stąd dzieci wychowywane były w skandalicznych warunkach higienicznych. Niski
stan higieny pociągał za sobą nagminne szerzenie się wszelkiego rodzaju schorzeń.
W rezultacie przeżywały tylko dzieci zdrowe. Poza niekorzystnymi warunkami
higienicznymi panującymi w chatach, brakowało podstawowej wiedzy z zakresu
pielęgnowania niemowląt i opiekowania się małymi dziećmi. Dlatego wiele dzieci
umierało w niemowlęctwie lub pierwszych latach życia.
Słowa kluczowe: dziecko wiejskie w Galicji, rodzina chłopska w Galicji, opieka
nad dzieckiem chłopskim, bezpieczeństwo zabaw dzieci, bezpieczeństwo uczniów
w szkołach, odzież dziecięca, warunki higieniczne i leczenie dzieci, pamiętniki
chłopskie z czasów galicyjskich.

Summary
Childcare in rural families in the Polish lands in times of partitions (with special
emphasis Galicia)
A child living in a peasant family from an early age had assigned tasks and responsibilities. During his upbringing answers parents. However, do not do this in a way
that involved, because they were preoccupied with the hard work on the farm.
Therefore, the most devoted to their offspring little time. Usually limited themselves
only to primary care activities. In the general custom was that the older children
(especially daughters) took care of the younger and cared about their safety. When
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the child grew, and some do not require constant care of adults, mostly left them
without supervision. During childhood children organize the various collective
fun and games. However, sometimes they ended up accidents. Heads of schools
were trying to regulate the behavior of students in different locations by entering
the relevant prohibitions and injunctions. These prohibitions include children’s
games, which threatened to injuries or accidents. Taking care of the child by the
family also meant to provide him appropriate clothing and footwear. They were
protected from the cold, chills the body and diseases arising from cold. Parents
do not try for a warm winter clothes for the baby. Young people usually dressed
lightly, even during cold weather. Personal hygiene in rural areas has a very low
level. Thus, the children were raised in appalling hygienic conditions. The low level
of hygiene entail widespread proliferation of all kinds of diseases. As a result, only
the children survived healthy. Besides unfavorable hygienic conditions prevailing
in the huts, lacked basic knowledge of nursing care for infants and young children.
Therefore, many children died in infancy or early years.
Keywords: rural child in Galicia, rural family in Galicia, babysitting peasant, safety
of children, safety of students in schools, children’s clothing, hygiene and treatment
of children, peasant diaries from the time of Galicia.
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Wpływ harcerstwa na kształtowanie postaw
i osobowości młodzieży
Waldemar Basak1

Wprowadzenie
Harcerstwo było zawsze stowarzyszeniem o szczególnie wyeksponowanej funkcji
wychowawczej. Miało ono służyć kształtowaniu w młodych Polakach określonych,
szczególnie cenionych cech. Wiele z nich związanych było z sytuacją narodu polskiego i stanowiło wyraz patriotycznych tendencji do przygotowania młodych
pokoleń do walki o narodowe wyzwolenie, a następnie do konstruktywnej pracy
w wyzwolonej ojczyźnie. Cele wychowawcze harcerstwa rozpatrywać trzeba na tle
sytuacji narodu i państwa. Stuletnia historia tego Związku wskazuje na to, że jest
masową organizacją, która odgrywała i odgrywa doniosłą rolę w życiu naszego
państwa. Realizowane przez nią ideały i jej charakterystyczne cechy zadecydowały
o tym, że harcerstwo stało się elementem kultury narodowej i na trwałe weszło do
świadomości Polaków. Związek Harcerstwa Polskiego wiązał i wiąże nadal wszystkie
swoje cele z sytuacją społeczno-polityczną. Trzeba jednakże zwrócić uwagę na to,
że trwałe wartości akcentowane w ideale wychowawczym harcerstwa, w różnych
okresach wyprowadzane były z innych przesłanek ideowych i światopoglądowych,
a w związku z tym w swej istocie ulegały różnym zmianom. Współczesne harcerstwo pozostaje wierne utrwalonym zasadom formułowania ideałów wychowawczych. Odwołują się one z jednej strony do społecznych potrzeb, z drugiej zaś do
własnych tradycji. Potrzeby wychowawcze społeczeństwa polskiego wyrażają się we
współczesnym ideale wychowawczym. ZHP traktuje siebie, oraz jest postrzegany
jako element społecznego systemu wychowania realizującego ten ideał2.
Według Statutu misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowywanie młodzieży oraz wspieranie rozwoju i kształtowanie charakteru człowieka poprzez
stawianie mu wyzwań. Podstawowe wartości, na których opiera się wychowanie

1. Dr Waldemar Basak, profesor nadzwyczajny w Bydgoskiej Wyższej Szkole Głównej.
2. S. Mirowski, Styl życia, Warszawa 1997, s. 97.
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harcerskie zawarte są w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim3. Chociaż podstawą
wychowania w ZHP są normy moralne, wywodzące się z wartości chrześcijańskich,
Związek daje prawo osobistego wyboru swojego systemu wartości. Harcerstwo jest
organizacją dobrowolną, każdy wstępujący do organizacji przyjmuje dobrowolnie
na siebie obowiązek wypełniania harcerskich celów. Jedną z trzech zasad harcerskiego wychowania – obok pracy nad sobą i służby – jest braterstwo rozumiane
szerzej, niż słownikowe koleżeństwo, czy przyjaźń. Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego harcmistrz Małgorzata Sinica w liście do drużynowych z okazji
ogłoszenia 2009 roku – rokiem braterstwa pisała: braterstwo powinno przejawiać
się w naszym programie przez wszystkie nasze działania, wszystkie nasze słowa.
Powinno i już. Nie ma tu z czym dyskutować, bo tylko wtedy harcerstwo ma sens4.
Czwarty punkt Prawa Harcerskiego stanowi: Harcerz w każdym widzi bliźniego,
a za brata uważa każdego innego harcerza.
Związek wychowuje w oparciu o wartości chrześcijańskie. Jest organizacją otwartą
dla wszystkich osób poszukujących wiary, których postawa osobista jest inspirowana
Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim5. Do najbardziej swoistych założeń skautingu
należy to, że nie jest on organizacją wyznaniową, zrzeszającą ludzi jednej religii.
Wynika to z ogólnych założeń. Gdyby skauting ograniczył się do jednej tylko religii,
musiałby zrezygnować ze swej ekspansji i liczby, oraz ograniczyć własne walory.
Twórca skautingu gen. Robert Baden- Powell pisał: Rozwój poglądu na świat rozpoczyna się naturalnie od poszanowania Boga, które możemy określić „Cześć”. Cześć
Bogu, cześć naszym bliźnim i cześć samemu sobie, jako Słudze Bożemu jest podstawą
każdej religii6. Wielość wyznań i wynikające stąd trudności określenia religijnego
wychowania w ruchu skautowym spowodowały, iż szczegóły wyrażenia obowiązku
wobec Boga w szerokim zakresie nakazywał Baden- Powell złożyć w ręce miejscowych autorytetów religijnych7.
Głównym założeniem i ideą harcerstwa jest patriotyzm. Każdy, kto wstępuje do
ZHP, składa przyrzecznie i przysięga, że ma szczerą wolę całym życiem pełnić służbę
3
4.
5.
6.
7.
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Bogu i Polsce. Skauting usiłuje łączyć patriotyzm z bardzo silnie podkreślonym braterstwem międzynarodowym przyjmując, że w ogromnej większości krajów świata
są chłopcy i dziewczęta noszący podobny mundur i oznaki, przestrzegający tego
samego prawa. Od swego początku harcerstwo uznawało wychowanie patriotyczne
za najważniejszy obowiązek harcerskiej służby, a tradycje rycerskie i postać Zawiszy
Czarnego, wzór cnót rycerskich, przyjęło do swojego programu i symboliki. Próba
nauczania patriotyzmu w obecnych czasach pokoju i stabilności przyjmuje w harcerstwie nowe formy. W latach 1994-2000 wśród harcerzy realizowany był program
Moje ojczyzny. Treści wskazywały, że Ojczyzną jest rodzina, szkoła, ulica, osiedle
itp. Program nie kończył się jednak na kraju – Polsce. Odwoływał się szerzej, do
Europy i świata. Wychowanie patriotyczne ma również w swym programie działający w ZHP Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny ,,Wspólnota Drużyn
Grunwaldzkich”. W dzisiejszych czasach Grunwald to nie tylko pamięć o zwycięstwie odniesionym w obronie prawa narodu polskiego do wolności i niepodległości,
ale obok faktów historycznych, symbol umiłowania Ojczyzny. W patriotycznym
wychowaniu w realiach XXI wieku, harcerze przechodzą od obrony niepodległości
do ochrony tożsamości narodowej, historycznej i kulturowej. Istotą harcerskiego
działania jest przede wszystkim pełna realizacja harcerskiej służby, rozumianej jako
służba Polsce – wynikająca z poczucia przynależności do wspólnoty narodowej
i kulturowej, miłości Ojczyzny, poczucia dumy i godności narodowej, szacunku
dla państwa i jego historii.
Niesłychanie ważną płaszczyzną i wyzwaniem, jest edukacja regionalna młodego pokolenia, na bazie własnego dziedzictwa. Jak twierdzi ks. Henryk Skorowski
dziedzictwo kulturowe regionu, uwrażliwia dojrzałego człowieka, zakorzenionego
w dziedzictwie swych przodków8. Edukacja młodego pokolenia w zakresie dziedzictwa kulturowego, przekazywanie harcerzom tradycji regionalnych i narodowych
oraz ich rozwijanie i kultywowanie to obowiązek instruktorów ZHP. W „małej
ojczyźnie” obecna jest jej przeszłość i tradycja. Zawiera się ona w tym wszystkim co
zastaliśmy, a było dziełem naszych przodków, a więc w budownictwie, pamiątkach
materialnych, muzyce, obrzędach i zwyczajach a nawet w czymś tak specyficznym

8.	H. Skorowski, Regionalizm w myśli społecznej Kościoła, [w:] Bednarek S. (red.), Czym jest
regionalizm?, Wrocław – Ciechanów 1998, 88-94.
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jak krajobraz czy charakterystyczny wschód i zachód słońca. Regionalizm powinien
opierać się o program działań, które z jednej strony zmierzać będą w lokalnych
warunkach do unowocześnienia życia i kultury, z drugiej zachowają swoistość
i wartości tradycji i dziedzictwa.
Edukacja i wychowanie regionalne, stwarzają szansę lepszego przygotowania
młodych ludzi do twórczego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Im
lepiej młode pokolenie zapozna się z historią i dniem dzisiejszym swej miejscowości i okolicy, tym lepiej i dogłębniej zrozumie jego problemy, poczuje się bardziej
z nim związane i mu potrzebne9. Poprzez różnorodne formy i metody pracy dydaktyczno – wychowawczej instruktora oraz poprzez bliską współpracę z rodzicami
i środowiskiem lokalnym, harcerki i harcerze mają także możliwość, porównania
kultury własnego regionu z innymi kulturami, przez co kształtują się ich postawy
otwartości wobec innych regionów, narodów, świata. Obok postaw patriotycznych,
kształtują się również w młodym człowieku postawy tolerancji i przynależności do
większych grup: narodu i społeczeństwa międzynarodowego10.

Organizacja i przebieg badań
Przedmiotem badań była opinia członków ZHP na temat wpływu harcerstwa na
kształtowanie postaw i osobowości. Głównym problemem badawczym uczyniono
pytanie: jaki jest wpływ Związku Harcerstwa Polskiego na kształtowanie osobowości
młodego człowieka? Problem główny uszczegółowiono poprzez wyodrębnienie
problemów szczegółowych:
1. Jaki jest stosunek dzieci do harcerstwa?
2. Jaki jest według ankietowanych główny cel przynależności do ZHP?
3. Jaki jest powód wstąpienia do harcerstwa?
4. Jakie formy aktywności i wypoczynku umożliwia harcerstwo?
5. Jakiego typu formy działalności harcerskiej są najatrakcyjniejsze dla członków
ZHP?
9.	J. Kmecová, Employees and volunteers´ motivation in local communities, „Humanum – Międzynarodowe Studia Społeczno- Humanistyczne” 2012, nr 1, s. 275-277.
10.	U. Kaczmarek, Młodzież – regionalizm – kultura, [w:] A. Kociszewski, A. J. Omelaniuk, K.
Orzechowski (red.), Tożsamość narodowa a ruch regionalny w Polsce, Ciechanów 1998, s. 149153.
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6. Dlaczego w dzisiejszych czasach harcerstwo staje się mniej popularne?
7. Co powinno się zmienić w ZHP, aby zachęcić nowe osoby do wstąpienia
w jego szeregi?
8. Jakie korzyści osiągnęli ankietowani z przynależności do harcerstwa?
Wysunięto hipotezę, że Związek Harcerstwa Polskiego w dużym stopniu oddziałuje na kształtowanie się osobowości dzieci i młodzieży. W badaniach posłużono
się metodą sondażu i techniką ankiety. Narzędziem był kwestionariusz ankiety
zawierający jedenaście pytań szczegółowych. Pytania miały charakter pytań zamkniętych z możliwością wyboru jednej lub kilku odpowiedzi. Respondenci mieli
także możliwość wypowiedzenia swojego zdania w czterech pytaniach otwartych.
Badania zostały przeprowadzone w miesiącach styczeń i luty 2012 roku wśród
zuchów i harcerzy Hufca jasielskiego: 309. DH GOLESZ, 139. DH Lisy, 28 MDHP
w Skołyszynie, 307. DH Wilki, DH Liwoczanie z Lipnicy Dolnej, DH z Sobniowa,
405. DH Puchatki. W badaniach wzięło udział 100 respondentów. Na przeprowadzenie badań wśród członków ZHP każdorazowo została uzyskana zgoda drużynowego. Harcerze uzupełniali kwestionariusze ankiet po dokładnym wyjaśnieniu
celu badań oraz zapewnieniu o pełnej anonimowości i dobrowolności udziału
w nich,. Odpowiedź na postawione pytania zajmowała około 15 minut, a nad prawidłowym przebiegiem i dyscypliną czuwała osoba przeprowadzająca badania wraz
z drużynowym prowadzącym zbiórkę. W celu poznania ankietowanych zadano im
pytania wstępne. Z pytań tych wynika, że spośród ankietowanych 59% stanowiły
kobiety, natomiast mężczyźni 41%. 76% ankietowanych pochodzi z miasta, 24%
osób potwierdziło swoje zamieszkanie na wsi.
Niezwykle istotne okazało się ustalenie okresu przynależności do harcerstwa
oraz pełnionych w ZHP funkcji. Najwięcej ankietowanych należy do harcerstwa
od niedawna. 20% respondentów jest członkiem ZHP krócej niż rok, a 38% dwa
lata. Odpowiedzi tej najczęściej udzielały zuchy oraz uczniowie klas IV-V. Wynika
z tego, że w jasielskim środowisku harcerskim jest wielu młodych członków. 25%
respondentów przynależy do Związku około pięciu lat. Pośród badanych znalazły
się także osoby, dla których harcerstwo nie jest przemijającą przygodą, a sposobem
na życie. 6% ankietowanych poświęciło harcerstwu ponad dziesięć lat swojego życia.
Ponad połowa ankietowanych pełni funkcję szeregowego, zarówno w gromadzie
zuchowej jak i drużynie harcerskiej. Wynikać to może z krótkiego czasu przyna-
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leżności do Związku. 15% badanych to zastępowi, 8% stanowią przyboczni. 5%
respondentów stanowili drużynowi. W badaniach wzięli udział także członkowie
Komendy Hufca Jasło (8%).

Opinia na temat Związku Harcerstwa Polskiego, jako
organizacji wspierającej rozwój młodego człowieka
Ze względu na popularność różnego rodzaju organizacji i stowarzyszeń istotne
było poznanie opinii uczniów na temat roli ZHP w zakresie wspierania rozwoju
młodzieży. Na pytanie ankietowe: Czy Twoim zdaniem harcerstwo w dzisiejszych
czasach jest potrzebne?, wszyscy ankietowani odpowiedzieli twierdząco, przez co
można stwierdzić, iż stosunek respondentów do organizacji jest pozytywny. Zuchy, harcerze i instruktorzy uważają, że we współczesnych czasach harcerstwo
odgrywa ogromną rolę wychowawczą. ZHP jest organizacją, która wielu osobom
kojarzy się z rozrywką, przyjemnością, przygodą a jej dodatkowym atutem jest
ogólnodostępność. Ankietowani udzielali również odpowiedzi dotyczącej przynależności do innych organizacji i stowarzyszeń.48% ankietowanych nie przynależy
do innej organizacji, prócz harcerstwa. Młodzi ludzie angażują się i realizują jedynie poprzez pracę harcerską. Najczęściej wybieraną z podanych odpowiedzi była
przynależność do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (18%) oraz Polskiego
Czerwonego Krzyża (8%). 2% ankietowanych stwierdziło, że jest członkiem ZHR.
Tej odpowiedzi udzielili młodzi harcerze, z krótkim stażem przynależności do
ZHP. Pozwolę sobie stwierdzić, że odpowiedź ta została zaznaczona przez pomyłkę,
ponieważ na terenie powiatu jasielskiego Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej nie
działa. W odpowiedzi „Inna” najczęściej pojawiał się Caritas, Oaza, ministranci
oraz Szwadron Niepołomice. Warto podkreślić, że harcerstwo dla wielu młodych
ludzi jest jedyną organizacją, w której działają. Powodem tego może być ogromne
zaangażowanie i poświęcenie pracy harcerskiej.
Bardzo ważną kwestią jest czas jaki młodzi ludzie poświęcają działalności harcerskiej. Można to zbadać poprzez określenie częstotliwości uczęszczania na zbiórki
harcerskie. Więcej niż połowa ankietowanych (62%) uczestniczy w zbiórkach raz
w tygodniu, a znacznie mniej, bo 20% raz na dwa tygodnie i 7% raz w miesiącu.
11% respondentów udzieliło odpowiedzi „Inne”. Są to członkowie Komendy Hufca, którzy spotykają się sporadycznie na posiedzeniach lub biorą udział jedynie
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w organizowanych przedsięwzięciach. Bardzo pozytywny jest fakt, że 62 ankietowanych każdego tygodnia uczestniczy w zbiórkach. Systematyczność w tym
zakresie, świadczy o zaangażowaniu w działania Związku Harcerstwa Polskiego.
Istotne było również poznanie powodu, dla którego młodzi ludzie wstępują do
organizacji. Ankietowani udzielali odpowiedzi na to pytanie, poprzez zaznaczenie
jednej odpowiedzi. Najwięcej respondentów wstąpiło do harcerstwa z ciekawości
(34%) lub chęci spędzenia swojego wolnego czasu w atrakcyjny sposób (38%).
Znacznie mniej członków zyskało harcerstwo poprzez namowę innych osób (14%).
Budujące jest to, że tylko 2% spośród ankietowanych, wstąpiło do gromad lub
drużyn ze względu na otrzymanie dodatkowych punktów w szkole. Osoby zaznaczające odpowiedź „Inne” (12%) za powód swojego wstąpienia do Związku
podają możliwość uczestnictwa w wielu wyjazdach. Kilkakrotnie pojawiła się także
odpowiedź, w której powodem była sympatia do drużynowego. Odpowiedzi tej
udzielały zuchy i harcerze młodsi.
W ostatnich latach zauważyć można znaczy spadek aktywności ruchowej dzieci i młodzieży. Młodzi ludzie spędzają swój wolny czas w sposób bierny, przed
komputerami lub telewizorami. Bardzo rzadko deklarują swój udział w spacerach,
wycieczkach. Coraz rzadziej można spotkać młodych ludzi jeżdżących na rowerach,
biegających, czy grających w piłkę. Niejednokrotnie w czasie ferii zimowych lub
wakacji młodzi nie mają zapewnionego aktywnego wypoczynku. Opowiadając
o spędzonych chwilach bez nauki, młodzi ludzie najczęściej mówią o nowych grach
komputerowych, o zdobytych poziomach w grach. Dla nich najciekawszą formą
kontaktu ze znajomymi, są rozmowy dzięki komunikatorom multimedialnym
lub oglądanie filmów w telewizji. Młodzież niechętnie podejmuje się aktywności
ruchowej. Obserwując to zjawisko należało sprawdzić, które z proponowanych
przez harcerstwo form aktywności i wypoczynku są dla harcerzy atrakcyjne. Zebrany materiał ukazuje, że największą atrakcyjnością charakteryzuje się udział
w biwakach, rajdach i zimowiskach. 61% ankietowanych opowiada się za tego typu
aktywnością i wypoczynkiem. Kolejne miejsce zajmują obozy i wycieczki - 29%.
Najmniej ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „kolonie” - 5% i „inne” - 5%. Być
może powodem małego zainteresowania koloniami jest ich koszt. Nie wszystkich
rodziców stać na opłacenie swoim dzieciom wypoczynku, mimo, że kolonie organizowane przez Hufiec Jasło są znacznie tańsze. Odpowiedziami, które pojawiły się
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dodatkowo były imprezy organizowane dla zuchów: Andrzejki Zuchowe, Święto
Pieczonego Ziemniaka, Dzień Latawca oraz zuchowe majówki. Harcerze uważają,
że bardzo atrakcyjne są biegi przełajowe, biegi patrolowe i gry „Pensjonat”. Kilkoro
ankietowanych udzieliło odpowiedzi „Zloty”. Jednak ten typ wypoczynku można
zaliczyć do biwaków lub obozów.
Kolejnym zagadnieniem jakie zostało zbadane, był udział młodych ludzi w innych formach wypoczynku w czasie ferii zimowych lub wakacji. Zuchy i harcerze
zapytani zostali o to, czy w czasie wolnym od nauki mają zapewniony aktywny
wypoczynek. Zdecydowana większość respondentów (79%) nie bierze udziału
w innych zorganizowanych formach wypoczynku. Podczas wakacji lub ferii zimowych biorą oni udział jedynie w zimowiskach, biwakach czy obozach, organizowanych przez ZHP, lub spędzają ten czas w domach. Tylko 21% ankietowanych, ma
możliwość wyjechania na zorganizowane formy wypoczynku. Wśród odpowiedzi
pojawiły się: kolonie zorganizowane przez zakłady pracy rodziców, półkolonie
szkolne oraz turnieje sportowe. W związku z powyższym należy podkreślić, że
harcerstwo w znacznym stopniu umożliwia spędzenie przynajmniej części czasu
w sposób aktywny i atrakcyjny. Wielu młodych ludzi nie ma możliwości wyjechania
na kolonie czy obozy organizowane przez biura podróży. Nie w każdym zakładzie
pracy rodziców istnieje szansa skorzystania z wypoczynku na kolonii. Harcerstwo
organizuje formy wypoczynku, które w porównaniu do innych propozycji, są zdecydowanie tańsze. Wyjazdy harcerskie są także bardziej atrakcyjne, a pobyt na nich
wymaga ogromnej aktywności.
Działalność harcerska ma na celu kształtowanie pozytywnych cech osobowości.
Ideą i misją harcerstwa jest wszechstronny rozwój młodego człowieka. Związek Harcerstwa Polskiego w swych programach metodycznych i instruktorskich realizuje
cele wychowawcze kształtujące charakter, w trosce o wychowanie dojrzałych i odpowiedzialnych obywateli. Respondenci zapytani zostali o cechy, które ukształtowało
w nich harcerstwo. Najwięcej respondentów uważa, że cechą, którą ukształtowało
w nich harcerstwo jest odpowiedzialność (68%) i systematyczność (62%). Cechy te
zdecydowanie możemy zaliczyć do pozytywnych. Obecna młodzież nie poczuwa się
do odpowiedzialności, żyje beztrosko, bardzo często z dnia na dzien. 52 osoby dzięki
harcerstwu stały się punktualne, a dla 43 osób harcerstwo jest lekcją patriotyzmu.
42 respondentów nauczyło się spoglądać na drugiego człowieka, jak na brata oraz
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ukształtowało w sobie poczucie wyrozumiałości. To bardzo ważna cecha, gdyż
współczesny świat kreuje ludzi, którzy dbają o siebie i swoje dobra. 38% spośród
badanych ukształtowało w sobie umiłowanie i poszanowanie przyrody. Wiedza
ekologiczna wśród młodych ludzi obecnie staje się coraz skromniejsza. Dlatego
ważne jest, aby harcerze uczyli się współżyć z przyrodą i dobrami natury. Pozostałe
osoby stwierdziły, że harcerstwo ukształtowało w nich jeszcze inne cechy (15%).
Zuchy nauczyły się mówić prawdę, oraz być dzielnymi. Pojawiły się odpowiedzi
dotyczące bycia samodzielnym i grzecznym.
W ankiecie skierowanej do respondentów pojawiło się cztery pytania otwarte.
Zuchy, harcerze i instruktorzy wypowiadali się na temat tego, dlaczego harcerstwo
jest potrzebne, co jest powodem spadku popularności harcerstwa w obecnych czasach, w jaki sposób można zachęcić więcej młodych ludzi do wstąpienia w szeregi
harcerskie. Odpowiedzi na pytanie Czy harcerstwo jest potrzebne w dzisiejszych
czasach? dały stuprocentową odpowiedź pozytywną. Po zebraniu odpowiedzi na
podany problem badawczy, udało się ustalić kilka głównych kategorii, według
których harcerstwo odgrywa pozytywną rolę we współczesnym społeczeństwie.
Najwięcej osób (75) podkreśla, iż ZHP kształtuje osobowość. Niejednokrotnie
padały tutaj różne cechy charakteru ukształtowane przez harcerstwo; systematyczność, zaradność, patriotyzm. Niewiele mniej ankietowanych (67) uważa, że
harcerstwo jest atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu. Chodzi tutaj nie tylko
o wypełnienie dnia, ale także zorganizowanie wypoczynku w czasie ferii i wakacji.
Harcerstwo aktywizuje młodych ludzi poprzez organizację cotygodniowych zbiórek
drużyny, zbiórek zastępu, gier terenowych czy biegów patrolowych. Hufiec jasielski
każdego roku jest organizatorem wypoczynku letniego nad Morzem Bałtyckim, dla
harcerzy i dzieci nie zrzeszonych w drużynach. Co roku około 80 dzieci wypoczywa
nad morzem, pod opieką instruktorów ZHP. 63 osoby twierdzi, że harcerstwo uczy
odpowiedzialności i systematyczności. 56 ankietowanych uważa, że ZHP umożliwia zawieranie nowych znajomości. Dzięki harcerstwu młodzi ludzie, uczą się
współdziałania z innymi, zrozumienia i poszanowania drugiego człowieka. Praca
harcerska na stałe wiąże wielu ludzi nicią bezwzględnej przyjaźni. W odpowiedziach
ankietowanych pojawiały się też takie, które wskazywały na funkcję profilaktyczną
(42%). Według respondentów harcerstwo zastępuje czas spędzany przed monitorem komputerów i telewizorów. Wiele uwagi w działaniach gromad zuchowych
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i drużyn harcerskich poświęca się na tematykę związaną z uzależnieniami wśród
młodych ludzi. Często rozważa się punkty Prawa Harcerskiego, w których mowa
jest o „czystości” harcerzy. W czasie Szkoleń Małej Kadry prowadzone są zajęcia
typowo profilaktyczne. Pośród odpowiedzi pojawiają się także inne korzyści wypływające z przynależności do harcerstwa. Według badanych harcerstwo wspiera
też proces wychowawczy szkoły i rodziny.
W ostatnich czasach można zaobserwować spadek ilości zuchów i harcerzy.
Harcerstwo staje się coraz mniej popularne. O ile jeszcze pół wieku temu słowo
„harcerz” u wszystkich wzbudzało szacunek i w oczach ówczesnych ludzi oznaczało
wzór do naśladowania, o tyle dziś dla większości harcerze to grupka dzieci ubranych
w mundury. Często młodzież na przechodzącego harcerza spogląda pogardliwie,
a wielu ludzi uległo stereotypowi i dla nich harcerz to człowiek niepożyteczny,
biegający po lesie. Dlatego częściowo zmieniły się cele Związku, jednak nadal jest
on wierny ideałom harcerskim, oznaczonym na lilijce: ojczyźnie, nauce i cnocie.
Dzisiejszy harcerz jest nadal człowiekiem bardzo ambitnym, mającym szerokie
horyzonty, asertywnym, radosnym i aktywnym społecznie i politycznie. Potrafi
on pracować w grupie oraz koordynować jej działania, odnajduje się w trudnych
sytuacjach, lubi kontakt z przyrodą i dąży do jej ochrony, niesie zawsze chętną
pomoc potrzebującym. Dlaczego zatem do ZHP wstępuje coraz mniej młodych
ludzi? Najwięcej osób uznało (46%), iż głównym powodem spadku popularności
harcerstwa jest wzrost zainteresowania rozwijającą się techniką. Najwięcej czasu
młodzi ludzie spędzają przed monitorami komputerów i telewizorów. Dużą przeszkodą jest także brak wyspecjalizowanej kadry (32%). Zaobserwować można fakt,
że wielu drużynowych to nauczyciele. Nie mają oni odpowiedniego przygotowania,
nie czują się związani z ZHP. Bardzo często prowadzą gromady lub drużyny w ramach godzin lekcyjnych. Zjawisko to nie wpływa korzystnie na upowszechnienie
harcerskiego życia. Zbiórki zaczynają się kojarzyć z lekcjami lub kółkami zainteresowań, a praca harcerska kończy się w murach szkolnych. Zaobserwować możemy
zjawisko wstydu noszenia mundurów harcerskich oraz uczestnictwa w uroczystościach państwowych lub kościelnych (29%). Młodzi ludzie zaczynają się wstydzić
swoich rówieśników i obawiają się krytyki z ich strony. Udział w uroczystościach
związanych z obchodami święta 3-go maja, 11-go listopada, nie jest atrakcyjny dla
młodzieży. 28 ankietowanych twierdzi, że powodem spadku popularności harcer-
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stwa, jest mnogość rozrywek kierowanych do młodzieży. Wśród nich pojawiają
się dyskoteki, spotkania ze znajomymi, kluby. Zaobserwować możemy, że młodzież przesiaduje na ławkach, chodzi bez celu po mieście i nie szuka atrakcyjnych
form spędzania czasu. Powołaniem każdej harcerki i każdego harcerza jest służba
drugiemu człowiekowi, a większość ludzi coraz bardziej izoluje się od siebie. Nie
chcą spędzać czasu z innymi, a życie harcerskie właśnie na takiej współpracy z rówieśnikami się opiera.
Zdając sobie sprawę z faktu, że do harcerstwa wstępuje coraz mniej nowych
członków, ankietowanym zostało postawione pytanie o zmiany. Respondenci wyrażali opinię na temat tego co powinno się zmienić w ZHP, aby zachęcić więcej osób
do wstąpienia w jego szeregi?. Wielu spośród badanych zauważa problem finansowania harcerstwa (36%). Zdaniem tych respondentów większe wsparcie finansowe
umożliwiłoby organizację większej ilości przedsięwzięć programowych. Mimo, że
w Hufcu Jasło wyjazdy są stosunkowo tanie i tak wiele młodych ludzi rezygnuje
z udziału w różnego typu imprezach ze względu na koszty. 35 ankietowanych uważa,
że zmianie powinny ulec metody kształcenia kadry. Według badanych drużynowi
powinni być niewiele starsi od swoich harcerzy. Umożliwia to lepszy kontakt, zrozumienie oraz wspólną zabawę. Tylu samych respondentów uważa, że doskonałym
pomysłem na zachęcenie młodych ludzi do wstąpienia w szeregi ZHP jest organizacja większej ilości wycieczek i obozów. Tego typu aktywność ukazałaby kandydatom
na harcerzy ciekawy sposób spędzania swojego czasu. Zamysł ten powiązany jest
w dużym stopniu ze wsparciem finansowym. Dzięki temu harcerstwo zostanie także
bardziej wypromowane w środowisku. Harcerze powinni bardziej angażować się
w życie społeczności lokalnej, ukazywać jak się bawią oraz podkreślać, że są bardzo
pożyteczni (24%). 23 ankietowanych wskazało, że powodem niechęci wstąpienia
do harcerstwa jest obowiązek opłacania składek. Twierdzą, że zmniejszenie kwoty
wpłacanej przez harcerzy lub jej zniesienie spowoduje przystąpienie do harcerstwa
wielu młodych ludzi.
Niezwykle istotne było również poznanie opinii uczniów na temat korzyści płynących z bycia harcerzem. Na podstawie przedstawionych danych, można stwierdzić, iż zdecydowana większość respondentów (41%) uważa, że dzięki harcerstwu
mogli w atrakcyjny sposób spędzać czas wolny. Głównie odpowiedź ta odnosi się
do okresu ferii zimowych i wakacji. Niewiele mniej osób w harcerskim mundu-
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rze zwiedziło wiele ciekawych miejsc (39%). 34 osoby spośród ankietowanych
zwalczyło swoje wady oraz poznało wielu ludzi. Zawiązały się przyjaźnie. Natomiast tylko dwie osoby mniej uważa, że harcerstwo jest ogromną przygodą życia.
Sporadycznie pojawiały się odpowiedzi dotyczące zwalczania nałogów, poznania
historii Polski. Wielu harcerzy uważa, że przynależność do organizacji sprawiła, że
są ludźmi lepszymi, wolnymi od nałogów, chętnymi do bezinteresownej pomocy
i zrozumienia drugiego człowieka. Zuchy dzięki harcerstwu stały się grzeczniejsze
i wiedzą, że należy mówić prawdę.
Powyższe dane utwierdzają w przekonaniu, które wysunięto już w odniesieniu do wcześniejszych problemów: widoczne jest pozytywne nastawienie wobec
przynależności do ZHP. Każdy z ankietowanych dostrzega pozytywne oddziaływanie harcerstwa na osobowość młodych ludzi. Dostrzegają zmiany w swoim
zachowaniu i charakterze. Harcerstwo daje możliwość sprawdzenia własnych sił
w czasie biwaków, rajdów i obozów. Pełni funkcję wychowawczą, profilaktyczną,
edukacyjną i społeczną.

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań oraz dokonanej analizy zarówno ilościowej, jak i jakościowej wysnuto następujące wnioski wynikające ze zgromadzonego
materiału badawczego:
– Wszyscy ankietowani mają pozytywny stosunek do harcerstwa i poświęcają
znaczną część swojego czasu na tego typu działalność. W większości przypadków harcerstwo jest jedyną organizacją, w której działają i rozwijają swoje zainteresowania młodzi ludzie. Świadczy to o braku alternatywnych, równie ciekawych zajęć i organizacji mogących uatrakcyjnić spędzanie czasu młodzieży;
– Powodem przystąpienia wielu zuchów i harcerzy do organizacji była chęć
spędzenia w aktywny i atrakcyjny sposób swojego czasu. Młodzi ludzie z ciekawością wstępują w szeregi harcerskie, aby przeżyć przygodę swojego życia.
Przygoda ta, niejednokrotnie staje się stylem i sposobem życia;
– Większość respondentów jest pozytywnie nastawionych do założeń programowych i metodycznych ZHP, zdając sobie sprawę z potrzeby jego istnienia
w dzisiejszych czasach. Świadczy to o umiejętności dostrzegania pozytywnych
aspektów wypływających z harcerstwa;
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– Znaczna część ankietowanych zdaje sobie sprawę z faktu, że harcerstwo w atrakcyjny sposób organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Wielu z nich
nie wyjeżdżałoby nigdzie w czasie ferii i wakacji, ze względu na ograniczenia
finansowe. Najchętniej wybieranymi przez badanych formami aktywności są
biwaki, rajdy i obozy. Dzięki udziałom w tego typu przedsięwzięciach młodzi
ludzie kształtują swoje postawy i charaktery. Niejednokrotnie pierwszy raz
w życiu wyjeżdżają na kilkudniowe wycieczki z harcerzami. Uczą się pokonywania własnych barier i słabości. Należy podjąć działania zwiększające ilość
tego typu przedsięwzięć;
– Według wszystkich respondentów harcerstwo w dzisiejszych czasach, przepełnionych grami komputerowymi i innymi rozrywkami, jest bardzo potrzebne.
Zdaniem ankietowanych ma ogromny wpływ na kształtowanie cech charakteru
młodego pokolenia. Dzięki harcerstwu ludzie stają się bardziej odpowiedzialni
za siebie oraz za drugiego człowieka. Systematyczność i punktualność wyrobiona w szeregach ZHP ma swoje odzwierciedlenie w szkole, pracy i domu.
Harcerze uczą się poszanowania przyrody i nie ulegają nałogom;
– Powodem spadku popularności harcerstwa jest według ankietowanych wzrost
zainteresowania grami komputerowymi. Młodzi ludzie wolą spędzać swój czas
przed monitorami. Zniesienie składek członkowskich, dofinansowanie ZHP
i organizacja imprez promujących harcerstwo w społeczeństwie spowodowałoby, zdaniem badanych, wzrost liczebności harcerzy.

Podsumowanie
Zadaniem dzisiejszej szkoły jest wiązanie nauki z życiem w oparciu o najbliższe środowisko i rozbudzanie zainteresowań intelektualnych oraz zaciekawienia światem.
Pedagog – instruktor, nauczyciel chcący wyrabiać w jednostkach postawę myślącą musi to robić przede wszystkim w odniesieniu do tego, co stanowi codzienne
środowisko życia młodego człowieka. Nauka szkolna, będąc przede wszystkim
obowiązkiem, nie może zapewnić dziecku uwolnienia od napięcia psychicznego
spowodowanego dużym wysiłkiem intelektualnym. Dlatego też w ciekawie zorganizowane zajęcia w czasie wolnym dzieci angażują się emocjonalnie. Harcerstwo
ze względu na swój zasięg stanowi fundament w procesie kształtowania psychofizycznego dzieci i młodzieży, wywiera wpływ na rozwój intelektualny, psychiczny,

41

Wpływ harcerstwa na kształtowanie postaw i osobowości młodzieży

duchowy, etyczny i społeczno – kulturowy. Dlatego Związek Harcerstwa Polskiego
powinien mocniej rozwijać swoją działalność w placówkach oświatowych. Proponowane przez harcerstwo formy aktywności są źródłem ciekawości, aktywności
intelektualnej i ruchowej, są także sposobem wzbogacania wiadomości. Celem
ZHP jest wychowanie wartościowych obywateli Polski przez kreowanie ich wszechstronnego rozwoju duchowego, społecznego, intelektualnego i fizycznego według
harcerskich zasad (ideałów): służby Bogu, Polsce i bliźnim, braterstwa z innymi
ludźmi, bez względu na ich rasę, narodowość i wyznanie, pracy nad sobą, czyli
świadomego kształtowania swojego charakteru i osobowości. Zasady te zawarte są
w Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim, a także (dla najmłodszych dzieci) w Obietnicy
Zuchowej i Prawie Zucha. Symbolem przynależności do ZHP jest krzyż harcerski
i (dla najmłodszych dzieci) tzw. słoneczko zuchowe.
We wstępnej fazie badań postawiona została teza, iż harcerstwo ma wpływ na
wychowanie młodzieży oraz kształtowanie jej charakterów. Należy podkreślić,
że badania w pełni potwierdziły hipotezę. Opisane środowisko harcerskie Hufca
ZHP Jasło jest przykładem modelowym. Zdobyte w trakcie badań dane na temat
działalności i zadań podejmowanych przez harcerzy w pełni ukazują pozytywny
wpływ ZHP na kształtowanie charakterów oraz rolę organizacji w kształtowaniu
osobowości młodych harcerek i harcerzy. Zebrany podczas badań materiał pozwolił
wyciągnąć wnioski, iż harcerstwo sprzyja kształtowaniu więzi społecznych i wyrabianiu wielu umiejętności przydatnych w życiu. Uczy wrażliwości na wartości,
rozwija aktywność społeczną oraz wzmacnia więź ze środowiskiem. Harcerstwo
ma ogromny wpływ kulturotwórczy a przede wszystkim pomaga w procesie wychowawczym. Harcerstwo nawiązuje do potrzeb dzieci (np. u zuchów potrzeba
zabawy, ruchu, krzyku), stwarza dzieciom warunki robienia tego, co lubią robić,
a jest to podstawową przesłanką aktywności. U podstaw aktywności leżą jeszcze
inne czynniki: wiedza, umiejętności, poglądy wyniesione z domu i szkoły, stopień
rozumienia sensu różnych społecznych poczynań. Dlatego uczucia społeczne powinny być kształtowane wcześnie, a wśród nich szczególnie istotne w kulturze
naszego społeczeństwa – uczucie patriotyzmu.
W badanym środowisku harcerskim dostrzec można ogromne zaangażowanie
harcerzy w pracę i służbę, zarówno na rzecz innych, jak i społeczności. Instruktorzy - animatorzy różnorakich form wypoczynku dla dzieci i młodzieży posiadają
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umiejętność organizowania pracy wychowawczo – poznawczej w ramach zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Przyciągając dzieci i młodzież ciekawymi i różnorodnymi formami pracy reklamują wartościowy sposób spędzania wolnego czasu
i podejmują się zadania profilaktyka. Ukazanie młodym ludziom sposobu spędzania
czasu w atrakcyjny sposób pełni funkcję prewencyjną. Bardzo ważnym elementem
metody harcerskiej jest wzajemne oddziaływanie, a nie relacja na płaszczyźnie nauczyciel-uczeń. Istotą harcerstwa jest przekazywanie przez instruktora młodszym
ludziom pewnych idei i postaw tworzących określony styl życia.

Streszczenie
Wpływ harcerstwa na kształtowanie postaw i osobowości młodzieży
Harcerstwo było zawsze stowarzyszeniem o szczególnie wyeksponowanej funkcji
wychowawczej. Miało ono służyć kształtowaniu w młodych Polakach określonych,
szczególnie cenionych cech. Współczesne harcerstwo pozostaje wierne utrwalonym
zasadom formułowania ideałów wychowawczych. Odwołują się one z jednej strony
do społecznych potrzeb, z drugiej zaś do tradycji. Badania zostały przeprowadzone
w miesiącach styczeń i luty 2012 roku wśród zuchów i harcerzy Hufca jasielskiego.
W badaniach wzięło udział 100 respondentów. Przedmiotem badań była opinia
członków ZHP na temat wpływu harcerstwa na kształtowanie postaw i osobowości.
W badaniach posłużono się metodą sondażu i techniką ankiety. Zebrany podczas
badań materiał pozwolił wyciągnąć wnioski, iż harcerstwo sprzyja kształtowaniu
więzi społecznych i wyrabianiu wielu umiejętności przydatnych w życiu. Uczy
wrażliwości na wartości, rozwija aktywność społeczną oraz wzmacnia więź ze
środowiskiem. Harcerstwo ma ogromny wpływ kulturotwórczy, a przede wszystkim
wspomaga proces wychowawczy i nawiązuje do potrzeb dzieci.
Słowa kluczowe: młodzież, postawy, osobowość, harcerstwo.

Summary
Impact of scouting on shaping the attitudes and personalities of young people
Scouting has always been an association with particularly exposed educational
functions. Its main aim was to shape in young Poles particularly valued features.
Contemporary scouting remains faithful to the settled principles of forming educational ideals. They refer both to social needs and tradition. The study was conducted
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in the months of January and February 2012 among the cub scouts and scouts of
Jaslo Troop. The study was based on 100 respondents. The research concentrated
on the opinion of the scouts on the role of scouting in shaping the attitudes and
personality. A survey and a questionnaire were the research methods used. The
material collected during the research allows drawing conclusion that scouting
fosters social ties and helps to learn many useful in life skills. It teaches sensitivity
to values; develops pro-social activity and strengthens the bond with the society.
Scouting has a huge cultural impact and, above all, supports the educational process
and refers to the needs of children.
Keywords: the youth, attitudes, personality, scouting.

Bibliografia
– Baden- Powell R., Wskazówki dla skautmistrzów, HW „GODZIEMBA”, Warszawa
1946.
– Jacewicz W., Naczelne hasła moralne skautingu, Wyd. Czuwajmy, Kraków 1992.
– Kaczmarek U., Młodzież – regionalizm – kultura, [w:] Kociszewski A., Omelaniuk
A. J., Orzechowski K. (red.), Tożsamość narodowa a ruch regionalny w Polsce,
KODRTK, Ciechanów 1998.
– Kmecová J., Employees and volunteers´ motivation in local communities, „Humanum - Międzynarodowe Studia Społeczno- Humanistyczne” 2012, nr 1.
– Kulczyk E., Braterstwo, propozycje dla gromad i drużyn, Marron Edition, ŁódźWarszawa 2008.
– Mirowski S., Styl życia, HBW Horyzonty, Warszawa 1997.
– Pojawa B., Wychowanie religijne w drużynie harcerskiej, ZHR, Warszawa 1999.
– Skorowski H., Regionalizm w myśli społecznej Kościoła, [w:] Bednarek S. (red.),
Czym jest regionalizm?, KODRTK, Wrocław – Ciechanów 1998.
– Statut ZHP, GKH, Warszawa 2012.

Stanowiska galicyjskich stronnictw chłopskoludowych wobec szkoły ludowej
Edmund Juśko1

Wprowadzenie
Galicja w drugiej połowie XIX wieku oraz na przełomie wieku XIX i XX była terenem, na którym zaczął się tworzyć zorganizowany ruch ludowy oraz powstawać
pierwsze stronnictwa i partie chłopskie. Wykorzystując tradycję walk 1846-1848
oraz sprzyjające warunki polityczne, galicyjski ruch chłopski stawał się w miarę
upływu czasu samodzielną siłą. Ze względu na autonomię zaistniała możliwość
prowadzenia działalności politycznej, agitacji wyborczej i kandydowania do Sejmu
Krajowego oraz Rady Państwa w Wiedniu. Wykorzystując to coraz bardziej świadomi swoich celów chłopi, podjęli walkę o własne interesy polityczno – społeczne.
Celem jej było zdobycie dla chłopów pełnych praw ekonomicznych i społecznych,
w tym także dostępu do oświaty. W związku z tym w programach partii chłopskich
pojawiła się więc także problematyka edukacyjna dotycząca ogólnie w rozwoju
szkolnictwa galicyjskiego, a przede wszystkim szkolnictwa stopnia najniższego, czyli
ludowego. Rozwijanie oświaty ściśle związane było, także z kwestią kształtowania
się świadomości narodowej na wsi.

Związek Stronnictwa Chłopskiego
Budzenie się świadomości politycznej wśród chłopów na ziemiach polskich na
przełomie XIX i XX wieku doprowadziło do powstania ruchu ludowego. Istotną
rolę w jego organizowaniu w Galicji odegrała działalność we Lwowie Bolesława
i Marii Wysłouchów oraz wydawanej przez nich prasy – „Przeglądu Społecznego”
w latach 1886-1887 i od 1889 roku „Przyjaciela Ludu”. Na jej lamach domagali się
faktycznego równouprawnienia chłopów i ziemiaństwa, likwidacji resztek pozosta1.	Dr hab. Edmund Juśko, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, historyk, pedagog, dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego
w Tarnowie, dyrektor Instytutu Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, kierownik Katedry Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania
Oświatą.
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łości feudalnych na wsi oraz zapewnienia dzieciom wiejskim dostępu do oświaty.
Działania prowadzone przez B. i M. Wysłouchów oraz grupę działaczy pozwoliły
dostać się do Sejmu Krajowego przedstawicielom chłopów.
3 lipca 1893 roku w Nowym Sączu powstało z inicjatywy księdza Stanisława Stojałowskiego oraz pod przewodnictwem braci Jana i Stanisława Potoczków pierwsze
chłopskie ugrupowanie polityczne pod nazwą Związek Stronnictwa Chłopskiego,
które swój rodowód wywodziło z sejmowego klubu katolicko-ludowego i nawiązywało do encykliki „Rerum novarum” z 1891 roku.
W zakresie problematyki oświatowej stronnictwo koncentrowało się przede
wszystkim na oddzieleniu szkoły ludowej wiejskiej od miejskiej, zarówno w sensie
programowym, jak i organizacyjnym. Działacze tego ugrupowania postulowali
konieczność wychowania dzieci wiejskich na katolików i popierali zdecydowanie
szkoły wyznaniowe, w których winni uczyć księża, zakonnicy bądź co światlejsi
gospodarze2.
Organem prasowym ZSCH było czasopismo „Związek Chłopski. Przyczyniło
się ono w znacznym zakresie do rozbudzenia wśród ludności wiejskiej twórczości piśmienniczej. Program „Związku Chłopskiego” w znacznej części traktował
o sprawach ekonomicznych, gospodarczych, ale także i oświacie, którą uznawano
za najważniejszą część programu, rozumianą jako naukę szkolną oraz czytanie
książek i pism. Dzięki jego lekturze dzieci wiejskie miały poznawać historię oraz
tradycję narodu polskiego. Na łamach periodyku zwracano również uwagę na
poziom nauczania w szkołach ludowych, zwalczanie analfabetyzmu i zniesienia
barier utrudniających dzieciom chłopskim dostęp do oświaty.
Ponadto na wyobraźnię chłopów działał przykład braci Stanisława i Jana Potoczków, którzy, jako pierwsi chłopi wchodząc do świata polityki i starając się działać
na rzecz wsi, ukazali im perspektywę lepszego życia.

Stronnictwo Ludowe
Szeroki zakres swobód politycznych istniejący w autonomicznej Galicji, a przede
wszystkim możliwość działalności parlamentarnej doprowadziły do powstania

2.	Szkoła, „Związek Chłopski” 1897, nr 34, s. 272; Samouctwo, „Związek Chłopski” 1896, nr 8, s.
62.
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na jej terenie zorganizowanego ruchu ludowego. 28 lipca 1895 roku na zjeździe
w Rzeszowie powstała masowa partia chłopska, która przyjęła nazwę Stronnictwa
Ludowego. Prezesem jej został dr Karol Lewakowski, do władz weszli: Henryk
Rewakowicz, Jakub Bojko, Wojciech Stręk i Jan Stapiński.
W „Odezwie programowej” pt. „Centralny Komitet Przedwyborczy Stronnictwa Ludowego. Do wyborców w całym kraju”, zamieszczony został swoisty raport
o aktualnym stanie oświaty w Galicji. Mówiono w nim wręcz o katastrofalnym
stanie szkolnictwa ludowego, o małej ilości średnich szkół i braku podręczników.
W „Odezwie” można było także przeczytać: Popierać oświatę przez mnożenie
liczb szkół ludowych, polepszenie bytu nauczycieli ludowych, a ułatwienie młodzieży dostępu i uczęszczania do szkół średnich przez zmianę utrudniających w tym
względzie przepisów organizacyjnych szkolnictwa ludowego, obniżenia czesnego
i zniesienie przymusowego umundurowania. Zarazem popierać oświatę fachową
przez odpowiednią organizację szkół przemysłowych i rolniczych. Czynić w ogóle
wszystko, co oświatę publiczną ułatwia, a nie utrudnia3.
Pojawienie się pod koniec XIX wieku na terenie Galicji pierwszej o szerszym zasięgu organizacji chłopskiej pod nazwą Stronnictwo Ludowe było dla społeczności
wiejskiej ważnym wydarzeniem. Przedstawiciele tego ugrupowania politycznego
próbowali wpłynąć na mentalność i świadomość polskiego chłopa. Apelowali do
środowiska wiejskiego o udzielanie pomocy nauczycielom szkół ludowych4. Starali
się także zachęcić nauczycieli do podejmowania działań na rzecz ruchu ludowego,
przede wszystkim o uświadamianie społeczności wiejskiej, co do konieczności
wybierania posłów ludowych, którzy walczyliby o znalezienie środków finansowych
na poprawę ich sytuacji.
Działania przedstawicieli Stronnictwa Ludowego często napotykały jednak przeszkody ze strony samej ludności wsi, która w znacznej części była przeciwna szkole
ludowej, w tym, także nauczycielom. Świadomość polskich chłopów odnośnie do
roli szkoły była bardzo niska. Chłopski poeta Maciej Szarek pisał, że działalność
oświatowa na wsi doprowadzi do wzrostu świadomości polskiego chłopa w tym
zakresie.

3. S. Lato, W. Stankiewicz, Programy stronnictw ludowych, Warszawa 1969, s. 53-54, 60.
4. Popierajmy naszych nauczycieli, „Przyjaciel Ludu” 1894, nr 6, s. 82.

47

Stanowiska galicyjskich stronnictw chłopsko-ludowych...

Co nas dzisiaj trapi,
to co się wszystko zmieni,
gdy tylko rolnicy będą oświeceni.
Kochajmy oświatę, byśmy byli przodem,
Żeby chłopek wiedział,
jakim jest narodem5
Był jednym z pierwszych polskich pisarzy ludowych, który publikował wydawanych w Galicji gazetkach ludowych, zarówno wiersze jak i opowiadania. Aktywnie
także działał na rzecz rozwoju oświaty w obszarze swojej lokalnej społeczności
w Brzegach. W ostatnim okresie życia działał w Stronnictwie Ludowym oraz współpracował z działaczami ludowymi Bolesławem i Marią Wysłouchami6.
Działacze Stronnictwa próbowali udowadniać chłopom, że szkoła ludowa pozytywnie wpłynie na rozwój i warunki życia na wsi7. Stronnictwo Ludowe interesowały również sprawy programowe i organizacyjne szkoły ludowej. Szczególnie
ostro jego działacze krytykowali poczynania reformatorskie wiceprezydenta Rady
Szkolnej Krajowej M. Bobrzyńskiego. W 1897 roku Stronnictwo skrytykowało Radę
Szkolną Krajową i oskarżyło o wypieranie z nauczania szkolnego cech narodowych,
wychowywanie bezmyślnych i ultralojalnych obywateli austriackich8.
Żądania zmian w szkolnictwie ludowym koncentrowały się wokół kwestii podwyżek płac nauczycieli, opracowania programu nauczania, który stwarzałby szanse
kształcenia i wychowania dzieci w duchu polskości, wprowadzenia nowych podręczników napisanych zgodnie z poczuciem wartości narodowych, zniesienia po-

5.	S. Michalski (red.), Dzieje szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej do 1918, t. 1, Warszawa 1982,
s. 263.
6.	J.B. Ożóg, Wstęp, [w:] J. B. Ożóg (opr.), Maciej Szarek. Włościanin z Brzegów. Wiersze i proza,
Warszawa 1956, s. 5-48; B. Krasnowolski, Brzegi i Grabie. Małe ojczyzny, [w:] W. Żyznowski
(red.), Brzegi i Grabie pod Niepołomicami. Historia, zwyczaje, pisarstwo, dzieje jednej rodziny,
Siercza 2007, s. 52, 94, 111-114, 141; J. Albin, J.R. Szaflik, Listy Macieja Szarka z lat 1861-1904.
Wstęp, „Ze Skarbca Kultury. Półrocznik Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”, 1984, z.
39, s. 64-78.
7. Wspomagajmy oświatę, „Przyjaciel Ludu” 1897, nr 29, s. 417.
8. K. Dunin-Wąsowicz, Dzieje Stronnictwa Ludowego w Galicji, Warszawa 1956, s. 59.
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działu szkoły ludowej na wiejską i miejską, zrównania statusu społecznego nauczycieli szkół ludowych, większej roli władz krajowych w zarządzaniu szkołą ludową9.
Działacze bardziej radykalnego Stronnictwa Ludowego krytykowali także wcześniejsze poglądy Związku Stronnictwa Chłopskiego za ścisłą współpracę z księżmi
i sprzyjanie ugrupowaniom konserwatywnym.

Polskie Stronnictwo Ludowe
W 1903 roku partia zmieniła nazwę na Polskie Stronnictwo Ludowe. Wraz ze zmianą nazwy Polskie Stronnictwo Ludowego uchwaliło w Rzeszowie nowy program.
Głównym twórcą założeń programowych był Bolesław Wysłouch. Doceniał on rolę
oświaty i uważał, że winna ona zaszczepić młodzieży poczucie umiłowania prawdy,
piękna i dobra. Treść jej powinna łączyć w sobie ideały ogólnoludzkie z tymi postępowymi elementami kultury polskiej, które wytworzył naród w ciągu dziejów10.
Swoje poglądy na temat szkolnictwa ludowego działacze PSL-u prezentowali na
łamach licznych czasopism. Maria i Bolesław Wysłouchowie redagowali takie pisma
jak: „Przyjaciel Ludu”, „Przegląd Społeczny”, „Kurier Lwowski”, „Tydzień”, „Przodownica”, „Zorza”. Szczególną poczytnością wśród chłopów cieszył się „Przyjaciel
Ludu” za to jak wspomina Wincenty Witos, że odznaczał się jasnym, przystępnym
i zrozumiałym dla chłopów językiem, poruszał sprawy społeczne i gospodarcze,
które były przedmiotem zainteresowania wsi11.
Działacze ludowi próbując rozwijać oświatę na wsi galicyjskiej natrafili na znaczny opór ze strony nie tylko nie zainteresowanego tym problem ziemiaństwa, ale
także ze strony ludności wiejskiej, której świadomość narodowa i społeczna stała
na niskim poziomie. Wykorzystywanie ludności wsi było tym łatwiejsze im większa
panowała wśród niej ciemnota i zabobon. Wincenty Witos pisał: Ludzie byli święcie przekonani, że tęcza (…) wypija wodę razem z rybami i innymi stworzeniami,
a potem je z deszczem rozrzuca po ziemi. (…) Uderzenie pioruna w dom, stodołę czy
9.	Przedstawiciele Stronnictwa Ludowego (B. Wysłouch, ks. S. Stojałkowski) swoje poglądy na
kwestię szkolnictwa ludowego prezentowali na łamach takich czasopism jak: „Przyjaciel Ludu”,
„Kurier Lwowski”, „Wieniec”, „Wieniec Polski”, „Pszczółka”; Stenograficzne sprawozdania z obrad
Sejmu Krajowego, Lwów 1901, s. 1034-1035.
10. Program Polskiego Stronnictwa Ludowego z 1903 roku, [b. m. r.], s. 69-83.
11. W. Witos, Moje wspomnienia, t. 1, Paryż 1964, s. 210-211.
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inny budynek było powszechnie uważane za wyraźną karę bożą, (…) gaszenie ognia
wywołanego uderzeniem pioruna za sprzeciwianie się woli bożej12.
We wsi np. nikt nie uwierzyłby największemu nawet prorokowi, ażeby ziemia
mogła się obracać, a słońce stać w miejscu, na odwrót – wszyscy byli najmocniej
przekonani, że tak słońce jak i księżyc spacerują sobie po niebie, a ziemia ani się nie
ruszy nigdy. (…) Drwiono sobie też z dzieci, które przynosiły te przewrotne nauki
ze szkoły i starano się wybić im to z myśli i z głowy13.
Szkołę uważano za wielki niepotrzebny ciężar, chłopi bronili się przednią długo
i żarliwie. W końcu jednak nie dali rady. Szkołę zbudowano (…). Z nauką było jednak
dużo gorzej. Trochę dzieci sprowadzono do niej, lecz chodziły one tylko w miesiącach
zimowych. Na wiosnę i jesienią zostawały w domu, bo nie miał kto pasać gęsi i bydła.
(…) Nie wiem, czyja w tym leży wina, ale stwierdzić muszę, że za przeszło pół wieku
szkoły i nauki w Wierzchosławicach, na tysiące uczniów, którzy przeszli przez nią,
prawie nie było żadnego, który by umiał porządnie choćby tylko list napisać, nie
mówiąc już o jakimś podaniu do władzy14.
Z każdym wezwaniem do sądu, rady powiatowej czy innego urzędu latano do
pisarza, bo nikt we wsi nie dał rady go przeczytać (…). Czytających gazety chłopów
uważano za pomylonych, którym się zachciewa „Pańskiej zabawy15.
Wincenty Witos pisząc o świadomości chłopa galicyjskiego stwierdzał, że był on
dziwną mieszaniną wszystkiego. Uważał się za niższe i mniej wartościowe stworzenie
od innych... Był niewolnikiem tak z krwi, tradycji, wychowania, jak i z własnej woli.
Cnotą pokory doradzaną mu przez Kościół i księdza, ale wobec Boga, on stosował
wobec wszystkich, i to często z niesłychaną przesadą16. Sytuacja taka powodowała,
że działacze ruchu ludowego do rozwoju oświaty, szczególnie szczebla najniższego
przywiązywali dużą wagę. Posłowie ludowi podczas obrad Sejmu Krajowego często
w swoich wystąpieniach, odezwach, uchwałach poruszali kwestię edukacji. Tematyka ta miała swoje odzwierciedlenie także na łamach prasy ludowej17.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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W. Witos, Dzieła wybrane. Moje wspomnienia, cz. I, Warszawa 1988, s. 66.
Tamże.
Tamże, s. 110-111.
Tamże, 101-102.
W. Witos, Moje wspomnienia, Warszawa 1981, s. 33.
W. Witos, Wybór pism i mów, Lwów 1939, s. 31.

Edmund Juśko

Naczelnym więc zadaniem stojącym przed przywódcami rodzącego się ruchu
ludowego była edukacja wsi, walka z analfabetyzmem poprzez budowanie szkół,
zakładanie bibliotek oraz wydawanie czasopism i gazet.
Program Polskiego Stronnictwa Ludowego z 1903 roku jako zbyt radykalny był
przedmiotem krytyki ze strony ugrupowań konserwatywnych i przedstawicieli
duchowieństwa katolickiego. Biskup tarnowski Leon Wałęga oskarżał ludowców
o podważanie wiary katolickiej wśród społeczności wiejskiej18.
W latach 1905-1908 działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego nawiązali współpracę z powstałym 28 grudnia 1905 roku w Krakowie Krajowym Związkiem Nauczycielstwa Ludowego (KZNL). Wspólnie występowali z żądaniami zlikwidowania dwutypowości szkół ludowych i seminariów nauczycielskich19. Domagali się
wielokrotnie od rządu, Rady Szkolnej Krajowej oraz Sejmu realizacji zgłaszanych
przez nich postulatów oświatowych, między innymi ograniczenia wpływu kościoła
na szkolnictwo ludowe, utworzenia w każdej wsi szkoły, podniesienia poziomu
organizacyjnego szkół, polepszenia bytu materialnego nauczycieli.
Szczególnie aktywnie w dziedzinie oświaty działał Jakub Bojko. Jako były w latach
1877-1890 nauczyciel w parafii Gręboszów i Bolesław znał potrzeby szkół, cenił
nauczycieli, domagał się w swoich wystąpieniach kształcenia dziewcząt wiejskich
oraz rozwoju oświaty rolniczej20.
Zgodnie z programem PSL krytykował próby obniżenia poziomu kształcenia
nauczycieli pracujących w szkołach ludowych na wsi. Uważał, że lud polski potrzebuje nauczycieli światowych, którzy by nie tylko młodzież odpowiednio do życia
przygotowali, ale którzy by swą wiedzą i inteligencją także do ogólnego dobra gminy
się przyczyniali21.
W swoich wystąpieniach sejmowych często też podnosił kwestię uposażenia nauczycieli szkół ludowych. Czynił to dość skutecznie, gdyż jego interpelacje skutko18.	Biskup Leon Wałęga próbował stworzyć własne ugrupowanie polityczne na wsi. W 1905 roku
powstało w Tarnowie Stronnictwo Katolicko-Ludowe. W Przemyślu podobne stowarzyszenie
pod nazwą Związek Katolicko-Społeczny zorganizował biskup Józef Sebastian Pelczar.
19. Wiec oświatowy w Rzeszowie, „Nowe Tory” 1908, nr 8, s. 285.
20.	A. Skowron, Problemy krajowe i lokalne w publicznej działalności Jakuba Bojki (1879-1935),
Tarnów 2012, s. 125.
21. Stenograficzne sprawo zdania Sejmu Krajowego, Lwów 1899, s. 753-755.
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wały minimalnym podwyższeniem poborów nauczycieli, czy przeznaczaniem środków finansowych na pomoc dla biednych nauczycieli i nauczycielek i ich rodzin22.
Istniejące różnice programowe doprowadziły jednak w roku 1913 do rozłamu
i utworzenia w 1914 roku dwóch odrębnych ugrupowań politycznych: Polskiego
Stronnictwa Ludowego „Lewica” z prezesem Janem Stapińskim i Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast” na czele Wincentym Witosem, Jakubem Bojko i Janem
Dąbskim23.
Spośród stronnictw ludowych po odzyskaniu niepodległości, najsilniejszy polityczny wpływ posiadało Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”, zwłaszcza na terenie Małopolski. Stronnictwo to w imię solidaryzmu społecznego opowiadała się
za współpracą z ugrupowaniami konserwatywnymi, rozwojem oświaty i ruchu
spółdzielczego. Zgadzała się na reformę rolną, ale przeprowadzoną za odszkodowaniem byłych właścicieli, gdyż uważano, że należy szanować własność prywatną.
Z biegiem czasu program PSL „Piast” coraz bardziej zbliżał się więc do postulatów
Narodowej Demokracji.
Z kolei działaczom Polskiego Stronnictwa Ludowego „Lewica” nie odpowiadał sojusz zawarty przez „Piasta” z konserwatystami. Koncentrowali się bardziej
na kwestii odzyskania niepodległości, którą stawili w deklaracji programowej na
pierwszym miejscu.
W czasie trwania I wojny światowej, a zwłaszcza pod jej koniec działacze „Lewicy” w sposób bardziej ożywiony zaczęli wypowiadać się również w sprawach
szkolnictwa ludowego. Zwracali oni uwagę na rolę umiejętności pisania i czytania
w środowisku wiejskim. Umiejętności te zaczęły stawać się coraz bardziej użyteczne
w życiu chłopów, choćby ze względu na potrzebę listownego kontaktu z coraz to
liczniejszą zarobkową emigracją polską. Stawały się także wyznacznikiem wzrostu
społecznego znaczenia wsi w społeczeństwie polskim.
Stronnictwo swoje poglądy odnośnie oświaty bardziej zaczęło precyzować dopiero w 1919 roku. Zakładało w nim ograniczenie wpływu Kościoła na szkolnictwo, stworzenie jednolitego szkolnictwa powszechnego opartego o nowe metody
pracy nauczycieli i unowocześnione programy nauczania. Pomocy w kształceniu

22 Tamże, s. 753-755; A. Skowron, dz. cyt., s. 127.
23. A. Skowron, dz. cyt., s. 171.

52

Edmund Juśko

się uczniom z rodzin biednych winno udzielać państwo. Szkoła powszechna miała
być bezpłatna, świecka i dostępna dla wszystkich obywateli24.
Program swój PSL „Lewica” sformułowało jednak dopiero po odbytym wiosną 1919 roku Sejmie Nauczycielskim, który przyjął jak na ówczesne polityczne
i społeczne warunki polskie, dość radykalny program oświatowy. Postulaty PSL
„Lewica” nie były więc zbyt nowatorskie, popierały jedynie poglądy środowiska
nauczycielskiego.

Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe
Twórcą Stronnictwa Chrześcijańsko-Ludowego był ksiądz Stanisław Stojałowski.
W roku 1875 rozpoczął on wydawanie w duchu ludowo-kościelnym dwóch gazetek
„Wieniec” i „Pszczółka”, w których zachęcał chłopów do włączenia się w nurt życia
politycznego Galicji. Organizował między innymi kółka rolnicze i propagował
wśród chłopów oświatę.
„Wieniec” i „Pszczółka” były wydawane w kilku miastach Galicji, między innymi
we Lwowie, później w Cieszynie, Bielsku-Białej, a także w Wiedniu. Głównym
ich celem było budzenie świadomości narodowej mieszkańców wsi galicyjskich,
podniesienie poziomu rolnictwa, propagowanie rozwoju drobnego przemysłu na
wsi oraz oświaty i kultury. Pisma podobnie jak i sam ksiądz S. Stojałowski były
poddane krytyce ze strony hierarchii kościelnej, która w 1895 roku zakazała czytania w kościołach zarówno „Wieńca” i „Pszczółki”. Dostosowywali się do niej liczni
duchowni. W 1891 roku na łamach „Tygodnika Katolickiego” księża z dekanatu
bielsko-bialskiego i oświęcimskiego tekst, w którym można przeczytać:
P.T. ksiądz Redaktor zadarł z całym światem, poróżnił się z władzą duchowną
i świecką, a nadużywając wiary i religii, zastawia się nimi, burzy spokojną i uczciwą
ludność, sieje wśród niej ziarna niezgody, waśni i rozterek, a siebie rad by otoczyć
areolą prawości i męczeństwa (…). Dopóki gazety księdza Redaktora nie zmienią
tonu, dopóki w nich trwać będzie podjudzanie, walka, rzucanie się na wszystkich i na

24.	E. Podgórska, Sytuacja szkolnictwa i oświaty w zaborze austriackim, [w:] S. Michalski (red.),
Dzieje szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej do 1918, t. 1, 1982, s. 278-297.
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wszystko, dotąd nie chcemy nic mieć wspólnego z „Wieńcem”, „Pszczółką” i „Dzwonem”25.
Te dwa pisma odegrały istotną rolę w kształtowaniu świadomości wsi. Dopełniły ją inne pisma i dodatki do pism podstawowych, między innymi dla kobiet
„Niewiasta”, fachowo-rolnicze „Gospodarz Wiejski” i „Rolnik”, satyryczne „Cepy”,
dla inteligencji „Piast” i „Polska”, a dla duchowieństwa „Dzwon” oraz cieszące się
dużym zainteresowaniem kalendarze26.
Ponadto w periodyku urzędowym organem kurii lwowskiej można było przeczytać następujące słowa: Pisma periodyczne drukiem ogłaszane „Wieniec Polski”,
„Pszczółkę” i „Dzwon” jako wielce zgubne, szkodliwe i niebezpieczne nie tylko potępiliśmy, lecz zarazem zakazaliśmy pod grozą kar kościelnych wiernym pisma te czytać,
wspierać, prenumerować lub rozszerzać27.
W roku 1896 ksiądz Stanisław Stojałowski wystąpił ze Stronnictwa Ludowego
i powołał Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe, które, nie odrzucając wiary, głosiło radykalny program parcelacji majątków ziemiańskich i rozdziału Kościoła od
państwa oraz bezpłatnego szkolnictwa28.
Na łamach pisma „Pszczółka” działacze tego ugrupowania żądali oświaty dla
wsi, występowali przeciw zróżnicowaniu programowym i organizacyjnym szkół
ludowych, podkreślali rolę szkoły w budowaniu świadomości narodowej społeczności wiejskiej. W zakresie tych postulatów Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe
współpracowało ze Stronnictwem Ludowym.
O księdzu Stanisławie Stojałowskim Wincenty Witos, napisał, iż należy mu się
pierwsze miejsce, jeśli chodzi o zaangażowanie w pracę nad budzeniem śpiącego
snem wiekowym chłopstwa29.

25.	
List otwarty, „Tygodnik Katolicki” 1891, nr 21, s. 167-168; A. Kaleta, Stanowisko władz kościelnych wobec ruchu ludowego w Galicji na przykładzie społecznej i wydawniczej działalności
księdza Stanisława Stojałowskiego, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2013, nr 2 (11), s. 127
26. A. Kaleta, dz. cyt., s. 125
27. Tamże, s. 129; J. Zamorski, Ks. Stanisław Stojałowski, Bielsko 1931, s. 54.
28.	A. Kaleta, dz. cyt., s. 124; J. Pawłowski, Stronnictwa i programy polityczne w Galicji. 1864-1918,
Warszawa 1966, s. 62-70.
29. A. Kaleta, dz. cyt., s. 133.
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Streszczenie
Stanowiska galicyjskich stronnictw chłopsko-ludowych wobec szkoły ludowej
Od momentu powstania działacze ugrupowań ludowych zdawali sobie sprawę, że
warunkiem koniecznym do zdobycia poczucia samoświadomości warstwy chłopskiej jest upowszechnianie szkoły ludowej na wsi, a także walka o dostępność kształcenia dla młodzieży chłopskiej w szkołach średnich i wyższych. Powstała w ten
sposób inteligencja pochodzenia chłopskiego budowałaby tożsamość społeczną
wsi w zakresie oświaty i kultury. Dążenia te znajdowały odbicie zarówno w programach poszczególnych ugrupowań i organizacji chłopskich, jak też w różnorodnych
formach ich praktycznej działalności.
Słowa kluczowe: Galicja, stronnictwa polityczne, partie chłopskie i ludowe, oświata, szkoła ludowa.

Summary
Posts Galician peasant-folk parties to the folk school
Since its inception activists folk groups realized that a prerequisite to gain a sense
of self-consciousness of the peasantry is to promote folk school in the country, as
well as fight for the availability of education for peasant youth in high schools and
universities. The resulting intelligence of peasant origin village would build social
identity in the field of education and culture. These aspirations were reflected
both in the programs of individual groups and peasant organizations, as well as in
various forms of practical activity.
Keywords: Galicia, political parties, political parties and peasant folk, education,
folk school.
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Ekoterroryzm jako współczesne zagrożenie
bezpieczeństwa ekologicznego na świecie
i w Polsce
Jacek Cheda1

Wprowadzenie
Jednym z największych zagrożeń współczesnego świata jest terroryzm. Po zamachu
z 11 września na World Trade Center w Nowym Jorku zaczęto postrzegać terroryzm
jako główne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także dla środowiska. Istnieje wiele definicji terroryzmu, nie zagłębiając się w szczegóły można przyjąć, iż
istota tego zjawiska polega na niezgodnym z prawem użyciu przemocy zmierzającej
do wymuszenia jakiegoś działania lub zastraszenia określonej społeczności albo
rządu dla realizacji politycznych, społecznych, religijnych lub osobistych celów2.
Tak rozumiany terroryzm odwołuje się do stosowania wszelkiego rodzaju środków,
które mają służyć osiągnięciu zamierzonego przez terrorystów celów. Najczęściej
ataki terrorystyczne skierowane są bezpośrednio na ludzi, zagrażają ich życiu,
zdrowiu, rzadziej ich celem są obiekty, instalacje, urządzenia. W ostatnich latach
zaczęto zwracać większą uwagę na ataki terrorystyczne, których celem jest środowisko. Mają one prowadzić do naruszenia stanu bezpieczeństwa ekologicznego.
W literaturze tę odmianę terroryzmu określa się mianem ekoterroryzmu.
Poniższe opracowanie poświecone jest omówieniu istoty ekoterroryzmu, jego
źródeł, a także prawnych środków zapobieganiu temu zjawisku, zarówno na gruncie prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej, jak również polskiego prawa
wewnętrznego.

Istota ekoterroryzmu i jego źródła
Pojęcie terroryzmu ekologicznego, zwanego także ekoterroryzmem, jest stosunkowo nowym pojęciem. Jest pewnego rodzaju odmianą terroryzmu. Nie jest pojęciem
1.	Dr Jacek Cheda, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, wykładowca Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Sieradzu.
2. J. Pawłowski, Broń masowego rażenia orężem terroryzmu, Warszawa 2004, s. 88.
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normatywnym, nie został zdefiniowany w żadnym akcie prawnym. Najczęściej
odwołuje się to pojęcie do działalności organizacji ekologicznych stosujących zakazane prawem środki w celu realizacji celów ekologicznych. Jednak nie można
zapominać również o działaniach terrorystów, które nie mają na celu ochrony
środowiska, a tym samym nie służą zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego.
Środowisko dla nich jest jedynie celem ataku. Dlatego też ekoterroryzm należy rozumieć szeroko mając na względzie zarówno działania niezgodne z prawem lub na
granicy prawa podejmowane przez organizacje ekologiczne, jak również działania
ekoterrorystów, dla których elementy środowiska są jedynie przedmiotem ataku.
Źródła zagrożeń oraz ich skutki nie zawsze są rozpoznawalne, jednak bezsprzecznie
należy podkreślić, ze mogą wywoływać negatywne skutki odczuwalne, zarówno
przez społeczność międzynarodową, jak i przez obywateli poszczególnych państw.
Mogą stanowić zagrożenie dla wewnętrznego bezpieczeństwa państwa
Ekoterroryzm postrzegany jako działalność organizacji ekologicznych, bardzo
różnie jest definiowany w literaturze. F. Jarboe z FBI określa terroryzm ekologiczny
jako użycie lub groźba użycia przemocy o przestępczej naturze przeciwko ludziom
lub też własności poprzez zorientowaną na środowisko naturalne, mniejszościową
grupę, z ekologiczno-politycznych powodów3. Mianem ekoterroryzmu określa się
niekiedy spektakularną działalność organizacji pozarządowych, której przedmiotem jest szeroko rozumiana ekologia4. Inna definicja za „ekoterroryzm” uznaje
skrajne poglądy lub działania proekologiczne, stosujące przemoc i nie uznające innych
racji niż własne5. Z kolei Leksykon ekologii i ochrony środowiska kategorią tą określa
niezgodne z prawem, radykalne metody wywierania presji przez obrońców przyrody
(ekologów) na rządy i przemysłowców w celu uzyskania konkretnych celów politycznych. Powodem takiego postępowania jest przede wszystkim brak dialogu pomiędzy
stronami konfliktu6. Zjawisko ekoterroryzmu, w tym ujęciu, polega na działaniach
proekologicznych, stosujących przemoc i nie uznających innych racji niż własne.
Ekoterroryzm jest zatem odmianą terroryzmu, który nazywany jest w literaturze
„terroryzmem jednej sprawy”. Za przykład mogą posłużyć działania organizacji

3. K. Mączkowski, Ekoterroryzm to głupota, Miesięcznik „Dzikie Życie”, luty 2011.
4. Tamże.
5. R. Olaczek, Słownik szkolny. Ochrona przyrody i środowiska, Warszawa 1999, s. 69.
6.	Leksykon ekologii i ochrony środowiska, http://slownik.ekologia.pl/1_Leksykon_ekologii_i_
ochrony_ srodowiska/6250_1_E_0_ekoterroryzm.html, stan na dzień: 03.11.2014.
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animalistycznych, które za pomocą nielegalnych metod, jak groźby, próby zastraszania, pobicia a nawet zabójstwa walczą z przedsiębiorstwami wykorzystującymi
zwierzęta (np. produkującymi odzież skórzaną, laboratoriami eksperymentującymi
na zwierzętach itp.). Do wspomnianego grona należy zaliczyć również radykalne
organizacje ekologiczne, które bronią środowiska naturalnego przed zniszczeniami ze strony prywatnych przedsiębiorstw, państwa i instytucji państwowych itp.7
Stosują one radykalne metody wywierania presji przez ekologów na, wspominane
wyżej, rządy i przemysłowców w celu uzyskania konkretnych celów politycznych8.
Do metod często stosowanych przez ekoterrorystów można zaliczyć: niszczenie
maszyn, wypuszczanie zwierząt eksperymentalnych, podkładanie ładunków prezesom koncernów biotechnologicznych, wysadzanie laboratoriów, przesyłanie
pogróżek osobom prowadzącym badania naukowe z wykorzystaniem zwierząt9.
Opierając się na powyższych definicjach, terroryzm ekologiczny (ekoterroryzm)
można podzielić na dwa nurty: obrońców środowiska naturalnego oraz obrońców
praw zwierząt. Oba te nurty nie są tożsame, narodziły się w latach 70. XX wieku.
Wielu obrońców środowiska nie ponosi postulatu powszechnego wegetarianizmu,
nie potępiają także łowiectwa i hodowli, lecz coraz częściej współpracują z obrońcami praw zwierząt. Razem z nimi przeprowadzają też akcje na rzecz ochrony
zagrożonych gatunków zwierząt, które obok innych gatunków są niezwykle ważną
częścią biosfery10. Przykładem grupy ekoterrorystycznej jest organizacja Animal
Liberation Front. Jest to najbardziej radykalna i niebezpieczna organizacja. Powstała w 1976 roku w Wielkiej Brytanii. Swe działania prowadziła głównie w Stanach zjednoczonych. Głównym celem tej organizacji było wyzwolenie zwierząt
od ludzkiego ucisku. ALF (Animal Liberation Front) stosowała środki i metody
niezgodne z prawem międzynarodowym. Celem było wyrządzenie jak największych strat materialnych w przedsiębiorstwach które eksploatowały zwierzęta, aby
opłacalność tych firm była finansowo nieopłacalna. Członkowie ALF działali przede
7.	E. Posłuszna, W obronie życia, zwierząt i środowiska. Terroryzm jednej sprawy na przełomie XX
i XXI wieku, [w:] K. Kowalczyk, W. Wróblewski (red.), Terroryzm globalne wyzwanie, Toruń
2006, s. 127.
8.	M. Ciszek, Ekoterroryzm zagrożeniem dla polityki zrównoważonego rozwoju. Aspekt ideologiczny
i praktyczny, Siedlce 2010, s. 108-109.
9.	Leksykon ekologii i ochrony środowiska, http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/ekoterroryzm, stan na dzień: 20.11.2014.
10. Tamże, s. 109.
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wszystkim przeciwko laboratoriom prowadzącym testy na zwierzętach. Walczyli
poprzez szereg działań, umieszczając odpowiednie napisy sprayem na ścianach
i klatkach zwierzęcych laboratoriów. W ten sposób wyrażali swój sprzeciw. Dochodziło także do sytuacji w której członkowie ALF przywiązywali się do drzew
które były przeznaczone do wycinki na terenach stanowiących środowisko życia
zwierząt. Często także dochodziło do podpalania zakładów prowadzących testy na
zwierzętach, prowadzenia działań uwalniających zwierzęta. Innymi organizacjami
ekoterrorystycznymi są np. Animal Rights Militia, Stop Huntington Animal Cruelty, The Justuce Department11.
Warto jednak zauważyć, że nie zawsze działalność organizacji ekologicznych
można określić mianem ekoterroryzmu. Liczne organizacje tego typu prowadzą
akcje edukacyjne, mające na celu budowanie świadomości ekologicznej obywateli.
Jeśli założyć, że działania niektórych z nich, wymierzone są przeciwko podmiotom
prowadzącym szkodliwą dla środowiska działalność podmiotom i nawet jeśli dla
osiągnięcia założonych celów podejmują akcje niezgodne z prawem, to nie można
ich nazwać organizacjami ekoterrorystycznymi. Niektóre uciążliwe działania miłośników przyrody wymierzone zwłaszcza w przedsiębiorstwa niszczące przyrodę, jak
manifestacje i pikiety w niedozwolonych miejscach, czy inne bierne metody, choć
z punktu widzenia prawa nielegalne, nie muszą być od razu uważane za działalność
o charakterze ekoterrorystycznym12.
Warto jednak pamiętać, że za ekoterroryzm uznawane są działania organizacji
ekologicznych nie tylko zgodne z prawem, ale w ręcz w obronie prawa. Wszyscy
mamy w pamięci konflikt w Rospudzie, gdy przedstawiciele organizacji ekologicznych zaprotestowali przeciwko budowie drogi przez obszar podlegający ochronie
na mocy przepisów prawa unijnego w zakresie ochrony przyrody, Dyrektywy Rady
79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory13. Wystąpili przeciwko inwestycji, która z mocy
11. Tamże, s. 114-115.
12.	
Leksykon ekologii i ochrony środowiska, http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/ekoterroryzm, stan na dzień: 20.11.2014.
13.	W listopadzie 2004 roku w południowej część obszaru chronionego krajobrazu Doliny Rospudy
utworzono obszar specjalnej ochrony ptaków „Puszcza Augustowska” w ramach programu
Natura 2000 w oparciu o przepisy Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992 r.,
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prawa nie mogła być zrealizowana, ale której realizacji domagał się ówczesny rząd.
Co bardziej zastanawiające, inwestycje popierał także ten, kto powinien w pełni
popierać protest – ówczesny Minister Środowiska. Tak się jednak nie stało. Ekolodzy
stanęli przeciw mieszkańcom i rządowi14. Determinacja organizacji ekologicznych
oraz duży oddźwięk akcji w Europie spowodowały, że budowa obwodnicy Augustowa ominęła Dolinę Rospudy.
Podany wyżej przykład ukazuje, że organizacje ekologiczne muszą dostosowywać
metody działania do zmieniającej się sytuacji społecznej w kraju. Przez wiele lat
organizacje ekologiczne znane były ze spektakularnych protestów w ramach działań
interwencyjnych oraz uczestnictwa w postępowaniach dotyczących środowiska
i jego ochrony, które na miesiące blokowały realizację wielu inwestycji. Często
reprezentując mieszkańców wchodziły w konflikt z przedstawicielami władzy,
szczególnie lokalnej, którzy wyrażali lub byli skłonni wyrazić zgodę na realizację
inwestycji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska. Przyczyną takiego stanu
rzeczy był niski poziom świadomości ekologicznej samych urzędników, nieznajomość prawa, a także nadmierna chęć wspierania lokalnej przedsiębiorczości.
Rzadziej działalność tych organizacji dała się zauważyć przez pryzmat edukacji
ekologicznej czy działalności popularyzatorskiej w zakresie ochrony środowiska.
Konflikt o Rospudę ukazał działalność organizacji ekologicznych w zupełnie innym
świetle. Po raz pierwszy na taką skalę organizacje ekologiczne wystąpiły zarówno
przeciwko przedstawicielom władzy (również centralnej), jak i mieszkańcom. To
co zaskakiwało to fakt, że występując przeciwko przedstawicielom władzy, z mocy
prawa odpowiedzialnym za ochronę środowiska, organizacje ekologiczne stanęły w obronie prawa Unii Europejskiej i polskiego prawa wewnętrznego. Zatem
organizacje ekologiczne stały się niejako podmiotem kontrolującym legalność
podejmowanych działań organów administracji publicznej w zakresie ochrony
środowiska15. Tych organizacji mianem ekoterrorystów określać nie można, nawet
jeśli w mediach takie głosy miały i mają miejsce.
s. 7 z późniejszymi zmianami oraz Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r.
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979 r., s. 1 z późniejszymi
zmianami.
14.	J. Cheda, Rola organizacji społecznych we współczesnej ochronie środowiska w Polsce, [w:] M.
M. Kowalczyk, H. Cudak (red.), Inność, indywidualizacja, samorealizacja, czy marginalizacja
społeczna, Łódź 2011, s. 351.
15. J. Cheda, Rola…, s. 352-353.
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Jaka już była mowa, druga kategorię stanowią działania ekoterrorystów, dla których
środowisko jest jedynie przedmiotem ataku. Ze zjawiskiem tym zetknięto się już
w latach osiemdziesiątych poprzedniego stulecia. Zagrożenia środowiska morskiego
związane ze współczesną wojną na morzu wystąpiły w czasie wojny pomiędzy Iranem
i Irakiem (1980-1988). W toku konfliktu obie strony podejmowały różne działania
zmierzające do przecięcia dostawy ropy naftowej i zapewnienia bezpieczeństwa własnemu transportowi naftowemu16. Powyższe działania doprowadziły do powstania
stanu katastrofy ekologicznej, zarówno środowisku morskim, jak i lądowym. Mówiąc o terroryzmie, mamy obecnie przede wszystkim na myśli zagrożenia związane
z wykorzystaniem energii jądrowej. Chodzi tu zarówno o sytuację, w której terroryści
dokonają zamachu na obiekty jądrowe, jak i sytuację, w której wykorzystają oni posiadaną broń jądrową do dokonania zamachu na skupiska ludzkie. Możemy sobie
wyobrazić również inne typy zamachów terrorystycznych, które mogą doprowadzić
do powstania katastrofy ekologicznej. Chodzi tu w szczególności o ataki na statki
(tankowce), zakłady chemiczne, ujęcia wody czy też o działania służące wywoływaniu gigantycznych pożarów. Dużym zagrożeniem dla ludzi i środowiska byłyby
także użyte przez terrorystów: broń chemiczna i biologiczna czy toksyczne odpady.

Ekoterroryzm jako źródło zagrożeń bezpieczeństwa
ekologicznego
Ekoterroryzm, to zjawisko mające bezpośredni wpływ bezpieczeństwo ekologiczne.
Etymologicznie bezpieczeństwo określa się jako stan „bez pieczy” (łac. sine curasecuritas) czyli stan wolny od niepokoju dający poczucie pewności17. Z kolei W.
Stańczyk określa bezpieczeństwo jako gwarancje nienaruszalnego przetrwania
danego podmiotu oraz swobody jego rozwoju18. Natomiast w Słowniku Terminów
z Zakresu Bezpieczeństwa Narodowego w nieco szerszym ujęciu definiowane jest
jako stan, który daje poczucie pewności, i gwarancje jego zachowania oraz szansę na
doskonalenie. Jedna z podstawowych potrzeb człowieka. To sytuacja odznaczająca
się brakiem ryzyka utraty czegoś co człowiek szczególnie ceni, na przykład zdrowia,

16. J. Ciechanowicz-McLean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Warszawa 2009, s. 66.
17.	R. Zięba, Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, Toruń 2005, s.
33.
18. R. Stańczyk, Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, Warszawa 1996, s. 19.
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pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych19. Należy zwrócić uwagę że definicja
bezpieczeństwa rozpatrywana jest zazwyczaj w odniesieniu do określonego podmiotu. Podmiotem bezpieczeństwa może być więc jednostka, grupa społeczna,
organizacja, państwo itp. Dla podmiotu jakim jest państwo można wyodrębnić
takie dziedziny bezpieczeństwa jak: polityczne, militarne, ekonomiczne, społeczne, kulturalne, energetyczne, informacyjne, ekologiczne. Termin bezpieczeństwo
ekologiczne, zwane również środowiskowym jest trudny do jednolitego zdefiniowania. Bezpieczeństwo ekologiczne to stan przeciwdziałania społecznego skutkom
przekształceń otaczającego środowiska20 bądź stan ekosystemu, w którym ryzyko
zakłóceń składowych jest niewielkie (zerowe jest zapewne nieosiągalne)21. Inna
definicja wskazuje, że bezpieczeństwo ekologiczne to likwidacja lub zmniejszenie
do minimum zagrożeń zdrowia i życia człowieka, których źródłem jest środowisko
naturalne22. Dlatego też działania zmierzające do zapobiegania aktom ekoterrorystycznym, a w ostateczności mające na celu zapobieganie ich skutkom, stanowią
istotny element zachowania stanu bezpieczeństwa ekologicznego.

Przeciwdziałanie ekoterroryzmowi w oparciu o przepisy
prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i polskiego
prawa wewnętrznego
Już na wstępie tej części opracowania należy odpowiedzieć sobie na pytanie: czy
obecnie istnieją wyodrębnione przepisy dotyczące przeciwdziałaniu ekoterroryzmowi? Odpowiadając wprost na powyższe pytanie należy zauważyć, że obecnie nie
ma odrębnych przepisów odnoszących się do przeciwdziałania ekoterroryzmowi.
Obecnie terroryzm ekologiczny zwalczany jest przepisami służącymi zwalczaniu terroryzmu. Chodzi tu w szczególności o przepisy Europejskiej konwencji
o zwalczaniu terroryzmu, sporządzonej w Strasburgu 27 stycznia 1977 r.23, Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 13 kwietnia 2005
19. W. Łepkowski, Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002, s. 13.
20.	L. Zacher, Bezpieczeństwo ekologiczne – wymiary polityczne, międzynarodowe i globalne, [w:]
Międzynarodowe bezpieczeństwo ekologiczne, Lublin 1991, s. 98.
21. Tamże, s. 98.
22.	W. Michajłow, Problemy bezpieczeństwa ekologicznego świata i Polski, [w:] A. D. Rotfeld (red.),
Międzynarodowe czynniki bezpieczeństwa Polski, Warszawa 1986, s. 182.
23.	Europejska konwencja o zwalczaniu terroryzmu, sporządzona w Strasburgu 27 stycznia 1977 r.
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r., Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych wraz z załącznikami
I i II, otwarta do podpisu w Wiedniu i w Nowym Jorku w dniu 3 marca 1980 r.24,
czy też Konwencji w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko
bezpieczeństwu żeglugi morskiej, sporządzona w Rzymie dnia 10 marca 1988 r.25
W krajach UE zwalczanie terroryzmu oparte jest na przyjętej przez Radę UE
w dniach 1–2 grudnia 2005 r. Strategii UE w zakresie zwalczania terroryzmu26. Określa
ona cztery płaszczyzny zwalczania terroryzmu: zapobieganie, ochronę, ściganie i reagowanie. W zakresie reagowania kryzysowego strategia przewiduje przede wszystkim:
– skorygowanie mechanizmów wspólnotowych dbających o ochronę obywateli,
– rozwijanie oceny ryzyka zagrożeń jako narzędzia budowy unijnych zdolności
do reagowania w czasie zamachów (ma za to odpowiadać skoordynowany
i ujednolicony system nagłego ataku — ARGUS),
– poprawienie koordynacji z organizacjami międzynarodowymi w kontekście
reagowania na ataki terrorystyczne i inne katastrofy,
– wymianę najlepszych praktyk i rozwijanie porozumień w celu zabezpieczenia
i pomocy ofiarom terroryzmu i ich rodzinom27.
W Polsce ochrona przed czynami terrorystycznymi wypływa z treści ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny28. Kluczowy jest tu zapis art. 115 § 20 k.k.
W myśl tego przepisu przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn
zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi
co najmniej 5 lat, popełniony w celu:
– poważnego zastraszenia wielu osób,
– zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego
państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania
określonych czynności,
24.	Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych wraz z załącznikami I i II, otwarta do
podpisu w Wiedniu i w Nowym Jorku w dniu 3 marca 1980 r., Dz.U. z 1989 r., nr 17, poz. 93.
25.	Konwencja w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi
morskiej, sporządzona w Rzymie dnia 10 marca 1988 r., Dz.U. z 1994 r. nr 129, poz. 635 – od
dnia 1 marca 1992 r. (All/RP).
26.	Strategia UE z dnia 1–2 grudnia 2005 r. w zakresie zwalczania terroryzmu, dok. 14469/4/05
REV4.
27. T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008, s. 122.
28.	Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. nr 38, poz. 167 z późniejszymi zmianami,
dalej w skrócie: k.k.
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– wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej
Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej - a także groźba
popełnienia takiego czynu.
W k.k. znaleźć można wiele artykułów odnoszących się do elementów działań
i czynności noszących znamiona ataków terrorystycznych. Ważny w tym zakresie
jest art. 163, na podstawie którego, karze pozbawienia wolności od roku do lat 10
podlega każdy, kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu
osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać:
– pożaru,
– z awalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu,
– eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwo palnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących
lub parzących,
– gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej lub wyzwolenia promieniowania
jonizującego.
Oczywistym skutkiem wymienionych tu działań jest bezpośrednie zagrożenie dla
życia i zdrowia wielu osób albo też mienia w wielkich rozmiarach. Do problematyki
zdarzeń przestępczych odnosi się również art. 165 k.k.: kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach:
– powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo
zarazy zwierzęcej lub roślinnej,
– wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki
spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne
nieodpowiadające obowiązującym warunkom jakości,
– powodując uszkodzenie lub unieruchomienie urządzenia użyteczności publicznej,
w szczególności urządzenia dostarczającego wodę, światło, ciepło, gaz, energię
albo urządzenia zabezpieczającego przed nastąpieniem niebezpieczeństwa powszechnego lub służącego do jego uchylenia,
– zakłócając, uniemożliwiając lub w inny sposób wpływając na automatyczne
przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych,
– działając w inny sposób w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych,
– podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
W art. 166 k.k. ustawodawca określił natomiast, że skutkiem działalności przestępczej jest bezprawne przejęcie kontroli nad statkiem powietrznym lub wodnym,
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jak również samo bezpośrednie spowodowanie niebezpieczeństwa dla życia lub
zdrowia wielu osób29. Kolejnym przepisem, który odnosi się do czynów o znamionach terroryzmu są formy działalności uwzględnione w art. 170 k.k.: kto uzbraja
lub przysposabia statek morski przeznaczony do dokonania na morzu rabunku lub
na takim statku przyjmuje służbę, podlega karze pozbawienia wolności od roku do
lat 10. Jednym z ostatnich przepisów k.k., który na pewno odnosi się do czynów
mogących przyjąć znamiona czynu z zakresu terroryzmu ekologicznego, jest art.
171 k.k. Wskazuje on, że każdy, kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego
warunkom wyrabia, przetwarza, gromadzi, posiada, posługuje się lub handluje substancją lub przyrządem wybuchowym, materiałem radioaktywnym, urządzeniem
emitującym promienie jonizujące lub innym przedmiotem lub substancją, która
może sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia
w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Aby skutecznie chronić nasz kraj i obywateli, stworzono system instytucji i organów, które w ramach działań na rzecz zachowania bezpieczeństwa publicznego,
w tym także bezpieczeństwa ekologicznego, zobowiązane są zapobiegać czynom
terrorystycznym. W szczególności należą do nich: policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu,
Służba Celna, Straż Ochrony Kolei, Inspekcja Transportu Drogowego, a także Straż
Leśna, Państwowa Straż Rybacka, Państwowa Straż Łowiecka, Inspekcja Ochrony
Środowiska, Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Weterynaryjna
czy też organy nadzoru jądrowego.

Podsumowanie
Reasumując, należy podkreślić, że ekoterroryzm we współczesnym świecie występuje. Nie jest pojęciem normatywnym, nie został zdefiniowany w żadnym akcie
prawnym, dlatego też znaczenia tego pojęcia należy doszukiwać się w literaturze.
Można wyodrębnić dwa podstawowe znaczenia tego pojęcia. Najczęściej odwołuje
się ono do działalności organizacji ekologicznych stosujących zakazane prawem
środki w celu realizacji celów ekologicznych. W praktyce jednak należy zauważyć,
że pomimo częstego wykorzystywania pojęcia ekoterroryzmu w tym znaczeniu,
trudno zgodzić się z autorami poszczególnych definicji. W większości przypadków
29.	K. Jaroszyński, Odpowiedzialność karna za działalność terrorystyczną w izraelskim i polskim
prawie karnym, „Przegląd Policyjny” 2002, nr 2, s. 85-86.
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autorzy ci definiują ekoterroryzm, jako działanie organizacji ekologicznych służących
ochronie środowiska (a tym samym zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego),
jednak realizowane w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. W związku
z tym należałoby uznać, że każde działanie niezgodne z obowiązującymi przepisami,
posiada znamiona terroryzmu, a każdy, kto postępuje niezgodnie z prawem uznany
być powinien za terrorystę. W odniesieniu do organizacji ekologicznym, posądzanych
często o ekoterroryzm, takie uproszczenie należy uznać za niesprawiedliwe. Większość z nich realizuje swoje cele statutowe w sposób zgodny z prawem. Większość
z nich koncentruje swoje działania na edukacji ekologicznej. Tylko niewielka ich część
stosuje środki działania na pograniczu prawa lub z jego naruszeniem. Nie są to jednak
przypadki liczne, chociaż niewątpliwie bardzo medialne i widoczne. Rodzi się w tym
miejscu pytanie, czy są to działania zagrażające bezpieczeństwu międzynarodowemu,
wewnętrznemu, a tym samym bezpieczeństwu ekologicznemu. Oczywiście nie. To
bardzo często dzięki takim działaniom, bardzo często na pograniczu prawa, możliwe
jest zwrócenie uwagi na konieczność zmian w obowiązujących przepisach, czy też
zmuszenie odpowiednich władz, czy też przedsiębiorców, do zajęcia się problemem
ekologicznym (protest ekologów w Rospudzie wskazał na konieczność uchwalenia
odrębnych przepisów dotyczących sporządzania ocen oddziaływania na środowisko,
co uczyniono w roku 2008, zmusił też inwestora do zmiany przebiegu planowanej
drogi). Zatem czy działanie organizacji ekologicznej jest czynem terrorystycznym
przesądzają znamiona tego czynu, regulowane np. w Polsce przepisami k.k., a nie
fakt samego naruszenia prawa. Warto także dodać, że stale budowana świadomość
ekologiczna społeczeństwa (bardzo często jej poziom budowany jest przez te organizacje) może doprowadzić do tego, że te spektakularne akcje ekologów staną się jeszcze
większym marginesem ich działalności lub w ogóle zanikną. Uświadomiony obywatel,
urzędnik czy przedsiębiorca nie będą adresatami skrajnych, niezgodnych z prawem
działań organizacji ekologicznych, prowadzonych pod hasłem ochrony środowiska.
Sami będą zdawali sobie sprawę z konieczności realizowania spoczywających na nich
obowiązków w zgodzie z wymogami ochrony środowiska.
Dużo większym problemem z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego są działania terrorystów wywołujące szkody w środowisku, szczególnie
prowadzące do wywołania katastrof ekologicznych. Środowisko stało się dla nich
takim samym celem ataku, jak ludzie czy budynki. Widząc, szczególnie w ostatnich
latach, eskalację działań terrorystycznych na świecie, należy zauważyć, że ekoterro67
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ryzm może stać się istotnym narzędziem w realizacji celów terrorystów. Możliwość
wykorzystania przez terrorystów broni jądrowej, chemicznej czy biologicznej, zmusza poszczególne państwa do podejmowania działań o charakterze prewencyjnym.
Skuteczność tych działań możliwa jest wyłącznie w przypadku spełnienia dwóch
warunków. Po pierwsze, w poszczególnych państwach stworzony musi zostać system
prawa umożliwiający, wyspecjalizowanym do walki z terroryzmem organom i instytucjom, podejmowanie skutecznych działań. W Polsce podstawą działania tego typu
podmiotów jest k.k. określający czyny będące czynami terrorystycznymi, z którymi
należy walczyć. Po drugie koniecznym jest wypracowanie zasad współpracy międzynarodowej w zakresie walki z terroryzmem, co z kolei umożliwiają przepisy prawa
międzynarodowego, a w przypadku naszego kraju także przepisy Unii Europejskiej.

Streszczenie
Ekoterroryzm jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa ekologicznego na
świecie i w Polsce
Opracowanie poświecone jest omówieniu istoty ekoterroryzmu, jego źródeł, a także
prawnych środków zapobieganiu temu zjawisku. Autor dokonał analizy tego zjawiska odwołując się do rozwiązań prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej,
a przede wszystkim polskiego prawa wewnętrznego. W podsumowaniu wskazał
na kierunki działań służące przeciwdziałaniu ekoterroryzmowi.
Słowa kluczowe: ekologia, bezpieczeństwo ekologiczne, terroryzm, ekoterroryzm,
przeciwdziałanie.

Summary
Contemporary eco-terrorism as a threat to ecological security in the world
and in Poland
Development is dedicated to the discussion of the essence of eco-terrorism, its
sources, and legal means to prevent such practices. The author has analyzed this
phenomenon by referring to the solution of international law, European Union, and
most of all Polish law. In conclusion pointed to the directions of activities aimed
at combating eco-terrorism.
Keywords: ecology, environmental security, terrorism, eco-terrorism, counter.
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Zagrożenia charakterystyczne dla
powiatu jasielskiego w ujęciu zarządzania
kryzysowego
Robert Zawisza1
Niebezpieczeństwa czyhają na nas właśnie wtedy, gdy nam się wydaje,
że dobijamy do bezpiecznego portu i osiągamy upragniony spokój2
Mikołaj Wasiljewicz Gogol

Wstęp
Wymiar bezpieczeństwa przejawia się we wszystkich dziedzinach funkcjonowania
państwa, związanych z ochroną ludności, środowiska czy też z ratownictwem. Paleta
potencjalnych zagrożeń dzisiejszego świata wymaga pełnej gotowości i zdolności
do podjęcia zdecydowanych działań wszelkich organów państwowych, służb oraz
organizacji, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludności i środowiska.
Jakiekolwiek zagrożenia, pojawiające się w naszym bliższym lub dalszym otoczeniu, czy to na skutek zjawisk naturalnych, czy czynników technicznych, w coraz
większym stopniu stają się obiektem oddziaływania na nie, przede wszystkim
wyznaczonych do tego celu organów i służb, ale również i nas samych. Poniżej
postaram się przedstawić istotę zagrożeń i sytuacji kryzysowych, na przykładzie
powiatu jasielskiego.

Charakterystyka powiatu jasielskiego
Powiat jasielski zajmuje południowo-zachodnią części województwa podkarpackiego. Południowa granica Powiatu przebiega wzdłuż granicy państwowej ze Słowacją, zachodnia granica powiatu to granica z powiatami gorlickim i tarnowskim
przynależącymi do województwa małopolskiego, od północy graniczy zaś z powiatami dębickim i strzyżowskim. Całość wschodniej granicy powiatu to granica
1.	Mgr Robert Zawisza, politolog, absolwent Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, inspektor w Wydziale ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży
Starostwa Powiatowego w Jaśle.
2. http://cytaty.klp.pl/scc-111-2.html, stan na dzień 28.10.2014.
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z powiatem krośnieńskim. Przez terytorium Powiatu przebiega wschodnia część
Pasma Magury. Na południowy wschód od miejscowości Kąty i od doliny Wisłoki
rozciąga się pasmo Gór Dukielskich, a z kolei na północ od Beskidu.
Niskiego rozciąga się równoleżnikowe obniżenie, którego południowe krańce
stanowi Pogórze Jasielskie, przechodzące w Kotlinę Jasielską, będącą częścią Dołów
Jasielsko – Sanockich. Powierzchnia powiatu jasielskiego to 829,83 km2, którą na
dzień 31 grudnia 2013 roku zamieszkuje 116 472 mieszkańców.
Tabela 1. Powierzchnia i liczba mieszkańców poszczególnych gmin powiatu jasielskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp.

Miasto / gmina

Powierzchnia
w km2

Liczba mieszkańców

1

Jasło (miasto)

36,52

36 429

2

Kołaczyce

60,11

9 065

3

Jasło (gmina)

93,10

16 568

4

Brzyska

45,13

6 559

5

Dębowiec

85,83

8 774

6

Nowy Żmigród

104,05

9 574

7

Krempna

203,60

2 020

8

Osiek Jasielski

60,47

5 420

9

Skołyszyn

77,92

12 731

10

Tarnowiec

POWIAT RAZEM:

63,10

9 332

829,83

116 472

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji otrzymanych z Urzędu Miasta i Urzędu
Gminy w Jaśle.

W skład powiatu wchodzi 10 gmin, w tym 2 miejskie, które stanowią Miasto
Jasło i Kołaczyce oraz 8 gmin wiejskich, do których należą Brzyska, Dębowiec,
Jasło Gmina, Krempna, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Skołyszyn i Tarnowiec.
Przez terytorium Powiatu przepływa rzeka Wisłoka, która rozpoczyna swój bieg
u podnóża Dębiego Wierchu (664 m). Największy lewobrzeżnym jej dopływem

72

Robert Zawisza

jest rzeka Ropa wpadająca do Wisłoki na terenie miasta Jasła. Prawobrzeżnym
dopływem Wisłoki jest trzecia rzeka z kolei Jasiołka, która zbiera wody ze wschodnich partii Gór Dukielskich i również swe ujście posiada na terenie miasta Jasła
wpadając do Wisłoki. W znaczącej mierze rzeki powiatu jasielskiego zasilane są
poprzez topniejący śnieg i opady deszczu. Niosą one ze sobą realne zagrożenie
dla mieszkańców szczególnie w okresie powodzi wiosennych tzw. roztopowo –
opadowych i letnich na skutek nawalnych i ulewnych deszczy.
Sieć drogowa powiatu stanowią drogi powiatowe i gminne wraz z drogami wyższej kategorii, czyli wojewódzkimi i krajowymi:
–d
 rogi krajowe DK 28 (Zator – Wadowice – Nowy Sącz – Jasło – Sanok –
Przemyśl - Medyka) 26,553 km i DK 73 (Wiśniówka - Kielce – Busko Zdrój
– Tarnów - Jasło) 4,882 km o łącznej długości 31,4235 km3,
–d
 rogi wojewódzkie DW992 (Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty –
Krempna –Świątkowa Mała – Grab - granica państwa) 49,720 km, DW988
(Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak - Warzyce) 3,207 km oraz DW993
(Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla) 19,685 km o łącznej długości 72,612 km4,
– drogi powiatowe o łącznej długości 390,849 km5,
– drogi gminne (publiczne) o łącznej długości 560,284 km6.
Jasło stanowi ważny węzeł drogowy, ale również i kolejowy. Istnieją bezpośrednie
połączenia drogowe z Rzeszowem, Tarnowem, Krosnem i Gorlicami oraz kolejowe
na linii Stróże – Zagórz i Jasło – Rzeszów.
Powiat Jasielski to powiat z bogatymi tradycjami przemysłu górnictwa naftowego i gazownictwa oraz szklarskiego. Bazę ekonomiczną powiatu budują przede
wszystkim przemysł rafineryjny, chemiczny, budowlany, meblarski, szklarski oraz
spożywczy w skład którego zalicza się przetwórstwo owoców, warzyw, mięsa oraz
cukiernictwo. Istotny wkład w rozwój gospodarczy powiatu, a zarazem regionu
wnoszą prężnie działające duże i średnie przedsiębiorstwa wraz z zakładami pro3.	Na podstawie danych otrzymanych z Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych Rejon Dróg Krajowych w Krośnie.
4.	Na podstawie danych otrzymanych z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Rejon
Dróg Wojewódzkich w Jaśle.
5. Na podstawie danych otrzymanych z Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.
6. Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych z miast i gmin powiatu jasielskiego.
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dukcyjno-usługowymi. Chociaż decydujący wpływ na sytuacje gospodarczą i idące
z tym zatrudnienie mają duże zakłady, to nie można jednak pominąć wkładu w ten
proces małych i średnich przedsiębiorców, jak również znacznego wpływu jaki
mają inwestorzy zewnętrzni7.
Na terenie powiatu działa tzw. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna
„EURO-PARK WISŁOSAN”. Podstrefa Jasło swoim zasięgiem obejmuje 4 rejony
inwestycyjne na obszarze których działa 6 przedsiębiorstw8. Łączne zatrudnienie
w tych przedsiębiorstwach oscyluje w granicach 1678 osób, natomiast nakłady
inwestycyjne, poniesione przez przedsiębiorców strefowych na rozwój zakładów
produkcyjnych, sięgają kwoty 183 mln zł (są to dane z 2012 roku)9.
Korzystne usytuowanie podstrefy, zapewnia dogodny dostęp dla transportu zarówno samochodowego jak i kolejowego, a co za tym idzie to umożliwia dogodne
połączenie z Rzeszowem, Nowym Sączem oraz przejściami granicznymi ze Słowacją i Ukrainą. Preferowane sektory przemysłowe w ramach branż to produkcja
mebli, przemysł chemiczny i maszynowy, produkcja materiałów dla budownictwa,
przemysł telekomunikacyjny i informatyczny oraz produkcja wykorzystująca nowoczesne technologie. Na terenie Jasła, w okolicy Warzyc podjęto działania mające na
celu uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Tworzy to nowy potencjał dla inwestorów
na umiejscowienie swoich zakładów.
Na liście największych przedsiębiorstw w regionie, znajdują się przedsiębiorstwa
zlokalizowane na terenie miasta Jasła, a należą do nich: Rafineria Lotos Jasło S.A.
oraz należąca do Grupy LOTOS S.A. – LOTOS Parafiny Sp. z o.o. będąca jednym
z największych producentów parafiny w Europie; Exalo Grupa PGNiG w Jaśle Sp.
z o.o.; EVONIK POLSKA Sp. z o.o.; Zakład Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A.,

7. http://www.powiat.jaslo.pl/index.php/gospodarka-powiatu - stan na dzień 21-03-2014 r.
8.	Nowy Styl Sp. z o.o. – producent krzeseł, Baltic Wood S.A. – producent paneli podłogowych,
Lotos Asfalt Sp. z o.o. – producent materiałów hydroizolacyjnych, Pol-Panel Sp. z o.o. – producent mebli, Rymatex Sp. z o.o. – producent siatek do tarcz szlifierskich, Rafineria Nafty Jedlicze
S.A. – przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej. Łączny obszar Podstrefy Jasło to 58,06
ha: Warzyce (Osiedle Jasło-Brzyszczki) – 39,1691 ha, Niegłowice (Osiedle Jasło-Rafineria)–
10,8196 ha, Jedlicze – 0,84 ha (poza terenem powiatu jasielskiego), Rymanów – 7,24 ha. (poza
terenem powiatu jasielskiego).
9. http://www.jaslo.pl/Specjalna_Strefa_Ekonomiczna - stan na dzień 21.03.2014.
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produkujący m.in. rury, płytki, wykładziny z PCV, styropian oraz siding; Huta Szkła,
która posiada szeroki asortyment wyrobów szkła kolorowego oraz witrażowego;
Baltic Wood S.A. oferująca ponad 400 produktów drewnianych, będąca jednym
z producentów tzw. trójwarstwowego parkietu panelowego na świecie; Nowy Styl
Group firma z grupy meblarskiej, produkująca meble oraz krzesła; Fabryka Armatur
JAFAR S.A. w Jaśle, Tekpud - producent tekturowych opakowań i wykrojników;
Dagmara Sp. z o.o. producent ozdób choinkowych, którego produkty są znane
i cenione na całym świecie; Habys Sp. z o.o. producent i dystrybutor sprzętu do
masażu dedykowanego oraz sprzętu rehabilitacyjnego; Firma JASŁOMET PPH Sp.
J. produkująca wyroby nietypowe dla branży metalowej, budowlanej, motoryzacyjnej, oraz armatury przemysłowej; ZPUH CONFECTION firma świadcząca usługi
krawieckie z materiałów i towarów powierzonych dla klientów zagranicznych;
Firma Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o.; Trans - Wiert Sp. z o.o.
firma, która świadczy usługi w zakresie przewozu wszelkiego rodzaju ładunków,
usług sprzętowych koparkami, spycharkami i dźwigami oraz wykonująca naprawy
pojazdów i usługi warsztatowe; Branże spożywczą reprezentują Zakłady Przemysłu
Owocowo-Warzywnego Naturex S.A. i PPHU Astra Sp. z o.o. zakład cukierniczy,
który zajmuje się produkcją i dystrybucja różnorodnego asortymentu słodyczy.
Znaczącym przedsiębiorstwem spożywczym jest liczący się na rynkach światowych
Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „VORTUMNUS” - producent ogórków
konserwowych, przetworów owocowo-warzywnych i chrzanu, mający siedzibę
w Lisowie, na terenie gminy Skołyszyn10.

Charakterystyka zagrożeń i ocena ich wystąpienia
na terenie powiatu jasielskiego
Potencjalne zagrożenia powiatu jasielskiego, które mogą spowodować zdarzenia
kryzysowe oraz sytuacje stwarzające zagrożenia dla życia i zdrowia ludności lub
degradację środowiska, to przede wszystkim katastrofy naturalne, awarie techniczne oraz sytuacje kryzysowe wywołane źródłami społecznymi. Szczegółowy podział
tych zagrożeń przedstawia poniższa tabela.

10. http://www.powiat.jaslo.pl/index.php/gospodarka-powiatu - stan na dzień 21.03.2014.
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Tabela 2. Rodzaje zagrożeń i ich podział.

Katastrofy naturalne
Zagrożenia spowodowane
siłami natury:

– p owodzie,
– z agrożenie lodowe,
– g radobicia,
– s ilne wiatry – huragany
– z awieje i zamiecie

Awarie techniczne
związane z rozwojem
cywilizacyjnym
Zagrożenie substancjami
niebezpiecznymi.

Sytuacje kryzysowe
wywołane źródłami
społecznymi
Naruszenia porządku
publicznego i akty
terroru/bioterroru.

Katastrofy komunikacyjne.
Katastrofy budowlane.

Masowe protesty społeczne.

Zagrożenia radiacyjne.

śnieżne,

– z agrożenia geologiczne
(np. osuwiska ziemi).

Zagrożenie pożarowe
– przestrzenne kompleksów leśnych oraz zwartej
zabudowy.
Zagrożenia epidemiologiczne ludzi.
Masowe występowanie
szkodników i chorób roślin.
Zagrożenia epizootyczne
zwierząt.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie zagrożeń ujętych w „Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego”.

Zagrożenia spowodowane siłami natury – niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi: Prawie cały powiat jasielski leży w dorzeczu Wisłoki, Ropy i Jasiołki.
Ukształtowanie terenu powiatu jasielskiego sprzyja częstemu występowaniu powodzi opadowych, roztopowych i zatorowych na skutek:
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– wezbrań wód w okresie letnim, wywołanych intensywnymi bądź długotrwałymi
opadami deszczu;
– spływów wód roztopowych i kry lodowej w okresie wiosennym, które to powoduje gwałtowne topnienie śniegu i lodu.
Terenami najbardziej zagrożonymi powodzią są w przeważającej części łąki i nieużytki, w mniejszym zaś stopniu użytki rolne i tereny zabudowane. W przypadku
powodzi największe szkody i straty mogą wystąpić w mieście Jaśle i gminach: Brzyska (wsie: Brzyska, Błażkowa, Kłodawa i Ujazd), Kołaczyce (wsie: Kołaczyce i Nawsie Kołaczyckie), Skołyszyn (wsie: Siepietnica, Skołyszyn i Przysieki). W związku
z powyższym istnieje duże prawdopodobieństwo, wystąpienia zagrożenia prowadzącego do sytuacji kryzysowych. Okresami w których najczęściej dochodzi do
tego typu zagrożenia są miesiące kwiecień – maj, lipiec – sierpień oraz listopad,
a najbardziej zagrożone tereny stanowią tereny położonym wzdłuż rzek: Wisłoki,
Ropy i Jasiołki oraz lokalnych cieków wodnych. Na rzekach powiatu jasielskiego
zdarzają się miejscowe wezbrania zatorowo-lodowe, a więc istnieje również, chociaż
niskie prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia11.
Nie obce na tym terenie są także intensywne opady gradu czyli gradobicia, występujące zazwyczaj w połączeniu z burzami, zjawisko to występuje, co prawda sporadycznie, ale skutki jakie powoduje noszą znamiona klęski żywiołowej na obszarach
do 1 km2. W ostatnich latach zjawiska te nasilają się szczególnie w okresie letnim12.
Kolejnym zagrożeniem ze strony sił natury jest susza. Ostatnimi czasy niemalże
cały teren kraju ulega stopniowemu przesuszaniu poprzez zmniejszanie naturalnej
retencyjności zlewni oraz obniżaniu się poziomów zwierciadeł wód podziemnych
oraz zmian klimatu. Odzwierciedla się to w ograniczonej ilości wody pitnej nie
tylko w studniach kopanych, ale również głębinowych13.
Silne wiatry i huragany też zasilają katalog zagrożeń naturalnych, określane są
jako wiatry wiejące z prędkością powyżej 35 m/s (12 w skali Beauforta), jednak
w powiecie jasielskim występują sporadycznie. Odmianą huraganów w Polsce są
występujące sporadycznie trąby powietrzne o zasięgu oddziaływania kilkudziesięciu

11. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego „Katalog zagrożeń Powiatu Jasielskiego”, cz. I, s. 13.
12. Tamże, s. 14.
13. Tamże.
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metrów i na długości do kilku kilometrów. Huragany według wieloletnich obserwacji stacji synoptycznych mogą występować na całym terytorium powiatu jasielskiego. Jedną z form huraganu są wiatry halne wiejące z kierunku południowego14.
Zagrożenia pożarowe - przestrzenne: Zagrożenie pożarowe powiatu jasielskiego
wynika z rozmieszczenia na jego terenie licznych kompleksów leśnych, a w miastach ze względu na charakter zabudowy, jej rodzaju konstrukcji składającej się
z elementów łatwopalnych. Pożarami przestrzennymi mogą być objęte kompleksy leśne do których zaliczone są gminy Kołaczyce, Nowy Żmigród i Krempna.
Prawdopodobieństwo wystąpienia pożarów przestrzennych związanych ze zwartą
zabudową dotyczy głównie starego (drewnianego) budownictwa. Zagrożenie to
wzmaga usytuowanie zakładów i obiektów przemysłowych wytwarzających lub
magazynujących materiały łatwopalne. Głównymi czynnikami powodującymi
wzrost zagrożenia pożarowego w powiecie są:
– przemysł naftowy w zakresie:
– wydobycia – sieć kopalni ropy naftowej,
– przetwórstwa – dwie rafineria nafty,
– zakłady przemysłowe stosujące w procesie produkcyjnym duże ilości materiałów palnych,
– obszary leśne15.
Zagrożenie pożarowe generowane na skutek przechowywania lub dystrybucji
produktów łatwopalnych, w głównej mierze dotyczy Rafinerii LOTOS Jasło. Zagrożenie to wzrasta w wyniku przeobrażeń własnościowych w gospodarce związanych
z powstawaniem prywatnych punktów dystrybucji paliw. Wbrew pozorom ocenia
się to zagrożenie jako małe prawdopodobieństwo wystąpienia, gdyż tzw. zakłady
dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej posiadają własne
systemy zabezpieczające.
Inną grupą zagrożenia pożarowego są rurociągi, które służą do przesyłu materiałów niebezpiecznych. Rozbudowana sieć gazociągowa na terenie powiatu jasiel-

14. Tamże.
15. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego „Katalog zagrożeń Powiatu Jasielskiego”, cz. I, s. 14
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skiego również generuje takie zagrożenie, chociaż na podstawie statystyk ocenia
się je jako zagrożenie o małym prawdopodobieństwie wystąpienia16.
Zagrożenia epidemiologiczne ludzi: W powiecie jasielskim możliwe jest wystąpienie zagrożenia epidemiologiczne ludzi na skutek katastrof naturalnych lub
rozprzestrzeniania się w powietrzu bakterii chorobotwórczych i drobnoustrojów.
Istnieje również ryzyko zbiorowego zatrucia bakteryjnego lub zatrucia substancjami
chemicznymi, które mogą znaleźć się przypadkowo lub świadomie być dodane do
produktów żywnościowych, czy też wody pitnej np. do sieci wodociągowej. Ośrodek oraz zasięg wystąpienia powyższego zagrożenia nie są łatwe do przewidzenia.
W większości przypadków mają one miejsce w dużych skupiskach ludzkich, w czasie
długotrwałych imprez masowych, w ośrodkach wypoczynkowych. Sprzyja im także
sytuacja, w której pogorszeniu ulegają warunki higieniczno – sanitarne na terenach zamieszkałych w wyniku utrudnionego dostępu do urządzeń sanitarnych, czy
punktów wody pitnej, zwłaszcza w okresie przekroczeniu stanów alarmowych wód
w rzekach, co w konsekwencji może prowadzić do powstania zagrożenia epidemiologicznego. Przyczyną zagrożenia epidemiologicznego może być również migracja
chorób z krajów sąsiednich, a zwłaszcza zza wschodniej granicy, (na dzień dzisiejszy
nie stanowią one problemu epidemiologicznego), zalicza się do nich takie choroby,
jak: błonica, wirusowe zapalenie wątroby typu A, cholera dur brzuszny oraz paradury i poliomyelitis,. Istnieje również prawdopodobieństwo zawlekania zza granicy
chorób wysokozakaźnych, charakteryzujących się bardzo ciężkim przebiegiem i wysokim odsetkiem śmiertelności. Do tych chorób zaliczamy : gorączkę krwotoczną,
choroby wywołane wirusami Marburg i Ebola, zazwyczaj dotyczy to przypadków
coraz częstszych powrotów osób z krajów o odmiennym klimacie, w tym przebywających stosunkowo przez długi okres poza rejonami zurbanizowanymi17.
Analizując wszystkie czynniki istnieje jednak średnie prawdopodobieństwo wystąpienia tego zagrożenia, konieczność podjęcia nadzwyczajnych środków ostrożności, czy też działań, może być związana z sytuacją kryzysową ewentualnie realnym
prawdopodobieństwem ogłoszenia stanu klęski żywiołowej.

16. Tamże.
17. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego „Katalog zagrożeń Powiatu Jasielskiego”, cz. I, s. 15.
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Zagrożenie masowego występowania szkodników i chorób roślin: Skutki wystąpienia epidemii chorób grzybowych oraz inwazji szkodników w roślinach uprawnych oraz drzewach i krzewach owocowych, przekładają się na:
– widoczne zmniejszenie plonów lub nawet całkowite zniszczenie upraw
– ujemny wpływ na podaż owoców i warzyw na rynku lokalnym, a w wyniku
tego wzrost cen tych produktów,
– znaczne ograniczenie produkcji zwierzęcej, trzody chlewnej, drobiu oraz produkcji mleka,
– spadek a wręcz utratę przydatności produktów spożywczych dla ludzi oraz
zwierząt,
– znaczny wzrost strat w sektorze przechowywania produktów i przetwórstwa,
– spadek wielkości plonów w roku następnym.
W krzewach nieowocowych, roślinach ozdobnych, jak również w lasach skutki
chorób roślin przekładają się na:
– narastanie osłabienia kondycji drzew, krzewów i roślin prowadzące nawet do
ich zamierania,
– możliwość utraty całkowitej lub częściowej liści przed okresem jesiennym,
– ograniczenie w znacznym stopniu przyrostów pędów w stosunku do warunków normalnych,
– nasilające się przebarwianie i odkształcenie liści, na skutek chorób grzybowych
lub żerowania szkodników posiadających ssący aparat gębowy.
Wystąpienie tego zagrożenia ocenia się jako małe prawdopodobieństwo wystąpienia na terenie powiatu jasielskiego18.
Zagrożenia epizootyczne zwierząt: Do zachorowań bądź epidemii może dojść
także wśród zwierząt, a w skrajnych sytuacjach zagrożenia epizootyczne mogą
doprowadzić do ich masowego padania. Zjawisko to, poza znacznymi stratami
materialnymi niesie również niebezpieczeństwo przenoszenia się niektórych chorób
zwierzęcych na ludzi. Prawdopodobieństwo pojawienia się masowych zachorowań
wśród zwierząt wiąże się z następującymi czynnikami:

18. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego „Katalog zagrożeń Powiatu Jasielskiego”, cz. I, s. 16.
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– przygraniczne położenie województwa, którego granice wschodnia i południowa są granicami państwa z Ukrainą i Słowacją, co powoduje łatwość przenoszenia chorób zza granicy,
– duża liczba wolno żyjących dzikich zwierząt w kompleksach leśnych, które
mogą rozprzestrzeniać groźne również dla człowieka, choroby zakaźne, takie
jak wścieklizna, czy też gruźlica,
– koncentracją w niektórych miejscach chowu określonego gatunku zwierząt
gospodarskich, co sprzyja szybszemu rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych
ze zwierzą chorych na zdrowe19.
Szczególnie niebezpiecznym może być zagrożenie, które jest w stanie objąć cały
obszar powiatu, szczególnie uwzględniając rejony przyległe do rzek i potoków,
a mowa o prawdopodobieństwie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków. Choroba ta może dotyczyć tak samo ptaków hodowlanych, jak też dziko żyjących. Na
terenie powiatu jasielskiego prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia epizootycznego ocenia się jako średnie. Jednak możliwość wystąpienia istnieje zawsze,
a szczególnie w okresie wiosennym podczas migracji ptaków, co lokalnie może
stanowić sytuację zagrożenia kryzysowego.
Awarie techniczne: Kolejnym rodzajem zagrożeń są zagrożenia wymagające
prowadzenia ratownictwa technicznego. Około 90% działań dotyczących akcji
ratownictwa technicznego podejmowanych jest w przypadkach zdarzeń komunikacyjnych, takich jak wypadki, czy katastrofy drogowe i kolejowe. Głównymi
przyczynami mającymi wpływ na fakt wzrostu występowania tego typu zdarzeń są:
– gwałtowny wzrost liczby pojazdów w stosunku do ubogiej sieci dróg i niskiej
jakości nawierzchni;
– duża liczba pojazdów, których parametry techniczne pozwalają osiągać bardzo
wysokie prędkości;
–n
 admierne łamanie przepisów ruchu drogowego.
Jedno z największych zagrożeń w transporcie kolejowym stanowi transport towarów niebezpiecznych. Do tego transportu należą takie materiały jak: ropa naftowa,
benzyna, olej napędowy, kwas siarkowy, kwas solny, amoniak, chlor, płynna siarka,
cyjanowodór, siarkowodór.
19. Tamże.
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Zdarzenia komunikacyjne to również wypadki w transporcie lotniczym. Chociaż
na terenie powiatu nie ma lotniska, to nad jego terytorium przebiega kilka korytarzy
lotniczych. Prawdopodobieństwo wystąpienia w/w zagrożenia, szacuje się lokalnie na średni poziom ze względu na wysokie kryteria bezpieczeństwa transportu
substancji niebezpiecznych20.
Zagrożenie substancjami niebezpiecznymi: Za niebezpieczne substancje chemiczne (NSCh) uznaje się jedną lub więcej substancji albo mieszaniny substancji,
które ze względu na swoje właściwości chemiczne mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia, zdrowia ludzi lub
środowiska (substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt,
odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii). Zasadnicze zagrożenie tego
typu związane jest nieodłączne z występowaniem źródeł emisji NSCH. Źródła te
możemy podzielić na stałe i ruchome:
– Stałe – związane z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, które w swoich procesach technologicznych wykorzystują NSCH lub je magazynują. Na
terenie powiatu występuje kilka takich źródeł, które stanowią zagrożenie dla
gleby, powietrza i wody, a w szczególności dla człowieka. Zaliczyć tu można
głównie zakłady dużego i zwiększonego ryzyka i one to właśnie stwarzają zagrożenie poza swym terenem;
– Ruchome – związane z transportem, głównie drogowym i kolejowym.
O ile dla źródeł stałych można przewidzieć wielkość ewentualnego zagrożenia
i podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze, tak praktycznie dla źródeł ruchomych
jest to niemożliwe. Dlatego też za tereny zagrożone należy uważać obszary położone
wzdłuż tras, którymi materiały niebezpieczne są transportowane.
Kryterium kwalifikowania substancji niebezpiecznych w zakresie poważnej awarii przypisuje substancje do następujących kategorii:
– bardzo toksyczne,
– toksyczne,
– utleniające,
– wybuchowe,
20. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego „Katalog zagrożeń Powiatu Jasielskiego”, cz. I, s. 19
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– łatwopalne,
–w
 ysoce łatwopalne,
– s krajnie łatwopalne,
–n
 iebezpieczne, w szczególności dla ludzi i środowiska21.
W powiecie jasielskim liczba produktów ropy naftowej i materiałów wybuchowych jest znacząca, ze względu na zakłady w których są one głównymi składnikami w technologii produkcyjnej. (Zakład Produkcji Specjalnej GAMRAT, LOTOS
Jasło, Carbon Black Polska). Odległość pomiędzy tymi zakładami jest niewielka
,a więc sprzyja to większemu prawdopodobieństwu wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej oraz jej skutkom. Zagrożenie to wbrew pozorom stanowi małe prawdopodobieństwo wystąpienia, ponieważ zakłady zwiększonego i dużego ryzyka
(ZZR i ZDR) posiadają własne systemy zabezpieczające.
W sferze przewozu materiałów niebezpiecznych na terenie powiatu jasielskiego
sytuacja nie wygląda zadowalająco. Obecny układ tranzytowy nie odznacza się
odpowiednią zdolnością przewozową, składają się na to niemodernizowane linie
kolejowe oraz drogi o niskich parametrach, przebiegające przez centrum miasta.
Mogą więc zaistnieć kolizje połączone z uwolnieniem się niebezpiecznych ładunków, które mogą spowodować lokalne skażenie środowiska oraz zagrażać zdrowiu
ludzi. Produkty i materiały palne produkowane i magazynowane w zakładach
produkcyjnych jak również paliwa i gazy, transportowane drogami lub koleją przez
obszar powiatu generują potencjalne zagrożenie pożarowo-wybuchowe niosące
w skutkach towarzyszące im skażenie terenu. Przewozowi substancji niebezpiecznych na terenie powiatu jasielskiego w skali ryzyka wystąpienia zagrożenia nadaje
się poziom średni22.
Zagrożenia radiacyjne: Do potencjalnych źródeł stanowiących zagrożenie radiacyjne kraju należą elektrownie jądrowe krajów sąsiednich Słowacji i Ukrainy,
usytuowane w bliskim sąsiedztwie granic Polski. Do ewentualnych przypadków
wystąpienia zdarzeń radiacyjnych na terenie powiatu jasielskiego należy zaliczyć:

21. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego „Katalog zagrożeń Powiatu Jasielskiego”, cz. I, s. 20.
22. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego „Katalog zagrożeń Powiatu Jasielskiego”, cz. I, s. 21.
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– prawdopodobieństwo kradzieży, zagubienia lub zamierzonego uszkodzenia
źródeł promieniotwórczych,
– pojawienie się źródeł promieniotwórczych w miejscach ogólnodostępnych,
– podejrzenie ukrycia odpadów promieniotwórczych,
– usiłowanie przewozu materiałów promieniotwórczych bez wymaganej odpowiedniej dokumentacji,
– sytuacje przekroczenia poziomów dawek, awarii urządzeń promieniotwórczych, zakłócenia pracy w elektrowniach jądrowych,
– wiele innych przyczyn takich jak np. pożary w obiektach posiadających źródła
promieniotwórcze, czy też uszkodzenia opakowań materiałów promieniotwórczych, lub rozszczelnienie źródła promieniotwórczego.
Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka ogranicza się do niewielkich uwolnień
substancji, niepowodujących większych zagrożeń23.
Katastrofy budowlane: Analizując katastrofy budowlane wynika, że najczęstszą przyczynę ich powstania generują zdarzenia losowe np. na skutek uderzenia
pioruna, zalegającego śniegu na dachach itp. Drugim elementem przyczyniającym się do katastrof budowlanych jest zły stan techniczny obiektów oraz brak
odpowiedniego nadzoru. W przeważającej części przypadków katastrofy dotyczą
budynkach użytkowanych, a sporadycznie nowo budowanych. Na terenie powiatu
jasielskiego, w stosunku do innych powiatów bardziej zurbanizowanych, liczba
obiektów wielkopowierzchniowych jest bardzo mała. Stąd też, zagrożenie katastrofy
budowlanej w powiecie jasielskim, potencjalnie dotyczyć może jedynie budynków
mieszkalno-handlowych lub mieszkalnych. Najbardziej prawdopodobna przyczyną zagrożenia dla budynków, a zarazem dla ich użytkowników, mogą stanowić
duże ilości śniegu zalegające na dachach oraz wichury występujące przeważnie
w terenach górzystych. Reasumując można stwierdzić, że prawdopodobieństwo
wystąpienia tego zagrożenia jest niskie24.

23. Tamże, s. 22.
24. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego „Katalog zagrożeń Powiatu Jasielskiego”, cz. I, s. 23.
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Zagrożenia geologiczne: Charakterystycznym zjawiskiem zagrożenia geologicznego jest zagrożenie osuwiskowe. Powstawanie osuwisk uwarunkowane jest zaleganiem pokryw zwietrzelinowych na podłożu łupkowym, w połączeniu z naturalnymi
zjawiskami przyrodniczymi jak np. spływ wód na skutek intensywnych opadów
deszczu, czy też szybko topniejącego śniegu. Drugim elementem jest działalność
człowieka m.in. poprzez mechaniczne podcinanie skarp i zboczy, sytuowanie
budowli w miejscach narażonych na osuwanie się ziemi, budowa kanałów na
zboczach, dodatkowe obciążanie zboczy przez wykonywanie nasypów, czy też
wycinkę drzew. Ruchy masowe w większej części przypadków generują zagrożenia dla obiektów budowlanych usytuowanych na uruchomionej powierzchni, jak
też znajdujących się w pasie ruchomych mas ziemnych. Ruchy te w szczególnych
przypadkach mogą być również realnym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi.
Budowanie zabezpieczeń przeciwosuwiskowych jest inwestycją bardzo kosztowną, a działania związane z usuwaniem skutków osuwisk są długotrwałe, a bywa
też, że niekiedy mało nieskuteczne. Najbardziej skutecznym sposobem uniknięcia
zniszczeń, będących skutkiem ruchów masowych, pozostaje jedynie rezygnacja
z działalności gospodarczej na terenach predysponowanych do powstawania tych
ruchów. Rejony, które są narażone na wystąpienie osuwisk z oczywistych względów
powinny podlegać szczególnym zasadom zagospodarowania, takim jak np.: drenowanie i odwadnianie. Ocenia się jako średnie prawdopodobieństwo wystąpienia
tego typu zagrożenia na terenie powiatu jasielskiego25.
Naruszenie porządku publicznego. Akty terroru/bioterroru: W obliczu współczesnego świata terroryzm przejawia się w dwóch zasadniczych płaszczyznach.
Pierwsza tzw. ideologiczna ukazuje terroryzm jako metodę walki poszczególnych
ugrupowań dążących do rozwiązania różnorodnych problemów o podłożu społeczno-politycznym, narodowościowym a w głównej mierze religijnym. Stan ten
powoduje lawinę zjawisk o charakterze masowym i olbrzymiej skali. Na tle drugiej płaszczyzny o podłożu kryminalnym (sensu stricto) terroryzm przejawia się
poprzez działania, których zasadniczym celem jest osiągnięcie jak największych
korzyści materialnych, bądź też wyrównanie „rozrachunków przestępczych”. Po25. Tamże, s. 24.
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mijając już charakter podłoża terroryzmu, należy zwrócić szczególną uwagę na
cztery bardzo istotne elementy tego zjawiska, występujące niemalże w każdym
przypadku jego zaistnienia:
– pojedyncze czyny lub groźby ich popełnienia, realizowane przez osoby lub
grupy, które charakteryzują się wyjątkową brutalnością i okrucieństwem,
– działania terrorystyczne kierowane są przeważnie w duże skupiska osób przypadkowych, lub w osoby piastujące wysokie urzędy i obiekty o większym znaczeniu symbolicznym,
– są zdarzeniami spektakularnymi, skupiającymi duże zainteresowanie mediów,
a przez to trafiającymi masowo do społeczności na całego świata,
– generują stan powszechnego zagrożenia i strachu26.
Innym bardzo ważnym aspektem terroryzmu jest zjawisko jego ciągłej ewolucji,
która charakteryzuje się nieprzewidywalnymi kierunkami zmian czego dowodem
jest wyraźna na przestrzeni ostatnich lat eskalacja brutalności oraz skala dokonywanych zamachów. Różne ugrupowania terrorystyczne dotychczas dokonywały
zamachów na całym świecie stosując następujące metody:
– dokonywanie zabójstw i zamachów na życie znanych osobistości ze sfer gospodarczych, politycznych, religijnych i kulturalnych,
– ataki bombowe polegające na podkładaniu ładunków wybuchowych,
– uprowadzenia samolotów pasażerskich, czy statków wraz z podróżującymi
nimi pasażerami,
– uprowadzenia samolotów w celu wykorzystania do ataku na obiekty o znaczeniu symbolicznym np. zamachy z 11.09.2001 r.,
– samobójcze zamachy bombowe,
– zajmowanie obiektów publicznych wraz z zakładnikami,
– porwania osób tzw. kidnaping,
– stosowanie bioterroru poprzez wysyłanie przesyłek z czynnym materiałem
biologicznym lub też materiałem wybuchowym,
– dokonywanie skażeń terenów lub obiektów poprzez użycie materiałów radioaktywnych, bojowych gazów trujących, czynnych materiałów biologicznych
zaliczanych do broni biologicznej,
26. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego „Katalog zagrożeń Powiatu Jasielskiego”, cz. I, s. 25.
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– zastraszanie groźbami użycia broni masowego rażenia - nuklearnej, chemicznej, czy biologicznej27.
Na bezpośrednie cele zamachów w pierwszej kolejności narażone są:
–o
 biekty i rezydencje dyplomatyczne,
– obiekty firm należących do państw, które bezpośrednio lub pośrednio są zaangażowane w konflikty zbrojne będące wynikiem międzynarodowej walki
z terroryzmem,
– lotniska, dworce, metra,
–b
 udynki administracji publicznej oraz obiekty kultu religijnego,
– obiekty skupiające znaczną liczbę osób, takie jak centra handlowe, duże restauracje, multikina, teatry, itp.,
– obiekty o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania społeczeństwa tzw. obiekty
i urządzenia infrastruktury krytycznej,
– zakłady wytwarzające lub stosujące w technologii produkcyjnej materiały niebezpieczne lub firmy zajmujące się ich dystrybucją,
–o
 biekty sportowe oraz miejsca służące do organizacji imprez masowych28.
Powyższa uogólniona charakterystyka zjawiska, jakim jest terroryzm daje możliwość próby określenia skali zagrożenia, jakie on generuje. Jest to przede wszystkim:
– zagrożenie życia i zdrowia ludzi na terenie objętym atakiem terrorystycznym,
–o
 lbrzymie straty materialne,
– dezorganizacja działalności ważnych instytucji istotnych dla funkcjonowania
państwa i społeczeństwa,
– wymuszanie określonych działań sprzecznych z prawem, takich jak np. wypuszczenie więzionych terrorystów, przestępców, czy też żądania wypłacania
okupów, itp.,
– gwałtowny wzrost ilości zgonów i zachorowań na skutek ataków terrorystycznych,
– zmniejszenie skuteczności służb medyczno - ratowniczych w wyniku wzrostu
liczby ofiar i braku odpowiedniej ilości personelu medycznego, a także miejsc
w szpitalach, i leków,

27. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego „Katalog zagrożeń Powiatu Jasielskiego”, cz. I, s. 26.
28. Tamże.
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– realny wzrost zachorowań i zgonów pośród funkcjonariuszy służb biorących
udział w działaniach ratowniczych,
– powstanie katastrofy ekologicznej,
– zakłócenia w infrastrukturze, w sieciach: rtv, energetycznych, teleinformatycznych, itp.
– wprowadzenie skażonych produktów i żywności do sprzedaży,
– eskalacja zagrożeń poprzez katastrofy budowlane, ekologiczne, transporcie
drogowym, kolejowym, lotniczym i w żegludze,
– zjawiska dewastacji i grabieży mienia prywatnego i publicznego pozostawionego w wyniku ewakuacji ludności z terenów potencjalnie zagrożonych,
– duża liczba zakłóceń na ciągach komunikacyjnych – trasach przewidzianych
do ewakuacji ludności, dojazdów służb policyjnych i ratowniczych w wyniku
gromadzących się tzw. gapiów oraz pozostawiane przez nich pojazdy,
– nagminne, nielegalne przekroczenia granicy państwa z pogwałceniem międzynarodowego prawa,
– uzyskiwanie od osób uprowadzonych informacji, które mogą zostać wykorzystane do popełnienia kolejnych przestępstw29.
Zagrożenie to, chociaż o niskim poziomie prawdopodobieństwa wystąpienia na
terenie powiatu, ocenia się jako bardzo realne.
Zagrożenia powstałe w wyniku innych sytuacji kryzysowych: Zagrożenia związane z wystąpieniem innych sytuacji kryzysowych to tego typu sytuacje kryzysowe,
które mogą spowodować straty w ludziach, mieniu i środowisku, a ich wymiary
nie kwalifikują się do wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest trudne do przewidzenia, dlatego też ocenia
się je jako nieprzewidywalne.
Zagrożenia powstałe w wyniku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej to zagrożenia o dużej skali określone w ustawie o stanie klęski żywiołowej powodujące
konieczność wprowadzenia ograniczeń praw i wolności obywatela – mogą one
wywołać duże straty w ludności, środowisku i infrastrukturze. Ocenia się je również,
jako bardzo małe prawdopodobieństwo wystąpienia.
29. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego „Katalog zagrożeń Powiatu Jasielskiego”, cz. I, s. 27.
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Zagrożenie będące powodem wprowadzenia stanu wyjątkowego, to zagrożenie
bezpieczeństwa publicznego, które może być wynikiem długo utrzymującej się
sytuacji kryzysowej lub destabilizacji polityczno-militarnej w regionie.Również
ocenia się je jako bardzo małe prawdopodobieństwo wystąpienia na terenie powiatu. Natomiast zagrożenia będące wynikiem wprowadzenia stanu wojennego, czyli
czynniki warunkujące zewnętrzne zagrożenie państwa w obecnej dobie stanowią
znikome prawdopodobieństwo wystąpienia.
Z analizy przyjętych założeń wynika, że powiat jasielski należy do powiatów
o średnim stopniu zagrożeń. Największe zagrożenia mogą stworzyć:
– powodzie spowodowane długotrwałymi opadami deszczu (rzeki: Wisłoka,
Ropa, Jasiołka) jak np. w latach 2003, 2006, 2010;
– katastrofalne zatopienia terenu spowodowane awarią zbiornika wodnego
w Klimkówce;
– transport niebezpiecznych substancji chemicznych (NSCh) przez teren powiatu, drogą krajowa, nr 73 Jasło – Pilzno, nr 28 Gorlice - Krosno, drogą
wojewódzką Jasło – Nowy Żmigród nr 992 mogą wystąpić zagrożenia praktycznie we wszystkich gminach powiatu Jasielskiego przez które przebiegają
ww. trasy samochodowe;
– pożary lasów powstałe w wyniku długotrwałej suszy (gm. Kołaczyce, Nowy
Żmigród, Krempna);
– s ilne wiatry, huragany;
– niepokoje społeczne, strajki, blokady dróg itp. dezorganizujące i utrudniające
funkcjonowanie administracji, gospodarki i ludności w powiecie;
– a kty terroru;
– istotne zagrożenie obszaru powiatu skażeniem promieniotwórczym stanowią
potencjalne awarie elektrowni jądrowych zlokalizowanych na terenie Ukrainy
i Słowacji w odległości 200-300 km od granicy z Polską tj. elektrownie jądrowe RÓWNE i CHMIELNICKI (Ukraina) elektrownie jądrowe BOHUNICE
(Słowacja), PAKS (Węgry);
– k atastrofy budowlane i techniczne;
–n
 aruszenie porządku publicznego30.
30. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego „Ocena zagrożenia”, cz. I, s. 30.
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Analiza negatywnych skutków potencjalnych zagrożeń dla
powiatu
W „Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego” Powiatu Jasielskiego w rozdziale 2 „Mapa ryzyka”31, podrozdział 2.3 dokonano analizy negatywnych skutków,
jakie niosą potencjalne zagrożenia dla powiatu. Poniżej postaram się krótko je
przedstawić.
Powodzie: Około 31.148 mieszkańców powiatu jest narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Przede wszystkim jest to ludność mieszkająca w pobliżu rzek
i innych mniejszych cieków wodnych. Ostatnia powódź w 2010 r. pokazała jednak,
że zagrożenie jest dużo większe niż dotychczas zakładano. Przy bardzo wysokich
stanach wód w rzekach przewidywany obszar zalania znacznie się powiększa, zagrażając dużej liczbie mieszkańców. Powódź nie pozostaje bez wpływu na środowisko
naturalne. Powoduje ona przede wszystkim: duże zaśmiecenie terenu zalanego;
zamulenie i zanieczyszczenie gleby i wód mułem, szlamem, ściekami, różnymi
odpadami i substancjami szkodliwymi, co może doprowadzić do rozwoju bakterii
i wirusów. Powódź niewątpliwie powoduje olbrzymie straty w mieniu i infrastrukturze. Niszczy drogi, zrywa mosty, zalewa domy i budynki gospodarcze. Narażone
na zalanie są również bardzo ważne budowle i urządzenia jak np. stacje uzdatniania
wody i ujęcia wody pitnej, szkoły i placówki oświatowe, placówki służby zdrowia,
oczyszczalnie ścieków, obiekty i sieć wodociągowa32.
Pożary: Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia pożarowego dotyka niemalże całego powiatu. Szczególnie zagrożona jest ludność zamieszkująca tereny
w pobliżu większych kompleksów leśnych. Potencjalnie duże zagrożenie może
powstać również w wielomieszkaniowych budynkach (bloki, wieżowce), gdzie
w chwili pożaru przebywa znaczna liczba osób. Negatywne skutki pożaru dla środowiska to między innymi straty organizmów żywych, jak i roślinności w wyniku:
wypalenia traw, terenów leśnych, zanieczyszczenie powietrza toksycznym dymem,
31.	Mapa ryzyka – jest to mapa lub opis przedstawiający potencjalnie negatywne skutki oddziaływania zagrożenia na ludzi, środowisko, mienie i infrastrukturę. - art. 3 pkt 10 ustawy z dnia
26 kwietnia 2007 r. O zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2013 r., poz. 1166.
32. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego „Mapa ryzyka”, cz. I, s. 31.
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będącym efektem spalania różnych niebezpiecznych substancji. Na pożar narażone
są głównie budynki słabo zabezpieczone przed pożarem, nie posiadające instalacji
przeciwpożarowej budynki gospodarcze, magazyny, drewniane kościoły i cerkwie33.
Zagrożenia spowodowane siłami natury/niekorzystne zjawiska atmosferyczne:
Na ekstremalne warunki pogodowe narażona jest w równym stopniu ludność z całego powiatu. W każdym rejonie powiatu mogą wystąpić, ulewne deszcze, gwałtowne
burze, gradobicia, zamiecie i zawieje śnieżne, silne wiatry. Ekstremalne warunki
pogodowe mogą wpłynąć negatywnie na środowisko poprzez straty w uprawach
rolnych oraz w drzewostanie. Podczas ekstremalnych warunków pogodowych może
dojść do strat w mieniu, a w szczególności bardzo prawdopodobne jest zniszczenie
budynków, instalacji i urządzeń o istotnym znaczeniu, awarii systemów, zniszczeniu
może ulec infrastruktura drogowo – mostowa, kolejowa34.
Zagrożenia epidemiologiczne: W przypadku epidemii o znacznym rozmiarze,
zagrożona będzie duża liczba mieszkańców powiatu, natomiast zagrożenie to nie
będzie miało bezpośredniego wpływu na środowisko oraz infrastrukturę35.
Zagrożenia epizootyczne: Podobnie jak w przypadku epidemii, zagrożenie epizootyczne również może stanowić istotne zagrożenie dla ludności całego powiatu,
oczywiście w zależności od jego rodzaju i rozmiarów również nie będzie miało
bezpośredniego wpływu na środowisko oraz infrastrukturę36.
Awarie chemiczne, przemysłowe, zanieczyszczenia: Narażone na niebezpieczeństwo mogą być przede wszystkim osoby pracujące w zakładach przemysłowych,
produkcyjnych oraz ludność mieszkająca w pobliżu tych zakładów. Jeżeli w wyniku
awarii jakieś zanieczyszczenia dostaną się do rzek i lokalnych cieków wodnych,
33.
34.
35.
36.

Tamże, s. 32.
Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego „Mapa ryzyka”, cz. I, s. 32
Tamże.
Tamże.
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a tym samym do instalacji wodociągowej może dojść do zagrożenia o bardzo dużym
rozmiarze dla ludności. Awarie przemysłowe, zanieczyszczenia poważnie zagrażają
środowisku. Dochodzi do zanieczyszczenia wód, gleby (poprzez spływ chemikaliów
do rzek), a także powietrza (poprzez spalanie niebezpiecznych substancji i gazów).
Istnieje także ryzyko uszkodzenia instalacji i urządzeń stanowiących elementy
infrastruktury37.
Osuwiska: Na ten rodzaj zagrożenia narażona jest ludność mieszkająca na zboczach wzniesień. Osuwiska w bliskim sąsiedztwie dróg stanowią istotne zagrożenia
w komunikacji drogowej. Powodują przede wszystkim naruszanie struktury gleby.
W przypadku infrastruktury stwarzają realne zagrożenie zniszczenia budynków
i dróg38.
Zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego: Potencjalnie zagrożona jest cała
ludność przebywająca na terenie powiatu. Również dla środowiska jest istotnym
zagrożeniem, gdyż ten rodzaj zagrożenia może spowodować np. zakłócenie lub
wstrzymanie pracy oczyszczalni ścieków. Może dojść również do zniszczenia,
awarii lub uszkodzenia ważnych instalacji i urządzeń stanowiących elementy infrastruktury39.
Katastrofy budowlane: Zagrożona jest ludność przebywająca w różnego rodzaju
obiektach budowlanych, a w szczególności wielkopowierzchniowych. Wystąpienie
katastrofy budowlanej nie wywiera bezpośredniego wpływu na środowisko. Podczas katastrofy budowlanej zniszczeniu ulegają obiekty budowlane, infrastruktura
drogowa, instalacje i urządzenia40.
Katastrofy komunikacyjne: Potencjalnie zagrożona jest ludność korzystająca ze
środków komunikacji drogowej i kolejowej na terenie powiatu. Szczególne zagrożenie stanowią pojazdy przewożące dużą liczbę osób oraz pojazdy przewożące
37.
38.
39.
40.
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niebezpieczne substancje. W przypadku kiedy uczestnikiem katastrofy jest pojazd przewożący niebezpieczne substancje, może dojść do wycieku niebezpiecznej
substancji, która spowoduje skażenie gleby, wody a także powietrza. W kwestii
negatywnych skutków w infrastrukturze zniszczeniu ulegają pojazdy, elementy
pasa drogowego, sporadycznie budowle41.
Zagrożenia terrorystyczne: Istnieje niskie prawdopodobieństwo ataku terrorystycznego na terenie powiatu. Potencjalnie zagrożona jest ludność przebywająca
w dużych skupiskach, jak: bloki mieszkalne, zakłady pracy, budynki użyteczności
publicznej, dworce PKS i PKP. Ataki terrorystyczne mogą mieć w pewien sposób
negatywny wpływ na środowisko naturalne w zależności od celu, czy skutku ataku
(np. zbiorniki z toksycznymi substancjami, paliwami itp.). W kontekście infrastruktury na skutek ataku terrorystycznego niszczeniu mogą ulec budowle, budynki
użyteczności publicznej, instalacje i urządzenia ogólnej użyteczności publicznej42.
Naruszenie bezpieczeństwa i porządku publicznego: Na to zagrożenie narażona
jest cała ludność przebywająca na terenie powiatu. Zagrożone może być również
środowisko naturalne w zależności od formy dokonywanych ataków i zniszczeń.
Szczególnie zagrożone może być mienie publiczne na skutek wandalizmu, poprzez
niszczenie budynków, instalacji i urządzeń43.

Podsumowanie
Dla niejednego z nas powyższe zagrożenia mogą się wydawać bardzo odległe, a niekiedy nawet nierealne. Mieszkamy w bardzo spokojnym regionie, a jeżeli cokolwiek
dociera do nas za pośrednictwem mediów o zaistniałych zdarzeniach kryzysowych,
czy to katastrofach, to zazwyczaj dotyczy rejonów nam odległych. Nasze refleksje
wobec tych zdarzeń zamykają się współczuciem, bądź zobojętnieniem – bo to
nas nie dotyczy, to nie nasza sprawa – chociaż rzeczywistość wbrew pozorom jest
jednak trochę inna. Na naszym podwórku rzeczywiście w głównej mierze, poza

41. Tamże.
42. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego „Mapa ryzyka”, cz. I, s. 34.
43. Tamże, s. 35.
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sporadycznymi kolizjami drogowymi, niewielkimi podtopienia na wiosnę czasem przy większych opadach, kilku burzach w ciągu roku, drobnymi protestami
poszczególnych grup społecznych itp., nic szczególnego i nadzwyczajnego się nie
dzieje, a nawet mogłoby się wydawać, że nie ma żadnych przesłanek, aby cokolwiek
mogłoby się wydarzyć – ale nic bardziej mylnego. Tym czasem inne stanowisko
i zdanie w tej sprawie mają mieszkańcy stref zalewowych, mieszkający w pobliżu
zakładów zwiększonego ryzyka, czy też w ciągu dróg krajowych o natężonym ruchu,
którzy na co dzień obcują z ryzykiem powstania poważnego zdarzenia, bądź sytuacji kryzysowej. Ich świadomość o możliwości powstania sytuacji kryzysowej jest
o wiele większa. Nie ma zasady, która by określała jasno strefy bezpieczne i wolne
od wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń, czy to o mniejszym, czy większym zasięgu.
Dlatego też, nie możemy ignorować żadnych zagrożeń, a przede wszystkim tych,
których najmniej się spodziewamy i uważamy je za najmniej prawdopodobne. Na
zakończenie pozwolę sobie przytoczyć słowa polskiego poety i prozaika renesansowego, tłumacza, a także polityka i teologa ewangelickiego Mikołaja Reja:
O nieślachetna ziemio! o nędzne łakomstwo!
Toż nas marnie szafujesz i nasze potomstwo,
Że nie najdziesz żadnego, co by myślił o tym,
Co sie jutro będzie dziać, nie tylko na potym44

Streszczenie
Zagrożenia charakterystyczne dla powiatu jasielskiego w ujęciu zarządzania
kryzysowego
Artykuł przedstawia problematykę zagrożeń charakterystycznych dla sytuacji kryzysowych oraz ocenę ich wystąpienia na obszarze powiatu jasielskiego. Opisane
rodzaje zagrożeń i skutki jakie mogą przynieść dla ludności, środowiska czy infrastruktury pozwalają na wzbudzenie refleksji i przybliżenie rozmiaru zniszczeń
jakie te zdarzenia po sobie są w stanie pozostawić. W obecnym zawrotnym tempie
globalizacji i naszej podatności na nowe wpływy, paleta zagrożeń przybiera coraz
większe rozmiary dosięgając niemalże wszystkich dziedzin i zakamarków naszego
życia.
44. http://cytaty.klp.pl/scc-111.html, stan na dzień 28.10.2014.
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Summary
Risks specific to the county Jaslo in terms of Crisis Management
The article presents the issues of threats specific to situations of crisis assessment
of their occurrence in the district area Jaslo. Described dangers and consequences
that can bring to the public, the environment and infrastructure allow for excitation of reflection and bringing the size of the damage that these events behind are
able to leave. In the current dizzying pace of globalization and our vulnerability
to new influences, range of threats is growing in strength catching almost all areas
and corners of our lives.
Keywords: threats, threat analysis, Management of Crisis, crisis situation, crisis
event, district Jasło.
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Mechanizm funkcjonowania systemu
ratowniczego w zdarzeniu masowym,
zatrucia chemiczne
Justyna Syta-Kierasińska1

Wprowadzenie
Podstawowym celem systemu ratowniczego jest skuteczne ratowanie życia i zdrowia w stanach nagłych zagrożeń niezależnie od etiologii zagrożenia. Wyróżnia
się zdarzenia jednostkowe, mnogie i masowe. Zdarzenie jednostkowe to nagły
wypadek, w którym poszkodowana jest jedna osoba i możliwe jest udzielenie jej
pomocy medycznej w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi procedurami
medycznymi – 1 poszkodowany = jeden ZRM (bilans=0). Z kolei zdarzenie mnogie
to nagły wypadek, w którym poszkodowanych jest więcej niż jedna osoba i możliwe jest udzielenie wszystkim poszkodowanym jednoczasowo pomocy medycznej
zgodnie z obowiązującymi procedurami ratowniczymi – 1> poszkodowany = ZRM
(bilans=0)2. Natomiast wypadek masowy jest zdarzeniem, w czasie którego powstaje
nagle tak duża liczba poszkodowanych, że na miejscu zdarzenia ratownicy nie są
w stanie udzielić pomocy medycznej wszystkim poszkodowanym, mimo stosowania specjalnie wypracowanych na tego typu zdarzenia procedur ratunkowych.
W tym rodzaju zdarzenia trudności dla medycznych służb ratowniczych wynikają
bezpośrednio z dużej liczby poszkodowanych i z ciężkości doznanych przez nich
obrażeń. Sytuacja ta powoduje skrajną dysproporcję pomiędzy potrzebami ze strony
ofiar, a możliwościami niesienia pomocy. W tego typu zdarzeniach służby ratownicze zmuszone są często do stosowania kompromisów medycznych. Oznacza to
odstąpienie od ratowania ofiar, których szanse na przeżycie są znikome, szczególnie
dotyczy to osób z zatrzymaniem krążenia. To postępowanie wydawać się może
dla wielu niezrozumiałe, wręcz nieetyczne. W tym przypadku jest jednak w pełni
uzasadnione. Ratownicy starają się bowiem uratować jak najwięcej poszkodo-

1. Mgr Justyna Syta-Kierasińska, Międzynarodowe Liceum Meridian w Warszawie.
2. http://www.gr-pck-gorzow.mrat.info/readarticle.php?article_id=20, stan na dzień: 20.09.2014.
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wanych. Zajmowanie się tą grupą ofiar zwiększa umieralność wśród pozostałych
poszkodowanych, czyli lżej rannych i rokujących przeżycie.

Istota i cechy zdarzenia masowego
Zdarzenie masowe trwa dopóty, dopóki występuje skrajna dysproporcja pomiędzy
potrzebami ze strony ofiar, a możliwościami niesienia pomocy. Zatem, nie przez
cały czas działań ratowniczych. Może się wydarzyć katastrofa, która nie ma cech
wypadku masowego, ale często tam, gdzie występuje zdarzenie masowe mamy do
czynienia z katastrofą. Szczególnym rodzajem wypadku masowego jest zdarzenie
określane w literaturze przedmiotu mianem katastrofy masowej. Przykładem tego
typu zdarzenia był atak terrorystyczny w USA na Światowe Centrum Handlu 11
września 2001 roku. To zdarzenie w sposób naturalny stało się również katastrofą
dla lokalnego systemu ochrony zdrowia3.
W prawie wszystkich zdarzeniach o charakterze masowym, wymagających zorganizowania pomocy medycznej, można wyodrębnić kilka zachodzących częściowo
na siebie okresów.
Pierwszy okres określany jest jako faza wstępna. W tej fazie możliwość uratowania jak największej liczby osób, które przeżyły sam moment wypadku, zależy
od tego, czy wśród najlżej poszkodowanych i świadków zdarzenia znajdują się
tacy, którzy potrafią udzielić pierwszej pomocy. Ale dla wszystkich poszkodowanych najważniejsze jest wezwanie służb ratowniczych. Ważne, by osoba wzywająca
pomoc potrafiła jasno i rzeczowo opisać okoliczności zdarzenia, liczbę rannych,
lokalizację i inne istotne dla dyspozytora informacje. Jeżeli informacje takie nie
zostaną przekazane, dyspozytor musi starać się sam dopytać o istotne szczegóły.
Kolejny okres to faza konsolidacji. Rozpoczyna się w momencie przybycia na
miejsce zdarzenia pierwszych służb ratowniczych. Najważniejsza jest tu szybka
mobilizacja służb ratowniczych, sprawne zarządzanie dostępnymi jednostkami
ratowniczymi oraz zgromadzenie na miejscu katastrofy wszystkich niezbędnych
służb. Jest to czas na rozpoznanie i ocenę zdarzenia, wstępną segregację ofiar i pod-

3.	http://www.zhp.sejny.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=33:zdarzenia-masowe-katastrofy&catid=37:ksrg&Itemid=39, stan na dzień: 20.09.2014.
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jęcie działań w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Od sprawności działań ratowniczych w tej fazie zależą rozmiary poniesionych strat w wyniku katastrofy.
W dalszej fazie akcja ratownicza powinna się toczyć według wypracowanych
schematów i zgodnie z zaplanowanymi wcześniej i uzgodnionymi zasadami na
trzech poziomach:
– strategicznym,
– taktycznym,
– wykonawczym.
Na poziomie taktycznym tworzy się punkt dowodzenia akcją. Powinien się znaleźć jak najbliżej miejsca wypadku, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Bliskie
usytuowanie miejsca katastrofy pozwala oceniać sytuację trafniej, a co za tym idzie
podejmować trafniejsze decyzje. W punkcie dowodzenia stykają się przedstawiciele
wszystkich służb obecnych na miejscu katastrofy, co pozwala na efektywną wymianę informacji i wspomaganie decyzji dowodzącego akcją ratowniczą.
Poziom wykonawczy akcji ratowniczej to m.in. decyzje zapadające w punkcie
dowodzenia co do wykorzystania obecnych na miejscu katastrofy służb, wezwania
wsparcia. Ważnym zadaniem poziomu wykonawczego jest informowanie o wypadku masowym okolicznych szpitali i ośrodków specjalistycznych oraz stawianie
ich w stan gotowości do przyjmowania zwiększonej liczby pacjentów, a następnie
monitorowanie ich wydolności. Mając informacje o bieżącej wydolności szpitali,
można odpowiednio kierować do nich odjeżdżające z miejsca wypadku ambulanse
transportujące chorych i inne środki transportu służące doraźnie do przewozu
poszkodowanych. Mogą być również kierowane wprost do szpitali specjalistycznych. Innym rozwiązaniem jest przekazywanie tych informacji do centrum operacyjnego4.
Nieodzownym zapleczem działań podejmowanych na miejscu zdarzenia musi
być centrum operacyjne pracujące na poziomie strategicznym. Przy sprawnej
łączności może być ono zlokalizowane nawet w znacznej odległości od miejsca
toczącej się akcji. Decyzje tu podejmowane muszą się opierać na zakresie informacji
otrzymywanych z poziomu taktycznego. Taką funkcję może pełnić powiatowy sztab

4.	J. Ciećkiewicz (red.), Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych, Wydawca: Górnicki,
Wrocław 2010.
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kryzysowy, który pracuje opierając się na strukturze i rozbudowanych liniach łączności CPR. W razie potrzeby centrum poprzez wojewódzkie centra kryzysowe może
wezwać wsparcie z innych powiatów bądź województw. Centrum operacyjne jest
też właściwym miejscem, w którym powinno się organizować udzielanie informacji
rodzinom i bliskim ofiar masowego wypadku. W tym celu powinno się uzyskiwać
bieżące informacje dotyczące ich rozmieszczania w szpitalach i szybko podać do
publicznej wiadomości odpowiednie numery telefonów. Z tym łączy się też organizowanie informacji o wypadku dla radia, telewizji i prasy. Kolejność tych mediów
nie jest przypadkowa, bo zależy od praktycznej szybkości przekazywania istotnych
informacji, a czasem i wskazówek dotyczących postępowania dla szerokiej publiczności. W dużych zdarzeniach o charakterze masowym, zwłaszcza w miastach, bywa
że zmieniać się musi układ komunikacyjny, co wprowadza zamieszanie na ulicach
i powoduje niepokój. Zapobiec temu może podawanie możliwie dużo informacji
i wskazówek przez radio i głośniki rozmieszczane w ruchliwych punktach miasta.
Dla właściwego przygotowania zespołów ratownictwa medycznego do prowadzenia działań w zdarzeniach masowych niezbędne jest spełnienie szeregu warunków.
Dotyczą one następujących elementów:
1. Procedury działania (algorytmu dla osoby kierującej na miejscu oraz dla koordynatora medycznego);
2. Odpowiedniego wyposażenia (kamizelki oznaczającej funkcje, zestawów kart
segregacyjnych, sprzętu łącznościowego, dodatkowego sprzętu oznaczenia
miejsca zdarzenia, oświetlenia);
3. Łączności pomiędzy wszystkimi osobami (instytucjami) biorącymi udział
w kierowaniu i koordynacji akcji ratunkowej;
4. Właściwego i cyklicznego ćwiczenia dotyczącego reagowania w zdarzeniach
masowych5.
Rozesłanie poszkodowanych z miejsca wypadku masowego kończy medyczne
działania ratunkowe, a więc fazę konsolidacji. Następuje faza likwidacji skutków.
Jej część medyczna rozgrywać się będzie już w szpitalach, gdzie rozpoczyna się
dalsze leczenie, a na miejsce zdarzenia wkroczą odpowiednie służby techniczne.

5.	P. Guła, W. Hładki, K. Górski, M. Popławska, Uproszczone zasady postępowania zespołów ratownictwa medycznego w zdarzeniu masowym, „Przegląd Lekarski” 2008, nr 65/1, s. 1-3.
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Pozostaje jeszcze faza odległa, ciągnąca się czasem miesiącami i latami, a polegająca
na likwidowaniu odległych skutków zdrowotnych, psychologicznych, społecznych,
ekonomicznych oraz planowaniu jak jeszcze lepiej stawić czoła kolejnej katastrofie,
z którą niestety trzeba się liczyć i być na nią w każdej chwili przygotowanym.

Procedury ratownictwa medycznego w zdarzeniu
masowym
Pierwszy dojeżdżający na miejsce ambulans powinien podjechać jak najbliżej do
miejsca wypadku, upewniając się jednak, że jest to miejsce bezpieczne. W tym
momencie cała jego załoga zaczyna dzielić się rolami. Lekarz ma rozpocząć ocenę
rodzaju i miejsca zdarzenia, nawiązując kontakt z dowodzącym akcją oficerem
straży pożarnej. Kierowca nawiązuje i utrzymuje łączność z centrum (dyspozytorem), zawiadamiając o przybyciu na miejsce. Nie powinien opuszczać samochodu.
Pielęgniarka lub ratownik medyczny przygotowuje się do segregacji medycznej
poszkodowanych. Lekarz przekazuje osobie odpowiedzialnej za zabezpieczenie
medyczne w centrum operacyjnym następujące informacje konieczne do organizowania pomocy:
– czy rzeczywiście nastąpił wypadek o charakterze masowym lub czy zagraża
takie niebezpieczeństwo;
– jaka jest dokładna lokalizacja wypadku z sugestią najlepszej drogi dojazdu dla
ambulansów, ewentualnie lądowania śmigłowców;
– r odzaj zdarzenia (wypadek drogowy, kolejowy, chemiczny itp.);
– i stniejące i potencjalne zagrożenia;
–p
 rzybliżona liczba osób wymagających pomocy i ich stan, liczba zabitych;
– jaka liczba zespołów ratownictwa medycznego powinna pracować na miejscu
i jakie jest zapotrzebowanie na środki transportu do szpitali;
– j akie służby ratownicze działają na miejscu i jakie są jeszcze potrzebne.
Wyznaczane się trzy strefy:
–p
 unkt lub obszar segregacji medycznej,
– s trefa udzielania pomocy i oczekiwania,
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– strefa transportu6.
W zależności od tego, czy jakaś strefa została uznana za niebezpieczną, czy też
niebezpieczeństwa dla zespołów ratownictwa medycznego nie ma, inaczej prowadzi się segregację medyczną – triage. Poniżej przedstawiony został mechanizm
postępowania w zdarzeniu masowym, jeżeli nie wyznaczono strefy niebezpiecznej.

W sytuacji kiedy nie ma strefy niebezpiecznej, całe miejsce zdarzenia określa
się jako obszar segregacji i wtedy mogą tam wkroczyć zespoły ratownictwa medycznego wyznaczone do jej przeprowadzenia. Oczywiście w mniejszych zdarzeniach, takich jak wypadek autokaru, jeden ratownik może dokonać przesiewowego
triage’u, tak by w ustalonej kolejności można było zabierać poszkodowanych do
obszaru udzielania pomocy. Kiedy jednak mamy do czynienia z większym obszarem
zdarzenia, np. duży dom i jego otoczenie po wybuchu, rozległy teren po panicznej
ucieczce tratującego się tłumu, rozbity pociąg czy lotnisko, wówczas przestrzeń,
na której leżą i błąkają się ofiary, staje się zbyt duża dla jednego oceniającego.
Korzystniej jest wtedy nawet poczekać na posiłki, dzieląc cały obszar do przeszu-

6.	G.E. Kaczmarski, Rola ratownictwa medycznego w zabezpieczeniu imprez masowych w przygotowaniach do Euro 2012, „Terroryzm” 2008, nr 4, s. 20-22.
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kania na sektory stosownie do wyraźnie widocznych punktów i do tych sektorów
skierować ekipy zajmujące się segregacją wstępną i wynoszące poszkodowanych do
przygotowanych w obszarze udzielania pomocy miejsc. Praktyka uczy, że lepiej jest
wtedy wykorzystany cenny czas i sam proces wstępnej segregacji jest szybciej zakończony. Takiego podziału na sektory i kierowanie do nich wyznaczonych zespołów
dokonuje koordynujący medyczne działania ratunkowe, ale sam nie zajmuje się
oceną poszkodowanych. Ofiary wypadku po segregacji przesiewowej powinny być
oznaczone na przedramionach taśmami z kodami kolorowymi lub zawieszonymi
na szyi kartami z wyraźnie widocznymi kodami kolorowymi.

Opaski kolorowe wykorzystywane w TRIAGE
Osoba koordynująca medyczne działania ratunkowe nie rozpoczyna osobiście
leczenia, a tylko ustala obszar udzielania pomocy i oczekiwania oraz wyznacza,
kto i gdzie ma prowadzić punkt pomocy medycznej. Punkt ten powinien być zlokalizowany w dogodnym miejscu i oznakowany w sposób widoczny, zarówno
w celu ułatwienia donoszenia tam i doprowadzania poszkodowanych z miejsca
zdarzenia, jak i podjazdu ambulansów zabierających pacjentów, tak by można
było łatwo ich w nich lokować. W większości masowych wypadków, w których
liczba poszkodowanych nie przekracza kilkudziesięciu, funkcję takiego punktu
medycznego może pełnić pozostawiony na miejscu ambulans.
Obszar udzielania pomocy i oczekiwania powinien być podzielony na miejsca,
w których będzie się grupować poszkodowanych odpowiednio do ustalonej we
wstępnej segregacji kategorii pilności udzielania im pomocy. Miejsca te powinno
się oznaczać według kodów kolorowych. Sposoby oznaczania miejsca mogą być
różne, ale winny być wcześniej ustalone, a ratownicy z tym sposobem oznaczenia
zaznajomieni. Mogą to być np. rozkładane na ziemi kolorowe płachty, ustawiane
lub zawieszane kolorowe flagi itp. Kolorem czerwonym trzeba oznaczyć miejsce
najbliżej punktu medycznego i tam grupuje się najciężej poszkodowanych, następnie kolorem żółtym miejsce dla tych, którzy mogą poczekać oraz, w pewnym
oddaleniu, kolorem zielonym dla mogących poruszać się samodzielnie7.

7.	W. Gaszyński, Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej. Repetytorium,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
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Segregacja medyczna TRIAGE
Prowadzenie segregacji medycznej (międzynarodowo uznany termin „triage”) jest
jednym z najważniejszych elementów działań medycznych w przypadkach zdarzeń
masowych. Termin segregacja (triage) oznacza podział poszkodowanych na grupy
z uwzględnieniem stopnia ciężkości obrażeń, szans przeżycia, a także na podstawie
oceny pilności udzielenia pomocy i ewakuacji. Z definicji tej wynika, że segregacja
jest procesem ciągłym, który trwa aż do opuszczenia miejsca zdarzenia przez ostatnie ofiary. Najważniejszym celem segregacji jest stworzenie szansy przeżycia jak
największej liczbie ofiar. Segregacja w wypadkach i zdarzeniach masowych dotyczy
sytuacji, kiedy lokalny system ratunkowy jest obciążony bardziej niż zwykle, ale
nie dochodzi do jego przeciążenia. Najważniejszym celem jest wyłonienie grupy
poszkodowanych w stanie krytycznym i intensywne leczenie tych ofiar. Poszkodowani z obrażeniami niezagrażającymi życiu podlegają segregacji codziennej, która
zostanie przeprowadzona po zaopatrzeniu chorych w stanie ciężkim. Segregacja
w katastrofach dotyczy zdarzeń, w których pomoc przekracza możliwości lokalnego systemu zabezpieczeń. Służy ona wyłonieniu grupy poszkodowanych, wobec
których zastosowanie działań medycznych daje szansę na przeżycie8. Segregacja
w warunkach szczególnych znajduje zastosowanie w zdarzeniach, kiedy istnieją
dodatkowe czynniki zagrożenia, np. doszło do użycia broni masowego rażenia.
W tych okolicznościach konieczna jest, oprócz postępowania standardowego, dekontaminacja poszkodowanych i odzież ochronna dla ratowników.
Na świecie opracowano różne systemy segregacji poszkodowanych pozwalające
w krótkim czasie ocenić stan poszkodowanego. Najczęściej stosowany jest system
START. START (simple triage and rapid treatment czyli prosta segregacja i szybkie
leczenie) oparty jest na ocenie stanu poszkodowanego: sprawdza się częstość oddechu, obecność tętna na tętnicy promieniowej lub czasu powrotu krążenia włośniczkowego, stan świadomości. Ocenę taką należy przeprowadzić w ciągu 30 sekund9.

8.	T. Pękała, Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym w pytaniach i odpowiedziach, „Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2003, nr 5.
9.	A. Zawadzki, Medycyna ratunkowa i katastrof, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2008.
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Segregacja poszkodowanych według systemu START
Po przeprowadzeniu segregacji poszkodowanych umieszcza się w wyznaczonych
sektorach oznaczonych kolorami – czerwonym, żółtym, zielonym i czarnym10. Poszkodowani oznaczeni kolorem czerwonym wymagają pilnego leczenia i transportu

10.	M. Goniewicz, A.W. Nowak-Kowal, Z. Smutek, Przysposobienie obronne, Wydawnictwo Operon, Gdynia 2007, s. 15-16.
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do szpitala w pierwszej kolejności. Są to poszkodowani w stanie bezpośredniego
zagrożenia życia, u których stwierdza się najczęściej zaburzenia drożności dróg oddechowych, oddychania, krążenia, ciężkie oparzenia, rany klatki piersiowej i jamy
brzusznej, ciężkie urazy głowy, masywne krwawienie i wstrząs. Poszkodowani
oznaczeni kolorem żółtym wymagają wstępnego leczenia i transportu do szpitala
w drugiej kolejności. Są to poszkodowani, u których stwierdza się najczęściej urazy głowy bez zaburzeń świadomości, urazy kręgosłupa, mnogie złamania, lekkie
oparzenia. Poszkodowani oznaczeni kolorem zielonym wymagają pomocy medycznej i transportu do szpitala w trzeciej kolejności. Są to najczęściej poszkodowani
z powierzchownymi ranami, pojedynczymi złamaniami. Osoby zmarłe, poszkodowani nieoddychający po wcześniejszym udrożnieniu dróg oddechowych oraz
poszkodowani z obrażeniami ciała nierokującymi przeżycia oznaczane są na czarno.
W przypadku zgonu poszkodowanego w ambulansie w czasie transportu, ambulans
zawraca do miejsca zdarzenia, przekazuje zwłoki i ponownie włącza się do akcji.
W przypadku gdy segregację pierwotną prowadzą osoby nie będące lekarzami,
osoby bez tętna i oddechu otrzymują kolor żółty, a decyzja ta jest weryfikowana
w segregacji wtórnej przez personel stricte medyczny pod nadzorem lekarzy.
Na potrzeby segregacji dzieci opracowany został system JumpSTART11. W tym
systemie dzieci w wieku poniżej jednego roku nie są kwalifikowane do grupy
zielonej bez dokładniejszego zbadania. Kryteria segregacyjne dostosowane są
do parametrów fizjologicznych dzieci w przedziale wiekowym 1-8 rok życia. Poszkodowanego w wieku powyżej ósmego roku życia należy oceniać już według
kryteriów segregacyjnych START. Istotną różnicę pomiędzy systemami stanowi
postępowanie w sytuacji utrzymującego się po udrożnieniu dróg oddechowych
braku oddechu. W przypadku dorosłej ofiary jest ona w tym momencie kwalifikowana jako „nie do uratowania”. U dziecka wykonuje się jeszcze ocenę tętna
obwodowego. Przy stwierdzeniu jego braku dziecko kwalifikowane jest również
jako „nie do uratowania”. Natomiast, gdy stwierdza się obecność tętna obowiązuje
ratownika wykonanie kilku próbnych wdechów, przynajmniej przez okres piętnastu

11.	J. Kmecová, Vlastnícke práva v prospech chudobach, [w:] Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie
z aspektu pomáhajúcich profesií, Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča. Vysoká
škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Prešov 2010. s. 166-170.
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sekund. Jeśli nie uda się przywrócić tym sposobem spontanicznego oddechu dziecko uznawane jest przez ratownika jako „nie do uratowania”. Jeśli oddech powraca,
dziecku przyznawany jest kod czerwony, co oznacza konieczność udzielenia mu
pomocy natychmiastowej przez innych ratowników. Przy ocenie stanu świadomości
JumpSTART wykorzystuje się skalę AVPU (A-alert, V-voice, P- pain, U-unreactive).
Stan świadomości oceniony tym sposobem na A, V, lub prawidłową reakcje na
ból P pozwala ratownikowi zakwalifikować ofiarę do grupy żółtej. W pozostałych
wypadkach przydzielany jest kod czerwony.
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Segregację medyczną przeprowadza lekarz, a jeżeli jest to niemożliwe przeprowadza ją pielęgniarka ratunkowa, ratownik medyczny, strażak – ratownik12. Zgon
i kolor czarny definitywnie może przyznać tylko lekarz. Segregacja budzi wiele
emocji, ponieważ jest to niejako decyzja o ludzkim przeżyciu lub śmierci. Jednak
w sytuacji dużej liczby ofiar głównym zadaniem ratownictwa jest pomoc tym,
którzy mają największe szanse na przeżycie. Pamiętać tu należy zawsze o ograniczonych siłach i środkach, które można dysponować na miejsce zdarzenia. Wobec
zaistnienia takich warunków skupienie uwagi na osobach „nie do uratowania”
spowodowałoby eskalację ofiar i dramat miałby większe rozmiary.
Każda ofiara zdarzenia masowego powinna być zaopatrzona w kartę segregacji,
która zawiera przyznany kod, opis obrażeń, informacje o wdrożonym leczeniu
oraz podstawowe dane o poszkodowanym. Karty segregacji przedstawione poniżej
spełniają następujące role13:
– ułatwiają organizację działań ratunkowych w zdarzeniach masowych;
– umożliwiają policzenie wszystkich ofiar zdarzenia;
– umożliwiają monitorowanie stanu poszkodowanych;
– zapewniają przekazanie informacji o poszkodowanych personelowi szpitali,
do których są oni transportowani;
– umożliwiają późniejszą identyfikację ofiar w szpitalach.
W Polsce standardy postępowania w zdarzeniach masowych i prowadzenia segregacji ma jedynie Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, który stosuje zmodyfikowaną wersję systemu START. Zasady segregacji opisane są w Rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lutego 2011 r. w sprawie
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz
w zatwierdzonych w lipcu 2013 r. przez Komendanta PSP Zasadach organizacji
ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.

12. M. Goniewicz, Pierwsza pomoc, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, s. 15-16.
13.	W. Jurczyk, A. Łakomy, Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia, FHU Grzegorz Słomczyński,
Kraków 2004, s. 9.
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Działania ratownicze w przypadku zatruć środkami
chemicznymi
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, podobnie jak w większości innych krajów, jeżeli w akcji ratunkowej biorą udział jakieś jednostki KSRG, ich dowódca jest
automatycznie kierującym działaniami ratowniczymi, a więc dowódcą wszystkich
służb, w tym także i medycznych. Jedynym wyjątkiem mogą być akcje w wypadku
aktów terroru, kiedy utrzymuje się wynikające z nich niebezpieczeństwo, bo wtedy
dowodzenie obejmuje policja. We wszystkich innych sytuacjach to oficer straży
pożarnej ma głos decydujący. On, m.in. swoimi działaniami, określa wyznaczoną
strefę wokół miejsca zdarzenia jako niebezpieczną i jemu podlega koordynujący
medyczne działania ratunkowe, a więc przełożony zespołów medycznych14.
W obrębie strefy niebezpiecznej działają wyłącznie ratownicy PSP, a niekiedy
w szczególnych sytuacjach lekarze – strażacy. Działanie w strefie, która z powodu
różnorakich utrzymujących się zagrożeń – takich jak ogień, uwolnione lub grożące
uwolnieniem substancje toksyczne czy też możliwość zawalenia się budynku – jest
uznana za niebezpieczną, wymaga odpowiedniego wyszkolenia oraz właściwych
ubrań ochronnych i specjalistycznego sprzętu. Wprowadzenie w jej obręb personelu innych służb, które nie spełniają tych wymogów, mogłoby stworzyć dla nich
nieuzasadnione niebezpieczeństwo i grozić niepotrzebnym zwiększeniem liczby
ofiar. Za zdrowie i życie ludzi znajdujących się w strefie niebezpiecznej odpowiadają
ratownicy – strażacy. Ich naczelną misją jest oczywiście opanowanie zagrożenia,
a w zakresie ratownictwa ewakuowanie znajdujących się tam ludzi poza obszar
zagrożony. W tym celu muszą oni niektórym z poszkodowanych udzielać pomocy
stosownie do posiadanych kwalifikacji, wykonując przy tym czynności z zakresu
ratownictwa, takie jak udrożnienie dróg oddechowych i proste zabezpieczenie ich
drożności czy też zatamowanie krwawienia zewnętrznego. Części poszkodowanych
wystarcza ułatwienie drogi wyjścia, część zaś muszą strażacy wynosić. Jak długo
trwa realne niebezpieczeństwo, życie wszystkich jest zagrożone, trudno jest więc
ustalać pierwszeństwo udzielania pomocy i priorytetem jest ewakuacja do strefy
bezpiecznej. Z punktu widzenia zasad medycyny katastrof można nawet powiedzieć, że w sytuacjach skrajnych, kiedy można się liczyć z bardzo dużą liczbą ofiar,
14. A. Mikołajczyk, Pierwsza pomoc, PUBLICAT S.A., Poznań 2008, s. 7.
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zasadę czynienia jak najwięcej dla jak największej liczby poszkodowanych realizuje
się najpełniej, wyprowadzając możliwie jak najszybciej zdolnych do samodzielnego
poruszania się, bo oni mają największe szanse przeżycia.
Na granicy strefy niebezpiecznej odpowiedzialność za zdrowie i życie przejmują
zespoły ratownictwa medycznego. Na tym zresztą nie kończy się działalność strażaków związana z ratownictwem medycznym. W razie potrzeby to oni są najbardziej
kompetentni, aby w razie skażenia wymagającego dekontaminacji organizować ją
i przeprowadzać. Właściwym do tego miejscem jest granica strefy bezpiecznej.
Dekontaminacja polega na usunięciu lub zneutralizowaniu substancji toksycznej
powodującej skażenie chemiczne lub biologiczne ludzi, zwierząt i sprzętu. W pobliżu strefy bezpośredniego zagrożenia organizowany jest obszar dekontaminacji
poszkodowanych. Czynność ta przeprowadzana jest przez specjalistyczne jednostki
państwowej straży pożarnej. Dekontaminację poszkodowanych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia przeprowadza się dopiero w warunkach szpitalnego oddziału
ratunkowego. Transport skażonego pacjenta musi odbywać się z zachowaniem
szczególnych warunków ostrożności ograniczających ryzyko rozprzestrzeniania
się substancji toksycznej. Dekontaminację przeprowadza się metodą fizyczną lub
chemiczną. Dekontaminacja fizyczna polega na zmyciu wodą powierzchni ciała,
posypaniu jej materiałem adsorbującym, który następnie jest mechanicznie usuwa-
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ny. Dekontaminacja chemiczna polega na stosowaniu neutralizujących substancji
chemicznych15.

Podsumowanie
Medycyna katastrof wykorzystuje w swoim postępowaniu metody medycyny ratunkowej w niesieniu pomocy ofiarom wypadków i nagłych zachorowań. Metody te
dostosowuje do specyficznych warunków, jakimi są zdarzenia masowe i katastrofy.
Równie często wypracowuje własne procedury postępowania. Pierwszoplanową
rolę odgrywa sprawny system zarządzania działaniami ratowniczymi, a czynnikiem
decydującym o sprawności systemu angażującego w takich wypadkach wiele osób
i środków jest przepływ informacji, zarówno w obrębie służb działających na miejscu zdarzenia, jak i pomiędzy nimi, a ośrodkami koordynującymi i miejscami, do
których transportowani są poszkodowani. Brak porozumienia powoduje bowiem,
że działania stają się chaotyczne, mało efektywne, a służby ratownicze zamiast się
wspierać, wzajemnie sobie przeszkadzają.

Streszczenie
Mechanizm funkcjonowania systemu ratowniczego w zdarzeniu masowym,
zatrucia chemiczne
System ratowniczy w zdarzeniach masowych może zetknąć się z wieloma problemami. W przypadku użycia sił ratowniczych z innego rejonu niż ten, w którym
zdarzenie wymagające udzielania pomocy wystąpiło, niezbędne są dokładne mapy
terenu wraz z oznaczonymi elementami systemu ratowniczego tj. szpitalami, jednostkami ratowniczo-gaśniczymi, stacjami pogotowia oraz plany obiektów bądź
budynków w których akcja ratunkowa będzie prowadzona. Pozwoli to zwiększyć
skuteczność i zminimalizować straty cennych zasobów. Sprawna komunikacja to
podstawa działań ratowniczych. Przy zdarzeniach masowych wykorzystywane są
systemy łączności radiowej. By była skuteczna potrzeba nowoczesnego sprzętu oraz
pewności, że jego użytkownicy będą w stanie je obsłużyć i w pełni wykorzystać
jego potencjał. Niezbędne więc będzie poniesienie odpowiednich nakładów finansowych oraz przeprowadzenie szkoleń. Zgłoszenia o zdarzeniach wymagających
15. J. Jakubaszko, Ratownik medyczny, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2007, s. 69-70.
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udzielenia pomocy przez służby ratunkowe muszą być przyjmowane sprawnie
i dystrybuowane niezwłocznie tak by zminimalizować czas potrzebny na dotarcie
do potrzebujących pomocy. Nie wolno zapominać o zabezpieczeniach kluczowych
elementów systemu ratowniczego. Sieć radiowa powinna być dostępna wyłącznie
dla osób uprawnionych oraz powinien być zapewniony system zapasowy w razie
problemów z podstawowym systemem łączności.
Słowa kluczowe: wypadek masowy, segregacja poszkodowanych, zatrucia chemiczne.

Summary
Functioning of rescue system in mass casualty incident
The system of rescue in the mass casualty incident may face many problems. In
case of use of rescue forces from another region than the one in which the incident
occurred, it requires usage of accurate maps of the area marked with rescue system
elements, like Hospitals, rescue and firefighting units, ambulance stations and
plans of buildings where rescue will be conducted. This will increase efficiency and
minimize the loss of valuable resources. Good communication is the foundation
of rescue operations. During mass casualty incidents rescue forces are using radio
communications systems. To make sure that communication is effective equipment need to be modern and users are trained to use its full potential . So it will
be necessary to bear adequate funding and conduct training. Reports of incidents
requiring assistance by emergency services must be taken efficiently and distributed
immediately to minimize the time needed to reach the victims. Key elements of
rescue system need to be properly secured. The radio network should be used only
by authorized persons and emergency back-up system should be available to use
in case of any failure with primary one.
Keywords: mass casualty incident, segregation of victims, chemical poisoning.
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Od demokracji Sokratesa do współczesności
Grażyna Kącicka1

Wprowadzenie
Słowo „demokracja” należy do najbardziej popularnych w politycznym słownictwie współczesnego świata. Poza państwami anglosaskimi nie zyskało ono pełnej
jasności i jednoznaczności praktycznej. Można przyjąć, że służyło do określania
form ustrojów państwowych, władzy, mechanizmów jej wykonania, a także udziału
społeczeństwa w sprawowaniu tej władzy. W literaturze przedmiotu bywa bardzo
często używane jako synonim praw obywatelskich. W obszarze funkcjonowania
demokracji pragną występować i występują niemal wszystkie systemy polityczne,
nawet te, które odbiegają od swoich ideowych interpretacji. Warto przytoczyć, że
w szczytowych okresach sukcesów i osiągnięć socjalizmu, przeważnie w latach
sześćdziesiątych w państwach zachodnich, a w latach siedemdziesiątych dwudziestego stulecia w państwach komunistycznych, pojawił się termin „demokratyzacja”.
Społeczeństwa państw zachodnich, często nazywane jako „postępowi Europejczycy”, domagali się demokratyzacji życia politycznego, ekonomicznego, oświaty,
szkół, rodziny, kościołów, zakładów karnych, instytucji życia społecznego funkcjonującego w państwie oraz zmiany wszelkich struktur tych instytucji2. Można było
nawet dostrzec fenomen pewnego rodzaju sakralizacji tegoż terminu. Jak powiadał
Rudolf Otto – sposób podejścia do tego pojęcia – cechował specyficzne odczucie
świętości, na które składa się: tremendum (groza), majestat (wszechmoc), mysterium (tajemnica) i fascinans (oczarowanie)3. Słowo „demokracja” odnosi się także
do systemu funkcjonowania władzy państwowej i jest terminem wieloznacznym.
1. Mgr Grażyna Kącicka, doktorantka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
2.	J. Kmecová, Vybrané sociálno-ekonomické problémy dnešnej rodiny, [w:] P. Vansáč, J. Chovanec,
L. Andrejiva, Rodina ako spoločenstvo v službách človeka, Prešov 2014, s. 229-230.
3.	Por. R. Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów
racjonalnych, Wydawnictwo Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s.
17-20.
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Pojęcie i istota demokracji
Termin „demokracja” definiowany jest jako ustrój państwa, w którym obywatele
mają prawnie zagwarantowany bezpośredni lub pośredni wpływ na podejmowanie
decyzji państwowych. Warunkiem istnienia demokracji jest posiadanie przez ogół
obywateli praw i wolności gwarantujących każdemu udział w sprawowaniu władzy.
Demokracja to zatem władza ludu, społeczeństwa, ustroju politycznego, w którym
władza należy do ludu. Jest to władza większości. Demokracja bezpośrednia to forma rządów, w której władzę najwyższą sprawuje ogół obywateli bezpośrednio, jak
np. w miastach – państwach starożytnej Grecji. Z kolei demokracja reprezentacyjna
(pośrednia) to forma rządów, w której władzę najwyższą, nadaną ogółowi obywateli,
sprawują oni przez swoich przedstawicieli (deputowanych, posłów, senatorów itd.),
powoływanych w drodze wolnych wyborów4.
Najstarszy typ demokracji to demokracja ateńska. Polegała ona na tym, że obywatele greckich państw-miast podejmowali na zgromadzeniu ludowym najważniejsze decyzje w sprawach państwowych, a każdy obywatel mógł być wybrany na
najwyższe stanowiska w państwie. Taka forma demokracji bezpośredniej istnieje
obecnie jedynie w niektórych kantonach Szwajcarii. Ograniczony zasięg miała
funkcjonująca w Polsce od XIV do XVIII w. demokracja szlachecka, w której prawa
obywatelskie przysługiwały jedynie szlachetnie urodzonym. W XX wieku naj
bardziej rozpowszechnioną postacią demokracji stała się demokracja parlamen
tarna. Polega ona na tym, że uznany za suwerena lud (naród) nie sprawuje władzy
bezpośrednio, lecz za pośrednictwem wybieranego co kilka lat parlamentu (de
mokracja pośrednia). Zasadę przedstawicielstwa realizuje się przez prawo wybor
cze, kadencję ciał przedstawicielskich, kontrolę działalności przedstawicieli przez
wyborców w trakcie wykonywania mandatu. Ze względu na sposób sprawowania
władzy wyróżnia się także demokrację bezpośrednią, w której władza jest sprawowana przez ogół uprawnionych obywateli. Zręby ustroju demokratycznego
tworzą: wolność stowarzyszania się i pokojowego manifestowania swoich poglądów, brak prawem stanowionej cenzury prewencyjnej, wolne wybory do władz
ustawodawczych państwa i do władz samorządowych, procedury zabezpieczające

4.	W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Wydawnictwo
„Świat Książki”, Warszawa 2000, s. 117.
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przed skupianiem władzy wykonawczej w rękach nielicznej grupy osób i przed
bezterminowym jej sprawowaniem. We współczesnym konstytucjonalizmie demokracja jest metodą znajdowania kompromisów między konkurującymi ze sobą
interesami i dążeniami społecznymi. Wola większości przeważa, ale ten priorytet
interesów większości nie oznacza ignorowania preferencji mniejszości, demokracja
to władza większości przy poszanowaniu praw mniejszości. Demokracja to koncepcja systemu politycznego, w którym jego uczestnicy traktują się wzajemnie jako
politycznie równi, są zbiorowo suwerenni, dysponują wszystkimi możliwościami,
zasobami i instytucjami, jakie są niezbędne, aby mogli sami się rządzić. Demokracja sprzyja wolności, zarówno osobistej, jak i zbiorowemu samookreślaniu się,
kształtuje odpowiedzialność za własne decyzje, jest najpewniejszym sposobem, za
pośrednictwem którego ludzie mogą bronić oraz dochodzić własnych interesów.
Termin demokracja używany jest obecnie w czterech znaczeniach:
1. Władza ludu, narodu, społeczeństwa;
2. Forma ustroju politycznego państwa, w którym uznaje się wolę większości
obywateli jako źródło władzy i przyznaje się im prawa i wolności polityczne,
gwarantujące sprawowanie tej władzy;
3. Synonim samych praw i wolności politycznych, których podstawą jest równość
obywateli wobec prawa oraz równość ich szans i możliwości;
4. Ustrój społeczno-gospodarczy zapewniający powszechny i możliwie równy
udział obywateli we własności i zarządzaniu narodowym majątkiem produkcyjnym, dostęp do dóbr kultury, oświaty i ochrony zdrowia – jest to tzw.
demokracja społeczna i ekonomiczna5.

Demokracja w starożytności
Termin „demokracja” został wprowadzony już w starożytności, prawdopodobnie
przez greckich stoików, a rozpowszechniony przez Demokryta z Abdery, a następnie
przez Platona i Arystotelesa – klasyków filozofii greckiej6. Demos po starogrecku
5.	M. Marczewska-Rytko (red.), Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2000, s. 65-66.
6.	J. Mandziuk, Wizja państwa w aspekcie historycznym, [w:] A. Cyprys, A. Garbarz, B. Szluz (red.),
Jakie państwo?, Instytut Teologiczno-Pastoralny im. bł. J.S. Pelczara w Rzeszowie, Rzeszów
2005, s. 9-11.
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znaczy „lud”, „podlegli”; krethos zaś – „rządy”, „moc”. Bohater Błagalnice Eurypidesa, przywódca demokratów, Tezeusz, oznajmia, że dał ludowi pozycję monarchy,
a miasto uczynił wolnym, dając obywatelom równość głosu. Z kolei tzw. Stary
Oligarcha pisał: „Ludzie nie chcą dobrego rządu, pod władzą którego czuliby się
niewolnikami; chcą być wolni i chcą rządzić”7. Lud zaś rządzi wówczas, gdy uzyskuje
prawa obywatelskie, ma dostęp do urzędów, decyzji i gdy od jego namysłu zależy los
polis. Grecy byli – do czasów powstania demokracji - chłopami, rzemieślnikami,
arystokratami, głowami rodzin, klanów, a od czasów reform Klejstenesa (508-507
p.n.e.) stanęli wobec siebie jako obywatele, równi sobie w uprawnieniach i dostępie
do władzy8.
Wielu badaczy potwierdza historyczną równoległość pojawienia się terminu
demokratia z równoczesnym ukształtowaniem się w niektórych greckich polis
formy ustrojowej, której podstawowymi wyznacznikami było:
– uznanie wszystkich obywateli (oprócz tzw. metojków, czyli cudzoziemców, za
których uważano każdego, kto nie pochodził z polis, oraz z wyjątkiem kobiet
i osób chorych - obywatelami mogli być wyłącznie mężczyźni, którzy ukończyli
20. rok życia) za współdecydujących o losach swego państwa-miasta;
–p
 odejmowanie decyzji państwowych na zgromadzeniu ludowym;
– podejmowanie decyzji większością głosów w jawnym głosowaniu, w wyniku
dyskusji;
– obowiązek każdego obywatela powyżej 30. roku życia do aktywnego uczestnictwa w sprawowani rządów - obejmowaniu urzędów państwowych;
–o
 bsadzanie stanowisk w drodze losowania;
– prawo pozbawienia każdego urzędnika funkcji lub też skazywania go w tajnym
głosowaniu, czyli tzw. prawo ostracyzmowania9.
Według Arystotelesa ustrój określał porządek władz w państwie i dawał odpowiedź na pytanie: kto rządzi? W demokracji rządzi lud, rozumiany jako większość
obywateli, w arystokracji i oligarchii - niewielka grupa, w monarchii i tyranii –
jeden człowiek. W zależności od ustroju, czyli od tego, kto rządzi, można znaleźć
określenie celu państwa. I tak odpowiednio:
7.	Pseudoksenonont, Ustrój polityczny Aten, 1.4; za: M.H. Hansen, Demokracja ateńska w czasach
Demostenesa. Struktura, zasady i ideologia, tłum. R. Kulesza, Warszawa 1999.
8. P. Śpiewak, Obietnice demokracji, Warszawa 2004, s. 34.
9. J. Bartyzel, Demokracja, Radom 2002, s. 43-45.
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–w
 demokracji będzie nim wolność,
–w
 oligarchii - bogactwo,
–w
 tyranii - utrzymanie władzy.
Dla Arystotelesa istotne znaczenie miał fakt, czy dany ustrój służy tylko grupie
rządzącej, czy też całej społeczności. Według niego wypaczonym ustrojem jest też
demokracja, w której wolność większości (biednych) wiąże się z ciemiężeniem
mniejszości (bogatych). Podobnie oligarchia: podporządkowuje państwo bogaceniu
się grupy rządzącej; czy tyrania: ignoruje dobro obywateli. Uważał, że właściwym
ustrojem jest np. monarchia – w której król rządzi dla dobra wszystkich obywateli; arystokracja – w której rządzą ludzie bezwzględnie dobrzy moralnie, czy też
„politeja”– w której biedni i bogaci mają równy udział w rządach. Wspomniany
filozof pisał, iż: Celem państwa jest (...) szczęśliwe życie, a reszta to środki do tego
celu wiodące. Państwo zaś jest wspólnotą rodów i miejscowości dla doskonałego i samowystarczalnego bytowania. To znów polega (…) na życiu pięknym i szczęśliwym.
Trzeba tedy przyjąć, że wspólnota państwowa na celu nie współżycie, lecz piękne
uczynki10. Istotną cechą demokracji jest - według niego – zasada równości. Równość
zaś, według podstawowego prawa takiej demokracji, wyraża się w tym, że czy to
biedni, czy bogaci, to niczym nie górują jedni nad drugimi, ani też nie skupiają
jednostronnie całej władzy, lecz są sobie równi. Bo jeśli, jak niektórzy przyjmują,
wolność i równość znajdują się główne w ustroju demokratycznym, to będzie to
faktem przede wszystkim wówczas, gdy wszyscy mieć będą możliwie równy udział
w kierowaniu państwem. Ponieważ zaś lud ma większość, a o wszystkim rozstrzyga uchwała większości, więc taka forma ustroju jest bezsprzecznie demokracją.
Wśród innych form demokracji wymieniał on także taką, w której urzędy zależne
są od cenzusu majątkowego, ale cenzus ten jest niski; gdy wszyscy obywatele, o ile są
nieposzlakowani, biorą udział w rządach; gdy wszyscy mają dostęp do urzędów, jeśli
tylko są obywatelami i panuje prawo; gdy co do reszty obowiązują te same zasady,
ale panem jest lud, a nie prawo11.

10. Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, Warszawa 1964, s. 117.
11.	Tamże, s. 159-161; Zobacz także: R.A. Dahl, Demokracja i jej krytycy, Wydawnictwo „ZNAK”,
Kraków 2005, s. 9-11; M. Marczewska-Rytko, „Przyjaciele ludu” i ich instytucje polityczne,
[w:] I. Rubisz (red.), Idee - Instytucje - Demokracja. Instytucjonalizacja polskiej transformacji
ustrojowej, Toruń 2006, s. 293-300.
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W starożytności ustroje zmieniały się i ulegały degeneracji. W greckiej kosmologii i historiozofii żywe było przekonanie, że dzieje ludzkości są procesem ciągłego odchodzenia i prób powrotu do właściwych zasad życia człowieka i całych
wspólnot. Dlatego pierwotna monarchia z chęci zysku i sławy bogatych obywateli
przekształciła się w oligarchię, która szybko przeszła w demokrację, gdyż większość nie może znieść wywyższania się i bogacenia się nielicznych. Z kolei demokratyczną anarchię szybko ukróci tyran, który sam wkrótce będzie odsunięty od
władzy przez nowych oligarchów. Zdaniem Arystotelesa, tylko zrozumienie istoty
ustrojów pozwoli zapobiec ich degeneracji, opanować zmienność i stworzyć ustrój
stały i stabilny12.
W drugim stuleciu przed Chrystusem grecki myśliciel i historyk, Polibiusz, podał
klasyczne rozwiązanie stabilności ustroju. Twierdził, przedstawiając apoteozę ustroju rzymskiego, że Rzymowi udało się przerwać krąg degeneracji (o którym mówił
Arystoteles czy Platon), gdyż posiada on ustrój mieszany, łączący elementy monarchii (konsulowie), arystokracji (senat) i demokracji (prawo ludu do wypowiadania
się na zgromadzeniach oraz wybór trybunów). Ten mieszany ustrój miał zapewniać
troskę państwa o dobro wszystkich obywateli, nie budził poczucia krzywdy u żadnej
z grup i tworzył możliwość realizowania naturalnych skłonności przez jednostki.
Doktryna ustroju mieszanego przeżyła republikański Rzym, a gdy do władzy doszli
cesarze, to długo jeszcze były zachowywane pozory republikanizmu. Rzym stał
się bowiem w pełni cesarstwem dopiero w trzecim stuleciu po Chrystusie. Cesarz
cieszył się w oczach obywateli boską sankcją dla swojego panowania, a nawet był
wręcz uznawany za żyjącego Boga. Relacja władca – poddani była analogiczna do
stosunku pan – niewolnik13.
Można powiedzieć, że słuszne staje się twierdzenie, iż demokratyczne rządy
zostały zapoczątkowane w miastach – państwach antycznej Grecji i demokratyczne
ideały odnoszą się w zasadzie do tamtego okresu. Według greckiej teorii porządek
demokratyczny powinien spełniać co najmniej sześć warunków takich, jak:

12. A. Zwoliński, Dylematy demokracji, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 35.
13. J. Mandziuk, Wizja państwa…, s. 10-12.
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– Interesy obywateli muszą być na tyle zgodne, aby mogli podzielać tę samą
koncepcję wspólnego dobra i działać zgodnie z nią, a więc nie może ona stać
w sprzeczności z ich osobistymi celami i interesami;
– Z pierwszego warunku wynika drugi: obywatele muszą tworzyć społeczność
jednorodną ze względu na cechy, które powodują konflikty polityczne i niezgodę co do istoty wspólnego dobra (obywatele nie mogą znacznie się różnić
pod względem majątkowym, religijnym, kulturowym, etnicznym;
– Ciało obywatelskie musi być stosunkowo nieliczne, mniej liczne nawet niż
Ateny z czasów Peryklesa;
– Obywatele muszą mieć możliwość gromadzenia się i bezpośredniego decydowania o obowiązujących prawach i polityce;
– Udział obywateli w rządzeniu nie miał się ograniczać do obecności na zgromadzeniach, lecz miał polegać również na aktywnym administrowaniu miastem;
– Miasto – państwo musi być, przynajmniej jako ideał, całkowicie niezależne14.
Bardzo wyraźne ślady demokratyzacji życia politycznego w Atenach można
znaleźć już w ustawach Solona, ateńskiego męża stanu, który powiadał: ponieważ
widział, że w czasie walk wewnętrznych w mieście niektórzy obywatele z gnuśności
usuwali się od wszystkiego, pozostawiając wolny bieg wypadkom, ustanowił osobowe
prawo przeciw takim ludziom wymierzone: kto w czasie rozruchów w mieście nie
chwyci za broń po tej lub tamtej stronie, ulegnie utraty czci i obywatelstwa15.
Przemianom zapoczątkowanym przez Solona w pełni demokratyczny charakter
nadał Klejstenes w latach 508-507 przed Chrystusem, który wcielił je w życie po
obaleniu tyranii Pizystratów w roku 507 przed Chrystusem. W nowym porządku
społeczno-politycznym udział obywatela w życiu publicznym stał się dla niego nie
tylko prawem, ale i obowiązkiem. Etap narodzin tzw. czystej demokracji upatruje się
w okresie rządów i reform Efialtesa i Peryklesa, tj. od roku 462 przed Chrystusem,
pod rządami Peryklesa. Trzeci okres rozwoju demokracji datuje się od śmierci Peryklesa w czasie panowania wielkiej zarazy, która nawiedziła Ateny w roku 429 przed
Chrystusem, do klęski Aten w wojnie peloponeskiej w roku 404, gdy dominującą

14.	M. Rachwał, Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego
w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, s. 15-16.
15. Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, tłum. L. Piotrowicz, Warszawa 1973, VIII,5.
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pozycję uzyskali wywodzący się z ludu demagodzy z Kimonem, Kleonem i Hyberbolosem na czele, którzy doprowadzili do radykalizacji demokracji, upowszechnienia rządów Zgromadzenia Ludowego za pomocą uchwał (psephisma) oraz uczynili
z pochlebstwa wobec „demosu” i zaspokojenia jego zachcianek naczelne zasady
swego postępowania. Ostatni okres rozwoju demokracji ateńskiej to osiemdziesięciolecie po restauracji ustroju demokratycznego w roku 403 przed Chrystusem, po
krwawych półtorarocznych rządach trzydziestu tyranów16. Wprowadzono wówczas
liczne zmiany instytucjonalne, m.in. kodyfikację prawa i wyraźne rozróżnienie
między nomos (prawo ogólne obowiązujące bezterminowo, uchwalone przez komisję ustawodawczą zwaną nomothetai) a psephisma (uchwały podejmowane przez
Zgromadzenie Ludowe – ekklesia, o wyraźnie określonym zakresie i wyznaczonym
okresie działania). Wówczas demokracja ateńska zyskała nowy, nomokratyczny
charakter. We wszystkich okresach demokracji Ateny były w pełni politycznie autonomiczne17. Demokracja ateńska miała charakter demokracji bezpośredniej: lud
czyli obywatele obecni na Zgromadzeniu tworzyli prawo, wybierali (w większości
przypadków wybór zastąpiono losowaniem) urzędników i poddawali ich stałemu
nadzorowi. Nie znano pojęcia przedstawicielstwa – delegowania przedstawicieli
do decydowania w imieniu ludu. Istotną gwarancją rzeczywistej demokracji – rządów całego ludu (pełnoprawnych obywateli) były: zasada wolności przemówień,
zasada równości w zajmowaniu urzędów, dostępności do urzędów, zasada równości wszystkich wobec prawa. Naczelnymi zasadami ateńskiej demokracji były:
wolność, czyli życie obywateli wedle własnego upodobania, w granicach prawa,
równość obywateli wobec prawa i w dostępie do udziału we władzy, harmonia,
zgoda (jednomyślność) rozumiana jako poddanie interesów jednostkowych doboru
całej społeczności, praworządność, czyli podległość obywateli prawom, które sami
ustanawiali i mogli zmieniać18.
Koniec demokracji greckiej wiązał się z utratą niepodległości po klęsce Greków
w bitwie pod Cheroneją w roku 338 przed Chrystusem, gdy zostali oni pokona16. Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, 35, 3.
17. M. H. Hansen, Demokracja ateńska w czasach Demostenesa…, s. 372.
18.	P. W. Juchacz, Demokracja ateńska a współczesne koncepcje demokracji deliberatywnej. Glosa
do teorii demokracji, [w:] P. W. Juchacz, R. Kozłowski (red.), Filozofia a demokracja, t. 1, Wydawnictwo Coopera, Poznań 2001, s. 266-269.
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ni przez Filipa Macedońskiego. Niektórzy historycy wskazują na rok 322 przed
Chrystusem, gdy wojska greckie poniosły klęskę najpierw w bitwie morskiej pod
Amorgos, a następnie w bitwie lądowej pod Krannon w Tesalii, gdzie siły macedońskie pod wodzą Antypatra odniosły miażdżące zwycięstwo. O ile Filip Macedoński
okazał Ateńczykom wspaniałomyślność, to jednak jego następca szesnaście lat
później był mniej wyrozumiały - zlikwidował w Atenach demokrację, wprowadził
rządy oligarchiczne, ograniczył drastycznie prawa obywatelskie, a za kryterium ich
przysługiwania stało się posiadanie co najmniej dwudziestu min – a była to suma
ogromna: spośród trzydziestu jeden tysiąca obywateli kryterium to spełniało zale
dwie dziesięć tysięcy. Wszyscy pozostali utracili prawa polityczne. Tak więc rok
322 przed Chrystusem to koniec demokracji, greckich polis, a także data śmierci
Arystotelesa. W tym samym roku zginął też Demostenes - godny następca Peryklesa, który był poszukiwany przez ludzi Antypatra, gdyż po zaprowadzeniu w Atenach oligarchii Zgromadzenie uchwaliło wyroki śmierci dla orędowników wojny
z Macedończykami. Demostenes schronił się w świątyni Posejdona na Kalaurii,
jednak odnaleziony zażył truciznę, nie chcąc oddać się w ręce ludzi Antypatra19.
Przemiany społeczne i polityczne, jakie dokonały się w Atenach w szóstym stuleciu przed Chrystusem, spowodowały powstanie demokracji specyficznej dla
tamtej epoki. Istotę ustroju stanowiło przyznanie obywatelom ateńskim osobistego
i bezpośredniego prawa do udziału w sprawowaniu władzy, a wynikało to ze świadomości roli ludu. Warto przytoczyć tutaj słowa Starego Oligarchy, który powiadał,
że: biedacy oraz lud słusznie cieszą się w Atenach lepszą pozycją od ludzi szlachetnego
pochodzenia i zamożnych, ponieważ to lud właśnie stanowi załogę okrętów i tworzy
potęgę państwa. Bo sternicy i ci, którzy podają wioślarzom tempo, a także pentekontarchowie, pomocnicy sterników oraz budowniczowie okrętów oni to są źródłem potęgi
państwa w stopniu znacznie większym niż hoplici, ludzie szlachetnego pochodzenia
oraz warstwy wyższe20. Jak podaje Ryszard Legutko, rdzeniem tej demokracji była
idea obywatelstwa, zaś istotnym jej wyróżnikiem była idea wolności jednostkowej
opartej na regulacjach prawnych. Jednostka stawała się podmiotem politycznym,

19.	P. W. Juchacz, Deliberacja – Demokracja – Partycypacja. Szkice z teorii demokracji ateńskiej
i współczesnej, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2006, s. 29-32.
20. Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, 1,2; A. Zwoliński, Dylematy demokracji…, s. 38-39.
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niezależnie od arbitralnej woli innych21. Jednak do najsłynniejszych opisów demokracji ateńskiej należy zaliczyć mowę Peryklesa wygłoszoną do Ateńczyków
podczas pogrzebu poległych bohaterów wojennych. Perykles powiadał: Nasz ustrój
polityczny nie jest naśladownictwem obcych praw, a my sami jesteśmy raczej wzorem
dla innych niż inni dla nas. Nazywa się ten ustrój demokracją, ponieważ opiera się
na większości obywateli, a nie na mniejszości. W sporach prywatnych każdy obywatel
jest równy w obliczu prawa; jeśli zaś chodzi o znaczenie, to jednostkę ceni się nie ze
względu na przynależność do pewnej grupy, lecz ze względu na talent osobisty, jakim
się wyróżnia; nikomu też, kto jest zdolny służyć ojczyźnie, ubóstwo albo nieznane
pochodzenie nie przeszkadza w osiągnięciu zaszczytów. W naszym życiu państwowym
kierujemy się zasadą wolności. W życiu prywatnym nie wglądamy z podejrzliwą
ciekawością w zachowanie się naszych współobywateli, nie odnosimy się z niechęcią
do sąsiada, jeśli się zajmuje tym, co sprawia mu przyjemność, i nie rzucamy w jego
stronę tych pogardliwych spojrzeń, które wprawdzie nie wyrządzają szkody, ale ranią.
Kierując się wyrozumiałością w życiu prywatnym, szanujemy prawa w życiu publicznym; jesteśmy posłuszni każdoczasowej władzy i prawom, zwłaszcza tym niepisanym,
które bronią pokrzywdzonych i których przekroczenie przynosi powszechną hańbę22.
Konkludując, należy przyjąć, iż upadek greckiej polis i ich samodzielnego porządku politycznego datuje się na czwarte stulecie przed Chrystusem. Władzę
przejęli początkowo Persowie, później Aleksander Wielki, wreszcie Rzymianie.
Ideał demokracji greckiej nie przetrwał długo i obejmował znikome tereny dawnej Hellady. Przygotował jednak dalszy rozwój demokracji, a raczej jej powrót po
około dwóch tysiącach lat. Trzeba dostrzec ogromną przepaść między ówczesnym
ustrojem a późniejszą demokracją rozbudowanych megapolis – państw narodowych
i konfederacyjnych23.
Po upadku greckich polis władzę w Grecji przejęło rzymskie imperium. Wiązało
się to m.in. ze zmianą postrzegania świata, a także porządku politycznego. Rozpad
jedności, którą budowały greckie polis, spowodował zwrócenie uwagi na jednostkę. Porządek polityczny, obejmujący ogromne obszary, był zbyt różnorodny, by

21. R. Legutko, Krytyka demokracji w filozofii politycznej Platona, Kraków 1990, s. 18-19.
22. Tukidydes, Wojna Peloponeska, II, 37, przeł. K. Kumaniecki, Wrocław 1991, s. 138.
23. A. Zwoliński, Dylematy demokracji…, s. 42.
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móc nadal obejmować wszystkie sfery życia jednostki i być porządkiem totalnym,
zupełnym. Porządek polityczny odtąd uważany jest za zewnętrzny wobec jednost
ki, która nie musi z konieczności brać w nim udziału. Człowiek, który z natury
jest zoon politikon, staje się bardziej zoon koinonikon - istotą społeczną, a nie jak
dotąd polityczną. Z totalnego porządku wyłania się sfera prywatna i społeczna.
Coraz większe znaczenie odgrywa rodzina, sfera społeczna i kultura. Porządek
polityczny nie zostaje odrzucony, do największej cnoty ciągle należy czynny udział
w życiu politycznym. Definicja porządku politycznego, opisana przez Cycerona,
głosi, że res publica to „rzecz ludu”, a tym samym zostaje odgraniczona od interesu władcy i jednostki. Res publica jest wspólnotą dla ludu, rządzi w niej prawo
i sprawiedliwość. Cyceron miał świadomość wynaturzeń, które drzemią w każdej
formie rządów. Z tego względu najlepsza okazuje się forma mieszana, którą przyjęła republika rzymska. Ten paradygmat porządku politycznego będzie trwał aż
do upadku Cesarstwa Rzymskiego, wędrówki ludów w szóste stulecie, najazdów
plemion germańskich i wywołanych przez nie zmian społeczno-gospodarczych,
które związane są z przemianami politycznymi oraz rozszerzeniem chrześcijaństwa
na Europę Zachodnią24.
Rzym jednak, nie tyle królestwo, co republika, a później w różnych formach
jedynowładztwa rzeczywiście cesarstwo, wywarł ogromny wpływ na rozwój europejskiej myśli społecznej. Rzym, powstały z połączenia siedmiu osiedli znajdujących
się na siedmiu wzgórzach, tworzył początkowo tzw. Septimontium, czyli federację siedmiu społeczności. Ludność mieszkająca tutaj żyła w rodach, przestrzegała
reguł panujących we wspólnotach rodowych i rodowo-plemiennych. Szacuje się,
że obszar Rzymu zamieszkiwało około trzystu rodów. Dziesięć rodów stanowiło
kurię, dziesięć kurii – tribus, których było trzy, a prawdopodobnie pokrywały się
one z plemionami (latyńskim, sabińskim i etruskim). Cała społeczność Rzymu nazywana była „ludem rzymskim” (łac. populorus manus). Ród miał wspólną ziemię,
wspólne uroczystości rodzinne i religijne, wspólne rodowe imiona, cmentarze, wyprawy myśliwskie. Rodowi przewodniczył naczelnik, później wódz wybrany przez
radę naczelników rodów (senat), który wraz z radą starszyzny rodowo-plemiennej

24.	J. Byrska, Demokratyczne państwo prawa i jego znaczenie dla człowieka w ujęciu Ernesta – Wolfganga Bockenfordego, Kraków 2005, s. 73 – 75.
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decydował o ważniejszych sprawach społeczności. Z czasem zaczęto wybierać naczelników – z tej samej rodziny – co stanowiło początek dynastii. Ludzie podupadli,
obcy, przybysze, poszukujący opieki i wsparcia szukali sobie opiekunów, patronów.
Z czasem obok senatu rozpoczęło działalność zgromadzenie ludowe, zbudowane
z pierwotnego zgromadzenia ludowego poszczególnych kurii25. Życiem wewnętrznym republiki rządziły komicja: pozostałości, głównie w sprawach sakralnych,
komicji kurialnych, jeszcze z czasów królestwa; komicja centurialne - wybierające
konsulatów, cenzorów, pretorów i wyższych urzędników; komicja trybeuszowe
jako jednostki administracyjne, według których rozdzielano i realizowano władzę,
zwłaszcza w sprawach wojskowych (było ich początkowo dwadzieścia cztery miej
skie i szesnaście wiejskich; a potem w roku 241 przed Chrystusem już trzydzieści
pięć). Senat - pochodzący również z czasów królestwa, kiedy był radą przyboczną
króla - rozwinął się w republice, odgrywając ważną rolę w dziedzinie polityki wewnątrz kraju, jak i na zewnątrz26.
Tajemnica sukcesu republiki rzymskiej według Polibiusza, historyka greckiego
z drugiego stulecia przed Chrystusem, tkwiła w zmieszaniu w jeden ustrój trzech
pierwiastków: monarchicznego – reprezentowanego przez konsulów, arystokratycznego – przez senat i demokratycznego – przez zgromadzenie ludowe. Jak ujął to
później Cyceron: konsulowie reprezentowali ojczystą miłość, senat – roztropność,
a lud – wolność. W swej Rzeczypospolitej Cyceron w księdze drugiej zapowiada, że
przedmiotem wykładu będzie sposób, w jaki „rodziła się, wzrastała i dojrzewała”
republika, nazywana najlepszym ustrojem27. Świadczy to o głębokim przekonaniu,
że republikański ustrój Rzymu w możliwie najdoskonalszy sposób spełnia oczekiwania społeczne związane ze sposobem rządzenia28.
Poszukiwania dobrego sposobu rozwiązywania rzymskich spraw społecznych
trwały także w okresie cesarstwa. U schyłku pierwszego stulecia po Chrystusie
cesarz rzymski Nerwa, pragnął skończyć z atmosferą przemocy i ciągłych niedoskonałości systemu rządzenia przez jedynowładcę. Wprowadził on zwyczaj adopcji:
każdy cesarz będzie musiał odtąd usynowić jakiegoś młodzieńca, który - odpo25.
26.
27.
28.
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wiednio wykształcony przez najlepszych nauczycieli i przygotowany - obejmie
władzę w chwili, jaką wyznaczy mu los. Stąd w drugim stuleciu na tronie cesarskim
pojawiły się wybitne jednostki, jak Trajan, Hadrian, Antonin czy też najsławniejszy
z nich Marek Aureliusz (161-180), władca i filozof, myśliciel. Żył według zasad
filozofii stoickiej, otoczył się najsłynniejszymi filozofami swego czasu, powierzył
im odpowiedzialne funkcje, a w rządzeniu kierował się dobrocią, skupiając uwagę
na szczęściu poddanych. Uczynił on swoją epokę jedynym okresem w historii
świata, w którym światem „rządzili” przez kilka lat filozofowie29. Późniejsze losy
ustroju Rzymu wiązały się ściśle z rozwojem chrześcijaństwa. Ten związek opierał
się na niezwykle ważnym fakcie, że Cesarstwo Rzymskie stało się ojczyzną chrześcijaństwa. Pierwotne chrześcijaństwo - poza dwoma przypadkami - nie posunęło
się poza granice imperium rzymskiego. Możliwości rozwoju czerpało ono z Pax
Romana – stanu pokoju, istniejącego wewnątrz i na zewnątrz państwa, który rozpoczął się w roku 19 przed Chrystusem w Hiszpanii po jej podboju i około roku
pięćdziesiątego w Galii. Odtąd nigdy, aż do fali inwazji barbarzyńców, czyli przez
trzy wieki, żadne obce wojska nie zjawiły się na ziemiach, które pozostawały pod
opieką Rzymu. Chociaż Rzym wyzyskiwał podbite narody, okładał je podatkami
i ciężarami, jednak nie doprowadzał do całkowitej ruiny i totalnego niewolnictwa,
czyniąc z podbitego regionu nowy element imperium30. „Pax Romana” ułatwiał
rozwój myśli chrześcijańskiej, która wprowadzała w świat antyczny nową wizję człowieka. Szczególnie ważna stała się koncepcja integralnej wizji człowieka, odejście
od dualistycznych ujęć, które były charakterystyczne dla myśli antycznej. Zmieniło
to myślenie o miłości, rozumianej odtąd w licznych jej odmianach jako nadnaturalna intencja duchowa, łamiąca wszelkie prawidła życiowych popędów. Człowiek
antyczny nie mógł już patrzeć z pogardą i wyższością na innych - jako gorszych.
Chrześcijanin nie szukał zemsty, a nawet miłował wrogów31. Były to nowe elementy
dla antycznych wniosków płynących z demokracji i republikańskiego Rzymu32.
Przechodząc do konkluzji, jeszcze na jeden fakt należy zwrócić uwagę. Otóż
ważną sprawą rozwoju demokracji w starożytności, zarówno w Atenach, jak i Rzy29.
30.
31.
32.

Ch. Dalacampagne, Filozof i tyran, przeł. K. Łukowicz, Kraków 2003, s. 81-83.
A. Vogel, Rewolucja chrześcijańska, cz. 1, „Kurs” 1986, nr 25, s. 1-5.
A. Vogel, Rewolucja chrześcijańska, cz. 2, „Kurs” 1987, nr 26, s. 1-9.
A. Zwoliński, Dylematy demokracji…, s. 47.
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mie, był problem postrzegania idei demokracji przez filozofów ówczesnej epoki,
którzy niejednokrotnie uważali się za krytyków demokracji swoich polis. Wielu
myślicieli, którzy byli obywatelami demokratycznych polis, sceptycznie, a nawet
z ostrą krytyką odnosili się do ustroju demokratycznego. I tak myśliciel i filozof
grecki Sokrates – nie będący demokratą - zarzucał demokracji przede wszystkim
prowadzenie praktyki losowania przedstawicieli władzy, jak i zasadę większościową
głosowania praw i postanowień. Uważał, że losowanie jest działaniem bez namysłu,
„na ślepo”, a większościowa zasada często przyznaje rację tym, którzy umieją schlebiać (demagogii), a nie najmądrzejszym, mającym rację. Filozof został oskarżony
o szerzenie bluźnierstwa i herezji oraz „deprawowanie młodych ludzi” (wpajał im
bowiem wrogi demokracji sposób myślenia). Aktywni, jak ich wtedy nazywano,
demokraci – Anytos, Melatos i Lykon – dodatkowo oskarżyli Sokratesa o „bezbożność” (uchybienie religii miasta). Słuchaczami filozofa była ludność ateńskiej
polis, gdyż Sokrates chodząc po ulicach rozmawiał z obywatelami wszystkich klas
społecznych, rzemieślnicy i kupcy, a także jak ją wtedy nazywano „złota młodzież
ateńska” nie była mu obca. Za swe przekonania został oskarżony i postawiony
przed sąd i zgodnie z panującym w Grecji prawem wyrok miał być przegłosowany przez ławę przysięgłych, w której to zasiadało wówczas pięćset obywateli.
W swojej mowie obrończej Sokrates nigdy nie wyrzekł się swoich poglądów na
temat demokracji i podkreślał wciąż słuszność swoich tez i dyskusji z obywatelami
greckiej polis. Powiadał on: jeśli ktoś ma ochotę słuchać, jak ja mówię i swoje robię,
to czy młody, czy stary, żadnemu tego nigdy nie broniłem; i ja nie rozmawiam za
pieniądze, a bez pieniędzy, tylko zarówno bogatemu, jak i ubogiemu pozwalam, żeby
mi pytania stawiał albo słuchał i odpowiadał, kiedy o czymś rozmawiam33. Sokrates
odmówił poddania się jakiejkolwiek karze, a na dowód, że był on użytecznym dla
ludności, zażądał dodatkowo, aby miasto na swój koszt do końca jego dni żywiło
go, i aby był na utrzymaniu władz greckiej polis. Ostatecznie ławnicy przystali na
żądanie oskarżycieli i skazali go na śmierć34. Zwolennicy Sokratesa niejednokrotnie odwiedzając go w więzieniu, proponowali mu ucieczkę w przebraniu jednego
33.	Platon, Obrona Sokratesa, 33 a/b; Zobacz także: A. Kość, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, M.
Soszyńska (red.), Filozofia prawa. Wybór tekstów źródłowych, Wydawnictwo „Petit”, Lublin
2002, s. 13.
34. Ch. Delacampagne, Filozof i tyran…, s. 46-50.
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z nich. Sokrates odmówił, twierdząc, że za swoje przekonania i poglądy gotowy jest
oddać swoje życie. Poprosił ich o przyniesienie do więzienia trucizny, co też uczynili, a po wypiciu „cykuty” (naparu z kwiatów trujących rosnących nad brzegami
rzek) – odebrał sobie życie. To od Sokratesa, który nie był wrogiem demokracji
samej w sobie, będą pochodziły najważniejsze argumenty przeciw demokracji
u największych jej przeciwników35.
Platon i Arystoteles także poświęcili wiele uwagi demokracji. Nie będąc do końca
jej zwolennikami, nie negowali jej, a nawet dostrzegali pozytywne elementy ustroju
demokratycznego. Platon – uczeń Sokratesa, który jego myśli przelał na papier –
uważał, że pozytywną cechą ustroju jest możliwość samodzielnych rozstrzygnięć
moralnych, których obowiązek zastosowania dotyczyłby wszystkich obywateli polis
odpowiedzialnych za całość państwa. Akcentował on moralny wymiar polityki
i obowiązki obywateli w realizacji tego, co „najlepsze dla państwa”36. Idąc dalej
tokiem myślenia filozofa, należy przyjąć, że prawdziwe dobro wspólne wymaga
od obywateli praktykowania w życiu codziennym cnót, do których zaliczył, mądrość, męstwo, umiarkowanie i sprawiedliwość. Odpowiedzialność i wzrastanie
etyczne oraz stopniowe odkrywanie naczelnej idei dobra stanowi cel jego etyki,
a zarazem całej filozofii37. Zdaniem Platona, sprawiedliwie postępuje tylko ten,
kto w odpowiedniej harmonii utrzymuje trzy części składowe własnej osobowości:
mądrość dawaną przez rozum; odwagę płynącą ze sfery, gdzie rodzą się ludzkie
pasje; opanowanie, które sprawuje władzę nad pożądaniem. Sprawiedliwość państwa odzwierciedla – według niego – sprawiedliwość w jednostce. W sprawiedliwie
rządzonym państwie różne jego części harmonijnie spełniają swe role, podobnie
jak w jednostce podstawą jest współpraca różnych władz ducha. Dlatego państwem
powinni rządzić filozofowie, którzy – wolni od egoistycznych pobudek – dbać
będą o społeczną harmonię. Większość ludzi żyje w ignorancji, nie nadają się więc
oni do sprawowania rzetelnych rządów w państwie38. Uważał, ze poza odrzuceniem demokracji, istnieje jeszcze inne rozwiązanie, czyli jej ewolucja, która może
35. A. Zwoliński, Dylematy demokracji…, s. 52.
36.	Platon, Państwo, III, 413 c, tłumaczenie W. Witwicki, t. 1, Warszawa 1958, s. 183; Zobacz:
Filozofia prawa. Wybór tekstów źródłowych, księga ósma…, s. 30-31.
37. Porównaj: Z. Staworowski, Platon o demokracji, „Civitas” 1998, nr 2, s. 111.
38. P. Vardy, P. Grosch, Etyka. Poglądy i problemy, tłum. J. Łoziński, Poznań 1995, s. 26-30.
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stanowić doskonałe podłoże do budowy nowego ustroju, który może okazać się
lepszy od poprzedniego. Nowy twór demokracji ma zostać zbudowany od podstaw, a na jego bazie będzie można budować ziemskie odzwierciedlenie idealnej
polis. W swoich rozważaniach o państwie Platon pisał: ten ustrój, urozmaicony
wszelkimi możliwymi obyczajami, może się wydawać najpiękniejszy (...) i najlepiej
nadaje się, żeby w nim szukać ustroju, [gdyż] w nim się znajdują wszelkie rodzaje
ustrojów, bo tam wszystko wolno, i bodaj że jak ktoś chce państwo urządzać (...),
to trzeba przyjść do państwa o ustroju demokratycznym i wybrać sobie w nim taki
rodzaj, jaki się komu podoba, jakby człowiek poszedł do bazaru ustrojów, wybrał
sobie jeden i takie państwo założył39.
Doświadczenie antycznej demokracji jest interesujące i ubogacające refleksję
nad pułapkami i zagrożeniami, które pojawiają się przy poszukiwaniu „najlepszej
formy ustroju”. Była to demokracja mała, twarzą w twarz, nieliberalna, podtrzymująca niewolnictwo, wykluczająca kobiety. Była jednak próbą włączenia ludu
w rządzenie państwem i miała silny walor demokracji uczestniczącej40. Próby te
trwały stosunkowo krótko i znikły szybko, drzemiąc wiele wieków w oczekiwaniu
na swe kolejne przebudzenie41.

Demokracja współczesna
Współczesna demokracja nie jest demokracją wioski czy miasta – państwa; stanowi
demokrację państwa narodowego i jej pojawienie się wiązane jest z powstaniem
państw narodowych. Pierwszy ruch w kierunku takiego systemu miał miejsce na
początku siedemnastego stulecia. Idee i ruchy demokratyczne odegrały ważną, chociaż nie główną rolę w rewolucji angielskiej. Fundamental Orders of Connecticut,
przyjęte przez obywateli Hartford i sąsiednich miasteczek 14 stycznia 1638 roku,
stanowiły „pierwszą pisaną konstytucję współczesnej demokracji”42. Purytańskie
niepokoje nie pozostawiły jednak spuścizny demokratycznych instytucji w Anglii
czy Ameryce. Nastąpiła arystokratyczna i oligarchiczna restauracja. W 1750 roku
39. Platon, Państwo, 557 c.
40. M. Saward, Demokracja, przeł. A. Burek, Warszawa 2008, s. 94 – 96.
41.	Dalsze losy demokracji od starożytności do nowożytności opisał w swojej pracy Andrzej Zwoliński. Zobacz: A. Zwoliński, Dylematy demokracji…, s. 56 -81.
42. G.P. Gooch, English Democratic Ideas in the Seventeenth Century, New York 1959, s. 71.
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nie istniała żadna instytucja demokratyczna na szczeblu krajowym w całym świecie
zachodnim43.
Termin „demokracja” w nowożytnym sensie wszedł do użytku w dziewiętnastym stuleciu, gdy służył do opisu systemu rządów przedstawicielskich. W takich
systemach reprezentanci są wybierani w wolnych i konkurencyjnych wyborach
i większość mężczyzn jest uprawniona do głosowania. W Stanach Zjednoczonych
takie rozwiązania zaczęły obowiązywać w latach dwudziestych i trzydziestych dziewiętnastego stulecia44. We Francji dorośli mężczyźni otrzymali prawa wyborcze
w roku 1848, lecz rząd parlamentarny nie był ustanowiony do roku 1871. W Wiel
kiej Brytanii prawo wyborcze nie było rozszerzone na większość obywateli płci
męskiej do roku 186745.
Autorzy współcześni próbują wyodrębnić wspólne cechy demokracji antycznej
i nowożytnej. Za najważniejszą z nich uznaje się władzę ludu. Ponadto podkreśla się
podobieństwo zasad, na podstawie których władza jest sprawowana46. Przykładowo
Marcel Prelot wskazał na trzy takie zasady:
1. Zasadę wolności – rozumianą jako prawo swobodnego wyrażania przez obywateli opinii dotyczących spraw państwa;
2. Zasadę równości – polegającą na tym, że wszystkie opinie mają taką samą wagę;
3. Zasadę większości – odnoszoną do mechanizmu stanowienia praw i podejmowania decyzji politycznych, polegającą na tym, że po swobodnej wymianie
poglądów przyjmuje się stanowisko, za którym opowiada się większość47.
Przełomem w dyskusji nad demokracją była rewolucja francuska, podczas której
po raz pierwszy w sposób bezpośredni pojęcie suwerenności zostało odniesione
do całego ludu. Od tego momentu to naród stawał się suwerenem, a tym samym
pojęcie „suwerenność” zostało oderwane od podmiotu bezpośrednio sprawujące-

43. S. P. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, tłum. A. Dziurdzik, Warszawa 1995, s. 23-24.
44. Tamże, s. 26-27.
45. A.H. Birch, The concepts and Theories of Modern Democracy, London – New York 1993, s. 45.
46.	A.M. Basak, Doktryny społeczno-polityczne czasów wczesnonowożytnych, [w:] W. Basak (red.),
Historia myśli politycznej. Podstawy myśli o państwie, Jasło 2010, s. 199-202.
47. Cyt. za: G. Ulicka, Demokracje zachodnie, Warszawa 1992, s. 8.

131

Od demokracji Sokratesa do współczesności

go władzę48. Rewolucja francuska wywarła olbrzymi wpływ na losy ówczesnego
świata, była zwrotnym punktem w nowożytnych dziejach ludzkości. Rewolucja
mieszczańska, znosząc ustrój stanowy, spowodowała upodmiotowienie wszystkich ludzi, uczyniła z nich obywateli wolnych i równych wobec prawa, stworzyła
polityczne i ekonomiczne podstawy ustroju demokratycznego49.
Przyjęcie zasady obieralności urzędów zaczęto utożsamiać z istotą demokracji,
to jest z autentycznym ludowładztwem. Zafascynowany tak właśnie ukształtowaną
sceną polityczną Stanów Zjednoczonych, Alexis de Tocqueville napisał: Lud rządzi
amerykańską rzeczywistością polityczną tak, jak Bóg rządzi wszechświatem; jest
zarazem racją i kresem wszystkich rzeczy; wszystko pochodzi od niego i wszystko do
niego wraca50. Na początku dziewiętnastego stulecia demokracja stopniowo stawała
się pojęciem określającym kształt państwa i władzy, charakter społeczeństwa oraz
postawy jednostek. W Stanach Zjednoczonych było to znacznie łatwiejsze niż w Europie, ponieważ tradycja feudalna i arystokratyczna nie tworzyła w tym przypadku
barier (a w konsekwencji konieczności przewartościowania wielu podstawowych
pojęć), natomiast specyfika warunków geograficznych i społecznych powodowała,
że każdy zyskiwał szansę kształtowania swego życia zgodnie z indywidualnymi
zdolnościami i upodobaniami, co rodziło swoiste potwierdzenie możliwości urzeczywistnienia ideałów demokratycznych51.
Pod koniec dwudziestego wieku mamy zatem do czynienia z wielością funkcjonujących demokracji i stosownie do stanu faktycznego - wielością alternatywnych
wypowiedzi odnośnie do rzeczywistego znaczenia terminu demokracja. Zdaniem
Laurenca Whitehead’a, zarówno historia, jak i kultura czy język mogą wpływać na
zróżnicowane pojmowanie tego terminu52. Pojawiają się w związku z tym pytania:
Czy termin ten zawiera te same odniesienia w okresie po zakończeniu zimnej wojny,

48.	W. Bernacki, Demokracja, [w:] M. Jaskólski (red.), Słownik historii doktryn politycznych, t. 2,
Warszawa 1999, s. 32.
49.	S. Wykrętowicz, Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej, [w:] S. Wykrętowicz (red.),
Samorząd w Polsce. Istota. Formy. Zadania, Poznań 1998, s. 10.
50. A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, tłum. M. Król, Warszawa 1976, s. 69.
51. G. Ulicka, Demokracje…, s. 17.
52.	L. Whitehead, The Vexed Issue of the Meaning of „Democracy”, „Journal of Political Ideologies”
1997, nr 2, s. 121.
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jakie posiadał w okresie wcześniejszym? Czy istota demokracji rzeczywiście może
być identyfikowana z rozwiązaniami chińskimi, arabskimi w takim samym stopniu
jak z rozwiązaniami brytyjskimi czy greckimi? Warto powołać się na przemyślenia
Roberta Putnama, który pisze: (...) demokracja wymaga stałego uczestnictwa, które
może przybierać różnorodne formy; od stowarzyszeń sportowych i kół samokształceniowych, poprzez samorządy zawodowe, po ugrupowania czysto polityczne.
Działając w nich, ludzie ćwiczą się w umiejętności odczytywania faktów, znajomości
ruchów społecznych, zmuszają do wzajemnej pomocy, uczą sztuki przekonywania
i uzgadniania stanowisk. Istotą demokracji jest zatem stały system porozumień
i kompromisów, bez których elitarystyczna jej forma z mocnym systemem partyjnym wyradza się. Powstają kliki, a obywatele są spychani do roli petentów53.

Podsumowanie
Na zakończenie rozważań, warto przytoczyć parę zdań dotyczących demokracji
w Polsce. Z perspektywy obserwacji procesu przemian systemowych widać wyraźnie, że samo istnienie demokracji nigdy nie było zagrożone w żadnym momencie
funkcjonowania III Rzeczypospolitej. W takich warunkach każdy z wielkich ideowych, politycznych obozów III Rzeczypospolitej musiał doświadczyć inicjacji do
reguł demokratycznych. Wiązało się to jednak z pewnym szokiem, który przeżyła
każda formacja polityczna, działająca na scenie politycznej. Pierwsi doświadczyli
tego ludzie związani z PRL-em, dla których utrata władzy w roku 1989 była szokiem
i policzkiem wymierzonym w ich stronę. Kilkanaście miesięcy później bolesną
klęskę złudzeń na temat kształtu przyszłej Polski przeżyli wyborcy Tadeusza Mazowieckiego, którego w wyścigu do drugiej tury wyborów prezydenckich wyprzedził
Stan Tymiński, uosobienie najgorszych obaw o populistycznym nastawieniu i zagrożeniu dla państwa. Jednak i prawicy postsolidarnościowej, która poparła Lecha
Wałęsę w roku 1990, a rok później zdobyła poparcie w wyborach parlamentarnych,
los także nie oszczędził klęski goryczy. Wystarczy powołać się w tym miejscu na fakt
obalenia rządu Jana Olszewskiego, później przegrane wybory parlamentarne w roku
1993, czy też zwycięstwo w roku 1995 Aleksandra Kwaśniewskiego w wyborach

53. R. Putnam, Demokracja w działaniu, przeł. J. Szacki, Kraków 1995.
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prezydenckich54. Można powiedzieć, że te kolejne progi w dziejach III Rzeczypospolitej, choć w pamięci poszczególnych grup społecznych odcisnęły piętno jako
znacząca porażka, odegrały także pozytywną rolę. Uważam, że pozbywając się
złudzeń, smakując gorycz porażki i upokorzenia, wielkie formacje sceny politycznej
uczyły się jednocześnie demokratycznego rozsądku, nabywały wiedzy o tym, co
jest możliwe, a co musi pozostać tylko w sferze projektów i marzeń.

Streszczenie
Od demokracji Sokratesa do współczesności
Jednym z podstawowych założeń państwa demokratycznego jest przyjęcie zasady
zwierzchnictwa zbiorowego suwerena. Zarówno w doktrynie, jak i w praktyce
ustrojowej za wzorcowe rozwiązanie uznaje się to, w którym władza sprawowana
jest za pośrednictwem wyłonionych w demokratycznych wyborach przedstawicieli.
Słowa kluczowe: lud, demokracja bezpośrednia, wybory, suweren.

Summary
From Socrates to the present day democracy
One of the fundamental principles of a democratic state is agreeing the principle of
supremacy of collective sovereignty. Both in doctrine and in political system, the
best solution is the one, in which power is held through the chosen representatives,
who are democratically elected.
Keywords: people, direct democracy, elections, sovereignty.
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Raport z badania pilotażowego: „Rozwój
pracowników, a zarządzanie wiekiem”
Wojciech Wychowaniec1

Wstęp
Przyczyną do opracowania poniższego artykułu jest realizacja pilotażowego badania, przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku. Celem
projektu badawczego było odpowiedzenie na pytanie: Jaki jest stan wdrożenia
polityki zarządzania wiekiem w Polskich przedsiębiorstwach, szczególnie w zakresie
rozwoju kompetencji pracowników w różnym wieku? Tzn. czy metody rozwijające
kompetencje pracowników są dopasowane do ich wieku i poziomu rozwoju oraz
czy w ogóle tego rodzaju uwarunkowanie bierze się pod uwagę w procesie planowania rozwoju zasobów ludzkich. Autor ma świadomość, że formuła badania
pilotażowego, a w szczególności wielkość próby, nie pozwalają aspirować wynikom
do rangi faktu naukowy. Celem badania pilotażowego było bowiem zorientowanie
się, czy podejmowany problem wymaga szerszej analizy.
W badaniu wzięło udział 10 firm zatrudniających od 137 do ponad 8000 pracowników realizujących swoją działalność na terenie Polski. Przedsiębiorstwa
kwalifikowano do badania pod warunkiem, iż realizują one działania rozwijające
kompetencje pracownicze. Założenie to było niezbędne, gdyż badanie odnosiło
się do korelacji pomiędzy zarządzaniem wiekiem, a rozwojem kompetencji. Zakwalifikowanie do analizy firm, które nie rozwijają zasobów ludzkich byłyby więc
bezprzedmiotowe.
Badanie przybrało formę wywiadu indywidualnego realizowanego zgodnie z autorskim kwestionariuszem, metodą bezpośrednią lub przy użyciu komunikatorów
internetowych. Wywiady prowadzono z szefami lub kluczowymi pracownikami
działów HR, którzy mieli dostateczną wiedzę na temat badanych aspektów.

1.	Mgr Wojciech Wychowaniec, absolwent Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
certyfikowany trener biznesu, kompetencji społecznych i NGO.
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Firmy, które wzięły udział w badaniu pilotażowym to:
– Rovese S.A.
– Hanpik sp. z o.o.
– Lewiatan Kielce Sp. z o.o.
– Comarch S.A.
– ING Bank Śląski S.A.
– Karcher sp. z o.o.
– Abra S.A.
– Dorbud S.A
– Mobruk S.A

Zarządzanie wiekiem jako wyzwanie współczesności
Problem starzenia się społeczeństw jest obecnie jednym z najistotniejszych wyzwań
rozwojowych zachodniej cywilizacji. Ten stan rzeczy jest spowodowany między
innymi znacznym spadkiem liczby urodzeń oraz wzrostem średniej długości życia
człowieka. Z jednej strony mamy więc zmianę stylu życia młodych osób, większe angażowanie się w karierę niż życie rodzinne, niechęć do posiadania dużej
ilości potomstwa, zmniejszenie ilości zawieranych małżeństw, a z drugiej strony
rozwijającą się medycynę i zwiększającą się świadomość zdrowotną. Wystarczy
wspomnieć, że na początku lat 50. XX wieku przeciętna długość życia człowieka
wynosiła 47 lat, obecnie wynosi już 65 lat, a według przewidywań w 2050 roku
będzie to około 75 lat2.
Problem ten dotyka także Polski. Według badań GUS w okresie od 2008 do
2035 roku liczba pracowników w wieku 18-44 spadnie o 1/3. Wynika z tego, że
pracownicy powyżej 45 roku życia (tą granicę przyjmuje także Unia Europejska jako
wiek w którym pracownik osiąga szczególny status na rynku pracy) będą wówczas
stanowić znaczącą rezerwę kapitału ludzkiego3. Według wielu opinii sytuacja ta
2.	Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki. Opracowanie tematyczne OT-601, Kancelaria
Senatu, 2011, http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/15/plik/ot-601.pdf, s.
3-4, pobrano: 20.08.2014 r.
3.	Prognoza ludności na lata 2008-2035, tabela 9, [za:] J. Liwiński, U. Sztanderska, Z wiekiem na
plus. Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, http://www.parp.gov.pl/files/74/517/19001.pdf,
Strona Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 6, pobrano: 20.08.2014 r.
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może zdestabilizować nie tylko system ubezpieczeń społecznych i rynek pracy, ale
także zdestabilizować cały ład społeczny4. Między innymi ten czarny scenariusz
powinien skłaniać do refleksji na temat roli pracowników starszych w przyszłym
systemie. W wielu firmach problem zarządzania pracownikami starszymi jeszcze
nie występuje, dane demograficzne nie pozostawiają jednak złudzeń.
Przyczyną do realizacji badania pilotażowego była refleksja nad tym czy Polski rynek pracy jest gotowy na tego rodzaju zmiany oraz czy kadra kierownicza
przedsiębiorstw będzie w stanie skutecznie zarządzać kadrami o tak zróżnicowanej
strukturze wiekowej. Warto wysnuć stąd wniosek, że zarządzania wiekiem nie
będzie dotyczyło więc tylko pracowników starszych, ale również młodych, rozpoczynających dopiero karierę zawodową.
Z dorobku nauk społecznych w tym zakresie wynika, iż pomiędzy pracownikami
na różnym etapie rozwoju zawodowego występuje wiele różnic, mających wpływ na
ich funkcjonowanie w organizacji. Rozwój psychofizyczny człowieka determinuje
jego reakcje, zachowania i predyspozycje, a postawa, którą przyjmuje nierozerwalnie wiąże się z poziomem jego rozwoju osobistego, kształtującym się wraz
z rozwojem umysłowym, obserwacją pracy, orientacją na inne osoby, identyfikacją
środowiska oraz poprzez ogólne doświadczenia5. Jedna z tego rodzaju teorii pojawia
się w nowatorskim opracowaniu Cummingsa i Worley’a. Autorzy charakterystyki
wychodzą z założenia, że firmy nie powinny stosować tych samych narzędzi do
planowania kariery i dalszego rozwoju wszystkich pracowników. Według nich,
najważniejsze jest skrupulatne obserwowanie pracowników i decydowanie, jakie
działania menadżerskie będą najlepiej odpowiadały unikatowym obawom, potrzebom i wyzwaniom pracowników6.
Zarządzanie wiekiem jako przedmiot zainteresowania naukowców ma dość
krótką historię, podczas gdy w dziedzinie rozwoju kompetencji pracowniczych
4.	K. Turek, Starzenie się ludności jako wyzwanie dla gospodarki, rynku pracy, polityki i obywateli,
[w:] J. Górniak (red.), Młodość czy doświadczenie – kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycje badań BKL z 2012 roku, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/626/16433.pdf,
s. 74, pobrano: 20.08.2014 r.
5.	A. Bańka, Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody
i strategie pomocy bezrobotnym, Poznań 1995, s. 135.
6. T. Cummings, C. Worley, Organizastion development and change, 2009, s. 454-455.
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zarówno badacze zarządzania jak i praktycy biznesu mogą poszczycić się znacznymi osiągnięciami. System rozwoju kompetencji (rys. 1) w organizacji składa
się z identyfikowania potrzeb, wyboru odpowiedniej metody, implementacji oraz
oceny efektywności działań. Z punktu wiedzenia celu badania najistotniejsze jest,
czy przy wyborze metody rozwoju kompetencji bierze się w organizacjach pod
uwagę predyspozycje wynikające z wieku pracowników, czy też nie.

Rys. 1. System rozwoju kompetencji7

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto następujący katalog metod rozwoju kompetencji:
– Planowanie karier i rozwoju

7.	Opracowanie własne na podstawie: M. Sloman, Strategia szkolenia pracowników, Warszawa
1997, s. 42.
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– S zkolenia, konferencje i seminaria
–E
 -learning i blended learning
–N
 auka przez doświadczenie
– Coaching
– Mentoring
– Doradztwo
–K
 ształcenie instytucjonalne
–A
 ction learning, treningi grupowe, burze mózgów
–P
 raktyki i staże
– Samokształcenie
– S ystem zastępstw i rotacji
–D
 evelopment center8.
Pomimo tak szerokiego wachlarza metod rozwoju kompetencji nauki o zarządzaniu nie wypracowały jeszcze jednoznacznych reguł doboru metod do wieku
pracowników, a patrząc z perspektywy demograficznej, wiedza taka może wkrótce
okazać się niezwykle przydatna.

Wyniki badania
Badanie zostało przeprowadzone w 10 polskich przedsiębiorstwach, które zadeklarowały, iż rozwijają kompetencje swoich pracowników. Najmniejsza badana
firma zatrudnia 137 pracowników, a największa ponad 8000. 8 z 10 firm można
zaszeregować jako firmy duże, a 2 zaliczane są do kategorii firm średnich.
8.	Dodatkowo w czasie badania zapytano o elementy, które nie stanowią bezpośrednio metod
rozwoju kompetencji, ale mogą mieć wpływ na poziom wiedzy, postaw i umiejętności pracowników. Chodzi o system okresowej oceny pracowników oraz rekrutację wewnętrzną.
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Wykres 1. Wartości/Elementy funkcjonowania przedsiębiorstwa najwyżej cenione w badanych
organizacjach („Który z powyższych elementów jest według Pani/Pana wiedzy najwyżej ceniony
w Państwa organizacji?”)

Przedsiębiorstwa, które nie wskazały na „zasób ludzki” jako najistotniejszy element z punktu widzenia organizacji, mają większą tendencje do traktowania kwestii
zarządzania personelem w organizacji bez należytej uwagi (wykres 1). Efektem tego
podejścia jest nieposiadanie przez organizacje niektórych istotnych dokumentów
strategicznych z tego zakresu np. systemu rozwoju kompetencji. Niemniej jednak
wybór innego elementu niż zasoby ludzkie jest jak najbardziej zrozumiały, jest
bowiem ściśle związany z branżą, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo.

Wykres 2. Podstawy planowania działań rozwijających kompetencje w organizacjach („Czy
działania rozwijające kompetencje są…”)

Większość badanych firm posiada strategię rozwoju kompetencji (wykres 2)
opartą o analizę potrzeb rozwojowych, która stanowi podstawę planowania wszel-
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kich działań szkoleniowych. Przedstawiciele firm podkreślają, że w przedsiębiorstwach prowadzi się też bieżącą analizę luk kompetencyjnych, oraz organizuje
się działania rozwojowe w oparciu o kierowniczą obserwację, niemniej jednak
w siedmiu przypadkach podstawę działań stanowi dokument strategiczny. Co ciekawe, nie wszystkie firmy wdrożyły już całkowicie wspomniane dokumenty, co nie
przeszkadza im w realizowaniu części zapisów (wykres 3).

Wykres 3. Poziom wdrożenia spójnego systemu rozwoju kompetencji („Na jakim etapie jest
w Państwa firmie wdrożenie spójnego systemu rozwoju kompetencji?”)

Wykres 4. Grupy objęte systemem rozwoju kompetencji ze względu na miejsce w hierarchii
(„Jaka grupa pracowników jest objęta działaniami rozwijającymi kompetencje? (kryterium
hierarchiczne)
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Wykres 5. Grupy objęte systemem rozwoju kompetencji ze względu na wiek („Jaka grupa pracowników jest objęta działaniami rozwijającymi kompetencje?” – kryterium wieku)

Z badania wynika, że najczęściej firmy szkolą i rozwijają wszystkich pracowników, jednak im mniejsza firma, tym częściej polityka rozwoju kompetencji obejmie
wyłącznie kadrę kierowniczą (wykres 4). W prezentowanym badaniu pilotażowym
były to aż 4 firmy. Z punktu widzenia „równości szans” zadowalające jest, że we
wszystkich badanych organizacjach kryterium wieku nie ma wpływu na objęcie
danej osoby działaniami rozwijającymi kompetencje. Ma to jednak także negatywne
implikacje. Oznacza to bowiem, że w żadnej z badanych organizacji, pracownicy
o szczególnych potrzebach (np. do 25 i 45+), nie mają także ułatwionego dostępu
do rozwoju kompetencji (wykres 5).
Analizując podejście organizacji do zarządzania wiekiem, należy jednoznacznie
stwierdzić, że spójna polityka nie jest wdrożona w żadnej z badanych firm, żadna też
nie przyjęła własnej definicji pracownika starszego. Respondenci chętnie udzielili
jednak odpowiedzi dotyczących wad i zalet wynikających z zatrudnienia starszych
pracowników (wykres 6 i 7).
Za najistotniejszą wartość u starszych pracowników respondenci uznali praktyczne doświadczenie wyniesione z wielu lat pracy zawodowej. Powtarzały się
także odpowiedzi świadczące o tym, iż starsi pracownicy chętnie dzielą się wiedzą
z młodymi kolegami oraz, że są lojalni i zaangażowani. Istotny z punktu wiedzenia
organizacji jest też fakt, iż pracownicy przedsiębiorstw reprezentujący te grupę
wiekową są pragmatyczni i posiadają dużą wiedzę o organizacji. Zasadnicza słaba
strona pracowników starszych wymieniona przez niemal wszystkich uczestników to
brak elastyczności we wdrażaniu zmian i nowości. W opinii uczestników wywiadów
trudności te wynikają z przywiązania doświadczonych pracowników do utartych
schematów (sztywność myślenia). Co więcej powtarzającymi się aspektami, wymie-
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Wykres 6. Główne korzyści dla organizacji z posiadania w swoich szeregach pracowników
starszych.

Wykres 7. Słabe strony starszych pracowników z punktu widzenia organizacji.
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nianymi przez respondentów były niskie zaangażowanie i niska produktywność.
Wskazano także na trudności starszych pracowników z radzeniem sobie z nowymi
technologiami oraz na niechęć do nauki.
Jak już wspomniano, w żadnej z badanych firm nie istnieje spójny i realizowany
w praktyce system zarządzania wiekiem. Jeden respondent podkreślił w badaniu,
że firma przyjęła tego rodzaju dokument, jako efekt projektu dofinansowanego ze
środków UE w ramach EFS, ale nie jest on przestrzegany. Trudno się więc dziwić,
że żadna z badanych firm nie bada odrębnie potrzeb rozwojowych pracowników
starszych (wykres 8). Jeżeli pomijana jest analiza sytuacji poszczególnych grup
wiekowych, nie może być mowy o skutecznym działaniu przedsiębiorstwa w tym
zakresie. Następstwem takiego stanu rzeczy jest fakt, że żadna z badanych firm nie
realizuje działań adresowanych do pracowników starszych (wykres 9).

Wykres 8. Poziom badania potrzeb pracowników starszych w organizacjach („Czy w Państwa
firmie bada się potrzeby rozwojowe pracowników starszych?”)

Wykres 9. Działania adresowane do różnych grup wiekowych („Czy w Państwa firmie podejmowane są jakiekolwiek działania adresowane do różnych grup pracowników ze względu na
wiek?”)
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Jednak z tabeli 10 wynika, że firmy realizują szereg działań rozwojowych w organizacji. Są to działania zarówno o charakterze indywidualnym, jak i grupowym,
realizowane własnym sumptem lub przy pomocy zewnętrznych specjalistów. Dokonując jednak wyboru określonej metody rozwoju kompetencji, badane firmy,
nie podejmują decyzji w oparciu o wiek, co może być potencjalnie problematyczne
w praktyce. Jedynymi działaniami rozwojowymi, w których kryterium wieku ma
znaczenie są programy praktyk i programy stażowe. W regulaminach tych programów w 5 badanych firmach znajduje się zapis zamykający możliwość podjęcia
stażu lub praktyk po 26 roku życia (w szczególnym przypadkach po 30 roku życia). Jedna z badanych firm realizuje specjalny wewnętrzny program dla młodych
utalentowanych pracowników, który otwiera im szanse na udział w szkoleniach
i stażach normalnie dla nich niedostępnych.
Tabela 1. Stosowanie narzędzi rozwoju kompetencji w organizacji

Obszar

Przykładowe działania

Procent organizacji
realizujących daną
metodę

Kształcenie
instytucjonalne

– dofinansowanie lub finansowanie studiów wyższych

60%

Zdobywanie wiedzy
wewnątrz organizacji

– mniej doświadczeni pracownicy uczą się poprzez pracę
u boku bardziej doświadczonych pracowników - mentoring

100%

Staże i praktyki

– bezpłatne praktyki/staże

60%

– płatne praktyki staże

70%

– staże mają charakter rotacyjny

20%

– pozyskiwanie absolwentów
konkretnych szkół wyższych
lub wydziałów

30%
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Obszar
Szkolenia stanowiskowe

Szkolenia, warsztaty,
treningi

Procent organizacji
realizujących daną
metodę

– całościowe szkolenie „surowych” pracowników do pracy
na danym stanowisku

80%

– wstępne wprowadzenia do
pracy na danym stanowisku
pracownika już przygotowanego

60%

– szkolenia „miękkie” – psychologiczne

80%

– szkolenia rozwijające kompetencje kierowników

100%

– szkolenia specjalistyczne (np.
obsługa maszyn, komputerowe, księgowe itp.)

100%

– szkolenia językowe

40%

Konferencje / seminaria

– konferencje i seminaria specjalistyczne

90%

E-learning / distance
learning

– szkolenia e-lerningowe
– distance learning

30%

Rotacja i zastępstwa

– planowane zastępstwa/system
zastępstw

70%

– rekrutacja wewnętrzna

90%

– rotacja jako sposób przeciwdziałania rutynie

30%

– powoływanie doświadczonych pracowników na stanowiska coachów i trenerów
wewnętrznych

70%

– motywowanie pracowników
do samokształcenia

80%

– dostarczanie fachowej literatury i materiałów

80%

Samokształcenie
wspierane przez
pracodawcę
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Obszar

Procent organizacji
realizujących daną
metodę

Przykładowe działania

Samokształcenie

– pracownicy szkolą się i rozwijają na własną rękę

70%

Rozwój indywidualny

– nauka indywidualna on the
job, przy wsparciu zewnętrznego specjalisty

10%

– coaching poza miejscem
pracy

40%

– doradztwo poza miejscem
pracy

30%

– regularne oceny pracowników

50%

– regularne rozmowy oceniające zawierające sesje udzielania
informacji zwrotnej

50%

System okresowej oceny
pracowników

Chcąc dokonać oceny możliwości rozwoju kompetencji zapewnianych przez
badane organizacje to należy przyznać, że wachlarz oferowanych narzędzi jest dość
pokaźny. Zasadniczy problem zidentyfikowany na podstawie badań dotyczy jedynie
faktu, że w wyborze tych metod nie bierze się pod uwagę wieku pracowników.

D

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

15 – 25

C

III

5

15

15

8

11

10

5

15

9

8

10,1%

25 – 45

B

II

89

70

70

90

68

40

35

40

76

73

65,1%

45 – 65

A

I

6

15

15

1

18

50

60

35

15

19

23,4%

Powyżej 65

Tabela 2. Struktura wieku („Proszę podać przybliżoną strukturę wieku w Państwa firmie”):

Śred.

0

0

0

1

2

0

0

10

0

0

1,3%
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Powyższa tabela wskazuje, jaka jest przybliżona struktura wieku w badanych
instytucjach. Tym bardziej dziwi że pomimo, iż pracownicy 45+ stanowią średnio
25% całej załogi, (a w kilku przypadkach od 40 do 50%) organizacje nie realizują
polityki zarządzania wiekiem. A zważywszy na to, że średnio co 10 zatrudniony to
pracownik rozpoczynający karierę zawodową, mieszczący się w przedziale wiekowym 15-25 lat, fakt nieotaczania opieką grup o szczególnych potrzebach staje się
tym bardziej niezrozumiały.

Wykres 10. Charakterystyka problemu wieku pracowników w organizacjach („Proszę scharakteryzować problem wieku w Państwa organizacji”)

Fakt ten można tłumaczyć tym, że według 7 na 10 przedsiębiorstw wiek pracowników nie powoduje problemów menadżerskich. Wielu ankietowanych podkreśla
tu jednak słowo „obecnie” i szacuje, że problem ten stanie się istotny w bliższej lub
dalszej przyszłości. Stąd 7 badanych osób uważa, że wdrożenie polityki zarządzania
wiekiem jest potrzebne (wykres 10), pomimo, że problem ten dyskutowany był
zaledwie w 3 organizacjach (wykres 11).
Ciekawa jest też opinia badanych pracowników na temat oczekiwań odnośnie
wdrożenia polityki zarządzania wiekiem. Najwięcej respondentów wskazuje, że
tego rodzaju system powinien podnieść efektywność pracowników starszych oraz
zatrzymać odpływ kompetencji z organizacji. Uczestnicy wywiadów oczekiwaliby
po wdrożeniu polityki zarządzania wiekiem szczególnie zatrzymania młodych
pracowników w organizacji oraz zwiększenia ich lojalności.
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Wykres 11. Zainteresowanie przedsiębiorstw wdrożeniem polityki zarządzania wiekiem („Czy
w Państwa firmie dyskutuje się potrzebę wdrożenia polityki zarządzania wiekiem?”)

Wykres 12. Ocena potrzeby wdrażania polityki zarządzania wiekiem w organizacjach („Czy
według Pani/Pana wdrożenie polityki zarządzania wiekiem jest potrzebne?”)

Wykres 13. Oczekiwania dotyczące wdrożenia polityki zarządzania wiekiem („Jakie byłyby
oczekiwane rezultaty wdrożenia polityki zarządzania wiekiem?”)
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Wnioski i rekomendacje
Pomimo, iż opisane badanie miało jedynie charakter pilotażowy, a jego formuła była
niewystarczająca, aby przedstawić niepodważalne fakty, przyniosło ono kilka ciekawych obserwacji, które mogą być przyczyną do kolejnych bardziej zaawansowanych
projektów badawczych. Według pilotażu poziom świadomości dotyczącej zarządzania wiekiem oraz poziom wdrożenia tego rodzaju polityk w polskich przedsiębiorstwach jest na niskim poziomie. Warto jednak podjąć próbę realizacji badania,
które konkretnie opisze ten aspekt funkcjonowania dużych firm w naszym kraju.
Co więcej, warto w sposób jednoznaczny przeanalizować i ocenić kwestię efektywności proponowanych narzędzi rozwojowych dla pracowników w różnym
wieku. Chodzi między innymi o preferencje różnych grup wiekowych dotyczące
sposobów i narzędzi rozwoju kompetencji, które będą jak najbardziej komfortowe,
a przy tym skuteczne.
Warto także podkreślić, iż w przypadku badań dotyczących zarządzania wiekiem
w organizacji powinno się ograniczyć wyłącznie do dużych przedsiębiorstw, gdyż
mniejsze instytucje raczej nie wdrażają tego rodzaju systemów.
Na koniec warto podkreślić wniosek wskazany przez samych uczestników wywiadu. Problem zarządzania pracownikami w różnym wieku, nie istnieje w większości badanych organizacji, ale to nie znaczy, że nie pojawi się on w przyszłości.
Przywołane dane demograficzne wskazują, że zmiana struktury pracowników jest
nieunikniona, dlatego też problem zarządzania wiekiem pracowników powinien
być wciąż istotny zarówno dla praktyków biznesu jak i naukowców.

Streszczenie
Raport z badania pilotażowego: „Rozwój pracowników, a zarządzanie wiekiem”
Artykuł zawiera raport z badania pilotażowego dotyczącego rozwoju kompetencji
pracowników w różnym wieku. Celem badania było sprawdzenie stanu wdrożenia
polityki zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach w zakresie rozwoju
kompetencji pracowników w różnym wieku. Zasadniczym problemem omówionym
w artykule jest odpowiedź na pytanie, czy przedsiębiorstwa planując system rozwoju
kompetencji pracowników biorą pod uwagę preferencje wiekowe.
Słowa kluczowe: zarządzanie wiekiem, pracownik starszy, rozwój pracownika,
rozwój kompetencji.
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Summary
The report of the pilot study: development of employees and age management
The article contains a report of a pilot which studies the development of competencies of employees of different ages. The aim of the study was to examine the state
of implementation of age management policies in Polish enterprises with regard
to developing competencies of employees of different ages. The main problem that
the article discusses is the question of whether the enterprise’s planning system for
the development of employee competencies takes into account the employee’s age.
Keywords: age management, older worker, worker development, competence development.
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Instrukcja dla nauczycieli wiejskich szkół
ludowych diecezji tarnowskiej z 1860 r.
Roman Pelczar1

Wstęp
W 1860 r. w „Kurendzie Szkolnej” (Schul-Kurrende) diecezji tarnowskiej, wydawanej przez Kurię Biskupią w Tarnowie, zamieszczono interesującą instrukcję
dydaktyczno-wychowawczą i etyczno-moralną dla nauczycieli rzymskokatolickich
szkół parafialnych i trywialnych z terenu tej jednostki administracji kościelnej.
Jest ona adresowana głównie do osób pracujących w środowiskach wiejskich. Jej
autorem jest anonimowy ksiądz diecezjalny, zapewne proboszcz jednej z parafii.
Instrukcja (o charakterze poradnika) porusza kilka kwestii, a mianowicie potrzebę
systematycznego przygotowywania się nauczycieli do lekcji, odmawiania modlitw
w szkole wraz z uczniami a także zasady zachowywania się w trakcie nauki, w domu
i poza nim. Zalecenia są bardzo szczegółowe, dzięki czemu historyk może dokładnie
odtworzyć życie codzienne oraz obowiązki nauczycielskie tych ludzi.

Nauka praktyczna dla Szanownych Nauczycieli ludowych
Pewien kapłan diecezji naszej dla wzrostu oświaty nauczycieli ludowych pałający,
przysłał nam do umieszczenia w „Kurendzie” artykuł o zachowywaniu i postępowaniu nauczyciela w szkole, z przyrzeczeniem nadesłania dalszych, jeśli niniejszy
znajdzie przyjęcie i tenże jako zawierający różne praktyczne wskazówki, wraz
z przypiskami, Szanownemu Nauczycielstwu. Tymczasem nim drugie nastąpią,
podajemy do pilnego czytania i korzystania z niego w osnowie następującej:

O zachowywaniu się i postępowaniu nauczycieli wiejskich
Św. Tomasz z Akwinu, którego raz zapytała siostra jego: Co ma czynić, aby zastała
zbawioną? – odpowiedział jednym słowem: „chcieć”. I tym słowem wszystko powiedział, bo wszystko możemy w tym, który nas umacnia, to jest Chrystus Pan.
1.	Prof. dr. hab. Roman Pelczar, prof. zw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła
II, kierownik Katedry Historii i Teorii Wychowania w Instytucie Pedagogiki w Wydziale
Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.
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Nauczyciele wiejscy, którzy nie słuchali nowszej metody, utyskują często, iż dzisiejszym wymaganiom podołać nie mogą, a przecież nigdy sposób nauczania nie
był tak prostym, nawet mniej wykształconym tak łatwo dostępnym, i pojęciom
dzieci tak odpowiednim - jak dzisiaj. Bo czegóż dzisiaj od nauczycieli wiejskich
żądają? Oto, by dzieci sobie powierzone tego nauczali, co im w przyszłym ich powołaniu jako rolnikom i robotnikom będzie potrzebne, i by ich przede wszystkim
na dobrych chrześcijan, wiernych poddanych, trzeźwych, pracowitych i uczciwych kształcili ludzi. A temu każdy organista podołać by potrafił, gdyby tylko miał
szczerą chęć i zamiłowanie w powołaniu swoim. Dzisiejsze albowiem książeczki
elementarne, które wszystkie przez zawarte w nich nauki, przykłady i powieści
moralne, do wyż wzmiankowanego celu, to jest do ucnotliwienia ludu dążą, tak są
ułożone, iż każdy organista (bystrzejszego pojęcia) umiejąc czytać i pisać, bardzo
łatwo sam to wyrozumieć i pojąć potrafi, co i jak dzieci ma nauczać2.
Nie trzeba również do tego głębokich nauk, by dzieci wiejskie do bojaźni Bożej,
która jest początkiem wszelkiej mądrości, do pilności i pracy przyzwyczajać; ale
przede wszystkim łaski Bożej, dobrej chęci i miłości chrześcijańskiej, a nauka stanie się dziatwie pojętną, nauczycielowi zaś łatwą i miłą. Nic tu nauczyciela zrażać
nie powinno, ani szczupłość jego dochodów, ani trudy, jakimi jest obarczony, ani
niewdzięczność, która go spotkać może, ani żadne inne nieprzyjemności i zawady;
- gdyż poświęciwszy się raz dla dobra ludzkości, wszystko miłością jednak przy
pomocy Bożej zwyciężyć może, i powinien, a otrzyma nagrodę obfitą, choć nie na
tej ziemi, to w przyszłym żywocie.
Tę łatwość przy dobrych chęciach każdy pozna z następujących wskazówek. Nim
jednak podamy sposoby nauczania szczegółowych przedmiotów, pierwej się nad
postępowaniem nauczyciela w szkole, w domu i poza domem zastanowić musimy.

2.	Za wskazówki, jak sobie ku pożytkowi dziatek z Elementarzem ma postępować, posłuży mu
Franciszka Hermanna Die Unterklasse, albo książka wydana w Krakowie w 1856 r. pod tytułem:
Jakim sposobem można bez poprzedzającego zgłoskowania połączyć naukę czytania z pisaniem
a przytem i władze umysłowe rozwijać czyli uwagi dla Nauczycieli, którzy uczą czytania na
książce: „Elementarz dla katolickich szkół ludowych w Cesarstwie Austryackiem” i rozesłana
z Konsystorza Naszego pod dn. 6. marca 1856 r. do obdzielenia P. P. nauczycieli z dodatkiem,
by według tej metody uczyli Elementarza.
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Jak się ma zachowywać i jak sobie ma postępować
nauczyciel w szkole?
1. O przygotowaniu się nauczyciela do rozpoczęcia nauki
Sumienny nauczyciel nim wejdzie do szkoły, wezwawszy Ducha św. na pomoc, i na
pamięć przywiódłszy sobie przedmioty czyli ustępy, które na ten dzień przypadają, zawsze się, a nawet i w ten czas, kiedy mu się zdaje, iż rzecz swoją doskonale
rozumie do nauczania, przygotować powinien. Stąd albowiem dwojaka dla niego
korzyść wynika, bo najprzód wejdzie do szkoły już w lepszym usposobieniu, a po
wtóre przygotowując się nieraz mu nowe przykłady i zastosowania na myśl wpadną,
których dotąd nie wiedział, albo je przytoczyć zapomniał.
Dobry nauczyciel powinien mieć to przekonanie, iż się ma przyczynić do ucnotliwienia i uszczęśliwienia powierzonych mu dziatek, aby się stały użytecznymi
ludzkości i miłymi Bogu; - a tego nie osiągnie, jeżeli tylko po staremu przesiedziawszy w szkole godzinę lub dwie, nauczy je choćby i najlepiej czytać, pisać
i rachować. Ma on jeszcze świętszy obowiązek wychowywania powierzonej mu
dziatwy na bogobojnych chrześcijan i pracowitych ludzi; i do tego każda jego nauka
czy to czytania, czy pisania, czy rachunków zastosowana być powinna. Więc się
zawsze w tej myśli, choćby zresztą najdoskonalej swój przedmiot rozumiał, i do
najłatwiejszej na pozór nauki przygotowywać powinien. Bo niema tak drobnej
rzeczy, która by się do Boga odnieść nie dała, z której by jakiego zachęcenia do
cnotliwego życia wydobyć nie można.
Weźmy np. § 6, na stronie 5. z Elementarza dla szkół ludowych. Dzieci tam czytają
,,moja, moje” i t. d. Nauczyciel mógłby tu zapytać: Cóż jest twoje? – Czapka twoja?
– Suknia twoja? – A któż ci ją dał? – Ojciec. – A Ojciec skąd wziął? – Kupił. – A ten,
od kogo kupił, skąd wziął? – Zrobił. – A z czego? – A to skąd się wzięło? – Pan
Bóg stworzył. – Od kogoż więc wszystko pochodzi? – Od Boga. – Kogóż zatem
o wszystko prosić powinniśmy? itd.
Przygotowanie to może być króciuchne, ale zapominać nań, rzecz niebezpieczna.
Bo nauczyciel, który się nie przygotowuje, nie tylko sam obojętnieje, tępieje i miłość
do nauki traci i nauczanie jak ciężką, niemiłą odrabia pańszczyznę; – ale też i wyż
wspomnianego zamiaru, któremu się poświęcił, to jest bogobojnego wychowywania
młodzieży, nigdy nie osiągnie.
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2. O modlitwie
Kiedy więc już się nauczyciel przygotował i wstąpiwszy do izby szkolnej dzieci
pozdrowił i uspokoił, ma je wezwać do szczerej modlitwy, robiąc je uważnymi,
że bez błogosławieństwa Bożego żadne zatrudnienie się nie uda, a gdzie P. Bóg
pobłogosławi, tam się ochoczo i szybko pracuje.
Z początkującymi powinien sam nauczyciel przed rozpoczęciem nauki i po
nauce modlitwę z wiarą i pokorą, pomału i wyraźnie czystą wysławiać mową;
a potem niech dziatki nie razem, lecz z kolei po jednemu, by każdego uchybienia
tak w wymowie, jako też i w układzie ciała mógł poznać i poprawić, do równie
szczerej i pokornej modlitwy przyzwyczają3. Modlitwa szczerym i serdecznym
wygłoszona uczuciem udziela się drugim, podnosi ich myśli ku Bogu, przenika ich
błogą uciechą i zachęca do rzeźwej pracy. Nie podobna zaś z tego udzielać drugim,
czego się nie posiada; jeżeli więc nauczyciel sam żywej nie posiada wiary, z której
szczera wynika modlitwa, i dziatkom jej udzielić nie potrafi.
3. O zachowaniu się nauczyciela podczas nauki
Z żywej wiary wynika owa poświęcająca się miłość, która jest duszą dobrego
wychowania i która nie tylko nauczycielowi jego nieraz trudny i przykry zawód
ułatwia i uprzyjemnia, ale i serca dziatek mu przychyla tak, iż bez krzyku, swaru
i zmartwienia jednym skinieniem, jednym słowem do woli swojej nakłonić i do
nauki zachęcić je może. Taka miłość, która według słów Zbawiciela „wszystko
wycierpi, wszystko zniesie” jest najpotrzebniejszą własnością dobrego nauczyciela. Bo też to nauczyciel musi nieraz bardzo wiele znieść i wycierpieć. Nie dość, iż
często dla płochych, nieuważnych, roztrzepanych, nieposłusznych, krnąbrnych
i plugawych dzieci ledwie mu staje cierpliwości; ale jeszcze nieraz i na zewnątrz
z biedą i niedostatkiem, z głupotą i zabobonami walczyć musi. Zaprawdę że tu
tylko miłość prawdziwa ku dziatwie może mu dodać w poświęceniu wytrwałości!
3.	Modlitwa przedpołudniowa przed i po szkole znajduje się na ostatniej kartce w Krótkim katechizmie przepisanym; również modlitwa popołudniowa przed i po szkole; po jednej także
w Elementarzu, na końcu umieszczono. Że modlitwy, czyli hymny popołudniowe śpiewają
się, skoro się dzieci śpiewu nauczyły, rzecz wiadoma. Przed tymi modlitwami umieszczone są:
modlitwa poranna i wieczorna; Anioł Pański; modlitwa przed i po jedzeniu i tych modlitewek
nauczyć dzieci.
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Jeżeli zaś niema tej miłości choćby, jak powiada Apostoł Chrystusa Pana, mówił
językami ludzkimi i anielskimi, i miał proroctwa, i wiedział wszystkie tajemnice,
niczym by nie był.
Nauczyciel zatem, który prawdziwie kocha i powołanie swoje, i dziatwę mu
powierzoną, będzie się najprzód starał, - aby każde dziecię, co do jego nawyknień,
sposobu wyrażania się, który nie raz nieprzystojnym bywa, jego skłonności, i całego
charakteru jak najprędzej mógł poznać; - bo to mu dopiero pokaże, jak z nim dalej
ma postępować, by z czasem w całym oddziale (klasie) harmonijna jedność mógł
zaprowadzić... ku temu najlepiej mogę posłużyć rozmowy z dziećmi, o których już
„Uwagi dla Nauczycieli”, w Elementarzu dla szkół ludowych umieszczone, obszerniej
wspominają, i które zatem jako znajome pomijamy.
Po wtóre ma się starać, aby zaraz od początku roku szkolnego dzieci do porządku
i ochędóstwa przyzwyczajać. Jest to rzecz arcyważna; bo lud po największej części
żyjąc w niechlujstwie, w przyszłym tylko pokoleniu do czystości i porządku może
być przyzwyczajonym; - a do tego najwięcej nauczyciele wiejscy, zasługując sobie na
wdzięczność całego kraju, przyczynić by się mogli. Uważnemu nauczycielowi każda
chwila tysiące sposobności nastręcza ku temu; – bo dzieci wiejskie wszystkiego
nauczać, do wszystkiego przyzwyczajać trzeba. Trzeba ich uczyć stąpać, chodzić,
siadać, wstawać, czapkę zdejmować, kłaniać się, a nawet drzwi z zamkiem, często
im nie znane, otwierać, i bez trzasku zamykać. Wszystkie zaś te czynności dadzą
się, to pojedynczo każdemu dziecku z osobna jak np. kłanianie się, to wszystkim
razem, jak np. wstawanie i siadanie bez stuku i puku, powolnym ćwiczeniem do
przystojnej zgrabności przyzwyczaić; - co i dzieciom uciechę sprawia, i naukę, jeżeli
się wybryki zbytkowne poskramiać umie, urozmaica i rozwesela.
Co się tyczy ochędóstwa i czystości twarzy, rąk, sukni, książek, sprzętów szkolnych, są to rzeczy w prawdzie wiadome, zawsze jednak jak najściślej i najsumienniej
przestrzegane być powinny. Dzieci niechlujne, niewyczesane odsyła się do domu
i napomina raz i drugi rodziców; a jeżeliby to nie pomogło, co się jednak rzadko wydarza, to tacy o swe dzieci niedbali rodzice, do urzędu gromadzkiego, lub nareszcie
obwodowego wykazani być mają, gdzie, jak skoro zawstydzeni i skarceni zostaną,
zapewnie się na przyszłość poprawią. Nim jednak tego ostatecznego już sposobu
użyje nauczyciel, wypadałoby mu się jeszcze pierwej poradzić ks. proboszcza lub
katechety. Samo jednak przestrzeganie, napominanie i karcenie nie byłoby w tym
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względzie dostatecznym; bo tu przede wszystkim potrzeba, aby i nauczyciel sam
był żywym przykładem porządku, ochędóstwa i czystości. Bo choćby i najpiękniej
i najdobitniej rozprawiał o porządku i ochędóstwie, to dziatwa, jeżeli go sam nie
zachowuje, raczej za jego przykładem, niżeli za nauką pójdzie; bo nauka w prawdzie wzrusza, ale przykład pociąga za sobą. Gdzie nauczyciel czasem nieuczesany,
w koszuli bez surduta, lub co gorsza, z fajką w ustach, albo niestety taczając się do
szkoły przychodzi, tam zamiast nauki będzie tylko zgorszenie. Nauczyciel pamiętając dobrze na to, iż dzieci mają bardzo bystry zmysł spostrzegania, i każdy błąd,
każdą śmieszność prędzej odgadną, niż starzy, powinien w ubiorze ochędóstwa, (jak
to mówią: choć ubogo ale chędogo) w mowie skromności, w obyczajach przyzwoitości, w zachowywaniu godzin szkolnych akuratności jak najściślej przestrzegać,
a dziatwa wtenczas pójdzie za jego nauką i przykładem, i może się tym sposobem,
przyczynić do szczęścia i pomyślności przyszłych pokoleń.
Poznawszy już dzieci i zaprowadziwszy niejaki porządek, rozpoczyna się nauka,
która dzieciom tak ma być udzielana, aby jej zawsze ciekawie słuchały; a ku temu
potrzebna jest nieprzerwana uwaga i ciągłe zajęcie. Dzieci w prawdzie już z przyrodzenia (natury) żwawe, bardziej są skłonne do zatrudnienia i ciągłego ruchu, niż
do gnuśności i ospalstwa, więc je łatwo zatrudnić, jeżeli tylko to zatrudnienie z ich
usposobieniem się zgadza; idzie tu tylko o to, aby ten pociąg do zatrudnienia, tę
ruchliwość dzieci Nauczyciel nieprzerwanie utrzymywać, i do nauki zastosować
potrafił.
Najprzód zatem nie powinien nauczyciel dzieci przy jednym przedmiocie zanadto długo aż do znużenia zatrzymywać, lecz jeżeli spostrzeże, że się już niepokoić,
ziewać i poruszać poczynają, niech przechodzi do innego zatrudnienia, które by
je żywiej zająć potrafiło. Jeżeli mu zaś dłużej przy jednym przedmiocie pozostać
wypadu, niechże go z innego względu przedstawi, i do znajomych rzeczy nieznajome przyłączy, tak iżby dzieci każdej chwili coś nowego usłyszeć mogły, np. część
jedna dzieci już umie płynnie czytać rzeczy do poglądu, strona 33. Elementarza...,
„stół, krzesło, stołek” itd., a druga jeszcze tępo się trzyma; więc pierwsi, co swe
zadanie już pojęli, poczną się nudzić, trzeba je na inny sposób zatrudnić. Mogą
zatem też same rzeczy, które tamci czytają „stół, krzesło” itd. na tabliczkach pisać
albo rysować. Albo też, trzeba kazać znudzonym już czytaniem dzieciom, rachować
litery, rozbierać słowa na zgłoski, wyszukiwać samogłoski i spółgłoski itp. Przy tym
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powinno być wszystko ze szkoły usunięte, co by uwagę dzieci rozrywać, lub na co
innego, a nie na naukę zwracać mogło, np. ptaki w klatkach.
Po wtóre nie powinien nauczyciel o jednym przedmiocie, jak się to w wyższych
szkołach dziać zwykło, długo rozprawiać, ale wypowiedziawszy jakie zdanie, niech
się zaraz wypytuje to tego, to owego, to wszystkich razem: Czy rozumieją, czy powtórzyć potrafią? Tym sposobem nie tylko uwagę dzieci zaostrza i podtrzymuje,
ale także wkrótce poznać może, które z nich są prędszego, a które tępszego pojęcia,
i które nareszcie całkiem nie uważają lub są głupkowate. Pytania zaś te, to pojedynczym uczniom, to wszystkim razem zadawane być mogą. Np. powiedziawszy
zdanie: „Dwie spółgłoski, które na początku słowa stać mogą, te się w środku
nie dzielą”. Elementarz..., § 27, pyta się: kto wie takie dwie spółgłoski? niech rękę
podniesie. Tu nie koniecznie, aby nauczyciel kazał zaraz tym, co ręce podnieśli,
odpowiadać, lecz może dalej pytać - a kto jeszcze wie? A ty Jasiu, nie wiesz? ect.
Rozbudziwszy tak uwagę, i poznawszy tych, którzy jeszcze rzeczy nie pojęli pyta się
dopiero jednego: Jasiu! powiedz mi teraz takie dwie spółgłoski, które na początku
słowa stać mogą. A ty Józiu! może wiesz jeszcze inne takie spółgłoski? ect. Sposób
ten nauczania szczególnie mniejszych dzieci, ciągłym wypytywaniem się, jest nie
tylko rozweselającym, ale też i zdolnościom ich doskonale odpowiada, bo wzbudzając ciekawość podtrzymuje uwagę i zajęcie i zaostrza ich umysł.
Po trzecie, można także urozmaicać naukę krótkim opowiadaniem moralnych do
usposobienia i pojęcia dzieci zastosowanych przykładów, łatwych zagadek i bajek;
albo też pokazywaniem obrazków, którym się dzieci tak chętnie przypatrują: zboża,
kwiatów, traw itp. Ale nie naraz wszystko, lecz po trosze, aby i na przyszłe godziny
zawsze coś nowego zostało w zapasie. I tak np. obrazki do poglądu nie naraz, ale
po jednemu pokazywać się należy; a nawet nad niektórymi, wykładając ich znaczenie, dwa i trzy i więcej razy można się z dziećmi zastanawiać. Jeżeli się czasami
dzieci przy takich nauczająco zabawnych przedmiotach w głos rozśmieją, to nic
nie szkodzi, i owszem jest dowodem ich zajęcia. Dzieci tylko głupkowate i bardzo
ograniczone siedzą ponuro w szkole, i nigdy się nie uśmiechają.
Dalej po czwarte trzeba dzieci ćwiczyć, aby się w jednej chwili na różne przedmioty uważać, lub jeden przedmiot z różnych stron pojmować nauczyły. Tak przy
czytaniu tylko na czyste wygłaszanie słów, ale także na znaczenie całych zdań, które
przeczytawszy powtarzać mają uważać powinny. Przy pisaniu dyktanda muszą nie
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tylko ostro słuchać, ale też i na zasady pisowni, i na znaczenie pojedynczych słów
i całych okresów uważać.
Nareszcie i do tego dzieci przyzwyczajać należy, aby się nawet wśród hałasu i gwaru, nie zważając na wchodzenie i wychodzenie, na gadania i zatrudnienia drugich
swą odpowiedzią albo zadaniem, uważnie zajmować potrafiły. To im koniecznie
jest potrzebnym; w szkołach albowiem wiejskich, gdzie zazwyczaj jeden tylko jest
nauczyciel, a uczących się dwa lub trzy oddziały (klasy) najczęściej się wydarza, że
jeden oddział naucza drugi, a trzecim oddziałem nauczyciel sam się zajmuje. Albo
jeden oddział rachuje, drugi czyta, lub coś odpowiada, a trzeci pisze itp. Więc nie
raz podczas wspólnej wrzawy i hałasu, wszyscy przecież uczyć się muszą; a dobry
nauczyciel dzieci swoje tak powinien umieć zatrudniać, aby każde zawsze zajętym
było, zawsze coś pracowało4.

O zachowywaniu się nauczycieli wiejskich w domu i poza
domem
Dobry, powołaniu swemu chętnie poświęcający się nauczyciel, nie tylko w szkole
podczas godzin nauki, ale i w domu i poza domem, w każdej życia chwili tak dla
dziatek, jako też i dla dorosłych, i dla całej gromady powinien być wzorem bogobojności, pracowitości, oszczędności, trzeźwości i porządku. Bo i na cóżby się zdały
i najlepsze jego nauki, gdyby sam inaczej czynił jak naucza? Nie za jego nauką, ale
za jego przykładem łatwo poszłaby dziatwa, a u starszych straciłby wszelkie zaufanie
i poważanie. Lud albowiem nasz, choć jest niedowierzający, i często niekoniecznie
wdzięczny, choć obyczajność jego zazwyczaj wątła, a uczucia serdeczne uśpione; to
przecież posiada jeszcze tyle pojęcia, iż bogobojność od bezbożności, skromność od
rozwiązłości rozróżnić, a prawdziwą godność i zasługę uczcić i poszanować potrafi.
Nauka bez przykładu książkowego, a szczególniej żywego, kształci tylko umysł,
a wzorowe dopiero życie pociąga serca za sobą i do naśladowania je skłania według
przysłowia: „Słowa (z uczuciem wyrzeczone) wzruszają, ale przykłady do naśladowania pociągają”. Nauka czytania, pisania, rachunków (...) niewiele by dziatwie
pomogła, gdyby tych nauk do życia zastosować, i na swe szczęście i zbawienie
obrócić nie umiała. Niejeden umie czytać i pisać, i różne inne rzeczy, a przecież
4. Schul-Kurrende 1860, nr 2, s. 5-10.
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nieraz bywa przy tym wszystkim co do pożycia towarzyskiego nieokrzesanym, a co
do obyczajności złym człowiekiem, bo nie miał wzoru dobrego. Tak jednostronnie
kształceni młodzieńcy podobnymi są do bohomazów, (obrazów niekształtnych)
które z pod pędzla malarzy odpustowych, wzorami sztuki gardzących, tysiącami
wychodzą. Nauczyciel zatem powinien zawsze pamiętać, iż bogobojne wychowanie
wiejskiej dziatwy jest jego pierwszym obowiązkiem, a nauka czytania, pisania etc.
tylko środkiem ku temu. Że zaś lud nasz po największej części nie ma jeszcze zmysłu
do wychowywania swych dziatek, to dobry nauczyciel i w tym względzie ma zastępować brak baczności ojca, jako też i troskliwości matki; - aby postępując z dziatwą
prawdziwie po rodzicielsku, łagodnie i serdecznie, mógł je pomału od zakorzenionych już w domu błędów i narowów odzwyczajać; - a zawsze i wszędzie, gdzie się
mu tylko sposobność nadarzy, do miłości chrześcijańskiej, do szczodrobliwości
dla ubogich, do współczucia dla cierpiących, do poszanowania cudzej własności,
do pracowitości i trzeźwości, a nawet do litości nad wszelkim stworzeniem, nad
koniem, krową i ptactwem polnym przykładnością swą nakłaniać.

W szczególności
1. Niech sobie początkujący nauczyciel wiejski nie robi nadziei wygodnego i we
wszystko opływającego życia, boby nie raz przy szczupłym uposażeniu swoim
boleśnie został zawiedzionym i mógłby stracić ochotę do pracy. O gdyby to
nauczyciele chcieli mieć zawsze w sercu i na pamięci, że nie jako najemnicy
li za zapłatę; ale także i z poświęcenia dla zbawienia ludu w winnicy pańskiej
pracują, toby byli nierównie szczęśliwsi, i wkrótce by się przekonali, iż własne ich
zadowolenie z tego, co uczynili dobrego, staje się największą dla nich nagrodą!
2. Powinien się starać poznać i pokochać ten lud, z którym żyje, bo kto nie kocha
bliźniego, z dobrej chęci nic nie uczyni dla niego; - a najbliższym bliźnim dla
nauczyciela jest gmina cała. Jeżeli jej nauczyciel nie pokocha, jeżeli mu w pośród
niej żyć nie miło, jeżeli nie jest przywiązanym do jej dzieci, to wtenczas naukę
z przymusu tylko, niby jaką pańszczyznę odbywać będzie, a taka nauka niewiele
przyniesie korzyści.
Są nauczyciele, którzy tęskniąc za miejską rozkoszą lub swobodą, pogardzają
chłopkiem i życiem wiejskim; - a choć tego nie czynią ze złości, to przecież z jakiejś
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zarozumiałości i lekkomyślności, przez co niedorzeczność tylko swoją okazują, bo
według słów Pisma św. „Pyszny jest nic nie umiejący”.
3. Dla tego też może czasem nauczyciel od uczciwego wieśniaka przyjęć zaprosiny na chrzciny lub wesele; - tam albowiem najlepiej pozna domowe pożycie
ludu, jego cnoty i wady, sposób mówienia i obyczaje, i wnet odgadnie, od jakich
przywar dzieci odzwyczajać a do jakich cnót nakłaniać potrzeba. Rozumie się
iż w takim razie szczególnie trzeźwo, skromnie i przykładnie zachowywać się
mu wypada.
4. Przy spotykaniu ludzi, niech każdego uprzejmie pozdrowi, - grzeczność nikomu
nie zawadzi, a cechuje wykształconego człowieka. Dzisiaj zwłaszcza trzeba ludowi
w tym względzie przyświecać, bo miejscami z braku stosownej oświaty, taka się
głupia tu i owdzie między ludem zakorzeniła zarozumiałość (pycha), iż sobie
stąd jakąś godność przywłaszcza, jeżeli spotykając lepiej ubranego, ani Boga
według starego, i chwalebnego zwyczaju przodków swoich nie pochwali, ani go
nie pozdrowi. Nasza tu uprzejmość najprędzej go tej niedorzeczności pozbawi
i do wzajemnej przymusi grzeczności.
5. Z tego jednak nie wynika, żeby się miał pospolitować, i z kim bądź, czy to
uczciwy, czy podejrzany człowiek, poufale spółkować (żyć z nim za pan brat) albo uczęszczaniem na targi, jarmarki i do karczmy swą powagę nauczycielską
poniewierać. Karczmy i pijaństwa, tego źródła wszelkich zbrodni, tej przepaści
bezdennej, która już tyle organistów pochłonęła i do ostatniej przyprowadziła
nędzy i żebractwa, powinien się święcie wystrzegać; bo jeżeli nałóg pijaństwa
każdego upadla, to w nauczycielu staje się prawie zbrodnią nie do darowania.
Nauczyciel pijanica osłabiony na zdrowiu, na umyśle niedołężny, bywa tylko
pośmiewiskiem młodzieży, i więcej się do jej zepsucia i zgorszenia, niż do jej
wykształcenia i wychowania przyczynia, i dla tego natychmiast oddalonym być
powinien.
6. Lecz nie tylko w pożyciu z sąsiadami, ale i w własnym mieszkaniu, i u siebie,
niech nauczyciel zawsze pamięta, że i tu ma być wzorem i przykładem całej
gromadzie. W pożyciu zatem z żonę i domownikami niech zachowuje jedność
i zgodę, w gospodarstwie porządek i ochędóstwo, a dzieci jego, jako dzieci nauczyciela powinny być jak najgrzeczniejsze i najskromniejsze, aby się inne na
nie zapatrywać mogły.
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7. W kłótnie i procesy pojedynczych gospodarzy, albo gromad niech się nigdy nie
miesza; ani sam z nimi niech nie wszczyna kłótni obelżywej, bo nauczyciel ma być
wzorem zgody i miłości chrześcijańskiej, a nie podżegaczem do kłótni i swarów.
8. Nauczyciele starsi, nie znający dzisiejszego sposobu nauczania, niech się radzą
młodszych, albo takich ludzi, o których wiadomo, iż im w tym względzie poradzić i pomóc potrafią. Młodsi zaś niech chętnie pomagają starszym, a ze swoich,
może zresztą, szczupłych wiadomości niech się nie chlubią, bo nikt „nie jest
doskonałym” a wszyscy aż do śmierci uczyć się musimy.
9. Nareszcie niech i o tym żaden nauczyciel nie zapomina, iż przy najlepszych nieraz
chęciach i odpowiednich nawet zdolnościach, natrafi na trudne do przezwyciężenia zawody; - lecz niech nie traci otuchy, ale szuka pomocy i rady, albo u księdza
proboszcza, albo ks. dziekana, albo i u dziedzica, jeżeli tenże jest przyjacielem
szkółki; a przede wszystkim niech się udaje korną modlitwą do Tego, który rządzi
losami ludzkimi, i za którego błogosławieństwem dopiero wszelkie trudy i prace
pomyślnym skutkiem uwieńczone bywają5.

Streszczenie
Instrukcja dla nauczycieli wiejskich szkół ludowych diecezji tarnowskiej
z 1860 r.
W 1860 r. wydawana została przez Kurię Biskupią w Tarnowie instrukcja dydaktyczno-wychowawcza i etyczno-moralna dla nauczycieli rzymskokatolickich szkół
parafialnych i trywialnych diecezji tarnowskiej. Była ona adresowana głównie do
nauczycieli szkół wiejskich. Instrukcja (o charakterze poradnika) porusza kilka
kwestii, a mianowicie potrzebę systematycznego przygotowywania się nauczycieli
do lekcji, odmawiania modlitw w szkole wraz z uczniami, a także zasady właściwego zachowywania się w trakcie nauki, w domu i poza nim. Instrukcja pozwala
dokładnie odtworzyć życie codzienne oraz obowiązki szkolne tych osób.
Słowa kluczowe: Galicja, diecezja tarnowska, szkoły ludowe, szkoły parafialne,
szkoły trywialne, oświata wiejska, nauczyciele wiejskich szkół ludowych.

5. Schul-Kurrende 1860, nr 3, s. 13-16.
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Summary
Instruction for teachers in rural folk schools of the Diocese of Tarnow from 1860
In 1860 was issued by the Bishop’s Curia in Tarnow instruction for teachers of
Roman Catholic parochial and trivial schools of the Tarnow Diocese. It was mainly
addressed to teachers in rural schools. It concerned the issues of teaching and educational and ethical-moral. Instruction (detailed guidance) moved several issues,
namely the need to systematically preparing teachers for the lesson, the prayers
at school with the pupils, and the rules of proper conduct themselves during the
lesson, at home and beyond. Instruction can accurately reproduce the image of
everyday life of teachers and their school duties.
Keywords: Galicia, the Diocese of Tarnow, folk schools, parochial schools, trivial
schools, rural education, teachers of rural folk schools.
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Recenzja książki: Witold Morawski, Socjologia
ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2013, ss. 396.
Alina Maria Basak

Prezentowana książka przedstawia problemy badawcze socjologii ekonomicznej,
ramy teoretyczno-analityczne, w których są opisywane oraz przykłady i ilustracje
empiryczne. Dopełnieniem są tabele, wykresy, diagramy i bibliografia.
Praca składa się ze wstępu i dwunastu rozdziałów, podzielonych na podrozdziały. We wstępie autor podaje definicje dyscypliny i problemy badawcze socjologii ekonomicznej. Wyjaśnia, że socjologia ekonomiczna jest dyscypliną, która
korzysta z analiz socjologicznych do analizy zjawisk ekonomicznych. Następnie,
w poszczególnych rozdziałach, autor opisuje dwanaście wybranych problemów.
Każdy problem przedstawiony jest za pomocą głównych pojęć, a następnie jest
opisany i wyjaśniony w ramach teoretyczno-analitycznych, z uwzględnieniem
ilustracji empirycznej.
Rozdział pierwszy zatytułowany „Trzy koncepcje człowieka w gospodarce”, prezentuje różne koncepcje człowieka w gospodarce i ramy teoretyczne tych koncepcji.
Autor opisuje człowieka ekonomicznego (homo oeconomicus), człowieka socjologicznego (homo sociologicus) i człowieka społeczno-ekonomicznego (zakorzenionego instytucjonalnie). W głównym nurcie ekonomii dominuje bowiem podejście,
w którym w centrum uwagi jest racjonalna jednostka (wywodząca się od homo
oeconomicus). Jest to postulat indywidualizmu metodologicznego, tj. redukowania
wyjaśniania zjawisk społecznych do zachowań jednostkowych.
Rozdział drugi pod tytułem „Od organizacji do instytucji” przedstawia maszynowy model organizacji jako wcielenie racjonalności i jego dysfunkcje. Autor
pokazuje przekształcenie się organizacji-maszyny w organizację-organizm, czyli
przechodzenie od organizacji do instytucji. Wyjaśnia proces instytucjonalizacji na
przykładzie organizacji profesjonalnej.
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W kolejnym rozdziale pt. „Narodziny kapitalizmu. Analiza instytucjonalna”,
Autor dokonuje analizy narodzin kapitalizmu jako systemu. Opisuje mechanizmy
wyłaniania się kapitalizmu, analizując teorie powstania kapitalizmu Maxa Webera
i Douglassa C. Northa oraz Karla Polanyiego (rynek a inne systemy alokacji dóbr)
i Davida S. Landesa (kapitalizm i kultura).
W czwartym rozdziale zatytułowanym „Rozwój społeczno-gospodarczy. Siły
napędowe”, Autor kontynuuje rozważania dotyczące rozwoju kapitalizmu, ale
z punktu widzenia sił napędowych, które nadają kształt rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Przedstawia cztery ujęcia społeczeństwa: funkcjonalne, elitystyczne,
marksistowskie i neomarksistowskie oraz ujęcie instytucjonalne. Charakteryzuje
socjologiczne koncepcje przekształcania się społeczeństwa tradycyjnego w społeczeństwo nowoczesne i społeczeństwa nowoczesnego w społeczeństwo informacyjne. Przedstawia też koncepcje ekonomiczne i polityczne.
Rozdział piąty: „Rynek, państwo i społeczeństwo. Jak pogodzić odmienne logiki
funkcjonowania systemów?” to problem relacji między systemami: gospodarczym
(rynkiem), politycznym (państwem) i społeczno-kulturowym (społeczeństwem).
Autor prezentuje dyskusje teoretyczne na temat porządku społecznego, odwołując
się do pierwszych teoretyków, którymi są Thomas Hobbes i Adam Smith. Następnie,
Autor przedstawia problemy praktyczne, tj. rola systemów mieszanych, w których
budowanie angażowały się różne siły polityczne, liberalne i socjalistyczne; odmienności racjonalności w funkcjonowaniu systemów; sprzeczności dojrzałego
kapitalizmu, patologie dominacji polityki w socjalizmie państwowym.
Rozdział szósty poświęcony jest państwu i nosi tytuł „Państwo w gospodarce.
Ile czy jakie?”. Autor dokonuje analizy w perspektywie porównawczo-historycznej
i perspektywie esencjalistycznej. Stawia pytanie - Ile państwa w gospodarce? Czy ma
go być mniej, czy więcej? Takie stawianie zagadnienia ma sens w związku z transformacją postsocjalistyczną. Ważniejsze teoretycznie i praktycznie jest jednak pytanie,
jakie funkcje i jak ma pełnić aparat państwowy, by państwo mogło być efektywne.
Bez efektywnego państwa niemożliwa jest bowiem efektywna gospodarka rynkowa.
Efektywność nie jest jedynym kryterium oceny państwa i instytucji, jak pisze Autor. Innym kryterium jest sprawiedliwość społeczna, która wyraża się w postulatach
socjalnych. Po to, by je spełnić, powołano państwo opiekuńcze (welfare state). Jego
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powstanie, rozwój i problemy stanowią treść rozdziału siódmego, zatytułowanego:
„Welfare state. Powstanie, rozwój i kryzys”.
Miejscem, w którym formułowane są postulaty socjalne, jest też miejsce pracy,
ponieważ spotykają się tam bezpośrednio pracodawcy i pracobiorcy. Rozdział
ósmy pod tytułem „Stosunki pracy. Konflikt, kooperacja, gra” poświęcony jest
wzajemnym stosunkom między pracodawcami i pracownikami, które mogą przybierać postać konfliktów czy kooperacji. Autor charakteryzuje je w kategoriach gry
o sumie niezerowej. Przedstawia też różne racjonalizacje teoretyczne i ideologiczne,
towarzyszące szukaniu praktycznych sposobów instytucjonalizacji konfliktu przemysłowego w USA i w Polsce.
Rozdział dziewiąty zatytułowany „Własność i prawa własności” poświęcony został problematyce praw własności, które są fundamentem umożliwiającym rozwój
stosunków pracy. Autor uwzględnił nie tylko ekonomiczny i socjologiczny wymiar
praw własności, ale także wymiar filozoficzny, prawny i polityczny. Dokonał uzasadnienia i usprawiedliwienia własności prywatnej.
W rozdziale dziesiątym pod tytułem „Instytucjonalizacja rynkowa w postsocjalizmie”, Autor przedstawił koncepcje wyłaniania się nowego porządku społecznego
w toku zmiany systemowej: perspektywę globalizacyjno-imitacyjną, czyli jak łączyć
konstruktywizm ze spontanicznością; perspektywę ewolucyjno-regulacyjną, czyli
projekty i ludzie; perspektywę dziedzictwa strukturalnego. Zaprezentował wariant
fatalistyczny i wariant umiarkowany. Zaproponował też ogólny schemat analizy
zmiany społecznej jako zmiany instytucjonalnej.
Rozdział jedenasty dotyczy struktur normatywnych i nosi tytuł „Sprawiedliwość
dystrybucyjna”. Autor opisuje w nim teorie sprawiedliwości społecznej, prezentuje
też typologię koncepcji i zasad sprawiedliwości społecznej. Przedstawione w tym
rozdziale wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w Polsce w 1991 i w 1997
roku dowodzą, że problematyka sprawiedliwości społecznej zajmuje ważne miejsce
w świadomości społecznej Polaków.
Ostatni, dwunasty rozdział, zatytułowany „Gospodarka a wyzwania cywilizacyjne”, jest charakterystyką wyzwań, przed którymi stoi współczesna gospodarka.
Wyzwania te rodzą wiele niepewności, ale też nadzieje, na przykład wynikające ze
strukturalnej adaptacji do świata zewnętrznego, transformacji postsocjalistycznej,
odrabiania zaległości, globalizacji rynkowej. Kwestie wyzwań cywilizacyjnych Au-
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tor pokazuje też w wymiarze kulturowym, ponieważ kultura współokreśla stopień
wykorzystania szans, jakie daje otwieranie się Polski na świat.
Autor przedstawił problemy zasadnicze socjologii ekonomicznej z perspektywy
socjologicznej. Dyscyplina ta ujmuje gospodarkę rynkową jako proces nieustannej
zmiany, analizuje więc nie tylko bieżące mechanizmy funkcjonowania rynku, ale też
przyczyny i wymogi jego rozwoju. Jest to wymiar znacznie szerszy niż w ekonomii.
Ponadto socjologia ekonomiczna sprzyja wzbogaceniu analiz funkcjonowania
jednostek i grup społecznych w organizacjach ekonomicznych. Na gruncie socjologii ekonomicznej problematyka ta może być bardziej zintegrowana. Rozważania
o alokacji i regulacji w gospodarce to przykłady kontekstów problemowych, w jakich umieszcza się szczegółowe analizy w socjologii ekonomicznej. Teza autora
jest prosta: socjologia ekonomiczna stwarza nową perspektywę patrzenia na stare
problemy. Autor pokazał użyteczność analiz dostarczanych przez socjologię ekonomiczną, wskazując, że chodzi tutaj głównie o sposoby ich badania.
Prezentowana książka skierowana jest do zainteresowanych tą tematyką Czytelników. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne na takie opracowanie,
skierowane do każdego Czytelnika, który chciałby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu
socjologii ekonomicznej. Przedstawione treści i analizy oparte zostały na licznych
pozycjach bibliograficznych i na badaniach własnych Autora, co stanowi o wartości
merytorycznej prezentowanej pracy.

KARPACKI PRZEGLĄD NAUKOWY
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW
PROPONOWANYCH DO PUBLIKACJI
WYMOGI REDAKCYJNE
Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji
oraz spełnienie poniższych wymogów redakcyjnych:
– objętość artykułu problemowego nie powinna przekraczać 40 tysięcy znaków
ze spacjami, zaś informacje o konferencjach i recenzje książek do 3 stron;
– format Word doc, czcionka 12 Times New Roman, odstęp 1,5 wiersza, tekst
wyjustowany, marginesy 2,5 cm;
– układ pracy powinien być następujący: imię i nazwisko autora, tytuł pracy,
wprowadzenie, treść główna podzielona na części z nagłówkami, streszczenia
i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (wraz z przetłumaczonym
tytułem), wykaz literatury zatytułowany bibliografia i wykaz aktów prawnych
(jeśli były w pracy wykorzystane);
– dopuszcza się prace w języku obcym, szczególnie z obszaru Euroregionu Karpackiego, wówczas wymagane jest dodatkowo streszczenie w języku polskim.
– przypisy według standardu europejskiego (na dole każdej strony) według
wzoru:
• Czasopisma i pozycje zwarte:
1. K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń 1999, s 23.
2. L. Pytka, Resocjalizacja – anachronizm, utopia czy nowe wyzwanie socjopedagogiczne?, [w:] B. Urban (red.), Dewiacje wśród młodzieży, Kraków 2001, s. 34.
3. W. Sikorski, Psychoterapia jako czynnik wspomagający w praktyce wychowawczej, „Opieka – Wychowanie – Terapia” 1995, nr 3, s. 21-22.

– w tekście przy autorach podajemy inicjały imienia i nazwisko konsekwentnie
za każdym razem;
– przy powtórnych cytowaniach stosujemy: K. Olechnicki, P. Załęcki,
Słownik..., s. 23;

– bibliografia powinna być przygotowana w układzie alfabetycznym bez podziału na rodzaje publikacji;
–b
 ibliografia powinna obejmować wyłącznie pozycje cytowane w artykule.
• Akty prawne
– w tekście: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi;
– w przypisie i w wykazie tak samo: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. nr 153, poz. 1270
z późniejszymi zmianami;
– jeśli tekst jednolity: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi, tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 153, poz.
1270 z późniejszymi zmianami;
– jeśli ustawa wielokrotnie cytowana to: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.
prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. nr 153, poz.
1270 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: p.p.s.a.
Wykaz aktów prawnych ułożony według hierarchii ważności: najpierw ustawy,
następnie rozporządzenia i chronologicznie od najmłodszej.
Strony WEB – muszą być dołączone do wersji elektronicznej pracy, jako kompletne strony sieci WEB, według wzoru:
J. Kowalski, Nafta Polska chce przygotować rekomendację co do prywatyzacji
PKN Orlen do czerwca, http://www.rzeczpospolita.pl/ekonomia/index.html?of=4&al, pobrano 20.12.2004 r.
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